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رسالة مؤرخة ٩ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢ موجهة إىل رئيس جملـس األمـن مـن 
  املندوب الدائم للجماهريية العربية الليبية لدى األمم املتحدة 

بناء على مبادرة ودعوة مـن األخ قـائد الثـورة، العقيـد معمـر القـذايف، بوصفـه منسـق 
ـــدول جتمــع الســاحل والصحــراء (س.ص)، جــرت حمادثــات مبدينــة  وراعـي عمليـة السـالم ل
ــاين/ينـاير ٢٠٠٢ بـني وفـد مـن احلكومـة التشـادية برئاسـة  طرابلس ابتداء من يوم ٤ كانون الث
وزير الداخلية واألمن، ووفد من احلركة من أجل الدميقراطية والعدالـة التشـادية برئاسـة اللـواء 

آدم توجوي، وذلك من أجل التوصل إىل حل  الرتاع القائم بني الطرفني. 
هــذا ويسعدين أن أرفق لكم طي رساليت هذه نص االتفـاق الـذي وقّعـه اجلانبـان يـوم 
ـــة مــن  ٧ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٢، وذلـك للتفضـل مشـكورا بتعميمـه باعتبـاره وثيقـة رمسي

وثائق جملس األمن. 
(توقيع) أبو زيد عمر دورده 
املندوب الدائم 
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مرفق الرسالة املؤرخة ٩ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٢ املوجهـة إىل رئيـس جملـس 
  األمن من املندوب الدائم للجماهريية العربية الليبية لدى األمم املتحدة 

  اتفاق سالم بني احلكومة التشادية واحلركة من أجل الدميقراطية والعدالة 
انطالقـا مـن ميثـاق منظمـة األمـم املتحـدة ومنظمـة الوحـدة األفريقيـة ومعـاهدة جتمـــع 

دول الساحل والصحراء (س.ص) بشأن تسوية املنازعات بالطرق السلمية. 
واقتناعا بأنه ال ميكن أن تتحقق تنمية شاملة بدون سالم وأمن واستقرار. 

دعا األخ العقيد معمـر القـذايف قـائد ثـورة الفـاتح العظيـم كـل مـن حكومـة مجهوريـة 
ـــرتاع القــائم  تشـاد واحلركـة مـن أجـل الدميقراطيـة والعدالـة إىل االجتمـاع للتوصـل إىل حـل لل

بينهما. 
وتلبية لدعوة األخ قائد ثورة الفاتح العظيم بوصفه املنسق الدائم وراع عمليـة السـالم 
طبقا للتفويض الصادر عن قمة جملس رئاسة جتمـع دول السـاحل والصحـراء (س.ص) املنعقـد 
ـــرباير ٢٠٠٠ فقــد مت عقــد اجتمــاع بــني الطرفــني يف مدينــة  باجنامينـا يومـي ٤ و ٥ شـباط/ف

طرابلس بتاريخ ٤ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢ اتفقا فيه على ما يلي: 
مادة (١) 

إيقاف إطالق النار الفوري بـني اجلـانبني واالمتنـاع عـن القيـام بـأي أعمـال عسـكرية 
مباشـرة أو غـــري مباشــرة، ووقــف كافــة احلمــالت اإلعالميــة بينــهما، وضمــان حريــة تنقــل 

األشخاص والبضائع. 
مادة (٢) 

إصدار عفو عام وإطالق سراح السجناء واملوقوفني من اجلانبني. 
مادة (٣) 

العمل من أجل حتقيق السالم واألمن واالستقرار والتنميــة االقتصاديـة واالجتماعيـة يف 
املنطقة. 

مادة (٤) 
إشراك احلركة من أجل الدميقراطية والعدالة يف احلكومة ومؤسسات الدولة األخـرى، 

وحتدد اللجنة السياسية القانونية كيفية هذه املشاركة. 
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مادة (٥) 
تشكل جلنة عسكرية ثالثية من احلكومة التشـادية واجلماهرييـة العظمـى واحلركـة مـن 

أجل الدميقراطية والعدالة تكلف بتحديد متركز وتواجد القوات. 
مادة (٦) 

ـــة الــيت حتددهــا اللجنــة  تدمـج قـوات احلركـة يف القـوات الوطنيـة التشـادية طبقـا لآللي
الفرعية العسكرية واألمنية. 

مادة (٧) 
تشكل جلنة متابعة ثالثية من احلكومة التشادية واجلماهريية العظمـى واحلركـة تكلـف 

بتطبيق هذا االتفاق. 
مادة (٨) 

يتـم تشـكيل ثـالث جلـان فنيـة فرعيــة (سياســية قانونيــة، عســكرية أمنيــة واجتماعيــة 
اقتصادية) تكون مهمتها صياغـة تفـاصيل هـذا االتفـاق يف فـترة ال تتجـاوز شـهرين مـن توقيـع 

هذا االتفاق. 
مادة (٩) 

تعترب املالحق اليت يتفق بشأا جزءا ال يتجزأ من هذا االتفاق. 
مادة (١٠) 

ترعى اجلماهريية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى تطبيق بنود هذا االتفاق. 
حرر مبدينة طرابلس بتاريخ ٧ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢. 

 
عن اجلماهريية العربية الليبية الشعبية 

االشتراكية العظمى 
عن حكومة 

مجهورية تشاد 
عن احلركة من أجل 
الدميقراطية والعدالة 

(توقيع) اللواء آدم توجوي (توقيع) عبد الرمحن موسى (توقيع) د. على عبد السالم التريكي 
رئيس جلنة املصاحلة الوطنية وزير الداخلية واألمن أمني اللجنة الشعبية العامة للوحدة األفريقية 

 


