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جملس األمن اجلمعية العامة 
الدورة اخلامسة واخلمسون 
البند ٢٧ من جدول األعمال 

التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة الوحدة األفريقية 

السنة اخلامسة واخلمسون 

   
رسالتان متطابقتان مؤرختـان ١٢ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٠ موجـهتان إىل 
ـــم للجزائــر لــــــــدى  األمـني العــــــام وإىل رئيـس جملـس األمــــن مـن املمثـل الدائ

  األمم املتحدة 
يشرفين أن أحيل إليكـم طيـه نـص اتفـاق السـالم املـربم بـني إثيوبيـا وإريتريـا املوقـع يف 

اجلزائر العاصمة يف ١٢ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠ (انظر املرفق). 
وأكون ممتنا لــو تفضلتـم بـالعمل علـى تعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة 

رمسية من وثائق اجلمعية العامة يف إطار البند ٢٧ من جدول األعمال. 
(توقيع) عبد اهللا بعلي 
السفري 
املمثل الدائم 
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املرفق 
 
 
 
 

اتفاق 
 

بني 
 

حكومة مجهورية إثيوبيا االحتادية الدميقراطية 
 

و 
 

حكومة دولة إريتريا 
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ـــــا  إن حكومــــة مجهوريــــة إثيوبيــــا االحتاديــــة الدميقراطيــــة وحكومــــة دولــــة إريتري
(�الطرفني�)، 

إذ تعيـدان تـأكيد قبوهلمـا اتفـاق منظمـة الوحـدة األفريقيـة اإلطـاري وطرائـق تنفيـــذه، 
اللذيـن اعتمدمهـا مؤمتـر رؤسـاء الـــدول واحلكومــات، يف دورتــه العاديــة اخلامســة والثالثــني، 

املعقودة يف عاصمة اجلزائر، يف الفترة من ١٢ إىل ١٤ متوز/يوليه ١٩٩٩، 
وإذ تؤكدان جمددا التزامهما باتفاق وقف األعمال القتاليـة املوقَّـع يف اجلزائـر العاصمـة 

يف ١٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٠، 
وإذ ترحبـان بـالتزام منظمـة الوحـدة األفريقيـة واألمـــم املتحــدة، مــن خــالل تأييدمهــا 
لالتفاق اإلطاري والتفاق وقف األعمال القتالية، بالتعاون على حنـو وثيـق مـع اتمـع الـدويل 

حلشد املوارد الالزمة إلعادة توطني املشردين وإلنعاش كال البلدين وبناء السالم فيهما، 
قد اتفقتا على ما يلي: 

 
املادة ١ 

يوقف الطرفان األعمال القتالية العسكرية بينهما بصورة ائية. وميتنع كل منهما عـن  - ١
استعمال القوة ضد الطرف اآلخر وعن التهديد ا. 

حيترم الطرفان أحكام اتفاق وقف األعمال القتالية ويقومان بتنفيذها تنفيذا تاما.  - ٢
 

املادة ٢ 
يقوم الطرفان، دون إبطاء، وفاء بالتزاماما مبوجـب القـانون اإلنسـاين الـدويل، مبـا يف  - ١
ـــا الصراعــات املســلحة (�اتفاقيــات  ذلـك اتفاقيـات جنيـف لسـنة ١٩٤٩ بشـأن محايـة ضحاي
ـــع  جنيـف لسـنة �١٩٤٩)، وبالتعـاون مـع جلنـة الصليـب األمحـر الدوليـة، بـإطالق سـراح مجي

أسرى احلرب وإعادم إىل أوطام. 
يقوم الطرفان، دون إبطاء، وفاء بالتزاماما مبوجـب القـانون اإلنسـاين الـدويل، مبـا يف  - ٢
ذلك اتفاقيات جنيف لسنة ١٩٤٩، وبالتعاون مع جلنة الصليب األمحر الدولية، بـاإلفراج عـن 
مجيع األشـخاص اآلخريـن احملتجزيـن بسـبب الصـراع املسـلح وإعـادم إىل موطنـهم أو كفالـة 

عودم إىل آخر مكان إقامة هلم. 
يكفــل كــل مــن الطرفــني داخــل أراضيــه املعاملــة اإلنســانية لرعايــا الطــرف اآلخـــر  - ٣

ولألشخاص املنحدرين من األصل الوطين للطرف اآلخر. 
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املادة ٣ 
لتحديد األسباب اليت أدت إىل اندالع الصراع، جيرى حتقيق يف احلوادث الـيت وقعـت  - ١
يف ٦ أيار/مايو ١٩٩٨، ويف أي حادث آخر وقـع قبـل ذلـك يحتمـل أن يكـون قـد سـاهم يف 
نشوء سوء تفاهم بني الطرفني بشأن حدودمها املشتركة، مبا يف ذلك احلـوادث الـيت وقعـت يف 

شهري متوز/يوليه وآب/أغسطس ١٩٩٧. 
تضطلع بالتحقيق هيئة مسـتقلة حمـايدة يعينـها األمـني العـام ملنظمـة الوحـدة األفريقيـة،  - ٢

بالتشاور مع األمني العام لألمم املتحدة ومع الطرفني. 
تعمل اهليئة املستقلة على تقدمي تقريرهـا إىل األمـني العـام ملنظمـة الوحـدة األفريقيـة يف  - ٣

الوقت املناسب. 
يتعاون الطرفان مع اهليئة املستقلة تعاونا تاما.  - ٤

يرسل األمني العام ملنظمة الوحدة األفريقية نسـخة مـن التقريـر إىل كـل مـن الطرفـني،  - ٥
للنظر فيه وفقا لنص وروح االتفاق اإلطاري وطرائق تنفيذه. 

 
املادة ٤ 

طبقا ألحكام االتفاق اإلطاري واتفاق وقـف األعمـال القتاليـة، يعيـد الطرفـان تـأكيد  - ١
ــذي  AH ال G/RES 16(1) مبـدأ احـترام احلـدود القائمـة وقـت االسـتقالل حسـبما نـص القـرار
اعتمـده مؤمتـر قمـة منظمـة الوحـدة األفريقيـة املعقـــود يف القــاهرة يف عــام ١٩٦٤، ويؤكــدان 
جمـددا، يف هـذا الصـدد، أنـه سـيجري تعيـني هـذه احلـدود علـى أسـاس املعـاهدات ذات الصلــة 

املربمة يف عهد االستعمار والقانون الدويل الساري. 
يوافق الطرفان على إنشاء جلنة حمـايدة للحـدود تتـألف مـن مخسـة أعضـاء تسـند إليـها  - ٢
ـــهد االســتعمار علــى  واليـة تعيـني ورسـم احلـدود املنصـوص عليـها يف املعـاهدات املربمـة يف ع
ــــة املربمـــة يف عـــهد االســـتعمار (١٩٠٠ و ١٩٠٢ و ١٩٠٨)  أســاس املعــاهدات ذات الصل
والقـانون الـدويل السـاري. وال تكـون للجنـة سـلطة اختـاذ قـرارات حسـب مقتضـى اإلنصــاف 

واحلسىن. 
يكون مقر اللجنة يف الهاي.  - ٣

يعني كل طـرف، بإشـعار كتـايب يرسـله إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة، عضويـن يف  - ٤
غضـون ٤٥ يومـا مـن موعـد بـدء نفـاذ هـذا االتفـاق، علـى أال يكـون أي منـهما مـن مواطـــين 
الطرف الذي يقوم بالتعيني أو من املقيمني فيه إقامة دائمة. وإذا عجز أحد الطرفني عـن تعيـني 
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أحد العضوين املطلـوب منـه تعيينـهما أو كليـهما يف غضـون املـدة احملـددة، يقـوم األمـني العـام 
لألمم املتحدة بعملية التعيني. 

يختار أعضاء اللجنة الذين يعينهم الطرفـان رئيـس اللجنـة، وإذا تعـذر عليـهم التوصـل  - ٥
إىل اتفاق يف غضون ٣٠ يوما من تـاريخ تعيـني آخـر عضـو عينـه أحـد الطرفـني، يقـوم األمـني 
العـام لألمـم املتحـدة باختيـار رئيـس اللجنـة، بعـد التشـاور مـع الطرفـني. وال جيـــوز أن يكــون 

الرئيس من مواطين أي من الطرفني أو مقيما يف أيهما إقامة دائمة. 
إذا تويف أحد أعضاء اللجنـة أو اسـتقال أثنـاء اإلجـراءات، يعيـن أو خيتـار عضـو بديـل  - ٦

وفق اإلجراء املبين يف هذه املادة والذي ينطبق على تعيني أو اختيار املستبدل. 
يتـوىل اخصـائي اخلرائـط بـاألمم املتحـــدة مهمــة أمــني اللجنــة ويضطلــع باملــهام الــيت  - ٧
تسندها إليه اللجنـة، مسـتعينا بالدرايـة الفنيـة لوحـدة رسـم اخلرائـط يف األمـم املتحـدة. وجيـوز 

للجنة أيضا أن تستعني خبرباء إضافيني حسب ما تراه ضروريا. 
يف غضـون ٤٥ يومـا مـن تـاريخ بـدء نفـاذ هـذا االتفـاق، يقـدم كـل طـــرف إىل أمــني  - ٨
اللجنة مطالباته وأدلته املتصلة بوالية اللجنة. ويزود أمني اللجنة الطرف اآلخـر ـذه املطالبـات 

واألدلة. 
بعد استعراض هذه األدلة ويف غضون ٤٥ يوما من تـاريخ اسـتالمها، علـى أن يكـون  - ٩
قد انقضى على إنشاء اللجنة ١٥ يوما على األقل، حييل أمـني اللجنـة إىل اللجنـة وإىل الطرفـني 
أي مـواد ذات صلـة بواليـة اللجنـة ومـا توصـل إليـه مـن اسـتنتاجات حتـدد أجـزاء احلـدود الــيت 
يبدو أا ليست حمل نزاع بني الطرفني. وحييل أمني اللجنة إليها أيضــا مجيـع املطالبـات واألدلـة 

اليت يقدمها الطرفان. 
فيمـا يتعلـق بـأجزاء احلـدود الـيت يبـدو أـا ليسـت موضـع خـــالف، وبالنســبة إىل أي  - ١٠
أجزاء من احلدود تعين عمال بالفقرة ٩ ويرى أي من الطرفـني أـا حمـل نـزاع، يقـدم الطرفـان 
مذكرامـا الكتابيـة والشـفوية وأي أدلـــة إضافيــة إىل اللجنــة مباشــرة، وفــق اإلجــراءات الــيت 

تتبعها. 
تعتمد اللجنة نظامها الداخلي باالستناد إىل القواعد االختيارية للتحكيم يف املنازعـات  - ١١
الناشئة بني دولتني، اليت وضعتها حمكمـة التحكيـم الدائمـة يف عـام ١٩٩٢. ويكـون املوعديـن 
النهائيني لتقدمي املذكرات الكتابية من جانب الطرفني متزامنني وليسـا متعـاقبني. وتتخـذ مجيـع 

قرارات اللجنة بأغلبية األعضاء. 
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تبدأ اللجنة أعماهلا يف موعد أقصاه ١٥ يوما بعد إنشـائها وتعمـل علـى اختـاذ قراراـا  - ١٢
بشأن تعيني احلدود يف غضون ستة أشهر من اجتماعها األول. وتـأخذ اللجنـة هـذا اهلـدف يف 

اعتبارها لدى وضع جدوهلا الزمين. ومتدد اللجنة هذا األجل حسب تقديرها. 
لدى التوصل إىل اتفاق ائي خبصوص تعيني احلدود، حتيل اللجنة قرارها إىل الطرفـني  - ١٣
وإىل األمـني العـام ملنظمـة الوحـدة األفريقيـة وإىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة لنشـــره، وتتخــذ 

اللجنة الترتيبات الكفيلة بالتعجيل بتعيني احلدود. 
يوافق الطرفان على التعاون مع اللجنة وخربائها وغريهم من املوظفني خبصـوص مجيـع  - ١٤
اجلوانـب خـالل عمليـة تعيـني احلـدود ورمسـها، مبـا يف ذلـك تيسـري دخـول األراضـي اخلاضعـــة 
لسـيطرما. ومينـح كـل طـرف اللجنـة واملوظفـــني التــابعني هلــا ذات االمتيــازات واحلصانــات 

املمنوحة للموظفني الدبلوماسيني مبوجب اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية. 
يوافق الطرفان على أن تكون القرارات الصـادرة عـن اللجنـة خبصـوص تعيـني احلـدود  - ١٥
ورمسها ائية وملزمة. وحيترم كل طـرف علـى هـذا األسـاس مـا عـني مـن حـدود، فضـال عـن 

السالمة اإلقليمية للطرف اآلخر وسيادته. 
ـــة بعــد، فإمــا  إذ يسـلم الطرفـان بـأن نتـائج عمليـة تعيـني ورسـم احلـدود غـري معروف - ١٦
يطلبان من األمم املتحدة تيسري حل املشاكل اليت قد تنشأ عن نقل السلطة على األراضـي، مبـا 

يف ذلك النتائج اليت ستقع على األفراد املقيمني يف األراضي اليت كانت حمل نزاع. 
ـــل، لغــرض تغطيــة  يتحمـل الطرفـان نفقـات اللجنـة بالتسـاوي. وجيـوز للجنـة، أن تقب - ١٧
نفقاا، هبات من صندوق األمم املتحـدة االسـتئماين املنشـأ عمـال بـالفقرة ٨ مـن قـرار جملـس 

األمن ١١٧٧ املؤرخ ٢٦ حزيران/يونيه ١٩٩٨. 
 

املادة ٥ 
تنشأ جلنة حمايدة للمطالبات، مبا يتسق مع االتفاق اإلطـاري الـذي الـتزم فيـه الطرفـان  - ١
مبعاجلة ما جنم عن األزمة من آثـار اجتماعيـة – اقتصاديـة سـلبية علـى السـكان املدنيـني، مبـا يف 
ذلـك أثرهـا علـى األشـخاص الذيـن أبعـدوا. وتتمثـل واليـة هـذه اللجنـة يف البـت، مـن خـــالل 
حتكيم ملزم القرارات، يف مجيع ما يقدم من مطالبـات عـن خسـائر أو أضـرار أو إصابـات مـن 
جـانب إحـدى احلكومتـني ضـد األخـرى ومواطـين أحـــد الطرفــني (وهــذا يشــمل األشــخاص 
الطبيعيني واالعتباريني) ضد حكومة الطرف اآلخـر أو الكيانـات الـيت ميلكـها أو ميـارس عليـها 
ــاق  سـلطته، والـيت تكـون (أ) متعلقـة بالنــزاع موضـوع االتفـاق اإلطـاري وطرائـق تنفيـذه واتف
ــك  وقـف األعمـال القتاليـة، و (ب) نامجـة عـن انتـهاكات للقـانون اإلنسـاين الـدويل، مبـا يف ذل
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اتفاقيات جنيف لسنة ١٩٤٩، أو غري ذلك مـن انتـهاكات للقـانون الـدويل. وال تقبـل اللجنـة 
املطالبــات الناشــئة عــن تكــاليف العمليــات العســكرية أو اإلعــداد للعمليــــات العســـكرية أو 
استعمال القوة، إال يف حدود انطواء تلك املطالبات على انتهاكات للقانون اإلنساين الدويل. 

ـــني عضويــن يف إشــعار  تتشـكل اللجنـة مـن مخسـة حمكمـني. ويقـوم كـل طـرف، بتعي - ٢
كتـايب يرسـله إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة يف غضـون ٤٥ يومـا مـن تـاريخ بـدء نفـاذ هـــذا 
االتفاق، على أال يكـون أي منـهما مـن مواطـين الطـرف صـاحب التعيـني أو مـن املقيمـني فيـه 
إقامة دائمة. ويف حالة عجز أحد الطرفني عن تسمية أحد احملكمـني املطلـوب منـه تعيينـهما أو 

كليهما يف غضون املدة احملددة، يقوم األمني العام لألمم املتحدة بعملية التعيني. 
يتـوىل احملكمـون املعينـون مـن قبـل الطرفـني اختيـــار رئيــس اللجنــة وإذا تعــذر عليــهم  - ٣
التوصل إىل اتفاق يف غضون ٣٠ يوما من تاريخ تعيني آخر حمكـم مـن جـانب أحـد الطرفـني، 
خيتار األمني العام لألمم املتحــدة رئيـس اللجنـة بعـد التشـاور مـع الطرفـني. وال يكـون الرئيـس 

من مواطين أي من الطرفني أو من املقيمني فيه إقامة دائمة. 
يف حالة وفاة أو استقالة عضو من أعضاء اللجنة أثنـاء اإلجـراءات، يعـني عضـو بديـل  - ٤
أو خيتـار وفقـا لإلجـراء املنصـوص عليـه يف هـذه املـادة و املنطبـق علـى تعيـني أو اختيـار احملكــم 

الذي جيري استبداله.  
يكون مقر اللجنة يف الهاي. وجيوز هلـا، حسـب تقديرهـا، عقـد جلسـات االسـتماع  - ٥

وإجراء التحقيقات يف إقليم أي من الطرفني أو يف أي مكان آخر تراه مناسبا. 
ـــني وإداريــني  متنـح اللجنـة سـلطة تعيـني مـا تـراه الزمـا إلجنـاز عملـها مـن موظفـني فني - ٦
وكتبة، مبا يف ذلك إنشاء قلم هلـا. وجيـوز للجنـة أيضـا أن تسـتعني مبستشـارين وخـرباء لتيسـري 

إجناز عملها بسرعة. 
تعتمد اللجنة نظامها الداخلي باالستناد إىل القواعد االختيارية للتحكيم يف املنازعـات  - ٧
ـــم الدائمــة يف عــام ١٩٩٢، وتتخــذ مجيــع  الناشـئة بـني دولتـني، الـيت وضعتـها حمكمـة التحكي

قرارات اللجنة بأغلبية أعضائها. 
تعرض املطالبات على اللجنة من جانب كـل طـرف مـن الطرفـني بامسـه وبالنيابـة عـن  - ٨
مواطنيه، مبا يف ذلك األشخاص الطبيعيون واالعتباريون. وتقدم كل املطالبات املعروضـة علـى 
اللجنة يف موعد ال يتجاوز سنة من تاريخ بدء نفاذ هذا االتفاق. وباستثناء الطلبات املعروضـة 
على آلية تسوية أخرى وافـق عليـها الطرفـان طبقـا للفقـرة ١٦ أو املقدمـة إىل أي هيئـة أخـرى 
ـــاق، فــإن اللجنــة هــي اهليئــة الوحيــدة املختصــة بــالبت يف  قبـل موعـد بـدء سـريان هـذا االتف
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املطالبات املذكورة يف الفقـرة ١ أو املقدمـة مبوجـب الفقـرة ٩ مـن هـذه املـادة، وتسـقط وفقـا 
للقانون الدويل حبلول ذلك األجل مجيع املطالبات اليت كان ميكن تقدميها ومل تقدم. 

وجيوز لكل من الطرفني يف احلاالت املناسبة، أن يعرض طلبات بالنيابـة عـن أشـخاص  - ٩
من غري مواطنيه منحدرين من أصل إثيويب أو إريتري من غري مواطنيـه. وتبـت اللجنـة يف هـذه 
الطلبات على ذات األسس اليت تعتمدها للنظر يف الطلبات اليت يقدمها كل طرف بالنيابــة عـن 

مواطنيه. 
وسـعيا إىل التعجيـل حبـل هـذه املنازعـات، يـؤذن للجنـة باعتمـاد مـا تـراه مناســـبا مــن  - ١٠
أساليب إلدارة الدعاوى بفعالية ومعاجلة املطالبات اجلماعيـة، مـن قبيـل اإلجـراءات املسـتعجلة 
ملعاجلة املطالبات وفحص املطالبات بالعينة ألغراض زيادة التحقق وذلك إذا اقتضت الظـروف 

فقط. 
بناء على طلب أي من الطرفني، جيوز للجنة أن تنظر على سـبيل األوليـة يف مطالبـات  - ١١

حمددة أو فئات من الطلبات. 
تبـدأ اللجنـة أعماهلـا يف موعـد ال يتجـاوز ١٥ يومـا مـن تشـــكيلها وتســعى إىل إجنــاز  - ١٢

أعماهلا يف غضون ثالث سنوات من تاريخ إقفال باب تقدمي املطالبات عمال بالفقرة ٨. 
ولـدى النظـر يف املطالبـات، تطبـق اللجنـة القواعـد ذات الصلـة مـــن القــانون الــدويل.  - ١٣

وليس للجنة سلطة اختاذ قرارات مبقتضى اإلنصاف واحلسىن. 
جيوز إصدار قرارات مبنح فوائد وتكاليف ورسوم.  - ١٤

يتحمـل الطرفـان نفقـات اللجنـة بالتسـاوي. ويدفـــع كــل طــرف أي فــاتورة تقدمــها  - ١٥
اللجنة يف غضون ثالثني يوما من تسلمها. 

جيـوز للطرفـني أن يتفقـا يف أي وقـت علـى تسـوية املطالبـات املعلقـة كـل علـــى حــدة  - ١٦
أو حسب فئاا، عن طريق املفاوضات املباشرة أو بالرجوع إىل أي آلية أخرى للتسـوية يتفـق 

عليها الطرفان. 
تكـون قـرارات اللجنـة وأحكامـها ائيـة وملزمـة. ويوافـق الطرفـان علـى امتثـال مجيــع  - ١٧

القرارات وعلى أن يدفعا فورا أي تعويضات نقدية يقضى ا ضدمها. 
ـــة وملوظفيــها ذات االمتيــازات واحلصانــات املمنوحــة  مينـح كـل طـرف أعضـاء اللجن - ١٨

للموظفني الدبلوماسيني مبوجب اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية. 
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املادة ٦ 
يدخل هذا االتفاق حيز النفاذ يف تاريخ التوقيع عليه.  - ١

يأذن الطرفان لألمني العام ملنظمة الوحدة األفريقية بتسجيل هذا االتفاق لـدى األمانـة  - ٢
العامة لألمم املتحدة وفقا للمادة ١٠٢ (١) من ميثاق األمم املتحدة. 

حرر باجلزائر العاصمة، يف اليوم الثاين عشر من شهر كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٠، 
من نسختني باللغة االنكليزية. 

 
عن حكومة دولة مجهورية إثيوبيا االحتادية الدميقراطية: 

 
مليس زيناوي  (توقيع)
رئيس الوزراء 

عن حكومة دولة إريتريا:

(توقيع)  إسياسي أفورقي
الرئيس  

شهد على التوقيع 
 

عن مجهورية اجلزائر الدميقراطية الشعبية 
عبد العزيز بوتفليقه، رئيس اجلمهورية  (توقيع)

 
عن الواليات املتحدة األمريكية 
السيدة مادلني أولربايت  (توقيع)

وزيرة اخلارجية 
 

عن األمم املتحدة 
السيد كويف عنان، األمني العام  (توقيع)

 
عن منظمة الوحدة األفريقية 

السيد سامل أمحد سامل، األمني العام  (توقيع)
 

عن االحتاد األورويب 
السيد رينو سريي، املمثل اخلاص للرئاسة  (توقيع)

 


