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 ǬـǡƷ Ǡالملحـċč :  
  

من قبل الرئيƧ  Č٢/٢٠٠٠/Č٢إتƻاق السǘم بين إƙيوبيا وإرتيريا الموقƲ في 
 ǎيوبي  –اإلرتيرƙالوزير اإل Ûأفوركي Ƨإسايا–  ǎزيناو Ƨميلي  

وحكومة دولة إرتيريا الممضي إن حكومة الجمهورية الفدرالية الديمقراطية ƛǗيوبيا 
أدناǉ الطرفان يƌكدان على تجديد ƿبولهما لǚتفاƾ اǗطار لمنƲمة الوحدة اǗفريقية 

لمƌتمر رƌساƇ الدولة  ďđوكيفياƘ تطبيقه التي صادƘƿ عليه الدورة العادية الـ 
  .čĐ/Čē/čĕĕĕإلى  čĎوالحكوماƘ المنعقدة بالجزائر من 
 ǁالمعار ƻƿع بالجزائر يوم وتجديد تمسكهما بوƿالموčĔ/ČĒ/ĎČČČ وبالتعبير عن ،

ارتياحهما Ǚلتزام منƲمة الوحدة اǗفريقية ومنƲمة األمم المتحدة عبر ƿرارهما 
بالتصديƾ على اǗتفاƾ اǗطار واتفاƾ وƻƿ المعارǁ على العمل بشكل وƛيƾ مع 

إƿرار وبناƇ المجموعة الدولية من أجل تعبئة الموارد Ǘعادة األشخاص المرحلين وكذا 
  :السǚم في كǚ البلدين، اتفقا على ما يلي 

  
  :  المادة األولى

č-  عن التهديد ƻالعسكرية بينهما ويمتنع كل طر Ƙالطرفان وضعا حد نهائيا للمواجها
  .باستعمال القوة أو استعمال القوة ضد الطرƻ اǓخر

Ď- المعار ƻƿالخاص بو ƾتفاǙا Ƙسيحترمان ويطبقان حرفيا ترتيباǁ.  
  

  :  المادة الƙانية
č-  ƻجني Ƙمعاهدا ǁنساني بما في ذلǗيفائهما بالتزاماتهما في إطار القانون الدولي اƎب

وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليƔ األحمر، يقوم الطرفان دون  čĕĐĕالموƿعة عام 
تƋخر بƎطƾǚ سراƟ األشخاص الذين اعتقلوا إƛر النزاƳ المسلƠ وإعادتهم إلى مقر 

  . ƿامتهم األخيرةإ
Ď-  شخاص الذين هم منǖيخصص الطرفان معاملة إنسانية لرعايا كل منهما ول

  .الجنسية األصلية لكل منهما فوƾ أراضيهما
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  : المادة الƙالƙة

č-  حول حوادث ƾتحقي Ƈسيتم إجرا Ƴالنزا Ɣصد تحديد أسباƿČĒ/Čđ/čĕĕĔ  وحول
ƿد ساهمƘ في سوƇ تفاهم بين  أي أحداث أخرǎ سابقة لهذا التاريƣ والتي تكون

أوƘ /تموز وƔƈ/ الطرفين بخصوص حدودهما المشتركة بما فيها أحداث شهري يولو 
čĕĕē.  

Ď-  مة الوحدةƲعليه جهاز مستقل حيادي يعينه األمين العام لمن ƻيشر ƾالتحقي
  .اǗفريقية بالتشاور مع األمين العام لمنƲمة األمم المتحدة والطرفين

ď- الجهاز المست Ɣرƿفريقية في أǗمة الوحدة اƲمين العام لمنǖقل يرفع تقرير ل
  .اǓجال

Đ- مع الجهاز المستقل ǚيتعاون الطرفان تعاونا كام.  
đ-  فريقية نسخة من التقرير لكل من الطرفينǗمة الوحدة اƲيرسل األمين العام لمن

  .لدراسته طبقا لنص وروƟ اǙتفاƾ اǗطار وكيفياته
  

  :  المادة الرابعة
č-  كيدهما لمبدأƋيجدد الطرفان ت ǁالمعار ƻƿو ƾطار واتفاǗا ƾتفاǙا Ƙطبقا لترتيبا

الذي صادƘƿ عليه  čĒ/čاحترام الحدود الموروƛة عن اǙستعمار كما جاƇ في القرار 
، وعليه تم تحديد الحدود على ƿčĕĒĐمة منƲمة الوحدة اǗفريقية المنعقدة بالقاهرة سنة 

Ǚا Ƙالمعاهدا Ʃلة والقانون الدولي الساري المفعولأساƋستعمارية المرتبطة بالمس.  
Ď-  Ƈلجنة حيادية خاصة بالحدود تتكون من خمسة أعضا Ɣالطرفان على تنصي ƾاتف

تتكفل برسم معالم الحدود اǙستعمارية ورسمها على أساƩ المعاهداƘ اǙستعمارية 
قانون الدولي الساري وال čĕČĔو čĕČđو čĕČČالمرتبطة بالمسƋلة الموƿعة أعوام 

  .Ǚ يمكن للƃجنة إصدار ƿراراƘ لصالƠ الطرفين في ƈن واحد. المفعول
ď- هايǙ سيكون مقر اللجنة في.  
Đ-  ينƲمة األمم المتحدة، محافƲمين العام لمنǖشعار كتابي يوجه لƎب ƻيعين كل طر

 ƻرƲ فيĐđ يمكن أل Ǚ مع العلم أنه ،ƾتفاǙيع هذا اƿمن تو Ƈي من يوما ابتدا
وفي حالة عدم توصل . المحافƲين أن يكون رعية أو مقيما دائما في البلد الذي يعينه
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أحد الطرفين إلى تعيين أحد، أو كǚ المحافƲين، في اǓجال المحددة، يقوم األمين  العام 
  .لمنƲمة األمم المتحدة بتعيينهما

đ- ون من الطرفين أو األمين العام لƲاللجنة يعينه المحاف Ʃمة األمم المتحدة رئيƲمن
  .يوما بعد تعيين ƈخر محافƲ بالتشاور مع الطرفين ďČفي حالة عدم اǙتفاƾ في أجل 

  .Ǚ يمكن لرئيƩ اللجنة أن يكون رعية أو مقيما دائما في أي من البلدين
Ē-  ƾوف ƻل المهمة، يتم تعيين أو اختيار خلǚخ Ʋفي حالة وفاة أو استقالة محاف

  .ذǉ المادة لتعيين أو اختيار المحافƲ الواجƔ استخǚفهاǗجراƇ الوارد في ه
ē-  اللجنة ǉمة األمم المتحدة سيكون أمينا لهذƲمن ǎالمختص في علم الخرائط لد

وسيقوم بالمهام التي توكلها له اللجنة باستعمال الخبرة التقنية لوحدة الخرائط التابعة 
،ǁذل ƘƋمة األمم المتحدة، يمكن للجنة، إذا ارتƲخرين لمنƈ Ƈخبرا Ƙإلى خدما Ƈاللجو.  

Ĕ-  لǚالطرفان إلى اللجنة خ ƸيبلĐđ  حيز التنفيذ ƾتفاǙيوما التي تلي دخول هذا ا
 ƻواألدلة إلى الطر ƘحتجاجاǙا ǉهذ Ƹاحتجاجاتهما وأدلتهما الخاصة بعهدة اللجنة، وتبل

  .اǓخر من ƿبل أمين اللƃجنة
ĕ-  األدلة في أجل ǉوبعد دراسة هذĐđ يقل عن  يوما Ǚ مها وماǚبعد استčđ  يوما

بعد تشكيل اللجنة، يبلƸ أمين اللƃجنة والطرفين بكل عنصر مرتبط بعهدة اللجنة وكذا 
 Ƹبين الطرفين، وسيبل ƻǚيبدو أنها محل خ Ǚ الحدود التي Ƈنتائجها التي تحدد أجزا

  .األمين العام إلى اللجنة جميع األدلة التي يقدمها الطرفان
čČ - وبخ Ƈبخصوصها، وكذا أي جز Ǚجد ǁالحدود التي يبدو أن هنا Ƈصوص أجزا

والتي يرǎ الطرفان أنها محل جدل بينهما، يقدم الطرفان اƿتراحاتهما  ĕمحدد للفقرة 
 ǉهذ ƘاƇجراǗ ضافية مباشرة إلى اللجنة طبقاǗالمكتوبة والشفوية، وكذا كل األدلة ا

  .األخيرة
čč - جǗواعدها اƿ القواعد الخيارية للمحكمة الدائمة تعتمد اللجنة Ʃرائية على أسا

حول التحكيم في الخǚفاƘ القائمة بين بلدين، إحالة تقديم المذكراčĕĕĎ  Ƙللتحكيم لسنة 
المكتوبة من ƿبل الطرفين يجƔ أن تكون متزامنة وǙ متعاƿبة، تتم المصادƿة على 

  .ƿراراƘ اللجنة بƋغلبية المحافƲين
čĎ - لها بعد تستهل اللجنة عمčđ  يوما على أبعد تقدير من تشكيلها، وستعمل على

 ƳجتماǙا Ɣستة أشهر عق ǉدرƿ رارها بخصوص تحديد معالم الحدود في أجلƿ اتخاذ
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األول، وستƋخذ اللجنة هذا الهدƻ بعين اǙعتبار عند إعداد رزنامة عملها، ويمكن للجنة 
  .أن تمدد هذا األجل بسبƔ تقديرها

čď - رارها بعد اتخاذ القƿ اللجنة Ƹرار النهائي الخاص بتحديد معالم الحدود، ستبل
للطرفين ولǖمين العام لمنƲمة الوحدة اǗفريقية واألمين العام لمنƲمة األمم المتحدة، 

  .تتخذ اللجنة اǗجراƇاƘ الǚزمة للقيام برسم سريع الحدود
čĐ - مع اللجنة وخبرا ƘǙالطرفان على التعاون في جميع الحا ƾئها ومع كل عضو يتف

من أعضائها خǚل عملية تحديد ورسم الحدود، بما في ذلǁ تسهيل الدخول إلى 
 ƘمتيازاǙا Ʃبنف ƻكل طر ǎفوها لدƲى اللجنة وموƲبانها، تحƿاألراضي التي يرا

  .الممنوحة لǖعوان الدبلوماسيين بمقتضى اتفاƿية فيينا حول العƿǚاƘ الدبلوماسية
čđ - راƿ نƋاللجنة الخاصة بتحديد معالم الحدود ورسمها ستكون يقر الطرفان ب Ƙرا

 ƻمة الترابية للطرǚأن يحترم  الحدود المبينة وكذا الس ƻنهائية وملزمة، على كل طر
  .اǓخر وسيادته

čĒ -  ،عملية تحديد ورسم الحدود ما تزال غير معروفة Ɲن نتائƋالطرفان ب ƻيعتر
مشاكل التي ƿد تنجر عن نقل مراƿبة ويطلبان من األمم المتحدة تسهيل تسوية ال

  .األراضي التي كانƘ محل النزاƳ من ƿبل
čē -  طي نفقاتها يمكن للجنة أن تقبلƺاللجنة، حتى ت Ƙيتكفل الطرفان مناصفة بنفقا

من ƿرار مجلČĔ  ƩهباƘ صندوƾ األمم المتحدة التطوعي الذي أنشƐ بمقتضى الفقرة 
  .ĎĒ/ČĒ/čĕĕĔي المƌرƢ ف ččēēاألمن لǖمم المتحدة رƿم 

  : المادة الخامسة 
č-  ارƛǔطار الذي التزم الطرفان فيه بالعمل على إيجاد حلول لǗا ƾتفاǚطبقا ل

 ǁتصادية السلبية التي خلفتها األزمة على السكان المدنيين بما في ذلƿǙجتماعية واǙا
Ƙلجنة محايدة تتكفل بالتعويضا Ƈر على األشخاص المبعدين، سيتم إنشاƛل . األكƛوتتم

عهدة اللجنة في الفصل من خǚل التحكيم اǗجباري في كل الشكاوي المقدمة بخصوص 
 ǎاألخر ƾالحكومتين في ح ǎإحد ƻمن الضرر من طر ǁأو خسارة أو غير ذل Ƴضيا

تابعين ألحد الطرفين ) سواƇ كانوا أشخاصا حقيقيين أو معنويين(أو من ƿبل وطنيين 
  :ها هذا األخير  ضد حكومة اǓخر أو التي يراƿب
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لها عƿǚة بالنزاƳ الذي كان محل اǙتفاƾ اǗطار وكيفياƘ تطبيقه واتفاƾ وƻƿ  –أ 
ǁالمعار .  

Ɣ-  لسنة ƻجني Ƙياƿنساني بما فيها اتفاǗالقانون الدولي ا ƾالمترتبة على خرčĕĐĕ 
  .أو على خرƾ القانون الدولي

Ɯ- القانون الدولي ƾكل الشكاوي المتعلقة بخر.  
رƩ اللجنة الشكاوي المتعلقة بتكلفة العملياƘ العسكرية أو باǗعداد للعملياƘ أن تد

العسكرية أو باستخدام القوة إǙ في حالة ما إذا تعلقƘ الشكاوي بحاƘǙ خرƾ القانون 
  .الدولي اǗنساني

Ď-  مين العامǖموجه ل Ɣشعار مكتوƎب ƻتتشكل اللجنة من خمسة حكام يعين كل طر
يوما بعد دخول اǙتفاƾ الحالي حيز  Đđمتحدة عضوين في أجل ƿدرǉ لمنƲمة األمم ال

التنفيذ، مع العلم أنه Ǚ يمكن ألي من الحكمين أن يكون رعية أو مقيما بصفة دائمة في 
في حالة عدم تمكن أحد الطرفين من تعيين أحد حكامه أو كليهما في . البلد الذي عينه

Ʋمة األمم المتحدة إلى تعيينهمااألجل المحدد، يبادر األمين العام لمن.  
ď- الحكام الذين عينهم الطرفان ƻمن طر Ʃوفي حالة عدم توصل الحكام . يعين الرئي

 ǉدرƿ مم المتحدة بالتشاور مع الطرفين في أجلǖيعينه األمين العام ل ،ƾإلى اتفاďČ 
فة يوما من تاريƣ تعيين الحاكم األخير، يمكن للرئيƩ أن يكون رعية أو مقيما بص

ǁأو ذل ƻهذا الطر ǎدائمة لد.  
Đ-  يتم تعيين عضو ،ƇجراǗل القيام باǚاللجنة خ Ƈفي حالة وفاة أو استقالة أحد أعضا

 Ɣفي تعيين أو اختيار الحاكم الواج ƾالمطب ƇجراǗا Ʃنف ƾوف ǉأو اختيار ƻمستخل
  .استخǚفه

đ- هايǙ م جلس. مقر اللجنة فيƲتقديرها، بوسع اللجنة أن تن Ɣبحس Ƴاستما Ƙا
  .والقيام بتحقيقاƘ فوƾ تراƔ هذا الطرƻ أو ذاǁ أو في أي مكان تراǉ مǚئما

Ē-  Ƈضروريا ألدا ǁذل Ƙما مهنيا إداريا ومكتبيا إذا رأƿطا ƻƲبوسع اللجنة أن تو
عملها بما في ذلǁ تعيين كاتƔ ضبط، كما تستطيع اللجنة أن تستعين بمستشارين 

  .ع لعملهاوخبراƇ بƺية تسهيل األداƇ السري
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Đ-  يتم تعيين عضو ،ƇجراǗل القيام باǚاللجنة خ Ƈفي حالة وفاة أو استقالة أحد أعضا
 Ɣفي تعيين أو اختيار الحكم الواج ƾالمطب ƇجراǗا Ʃنف ƾوف ǉأو اختيار ƻمستخل

  .استخǚفه
đ- هايǙ مقر اللجنة في . Ƴاستما Ƙم جلساƲتقديرها، بوسع اللجنة أن تن Ɣبحس

  .يقاƘ فوƾ تراƔ هذا الطرƻ أو ذاǁ أو في أي مكان تراǉ مǚئماوالقيام بتحق
Ē-  عملها Ƈضروريا ألدا Ƙما مهنيا إداريا ومكتبيا إذا رأƿطا ƻƲبوسع اللجنة أن تو

بما في ذلǁ تعيين كاتƔ ضبط، كما تستطيع اللجنة أن تستعين بمستشارين وخبراƇ بƺية 
  .تسهيل األداƇ السريع لعملها

ē-  القواعد الخيارية لمحكمة تتبنى اللجنة Ʃواعد العمل الخاص بها تكون على أساƿ
تتخذ كل ƿراراƘ اللجنة . التحكيم الدائمة بƺية التحكيم في الخǚفاƘ القائمة بين الدولتين

  .بƋغلبية الموƲفين
Ĕ- شكاويه للجنة باسمه الخاص أو باسم مواطنيه بما فيهم  األشخاص ƻيقدم كل طر .

يجƔ أن تودƳ كل الشكاوي في أجل أƿصاǉ سنة عند دخول . يينالماديين أو المعنو
اǙتفاƾ حيز التطبيƾ باستƛناƇ الشكاوي المرفوƿة لهيئة أخرǎ يتم اǙتفاƾ عليها طبقا 

يتعين أن . وفي إطار منتدƈ ǎخر ƿبل تاريƣ دخول اǙتفاƾ حيز التطبيčĒ ƾللفقرة 
. من هذǉ المادة ĕرة في الفقرة تكون اللجنة المنتدǎ الوحيد لدراسة الشكاوي المذكو

وكل الشكاوي التي كان من المفروƯ رفعها ولم يتم إيداعها في هذǉ اǓجال ستسقط 
  .طبقا للقانون الدولي

ĕ-  المناسبة رفع شكاوي باسم األشخاص الذين هم من ƘǙفي الحا ƻيستطيع كل طر
بدراسة هذǉ الشكاوي  تقوم اللجنة. أصل إرتيري أو إƛيوبي والذين أǙ يكونوا مواطنيه

ƻدراسة الشكاوي المودعة باسم مواطني هذا الطر Ʃأسا Ʃعلى نف.  
čČ -  ǁستكون اللجنة مرخصة كلما كان ذل ،Ƙفاǚالخ ǉلتسهيل التسوية السريعة لهذ

 Ʃبتها على أساƿالتسيير الناجع والدراسة الجماعية للشكاوي ومرا Ɲمناسبا بتبني مناه
  .عة ضيقة عند الضرورةالعيناƘ من أجل إجراƇ مراج

čč -  األولوية في دراسة Ơأحد الطرفين أن تقرر من Ɣعلى طل Ƈيمكن للجنة بنا
  .شكاوي خاصة أو فئاƘ منها



 168

čĎ -  ǉصاƿاللجنة في عملها في أجل أ Ƴتشرčđ  على ƻيوما بعد تشكيلها، وستعك
  .Ĕقرة استكمال عملها في Ʋرǚƛ ƻث سنواƘ بعد انتهاƈ Ƈجال إيداƳ الشكاوي طبقا للف

čď - اللجنة القواعد المتعلقة بالقانون الدولي ƾولن تكون . عند دراسة الشكاوي تطب
  .للƃجنة سلطة إصدار ƿراراƘ متعادلة وسليمة

čĐ - Ƙوتعويضا ƻفوائد وتكالي Ơمن الممكن من.  
čđ -  أي فاتورة للجنة في ƻاللجنة، ويسدد كل طر ƻالطرفان مناصفة بمصاري ƻيتكل

  .اريƣ استǚمهايوما من ت ďČأجل 
čĒ -  Ɣعلى تسوية الشكاوي العالقة فرديا أو حس ƾتفاǙا Ƙƿيمكن للطرفين في أي و

 ƾللتسوية يتف ǎلية أخرƈ إلى Ƈل اللجوǚمباشرة أو من خ Ƙل مفاوضاǚمن خ Ƙالفئا
  .عليها
čē - تكون نهائية وإلزامية Ƙلجنة التعويضا Ƙراراƿ . ويلتزم الطرفان باحترام كافة

 Ƙالنقدية المفروضة عليهماالقرارا Ƙوبالتسديد السريع للتعويضا.  
čĔ -  الممنوحة Ƙوالحصانا ƘمتيازاǙفيها اƲاللجنة أو مو Ƈألعضا ƻكل طر Ơيمن

  .لǖعوان الدبلوماسيين طبقا لمعاهدة فيينا حول العƿǚاƘ الدبلوماسية
  

  : المادة السادسة
č- ا ƣمن تاري Ƈابتدا ƾحيز التطبي ƾتفاǙيعيدخل هذا اƿلتو.  
Ď-  ǎلد ƾتفاǙفريقية بتسجيل هذا اǗمة الوحدة اƲمين العام لمنǖالطرفان ل Ơيسم

من ميƛاƾ األمم المتحدة وƿد وƿع هذا  čČĎ/čاألمانة العامة لǖمم المتحدة طبقا للمادة 
السيد  –السيد إساياƩ أفوركي، والوزير األول اƛǗيوبي  –اǙتفاƾ الرئيƩ اǗرتيري 

رئيƩ الجمهورية (كل من الرئيƩ بوتفليقة  –كشاهدين  –كما وƿعه . ميليƩ زيناوي
ƻفريقية بهذا الملǗمة الوحدة اƲبل منƿ من ƻالجزائرية ومكل( Ƙوالسيدة ألبراي ،

، )األمين العام لمنƲمة األمم المتحدة(، والسيد كوفي عنان )وزيرة خارجية أمريكا(
، والسيد رينو سيري )الوحدة اǗفريقيةاألمين العام لمنƲمة (والسيد سليم أحمد سليم 

  ).اǙتحاد األوروبي(ممƛل 
 
   
   


