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   األمنجملس     العامةاجلمعية
  السنة اخلامسة والستون    الدورة الرابعة والستون

   من جدول األعمال١٣البند 
        منع الرتاع املسلح

 ة موجهــة إىل األمــني العــام مــن القائمــ ٢٠١٠ يونيــه/حزيــران ٧رســالة مؤرخــة     
  باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لقطر لدى األمم املتحدة

  
  موجهـة إلـيكم مـن      ٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ٦ رسـالة مؤرخـة      ن أحيـل طيـه    أتشرف بـأ    

انظـر   (وزير خارجية دولـة قطـر     رئيس جملس الوزراء و   الشيخ محد بن جاسم بن جرب آل ثاين،         
مشفوعة بضميمتها، وهي االتفاقية املتعلقة بالتسوية السلمية للرتاع احلدودي بني دولـة            ) املرفق

 كل من رئـيس دولـة إريتريـا         ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٦عها يف    وقّ إريتريا ومجهورية جيبويت، اليت   
عها نيابة عن دولة قطر، بصفتها الوسيط والـشاهد، مسـو الـشيخ             ورئيس مجهورية جيبويت، ووقّ   

  .محد بن خليفة آل ثاين، أمري دولة قطر
 باعتبارمهـا وثيقـة مـن وثـائق اجلمعيـة العامـة            ة تعميم هذه الرسـالة ومرفقهـا      ممتنأرجو  و  

  .جملس األمنمن وثائق  من جدول األعمال، و١٣ إطار البند يف
  آل ثاين. علياء أمحد س ) توقيع(

  السفرية
  القائمة باألعمال بالنيابة
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 املوجهـة إىل األمـني العـام مـن          ٢٠١٠ يونيـه /حزيـران  ٧مرفق للرسـالة املؤرخـة          
   باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لقطر لدى األمم املتحدةةالقائم

  
 ييــسرين أن أرفــق ملعــاليكم نــسخة رمسيــة مــن االتفاقيــة الــيت وقّعهــا فخامــة رئيــس            
إريتريــا ومجهوريــة جيبــويت الــيت اتفقتــا فيهــا علــى أن تعهــدا إىل دولــة قطــر ببــذل جهــود    دولــة

الوساطة إلجياد حل للخالف احلدودي بني بلديهما بـالطرق الـسلمية، والـيت وقّعهـا عـن دولـة                   
محـد بـن خليفـة آل ثـاين، أمـري دولـة             والشاهد، حضرة صـاحب الـسمو       قطر، بصفتها الوسيط    

  .قطر
  .أرجو من معاليكم تأمني إيداع االتفاقية يف سجالت املنظمة  
  .وتفضلوا معاليكم بقبول فائق االحترام  

  محد بن جاسم بن جرب آل ثاين)  توقيع(
  رئيس جملس الوزراء وزير اخلارجية
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  ضميمة    
  

  ريتريا ومجهورية جيبويتاتفاقية بني دولة إ    
  

  إن حكومة دولة إريتريا وحكومة مجهورية جيبويت، املشار إليهما فيما بعد بالطرفني،  
أخذا باالعتبار طلب فخامة رئيس مجهورية جيبويت مـن حـضرة صـاحب الـسمو أمـري                   

  دولة قطر التدخل حلل اخلالف بني مجهورية جيبويت ودولة إريتريا،
   العالقات الوثيقة اليت تربطهما بدولة قطر،واستنادا إىل  
ــذل جهــود الوســاطة إلجيــاد حــل           ــة قطــر بب ــدا إىل دول ــأن يعه ــة مــن الطــرفني ب ورغب

  للخالف احلدودي بينهما بالطرق السلمية،
  وإذ يعربان عن بالغ التقدير لدولة قطر بقبول الوساطة،  
 محــد بــن خليفــة فقــد اتفقتــا علــى أن يفوضــا الوســيط حــضرة صــاحب الــسمو الــشيخ  

 بالــصالحيات الكاملــة بإصــدار وثيقــة تتــضمن مــا يــراه مناســبا مــن    ثــاين، أمــري دولــة قطــر  آل
إجــراءات قانونيــة وفنيــة وآليــات حلــل هــذا اخلــالف احلــدودي بــشكل هنــائي وملــزم للطــرفني،  

  .وقبوهلما بوثيقة العمل اليت ستعلنها دولة قطر ومبا سيتم من حل
    

  يبويتمجهورية ج  دولة إريتريا
  امساعيل عمر جيله)  توقيع(  أسياس أفورقي)  توقيع(

  رئيس مجهورية جيبويت  رئيس دولة إريتريا
    

  الوسيط والشاهد
  دولة قطر

  محد بن خليفة آل ثاين)  توقيع(
    أمري دولة قطر


