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  علي عبداهللا صاحلرئيسفخامة النص البيان املشرتك الذي صدر يف ختام زيارة 
  اجلمهورية لدولة اإلمارات الشقيقةرئيس 

 اإلمـارات صدر في ختام زيارة فخامة الرئيس علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية لدولـة              
  :العربية المتحدة التي أستمرت يومين بيان مشترك فيما يلي نصه

 اإلمـارات ن العالقات األخوية المتميزة التي تربط بين الجمهورية اليمنيـة ودولـة             انطالقاً م 
 الرئيس علي عبـداهللا     األخالعربية المتحدة ، واستمراراً للنهج الذي أسس له البلدان قام فخامة            

 العربية المتحدة الشقيقة تلبية للدعوة الكريمة من أخيه صـاحب           اإلماراتصالح بزيارة لدولة    
 ينـاير  31 إلـى  30لشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان وذلك خالل الفترة مـن       السمو ا 
م ترسيخاً ألمال وطموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين لتطوير وتحديث مسيرة التعاون           2007

  .القائمة بينهما
 األخويـة  الرئيس استقبال رسمي وشعبي، عبر عن عمـق العالقـات            األخوقد جرى لفخامة    

التي تربط قيادتي وشعبي البلدين، حيث كان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلـى              والتاريخية  
مطار أبوظبي الدولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئـيس دولـة                 

 العربية المتحدة ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتـوم نائـب رئـيس                 اإلمارات
م دبي ، وأصـحاب الـسمو والمعـالي الـوزراء وكبـار             الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاك    

  .المسئولين
وقد أعرب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولـة اإلمـارات                 
العربية المتحدة عن تهانيه لفخامة األخ الرئيس علي عبداهللا صالح بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً              

 التي منحه إياها الشعب اليمني، كما عبر عن سعادته لنجـاح            للجمهورية اليمنية وبالثقة الكبيرة   
مؤتمر المانحين في لندن ومستوى التنمية والتقدم الذي شهدته اليمن في عهد فخامتـه مؤكـداً                
على أهمية استمرار وتوسيع التعاون القائم والمستمر بين البلدين بما يخدم مـصلحة الـشعبين               

  .الشقيقين
 الرئيس علي عبداهللا صالح عن عميق تقديره للدعم الذي تقدمه دولة            من جانبه عبر فخامة األخ    

 يشهد عليها إعادة بناء سد مأرب من        يالمجاالت والت اإلمارات العربية المتحدة لليمن في كافة       
 ،  - رحمـه اهللا     - بإذن اهللا صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيـان             هالمغفور ل قبل  

 األساسية، وكذلك على المساهمة    والبنيفي مجاالت الصحة والتعليم     وتنفيذ العديد من المشاريع     
  التي قدمتها دولة اإلمارات في مؤتمر المانحين الذي انعقد 
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مؤخراً في العاصمة البريطانية لندن ، كما أشاد فخامته بسياسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن               
بات المجلس الوطني االتحـادي     زايد بن سلطان آل نهيان على مختلف المستويات ونوه بانتخا         

  . العربية المتحدة في أواخر العام الماضياإلماراتالتي جرت في دولة 
وقد أجرى الزعيمان محادثات تناوال خاللها العالقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلـف              

وتعزيـز  وعبرا عن ارتياحهما للجهود التي يبذلها المسئولون في البلدين لترسـيخ            ,المجاالت  
وتطوير هذا العالقات وأكدا عزمهما على تذليل العقبات التي قد تعترض استمرار تطويرهـا              
بما يخدم التعاون المشترك المثمر في جميع المجاالت وبما يحقق آمـال وتطلعـات الـشعبين                

  .الشقيقين، إلى األمن واالستقرار واالزدهار
حيـث أعربـت الجمهوريـة      ..لمنطقة  وقد استعرض الزعيمان في محادثاتهما األوضاع في ا       

اليمنية عن تأييدها لموقف دولة اإلمارات العربية المتحدة المتمسك بالحل السلمي لحل النـزاع              
 ىوأبو موس اإلماراتي اإليراني حول الجزر اإلماراتية المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى           

إلى األوضـاع فـي المنطقـة       من خالل التفاوض الثنائي أو اللجوء إلى التحكيم ، كما تطرقاً            
  .العربية واإلسالمية والقضايا الدولية وكانت وجهات نظرهما متطابقة إزاءها

وأولى الجانبان اهتماما خاصا بالقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للشعوب العربية           
 وضرورة التوصـل    أهمية بشكل عام وأكدا على      األوسطبشكل خاص وشعوب منطقة الشرق      

وخارطـة  ) 242 - 338(  حل عادل وشامل ودائم لها وفقا لقرارات الـشرعية الدوليـة             لىإ
 مقابل الـسالم واعتمـاد المبـادرة    األرض مبدأ أساسالطريق ومرجعية مؤتمر مدريد وعلى      

 اإلسـرائيلي م كأساس لتسوية الصراع العربي      2002 قمة بيروت في العام      أقرتها يالعربية الت 
  .م في المنطقة  والسالاألمنوتحقيق 

 أسـلوب  اعتمـاد    إلى بذل المزيد من الجهود الرامية       إلىكما دعا الجانبان القادة الفلسطينيين      
الحوار االخوى لحل الخالفات الفلسطينية الفلسطينية وتحريم القتال الداخلي وتعزيـز الوفـاق             

النبيلـة   األهـداف الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعزز وحدة الصف الفلسطيني وتحقق           
 الدولـة   إقامـة  إلـى  وصـوال    اإلسرائيليللشعب الفلسطيني في التحرر من نيران االحتالل        

  .الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف 
 علـى الـشعب الفلـسطيني واالجتياحـات         اإلسرائيلي الجانبان العدوان    أدانوفي هذا السياق    

 األراضـي  التحتية فـي     البني المتكررة لمدنه وقراه واستهدافه لمنشئات       اإلسرائيليةالعسكرية  
الفلسطينية وللمدنيين من أطفال وشيوخ ونساء وهو ما يعد انتهاك صارخاً لمبـادئ القـانون               

   الدولي ولقرارات الشرعية الدولية اإلنسانيالدولي والقانون 



4 من 3 صفحة 

 تسوية سلمية عادلة وشاملة للنزاع      ىإل عملية السالم للوصول     إحياء أهميةواكد الطرفان على    
 وعلى تمسكهما بالسالم العادل والشامل كخيـار اسـتراتيجي وبـضرورة            اإلسرائيليالعربي  
  .م 1967 العربية المحتلة عام األراضي من كافة إسرائيلانسحاب 

  :الشأن العراقي * 
ادته على أراضـية     الحفاظ على وحدة العراق واستقالله السياسي وسي       أهمية الجانبان على    أكد

 المتردية على العراق    األمنية لألوضاعواحترام أمنه واستقراره وحذرا من التداعيات الخطيرة        
  . النزاع الطائفي إثارةودول المنطقة نتيجة محاوالت 

 كافة القوى السياسية العراقية في العملية السياسية وعدم اسـتبعاد           إشراكوشددا على ضرورة    
 األزمـة  عقد مؤتمر للمصالحة يشارك فيه الجميع للخروج مـن           يةأهم طرف منها وعلى     أي

  .الراهنة 
 التي تستهدف العـراقيين ومؤسـسات الدولـة ودور العبـادة            اإلرهاب أعمالوأدان الطرفان   

  . المقدسة واألماكن
أشاد الجانبان بالجهود المبذولة من جانب الحكومة الـسودانية الهادفـة           .. وفي الشأن السوداني  

 والسالم في عموم السودان وعبرا عن دعمهما لما تم انجـازه علـى هـذا                األمن لإحال إلى
  .الصعيد 
 في دار فور بما يضمن وحدة السودان ورحبا         لألوضاع على ضرورة المعالجة الحكيمة      وأكدا

  .األخير األمنبقبول الحكومة السودانية بقرار مجلس 
ناني الى التمسك بالحوار كوسيلة للتوفيـق  دعا الجانبان الشعب اللب.. في لبنان األوضاعوحول  

 فتنـة   إثارة إلى لبنان الذين يسعون     أعداء اللبنانية وتفويت الفرصة على      األطرافبين مواقف   
 علـى   وأكدابالمحافظة والحرص على الوحدة والسيادة الوطنية        األطرافبين أبنائه وطالبا كل     

ان بالنتائج االيجابية التي تحققت فـي       رفض أي تدخل خارجي في الشأن اللبناني وأشاد الجانب        
  . لبنان أعمار إلعادة 3مؤتمر باريس 

  
 إلـى دعا الجانبان األطراف الصومالية المعنيـة       ..  في الصومال    األخيرةوحول التطورات   *

 ترسيخ دعائم األمـن واالسـتقرار   إلى مائدة المفاوضات واستئناف الحوار وصوالً     إلىالعودة  
وناشـدا المؤسـسات    ,  والعمل على بناء مؤسسات الدولة الشرعية        واستعادة وحدة الصومال  

  الدولية بتقيدم كل الدعم والمساعدة لتمكين الشعب
الصومالي من إعادة تأهيل مؤسساته الحكومية والمدنية إلحالل األمن والسالم واالستقرار في            

  .البالد 
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عتباره ظاهرة تهـدد األمـن      ومن جهة أخرى أكد الجانبان إدانتهما لإلرهاب بجميع أشكاله با         
والسالم واالستقرار في العالم وتتناقض مع القيم اإلنسانية ومبادئ التسامح التي تـدعو إليهـا               

  .جميع األديان 
وأكدا في هذا الشأن على أهمية تكثيف الجهود من أجل ترسيخ ثقافة الحوار بين الحـضارات                

وصوالً لمستقبل أفـضل لإلنـسانية      , ان  وتحقيق التعايش بين الشعوب والثقافات وإحترام األدي      
  .جمعاء 

 في منطقة الشرق األوسط والخليج يتطلب       واالستقراركذلك أكد الجانبان على أن تحقيق األمن        
  . الدمار الشامل وفي مقدمتها األسلحة النووية أسلحةإخالء المنطقة من كافة 

 إلـى  لالنـضمام    إسرائيلغط على   وطالبا المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالض       
وفـي  .. النووية وإخضاع منشأتها النووية للرقابة الدولية        األسلحةاالتفاقية الدولية لمنع انتشار     

 مـن أجـل     اإليرانـي  حل سلمي للملف النـووي       إيجاد أهميةالسياق ذاته أكد الجانبان على      
  .المحافظة على األمن واالستقرار في المنطقة والعالم 

 الرئيس علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية عن شكره وتقـديره           األخأعرب فخامة   هذا وقد   
على مالقيه فخامته والوفد المرافق له خالل هذه الزيارة من حفاوة استقبال وكرم ضيافة مـن                

 العربية المتحدة   اإلماراتصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة             
لشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حـاكم             وكذا صاحب السمو ا   

  . إلنجاح هذه الزيارة اإلماراتدبي وعلى ما بذلته دولة 
 الرئيس علي عبداهللا صالح دعوة رسمية ألخيه صاحب السمو الشيخ خليفـة             األخووجه فخامة   

ة في الوقت الذي يراه مناسباً      بن زايد بن سلطان آل نهيان لزيارة بلده الثاني الجمهورية اليمني          
 . على أن يتم تحديد موعدها في وقت الحق , وقد قبلها سموه شاكراً


