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القـائم   موجهة إىل رئيس جملـس األمـن مـن           ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٢رسالة مؤرخة       
   باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لقطر لدى األمم املتحدة

بنــاء علــى تعليمــات مــن حكــوميت، يــشرفين أن أحيــل طيــه نــص االتفــاق املوقــع بــني       
 دولـة قطـر، بـاللغتني        يف الدوحـة،   ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ٣مجهورية تـشاد ومجهوريـة الـسودان يف         

التـابع  مـن وثـائق جملـس األمـن         كوثيقـة   وأرجو ممتنا تعميم االتفاق املـذكور       . العربية والفرنسية 
  .)انظر املرفق (لألمم املتحدة

  
  آل شايفسامل ) توقيع(

  القائم باألعمال بالنيابة
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 املوجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن          ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ١٢مرفق الرسـالة املؤرخـة          
  القائم باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لقطر لدى األمم املتحدةمن 

    
  ]بالعربية والفرنسية: األصل[

  
  اتفاق الدوحة    

يف إطار املساعي احلميدة حلضرة صاحب السمو الشيخ محد بن خليفـة آل ثـاين، أمـري         
يـة الليبيـة الـشعبية      معمـر القـذايف، قائـد الثـورة يف اجلماهرييـة العرب           /دولة قطر وأخيه األخ القائد    
  :حتاد األفريقي من أجلاالشتراكية العظمى رئيس اال

ــسودان،       -   ــة الـ ــشاد ومجهوريـ ــة تـ ــني مجهوريـ ــات بـ ــع العالقـ ــات  تطبيـ ــد العالقـ  وتوطيـ
  بينهما؛ األخوية

التنفيذ الفعلي ملـا مت االتفـاق عليـه بـني البلـدين يف االتفاقيـات الـسابقة وخاصـة اتفـاق                        -  
، واتفـــــاق اخلرطـــــوم اإلطـــــاري   ٢٠٠٦فربايـــــر /باط شـــــ٨طـــــرابلس املوقـــــع يف  

، واتفـــاق الريـــاض ٢٠٠٦أغـــسطس / آب٢٨والربوتوكـــوالت اإلضـــافية املوقعـــة يف 
  ؛٢٠٠٨مارس / آذار١٣كار املوقع يف  واتفاق دا٢٠٠٧مايو / أيار٣املوقع يف 

  .هتيئة جو من الثقة والظروف املالئمة لعقد قمة طرابلس يف ليبيا بني رئيسي البلدين  -  
ومبشاركة معايل الشيخ محد بن جاسم بن جـرب آل ثـاين، رئـيس جملـس الـوزراء وزيـر                      

موسـى حممـد كوسـا، أمـني اللجنـة الـشعبية العامـة              /خارجية دولة قطر، وحبـضور معـايل الـسيد        
لالتــصال اخلــارجي والتعــاون الــدويل باجلماهرييــة العربيــة الليبيــة الــشعبية االشــتراكية العظمــى   

، وزيــر الدولــة للــشؤون اخلارجيــة وعــضو جملــس  بــن عبــد اهللا آل حممــودوســعادة الــسيد أمحــد
  .الوزراء بدولة قطر

 وفــد مــن ٢٠٠٩مــايو / أيــار٣ -أبريــل / نيــسان٢٩ بتــاريخ فقــد اجتمــع يف الدوحــة  
مجهورية تشاد برئاسة سعادة السيد موسى فكي حممد وزيـر العالقـات اخلارجيـة مـع وفـد مـن                

 الـسيد التجـاين صـاحل فـضيل، وزيـر التعـاون الـدويل، واتفقـا                 مجهورية السودان برئاسـة سـعادة     
  : على ما يلي

يتعهد الطرفان باإلسراع يف تنفيذ ما مت االتفاق عليه يف االتفاقيات املـشار إليهـا أعـاله            - ١
  .الستعادة مناخ الثقة وحسن اجلوار بني البلدين
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ون الداخليـة للطـرف   تـدخل أي طـرف يف الـشؤ      يؤكد الطرفان عزمهما باالمتناع عن        - ٢
اآلخر وعدم دعم أيـة قـوة مـسلحة معارضـة للطـرف اآلخـر، مـع العمـل علـى اإلنفـاذ الكامـل                         
لالتفاقيــات املوقعــة بــني الطــرفني املــشار إليهــا أعــاله، وتلــك الــيت شــهدا علــى توقيعهــا وكــان   

  .ضامنني هلا
  .رف اآلخريتعهد كل طرف باالمتناع عن استخدام القوة أو التهديد هبا ضد الط  - ٣
ــا الد    - ٤ ــل عالقاهتمـــ ــادة تفعيـــ ــان بإعـــ ــد الطرفـــ ــصاحل   يتعهـــ ــدم مـــ ــا خيـــ ــية مبـــ بلوماســـ

  .الشقيقني الشعبني
يطلب الطرفان من جمموعة االتصال املنبثقة عن اتفاق داكار االجتماع بشكل طـارئ               - ٥

. العتمـاد وتنفيـذ خطــة عمـل إلكمـال نــشر مـراقبني وقـوات احلمايــة املـشتركة بـصورة فوريــة        
ي الطرفان بإضافة دولة قطر جملموعة االتصال نتيجة جلهودها الفعالـة لتحقيـق الـسالم يف        ويوص

ــة إذا دعــت احلاجــة      ــدة مــن قبــل الطــرفني للمراقب ــة جدي . املنطقــة وكــذلك إنــشاء نقــاط مراقب
علـى تـوفري الـدعم املـايل     للعمـل  ويوصيان كذلك الدول الداعمة لالتفاق احلايل ببذل جهودها   

ة عاجلة من أجـل وضـع مهـام املـراقبني وقـوات احلمايـة موضـع التنفيـذ ملـدة                 واللوجسيت بصور 
  .سنة قابلة للتجديد إذا دعت الضرورة لذلك

ــشجيع         - ٦ ــة، وت ــة العدائي ــزام بوضــع حــد للحمــالت اإلعالمي ــى االلت ــان عل يؤكــد الطرف
  .اخلطاب اإلعالمي اإلجيايب املؤدي لتدعيم روابط األخوة والوفاق

  . والوساطة على موعد لعقد قمة طرابلس املشار إليها أعالهيتفق الطرفان  - ٧
إذا حــدث أي خــالف حــول تفــسري بنــود هــذا االتفــاق، يعــرض الطرفــان األمــر علــى    - ٨

  .الوساطة بغرض إجياد حل لذلك
  .يدخل هذا االتفاق حيز التنفيذ مبجرد التوقيع عليه من قبل الطرفني  - ٩

رة صــاحب الــسمو الــشيخ محــد بــن خليفــة   عّبــر الطرفــان عــن تقــديرمها جلهــود حــض    
ـــ  آل ساعي تطبيـــــع العالقـــــات بـــــني ثـــــاين واألخ القائـــــد معمـــــر القـــــذايف ودورمهـــــا يف مــ

  .الشقيقني البلدين
ــة قطــر يف استــضافة هــذا         ــها دول ــر الطرفــان عــن شــكرمها للجهــود الــيت بذلت كمــا عّب

  .االجتماع الذي أسفر عن توقيع هذا االتفاق
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 هجريـة، املوافـق   ١٤٣٠ األوىل سـنة  م الثامن من شهر مجـادى وحة يف اليوُحرر يف الد    
  . باللغتني العربية والفرنسية ولكل منهما ذات احلجية٢٠٠٩مايو سنة /من شهر أيارالثالث 

    
  التجاين صاحل فضيل .د  موسى فكي حممد

  وزير التعاون الدويل جبمهورية السودان  وزير العالقات اخلارجية جبمهورية تشاد
  

  أمحد بن عبد اهللا آل حممود  مد كوساموسى حم
ــصال     ــة لالتـ ــشعبية العامـ ــة الـ ــني اللجنـ أمـ
اخلـــارجي والتعـــاون الـــدويل باجلماهرييـــة 

  العربية الليبية

ــر الدولــــــة للــــــشؤون اخلارجيــــــة     وزيــــ
  جملس الوزراء بدولة قطر عضو

  
  


