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 موجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن       ٢٠٠٦يونيـه   /حزيـران  ٢٨رسالة مؤرخـة      

القائمـــة باألعمـــال بالنيابـــة عـــن املراقـــب الـــدائم جلامعـــة الـــدول العربيـــة لـــدى 
 املتحدة األمم

  
أتشرف بأن أحيل طيه الـبالغ بـشأن الـصومال الـصادر عـن اجتمـاع اللجنـة الوزاريـة                     

 ).انظر املرفق (٢٠٠٦يونيه /حزيران ٢٢طوم يوم اخلاصة بالصومال، املعقود يف اخلر
وســأكون ممتنــة لــو تفــضلتم بتعمــيم هــذه الرســالة ومرفقهــا بوصــفها وثيقــة مــن وثــائق  

 . من ميثاق األمم املتحدة٥٤جملس األمن عمال باملادة 
 الفقيسلمى ) توقيع(

 القائمة باألعمال بالنيابة
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 املوجهــة إىل رئــيس جملــس  ٢٠٠٦يونيــه /حزيــران ٢٨مرفــق الرســالة املؤرخــة    
األمن مـن القائمـة باألعمـال بالنيابـة عـن املراقـب الـدائم جلامعـة الـدول العربيـة                     

 لدى األمم املتحدة
 

 ]بالعربية: األصل[
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 
 بيان صادر عن اجتماع اللجنة الوزارية اخلاصة بالصومال  
 ٢٠٠٦يونيه /حزيران ٢٢اخلرطوم   

 
 بـــشأن دعـــم الـــصومال الـــصادر يف ٣٤٥فيـــذ قـــرار قمـــة اخلرطـــوم رقـــم يف إطـــار تن 

 وبناء على مبادرة ودعوة كرميـة مـن رئـيس مجهوريـة الـسودان رئـيس            ٢٠٠٦ مارس/آذار ٢٩
الــدورة احلاليــة لــس اجلامعــة علــى مــستوى القمــة، اجتمعــت اللجنــة الوزاريــة التابعــة جلامعــة 

الـصومال برئاسـة فخامـة الـرئيس عمـر حـسن أمحـد              الدول العربيـة واملكلفـة مبتابعـة الوضـع يف           
البشري رئيس مجهورية السودان وحضور فخامة الرئيس عبد اهللا يوسف أمحـد رئـيس مجهوريـة          

 .الصومال واألمني العام جلامعة الدول العربية ومبشاركة وزراء وممثلي الدول األعضاء
ــصومالية واحتــاد ا      ــة مــشاورات مكثفــة مــع احلكومــة ال ــشرعية  أجــرت اللجن حملــاكم ال

ــق          ــا خلل ــاء عليه ــيت ميكــن البن ــاق ال ــن عناصــر االتف ــدد م ــا إىل ع اإلســالمية ومت التوصــل عربه
 .مشتركة أرضية

ــسة األوىل للحــوار بــني        ــصومال، عقــدت اجلل ــة اخلاصــة بال ــة ومــشاركة اللجن وبرعاي
قليميـة  الطرفني وقد أكدا العزم على حتقيق تسوية حتفظ وحـدة وسـيادة الـصومال وسـالمته اإل                
 .ومتكن الصوماليني من إعادة بناء مؤسسات الدولة والشروع يف عملية البناء واإلعمار

 :ويف هذا الصدد مت االتفاق على املبادئ اآلتية 
 .االعتراف بشرعية احلكومة االنتقالية الصومالية الراهنة - ١
 .االعتراف بواقع احتاد احملاكم الشرعية اإلسالمية - ٢
 .وار واحملادثات بدون شروط مسبقة يف إطار االعتراف املتبادلمواصلة احل - ٣
 .ضرورة حماكمة جمرمي احلرب - ٤
 .االلتزام بإيقاف احلمالت اإلعالمية والعسكرية - ٥
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 .توجيه نداء سالم مشترك - ٦
احلوار بشأن القضايا األمنية والـسياسية العالقـة يوضـع علـى جـدول أعمـال اجللـسات                   - ٧

 . يف إمكانية تشكيل جلان فنية ملناقشتها وتقدمي مقترحات بشأاالقادمة والنظر
ومت االتفاق على مواصلة عقـد اجلولـة القادمـة مـن املباحثـات يف اخلرطـوم يف اخلـامس                     

 .٢٠٠٦يوليه /متوزعشر من 
وناشدت اللجنة اتمع الدويل سـرعة تقـدمي العـون للـشعب الـصومايل وأكـدت عـزم                   

امهة الفاعلة يف اسـتعادة األمـن واالسـتقرار واملـشاركة يف جهـود إعـادة                الدول العربية على املس   
 .البناء واإلعمار، ودعوا إىل تقدمي املساعدات اإلنسانية العاجلة

وجهت اللجنة الشكر إىل مجهورية السودان على مبادرا بالدعوة لعقد اجتماع جلنـة           
 .الصومال واستضافة اجتماعاا

 


