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 موجهة إىل رئيس جملـس األمـن مـن          ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ٩رسالة مؤرخة     
  املتحدةاألممالقائم باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمة للصومال لدى 

 
عبــد اهللا يــشرفين أن أحيــل طيــه نــص االتفــاق املعــروف ببيــان عــدن الــذي وقّــع عليــه   

رئـيس الربملـان     شريف حسن شيخ عـدن،    يوسف أمحــــد، رئيس اجلمهوريــــة الصومالية، و     
، يـة مهوريـة اليمن اجللعلي عبد اهللا صـاحل، رئـيس    ، يف ظل القيادة احلكيمة      االحتادي االنتقايل 

 ).انظر املرفق (٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٥يف عدن، اليمن، يوم 
ــادات املؤســسات         ــام بــني قي ــة أي ــأيت هــذا االتفــاق تتوجيــا ملناقــشات اســتمرت ثالث وي

اديــة االنتقاليــة، ــدف إىل إجيــاد حلــول للخالفــات يف وجهــات النظــر بــني قــادة الربملــان    االحت
االحتادي االنتقايل للصومال، وللتوصل، علـى وجـه اخلـصوص، إىل وضـع الـسبل الكفيلـة بـأن                   

 .يتم جمددا عقد دورات الربملان االحتادي االنتقايل للصومال
 ومرفقهــا بوصــفهما وثيقــة مــن وثــائق وأكــون ممتنــا لــو تفــضلتم بتعمــيم هــذه الرســالة  

 .جملس األمن
  حممدبيديل عيد) توقيع(

 القائم باألعمال بالنيابة
 نائب املمثل الدائم
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 املوجهـة إىل رئـيس جملـس        ٢٠٠٦ينـاير   / كـانون الثـاين    ٩مرفق الرسالة املؤرخة      
 ةللبعثة الدائمة للصومال لدى األمم املتحدبالنيابة األمن من القائم باألعمال 

 
 بيان عدن  

بدعوة كرمية من فخامة الرئيس علي عبـد اهللا صـاحل، رئـيس اجلمهوريـة اليمنيـة، عقـد             
فخامــة الــرئيس الــصومايل عبــد اهللا يوســف أمحــد، ورئــيس الربملــان الفيــدرايل االنتقــايل، الــسيد 
شريف حسن شيخ عدن، لقاء مباشرا لبحث القضايا املتعلقـة باملـصاحلة الـصومالية، وذلـك يف                 

 ؛٢٠٠٦يناير /رابع من كانون الثاينلعاصمة التجارية عدن يف الفترة من الثاين إىل الا
وانطالقـــا مـــن حـــرص الـــرئيس الـــصومايل عبـــد اهللا يوســـف أمحـــد، ورئـــيس الربملـــان  

 ، السيد شريف حسن شيخ عدن؛ الصومايلنتقايلالفيدرايل اال
وق  للـشعب الـصومايل فـ   واستذكارا باألمهيـة القـصوى لوضـع املـصاحلة الوطنيـة العليـا             

 كل االعتبارات؛
وانطالقا مـن إمياننـا العميـق يف مواصـلة احلـوار الـذي بـدأ حتـت رعايـة فخامـة الـرئيس                 

، رئـيس اجلمهوريـة اليمنيـة، ـدف إصـالح وحـل اخلالفـات وتبـاين اآلراء                  علي عبد اهللا صاحل   
 أعضاء املؤسسات الدستورية للدولة؛بني 

  جلمهورية الصومال؛لفيدرايل االنتقايلواسترشادا ببنود امليثاق ا 
الل األمــن وإميانــا منــا بــضرورة بــذل كــل التــضحيات واجلهــود املتراميــة يف ســبيل إحــ  

 واالستقرار يف الصومال؛
وتقديرا واسـتجابة منـا للجهـود الدائمـة لفخامـة الـرئيس علـي عبـد اهللا صـاحل، رئـيس                       

سات الفيدراليــة يت بــرزت بــني املؤســاجلمهوريــة اليمنيــة، للوصــول إىل حــل كــل اخلالفــات الــ  
 للدولة؛

 :اتفقنا على إصدار هذا البيان الذي يتضمن البنود اآلتية 
وطــي صــفحة املاضــي الــيت  اخلالفــات مت التفــاهم بــشكل كامــل علــى جتــاوز   - ١ 

 عليـه   أضرت بأداء مسؤوليات كل املؤسـسات بـروح مـن التعـاون الـذي بـىن               
 .ةمياالشعب الصومايل آماله الس

 علـى احتـرام املبـادئ       ااتفق القـادة علـى ضـرورة التنـسيق النـشط املـبين أساسـ               - ٢ 
وبنود امليثاق الفيدرايل االنتقايل وفقا للممارسات الدسـتورية املتعـارف عليهـا        
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ويف إطــار مــن التــشاور املتبــادل الــدائم مبــا يــضمن تفــادي اخلروقــات املتــصلة  
 .الية للبالدمبمارسات السلطات للمؤسسات الفيدرالية االنتق

مت االتفاق على أن جيتمـع الربملـان الفيـدرايل االنتقـايل يف غـضون ثالثـني يومـا           - ٣ 
ابتــداء مــن هــذا التــاريخ لعقــد دورتــه الرمسيــة يف أي مكــان يتفــق عليــه داخــل 

 .الوطن
يدعو القادة أعضاء الربملان واحلكومة لوضـع حـد للخالفـات والتباينـات الـيت                - ٤ 

ــال   ــا، مط ــربر هل ــار     ال م ــدة، واضــعني يف االعتب ــشمل والوح ــضرورة مل ال بني ب
املصاحل الوطنية العليا فـوق كـل األنانيـة، مـوجهني يف نفـس الوقـت نـداء مـن                    

 .أجل التعاون الشامل يف تنفيذ بنود هذا البيان
يدعى اتمـع الـدويل، وخاصـة األشـقاء والـدول الـصديقة، إىل تقـدمي الـدعم                   - ٥ 

 .امية لعقد الدورة العادية للربملان يف داخل الوطنالكامل هلذه اجلهود الر
إن رئيس مجهورية الـصومال ورئـيس الربملـان الفيـدرايل االنتقـايل يوجهـان نـداء حـارا                    

 لوضـع   التخلـي الـذايت عـن اسـتخدام الـسالح        إىل مجيع قطاعات الشعب الصومايل لإلسهام يف      
لــسلمية املبنيــة علــى أســاس مــن كــل الوســائل احــد لالقتتــال األهلــي واخلالفــات، مــستخدمني 

 .االحترام املتبادل واللجوء إىل احلوار
كما يوجهان نداء إىل اتمـع الـدويل بـااللتزام بتقـدمي املـساعدات واملعونـات العاجلـة               

 .لكل املناطق واألقاليم الصومالية اليت تعاين من وطأة اجلفاف
يل يعربـــان باســـم الـــشعب إن رئـــيس اجلمهوريـــة ورئـــيس الربملـــان الفيـــدرايل االنتقـــا  

الـــصومايل عـــن شـــكرمها العميـــق وامتنامـــا لفخامـــة الـــرئيس علـــي عبـــد اهللا صـــاحل، رئـــيس  
اجلمهورية اليمنية، وتقديرمها لـدوره األخـوي وجهـوده املتواصـلة واملخلـصة طـوال فتـرة احملنـة             

 .اليت عاىن منها الشعب الصومايل، كما يناشده القادة مواصلة تلك اجلهود
  

رئيس مجهورية الصومال  الصومايلالربملان الفيدرايل االنتقايلرئيس 
عبد اهللا يوسف أمحد شريف شيخ حسن عدن   

 ؛٢٠٠٦يناير /حرر يف اخلامس من كانون الثاين
 ، مايو٢٢بالقصر اجلمهوري 

 . اجلمهورية اليمنية-عدن 
 


