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 موجهــة إىل األمــني العــام مــن املمثــل  ٢٠١٠فربايــر / شــباط٢٤رســالة مؤرخــة     
  الدائم لقطر لدى األمم املتحدة

  
 موجهــة إلــيكم مــن  ٢٠١٠فربايــر / شــباط٢٤يــشرفين أن أرفــق طيــه رســالة مؤرخــة    

ــة قطــر      الــس ــة يف دول ــشؤون اخلارجي ــة لل ــر الدول ــد اهللا آل حممــود، وزي ــن عب انظــر (يد أمحــد ب
، مــشفوعة بــضميمة يــرد فيهــا االتفــاق اإلطــاري حلــل الــرتاع يف دارفــور بــني حكومــة   )املرفــق

ــر،        ــة، قطـــ ــع يف الدوحـــ ــذي وقـــ ــسودانية، الـــ ــساواة الـــ ــدل واملـــ ــة العـــ ــسودان وحركـــ الـــ
  .*٢٠١٠فرباير /شباط ٢٣ يف

ــن، وإصــدارمها       وأرجــو ممت   ــيس جملــس األم ــذه الرســالة وضــميمتها إىل رئ ــة ه ــا إحال ن
  .باعتبارمها من وثائق اجمللس

  النصرناصر عبد العزيز   )توقيع(
  السفري
  املمثل الدائم

 

  .S/2010/98الوثيقة يف النص احملال من وزير الدولة للشؤون اخلارجية يف قطر معمم أيضا   *  
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 املوجهـة إىل األمـني العـام مـن          ٢٠١٠فربايـر   / شـباط  ٢٤مرفق الرسالة املؤرخـة         
  املمثل الدائم لقطر لدى األمم املتحدة

  
ــا وأخــي جربيــل باســويل الوســيط املــشترك لالحتــاد األفريقــي واألمــم    أبعــث    إلــيكم أن

  .وبعد.. املتحدة بأطيب حتياتنا وصادق أمنياتنا ملعاليكم بالصحة والعافية 
يــسرنا أن نرفــق ملعــاليكم نــسخة مــن االتفــاق اإلطــاري حلــل الــرتاع يف دارفــور بــني        

 الــذي مت التوقيــع عليــه يف الدوحــة يــوم حكومــة الــسودان وحركــة العــدل واملــساواة الــسودانية
ــاللغتني العربيــة واإلنكليزيــة ٢٠١٠فربايــر / شــباط٢٣الثالثــاء املوافــق  ــا  .  ب ونــود إفــادتكم بأنن

شــرعنا يف اليــوم التــايل مــن توقيــع االتفــاق باالجتمــاع بــالطرفني لوضــع اآلليــة الالزمــة لتنفيــذ    
  .ق الناراالتفاق املشار إليه أعاله وخاصة ما يتعلق بوقف إطال

شاكرين ومقدرين دعمكم واهتمامكم وتصرحياتكم اإلجيابية والـيت سـيكون هلـا األثـر            
  .اإلجيايب إلحالل السالم يف دارفور

  
  حممود آلأمحد بن عبداهللا ) توقيع(

  وزير الدولة للشؤون اخلارجية
  ءاعضو جملس الوزر



S/2010/118  
 

10-26240 3 
 

  الضميمة
  

  ]بالعربية واإلنكليزية: األصل[
الــــرتاع يف دارفــــور بــــني حكومــــة الــــسودان وحركــــة العــــدل   اتفــــاق إطــــاري حلــــل     

  السودانية  واملساواة
  :ديباجة    

إن حكومــة الــسودان وحركــة العــدل واملــساواة الــسودانية، يف إطــار التزامهمــا اجلــاد     
إلجياد حل مستدام للنـزاع يف دارفور، وقناعة منهما باحلاجـة امللحـة للتوصـل إىل اتفـاق سـالم                   

ــضع حــداً للمأ  ــادة      شــامل ي ــذهلا القي ــيت ظلــت تب ــور، وتتوجيــاً للجهــود الكــبرية ال ســاة يف دارف
القطرية، برعايـة كرميـة مـن صـاحب الـسمو الـشيخ محـد بـن خليفـة آل ثـاين أمـري دولـة قطـر،                          

  .وتعضيداً للجهود الطيبة للوساطة الدولية املشتركة
 الـدول العربيـة     وفقا ملبادئ وميثاق األمم املتحدة ومعاهدات االحتاد األفريقي وجامعـة           

  .املتعلقة حبل النـزاعات بالطرق السلمية) س ص(وجتمع دول الساحل والصحراء 
وحرصا على ضرورة حتقيق سالم عادل ودائـم يف كافـة األراضـي الوطنيـة الـسودانية،               

  .ظ على وحدة السوداناوخباصة يف إقليم دارفور، واحلف
ودانية، تعتمـــد علـــى تنـــوع ورغبـــة يف العمـــل مـــن أجـــل تنميـــة متوازنـــة لألمـــة الـــس    

وخــصوصية خمتلــف األقــاليم الــسودانية مــن أجــل ضــمان التقــدم االجتمــاعي واالقتــصادي          
  .للجميع، واملمارسة الكاملة للحريات األساسية مبنية على املساواة بني املواطنني

ــشامل        ــة الــسالم ال ــسودان واتفاقي ــة ال ــار الدســتور االنتقــايل جلمهوري وأخــذاً يف االعتب
ــاير /عــة يف نيفاشــا يف كــانون الثــاين املوق ــا وبنــاء الثقــة لتــسوية   ٢٠٠٥ين ، واتفــاق حــسن النواي

مشكلة دارفور واملوقـع يف الدوحـة بـني حكومـة الوحـدة الوطنيـة يف الـسودان وحركـة العـدل                      
  .٢٠٠٩فرباير / شباط١٧واملساواة يف 

  .ودانيةوقناعة بالرغبة الواضحة حلكومة السودان وحركة العدل واملساواة الس  
  :اتفقت حكومة السودان وحركة العدل واملساواة السودانية على اآليت  

  )١(املادة     
ــاق          •   ــل االتفـ ــن أجـ ــوراً مـ ــات فـ ــشروع يف املفاوضـ ــار والـ ــالق النـ ــف إطـ ــالن وقـ إعـ

  .تطبيقه على
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  )٢(املادة     
إصدار عفو عام حبق أعضاء حركة العدل واملـساواة الـسودانية، املـدنيني والعـسكريني                 •  

وإطالق سراح سجناء احلرب واحملكومني من كال اجلـانبني بعـد التوقيـع النـهائي علـى                
  .هذا االتفاق

  )٣(املادة     
 مشاركة حركة العدل واملساواة يف السلطة على كافة مـستويات احلكـم وفقـاً لكيفيـة                 •  

  .يتم االتفاق عليها بني اجلانبني
  )٤(املادة     

تتحول حركة العدل واملساواة السودانية إىل حـزب سياسـي فـور التوقيـع علـى اتفـاق                    •  
  .السالم الشامل والنهائي

  )٥(املادة     
إدمــاج قــوات حركــة العــدل واملــساواة الــسودانية يف القــوات املــسلحة وقــوات األمــن    •  

 ملا يتفـق عليـه الطرفـان ويـسبق هـذا اإلجـراء جتميـع وتـدريب                  والشرطة املوحدة، وفقاً  
  .هذه القوات يف مواقع وفقاً آللية وكيفية يتفق عليها اجلانبان

  )٦(املادة     
ــساواة         •   ــوات حركــة العــدل وامل ــة لق ــة النفقــات الالزم ــسودان كاف ــة ال تتحمــل حكوم

  .السودانية أثناء فترة التجميع والتدريب
  )٧(املادة     

د إىل اخلدمة كل أعضاء حركـة العـدل واملـساواة الـسودانية العـسكريني املفـصولني        يعا  •  
واملــدنيني املفــصولني عــن اخلدمــة ويــتم إحلــاقهم برصــفائهم بالكيفيــة الــيت يتفــق عليهــا  

  .الطرفان
  )٨(املادة     

تلتزم حكومة السودان بتعويض النازحني والالجئني، وكافة املتضررين بـسبب النــزاع        •  
رفور تعويضاً عادالً، كما تلتـزم حكومـة الـسودان بـضمان حـق العـودة الطوعيـة                  يف دا 

ــة      ــة حتتي ــة وبني ــشاء مؤســسات خدمي ــاطقهم األصــلية، وإن ــازحني والالجــئني إىل من للن
  .لضمان حياة كرمية هلم



S/2010/118  
 

10-26240 5 
 

  )٩(املادة     
خيضع موضوع إعادة التنظيم اإلداري يف دارفور ملفاوضات بني اجلـانبني للوصـول إىل        •  

  .التفاق النهائيا
  )١٠(املادة     

خيضع موضوع تقاسم الثروة للمفاوضات بني الطرفني للوصـول إىل االتفـاق النـهائي؛        •  
وكــذا قــضايا األرض واحلــواكري، وأي قــضايا أخــرى لتحقيــق الــسالم يراهــا الطرفــان   

  .ضرورية إلكمال موضوعات اتفاق السالم الشامل
  )١١(املادة     

تفاق بني الطرفني على حسن النوايا وعلى أساس تـضامن وشـراكة            ينبين تطبيق هذا اال     •  
  .سياسية وفق مبادئ وقضايا وطنية توحَّد بني الطرفني

  )١٢(املادة     
ــا          •   ــاوض عليه ــه والتف ــذة ل ــهائي والربوتوكــوالت اإلضــافة املنف ــاق الن ــداد االتف ــتم إع ي

  .٢٠١٠مارس /وتوقيعها يف الدوحة قبل اخلامس عشر من آذار
  ٢٠١٠فرباير / شباط٢٣يف العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ حرر   

  
  عن حكومة مجهورية السودان

  أمني حسن عمر. د
  وزير الدولية بوزارة الثقافة والشباب والرياضة

  عن حركة العدل واملساواة السودانية
  أمحد حممد تقد لسان

  أمني شؤون املفاوضات والسالم
  

  شهد على التوقيع
  عن دولة قطر

  بن عبد اهللا آل حممودأمحد 
  وزير الدولة للشؤون اخلارجية

  عضو جملس الوزراء

  عن وساطة االحتاد األفريقي واألمم املتحدة
  جربيل يبيين باسويل
  الوسيط املشترك

  
  


