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 موجهة إىل رئيس جملس األمـن مـن القـائم    ٢٠٠٧مارس / آذار٧رسالة مؤرخة    
 باألعمال للبعثة الدائمة للجماهريية العربية الليبية لدى األمم املتحدة

  
 :أتشرف بأن أحيل إليكم طيه وثيقتني مها 

بية يـوم   بيان قمة السالم الرباعية اليت انعقدت يف طرابلس باجلماهريية العربية اللي          : أوال 
ــق   ــاء املواف ــر / شــباط٢١األربع ــة     ٢٠٠٧فرباي ــشاد ومجهوري ــة ت ــني مجهوري  ملعاجلــة اخلــالف ب

 ). انظر املرفق(السودان 

ــا  ــعاتفــاق طــرابلس  : ثاني ــاريخ املّوق ــر / شــباط٨ بت ــسوية اخلــالف  ٢٠٠٦فرباي بــني  لت
 *.مجهورية تشاد ومجهورية السودان

 . وأكون ممتنا لو تكرمتم بتعميم هذه الرسالة ومرفقيها كوثيقة من وثائق جملس األمن 

 

 مباركعطية عمر ) توقيع(
 القائم باألعمال

 ).، املرفق الثاينS/2006/103(صدر االتفاق بوصفه وثيقة من وثائق جملس األمن *



S/2007/135

 

2 07-26728 
 

 املوجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن          ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٧مرفق الرسالة املؤرخـة       
 مة للجماهريية العربية الليبية لدى األمم املتحدةمن القائم باألعمال للبعثة الدائ

  
 بيان قمة السالم الرباعية  

 
مببــادرة مــشتركة لــألخ القائــد معمــر القــذايف قائــد ثــورة الفــاتح العظــيم رئــيس جملــس   

، والراعي السامي للسالم يف فـضائه، وأخيـه         )ص.س(الرئاسة لتجمع دول الساحل والصحراء      
 ٢٠٠٧فربايـر   / شـباط  ٢١ انعقـدت قمـة يف طـرابلس يـوم األربعـاء             فخامة رئيس دولة إريتريـا،    

وإىل جانب قائد الثورة األخ معمر القذايف وأخيـه فخامـة          . ملعاجلة اخلالف بني تشاد والسودان    
الرئيس آسياس أفورقي، شارك يف القمـة كـل مـن فخامـة الـرئيس عمـر حـسن البـشري، رئـيس                        

 اتنـو، رئـيس مجهوريـة تـشاد، عـضوي جملـس             مجهورية السودان، وفخامة الـرئيس إدريـس ديب       
 ). ص.س(الرئاسة، واألخ حممد املدين األزهري األمني العام لتجمع 

 :وبعد مشاورات ومباحثات صرحية ومستفيضة متخضت القمة عن ما يلي 

 بتـــاريخ املّوقـــعيؤكـــد كـــل مـــن تـــشاد والـــسودان التزامهمـــا التـــام باتفـــاق طـــرابلس  - ١
 .عهدان بتنفيذه بأمانة ويت٢٠٠٦فرباير /شباط ٨

تلتزم حكومتا البلدين باحترام سيادة بعضهما البعض وعدم التدخل يف شـؤون الدولـة               - ٢
األخرى واالمتناع عن أي أنشطة عدائية ضد بعـضهما والعمـل علـى التطبيـع الكامـل                 

 .لعالقاهتما

 قـــررت القمـــة تـــشكيل جلنـــة مـــشتركة برئاســـة اجلماهرييـــة العظمـــى ودولـــة إريتريـــا  - ٣
وســوف تــضع هــذه اللجنــة مرجعيــة . ومبــشاركة مجهوريــة تــشاد ومجهوريــة الــسودان
 .مهامها وصالحياهتا، على أن أعماهلا تباشر فورا

  ٢٠٠٧فرباير / شباط٢١طرابلس، يف 
 


