
 مشروع قرار 
 دعم جمهورية الصومال الفيدرالية

 
 إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،،

 بعد اطالعه: -
 ،على مذكرة األمانة العامة 

 ،وعلى تقرير األمين العام عن نشاط األمانة العامة فيما بين الدورتين 
 ،وعلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية السابقة 
  السياسية،وعلى توصية لجنة الشؤون 

ذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن، -  وا 

 ر يُقــــر     

اسبتكمال عمليببة مسببيرة المصبالحة الوطنيبة الصببومالية و الترحيب  بالنجباا المتحقببى علبى صبعيد  -1
خطبببة التنميبببة السبببي ما دعبببم تن يبببذ   ؛الحكومبببة الصبببومالية بقيبببادة  مؤسسبببات الدولبببة وتقويبببة بنبببا 

 الوطنية الصومالية.

األمنية على الساحة الصومالية واإلعرا  السياسية و الترحي  بالتحسن المضطرد في األوضاع  -2
الوةيبى تعباون بالي فبي الصبومال فريقبالذي تضطلع ببه بعةبة االتحباد األالهام عن التقدير للدور 

وبخاصبة البدور المحبوري البذي تقبوم ببه الصومالي لتعزيز الوضبع األمنبي، الجيش الوطني مع 
دانببببة الهجمببببات و ، االفريقيببببة  الجيبوتيببببة العاملببببة فببببي  طببببار البعةببببةالمسببببلحة القببببوات  عمببببال األوا 
البعةبات اإلقليميبة الشبا  ضد الشع  الصومالي وحكومته وضد  التي تقوم بها حركة اإلرهابية
 العاملة في الصومال.والدولية 

ال ال يدراليبة الصبومالترحي  بالجهود الصومالية الحةيةة من أجبل العمبل علبى حمايبة جمهوريبة  -3
الطلب  مبن البدول العربيبة األعضبا  قليمية ووحبدة ترابهبا وسب مة أراضبيها، و وأمنها وسيادتها اإل

تقببديم كافبببة أشببكال البببدعم للحكومبببة الصببومالية مبببن أجببل ضبببمان الح بببا  علببى سببب مة مجالهبببا 
لتببدخل الجببوي والبحببري، بشببكل  يؤكببد علببى وحببدتها ويعببزز مببن سببيادتها فببي مواجهببة محبباوالت ا

 الخارجية الهادفة  لى تقسيم أجوائها.



مؤسسبببات ل وال نبببيمببادي السياسبببي و ال لبببى تقبببديم الببدعم واألمانبببة العامببة دعببوة البببدول األعضببا   -4
لتمكينهبا مبن درالية وبرلمبان بررفتيبه مجلسبي الشبع  والشبيو ، يفحكومة الصومالية، من  دولةال

بنبببا    عبببادة مسبببيرة فبببيي ومسببباعدتها مواصبببلة تحقيبببى التقبببدم علبببى الصبببعيدين السياسبببي واألمنببب
درالي، وزيادة الش افية والمسا لة، ياستكمال مراجعة الدستور المؤقت، وترسيخ الن ام ال و  الدولة

صببب ا قطببباع األمبببن،  وتأسبببيس األحبببزا  السياسبببية، نعببباش االقتصبببادي، إل وتعجيبببل عمليبببة اوا 
 ذا الصدد.تنسيى مع بعةة األمم المتحدة في الصومال في هالعمل على الو 

دعوة الدول األعضا   لى تقديم الدعم العاجل للحكومة الصومالية من أجل  عبادة بنبا  وتأهيبل  -5
؛ مؤسساتها األمنية والعسكرية وتقويبة الجهبود الراميبة  لبى النهبوق بالقبدرات األمنيبة الصبومالية
 ال،السببببي ما فببببي ضببببو  بببببد  االنسببببحا  التببببدريجي لقببببوات بعةببببة االتحبببباد األفريقببببي فببببي الصببببوم

واإلعبببرا  عبببن التقبببدير للجهبببود والمسببباعدات العربيبببة الجاريبببة علبببى المسبببتو  الةنبببائي فبببي هبببذا 
 الشأن.

الطلبب  مببن الببدول العربيببة األعضببا ، ومؤسسببات وهيئببات اإلااةببة اإلنسببانية العربيببة، التعبباون  -6
تقببديم جميببع أشببكال الببدعم الممكنببة لمواجهببة كارةببة لدراليببة الصببومالية، يالكامببل مببع الحكومببة ال 

الج اف التي تضر  الصومال والقرن األفريقي، والعمل بكل سرعة على ت ادي اآلةبار الخطيبرة 
 للج اف من تهديد لألرواا وتدمير ل قتصاد وعصف بالسلم واألمن واالستقرار في الب د.   

التعباون مبع بالج باف  مخباطرلعربي لمواجهبة تنسيى الجهد امواصلة الطل  من األمانة العامة  -7
المن مبببة العربيبببة للتنميبببة الزراعيبببة، والمركبببز العرببببي لدراسبببة وزارة المبببوارد المائيبببة الصبببومالية و 

والمجلببس الببوزاري العربببي المنبباطى الجافببة واألراضببي القاحلببة، ومجلببس وزرا  الصببحة العببر ، 
باإلضبببافة  لبببى لمجلبببس العرببببي للميبببا ، واومجلبببس وزرا  الشبببؤون االجتماعيبببة العبببر ، للميبببا ، 

المن مبببات ووكببباالت األمبببم المتحبببدة المعنيبببة والبنبببا البببدولي ومبادراتهبببا المعنيبببة خاصبببة برنبببام  
عبببداد خطببة و والزراعبببة،  لألاذيببةالرببذا  العبببالمي والمن مببة العالميبببة  دعم المبببوارد لبببفنيببة  ةعربيبببا 

طى األكةببر هشاشببة وتضببررا  فببي المنبباللتحقببى مببن تنسببيى الجهببود بل وسبب فببي الصببومال ائيببةلما
بالتعبباون الحببالي والترحيبب   ،ة والمرونببة لمواجهببة مخبباطر الج ببافبنببا  القببدر وسببائل الصببومال و 

والمجلبببس العرببببي للميبببا  ووزارة الطاقبببة والمبببوارد المائيبببة الصبببومالية القبببائم ببببين األمانبببة العامبببة 
تببوفير بخصببو    عببداد مشببروع حببولمركببز البيئببة والتنميببة لاقلببيم العربببي وأوروبببا  سببيداري  و 

 .المائية والتعزيز المؤسسي والتخطيط الدعم ال ني للقطاع المائي في مجال  دارة الموارد



تن يذ قبرار مجلبس الجامعبة علبى مسبتو  القمبة فبي شبرم الشبيخ  قبرار أهمية التأكيد مجددا  على  -8
 683كببببد عليببببه قببببرار قمببببة عمببببان رقببببم أوالببببذي  ، 22/3/2115-  26د.ع   626رقببببم ى.ى  

مليببون دوالر أمريكببي شببهريا   11عاجببل بقيمببة " تقببديم دعببم مببالي بشببأن  22/3/2117بتبباريخ 
لمببدة سبببنة مبببن خبب ل حسبببا  دعبببم الصبببومال الم تببوا حاليبببا  فبببي األمانببة العامبببة، لبببدعم موازنبببة 

دارة مؤسسبباتها ال عالببة وتن يببذ  برامجهببا فببي األمببن الحكومببة الصببومالية كببي تببتمكن مببن  قامببة وا 
 ."واالستقرار، ومحاربة ال ساد والعنف، وتقديم الخدمات الهامة والضرورية

توجيبببه الشبببكر  لبببى البببدول التببببي تسبببدد مسببباهمتها فبببي حسببببا  دعبببم الصبببومال، ودعبببوة الببببدول  -2
األعضا  التي لم تسدد مساهمتها في حسا  دعم الصومال  لى سبداد التزاماتهبا تن يبذ ا  لقبرارات 

 معة على مستو  القمة.مجلس الجا
سبات بالتنسبيى مبع مؤسو دراليبة الصبومالية يالطل  من األمانة العامة بالتعاون مع الحكومبة ال   -11

دعببم تن يببذ خطببة التنميببة الصببومالية نحببو  تخبباذ مببا يلببزم با العربيببةالدوليببة و التمويببل واالسببتةمار 
قبببببد بتببببباريخ   ونتبببببائ  2117-2112  ، 11/5/2117مبببببؤتمر لنبببببدن لبببببدعم الصبببببومال البببببذي ع 
مسببببؤولين مببببن الحكومبببببة  االجتمبببباع ال نببببي األول فببببي أبريببببل القببببادم بمشبببباركة عقببببدبالترحيبببب  و 

حبببببول تحديبببببد أولويبببببات واحتياجبببببات الحكومبببببة الصبببببناديى العربيبببببة والبنبببببا البببببدولي و  الصبببببومالية
 فبببي الصبببومال 2131المسبببتدامة الصبببومالية وخطبببة التنميبببة خطبببة التنميبببة  ن يبببذلت  الصبببومالية

 .لعقد مؤتمر عربي إلعادة  عمار وتنمية الصومالالتحضير تساهم في و 
الترحيبب  بمبببادرة دولببة الكويببت استضببافة مببؤتمر لببدعم قطبباع التعلببيم الصببومالي، والطلبب  مببن  -11

الدول العربية المشاركة ال عالة في هذا المؤتمر، وبخاصة من الوزارات المعنيبة بشبؤون التعلبيم، 
 لدعم العملية التعليمية الصومالية وكذلا نشر اللربة العربيبة فبي المبدارس والمنباه  الصبومالية،

أن تنسى الجهد مانة العامة ألبالتنسيى مع اوالطل  من المن مة العربية للتربية والةقافة والعلوم 
 العربي في هذا المجال. 

دعمبا  دعوة الدول األعضا   لى  ع ا  الديون المترتبة على جمهورية الصومال ال يدراليبة لبديها  -12
الببدولي وصببندوى النقببد الببدولي بشببأن  االسببت ادة مببن مبببادرة  البنببالهببا مببن  وتمكينببا   القتصببادها

، وتوجيبببه الشبببكر  لبببى كبببل  مبببن الجمهوريبببة الجزائريبببة الديمقراطيبببة البببدول ال قيبببرة المةقلبببة بالبببديون
درالية من الديون المترتبة الشعبية والمملكة العربية السعودية على  ع ا  جمهورية الصومال ال ي

دولية ذات مع الحكومة الصومالية والجهات العليها، والطل  من األمانة العامة تنسيى تعاونها 
باالستناد الى التعهدات المت ى عليها مؤخرا  فيما ببين حكومبة الصبومال  الع قة في هذا اإلطار



، ولويات اإلص ا االقتصادي علبى المبد  القصبير والطويبلأ والمؤسسات المالية الدولية بشأن
فبي  قبرار المجلبس االقتصبادي واالجتمباعيهبا ترحي  بالجهود المبذولبة فبي هبذا اإلطبار و خر وال

مؤسسبات العمبل العرببي المشبترا ذات الصبلة   بعقد ورشة عمل فنية تشارا فيهبا 111دورته  
 . ع ائه من الديون الخارجيةبهدف لدعم جهود الصومال مع مؤسسات التمويل الدولية 

 لببى تقببديم ألمانببة العامبة وادعبوة المن مببات والصبناديى العربيببة والمجببالس الوزاريبة المتخصصببة  -13
الشبع  الصبومالي،  والمساهمة في رفع المعاناة عن ةالصوماليحكومة للالمختل ة الدعم أشكال 

فبي المجباالت  وفقا  للمتطلبات الصوماليةالعر  والخبرا  طبا  األرسال  بما في ذلا من خ ل 
 عببادة تببرميم باسببتكمال المرحلببة الةانيببة مببن  ، واالسببتجابة لطلبب  الحكومببة الصببومالية المختل ببة
والترحيبب  بجهببود األمانببة العامببة فببي هببذا  فببي العاصببمة الصببومالية مقديشببيو الوطنيببة المكتبببة 
واإلعبببرا  عبببن التقبببدير للجهبببود التبببي يقبببوم بهبببا مكتببب  الجامعبببة العربيبببة فبببي مقديشبببيو  ،المجبببال

مقببدر مببن المجببالس يرهببا بببدعم المشببروعات العربيببة مببن مستشبب يات ومببدارس والاشببراف علببى 
 ةالصبببومالي الحكومبببة، والطلببب  مبببن األمانبببة العامبببة التنسبببيى مبببع المتخصصبببةالعربيبببة الوزاريبببة 

الببدعم أشببكال لتقببديم ومجلببس وزرا  الصببحة العببر  ومجلببس وزرا  الشببؤون االجتماعيببة العببر  
الجهببود التنمويببة  لقيببام بزيببارة ميدانيببة للصببومال لببدعمالعينببي وال نببي والمببادي  لببى الصببومال، وا

براز المسان  . دة العربية للصومال حكومة وشعبا  العربية في المجاالت الصحية واالجتماعية، وا 

مع من مبة التعباون اإلسب مي  هاتنسيى جهودالطل  من جامعة الدول العربية تعزيز تشاورها و  -14
وتوزيببع المسبباعدات االااةيببة فببي اإلنسببانية  فببي مجببال اإلااةببةووكبباالت األمببم المتحببدة المعنيببة 

يسباهم  ، والطل  من الدول العربية واألمانة العامة تقديم ما يلزم من دعم مبادي وفنبيلصومالا
اسبببتيعا  ، بمبببا فبببي ذلبببا مبببع حكومبببة الصبببومال فبببي مواجهبببة االحتياجبببات اإلنسبببانية المتزايبببدة

  لى الصومال باإلضافة  لى عودة الصوماليين من كينيا واليمن.  ال جئين اليمنيين المتوافدين
محاربببة الصببيد ايببر المشببروع لألسببماا فببي الميببا  فببي جهببود تقببديم الببدعم للحكومببة الصببومالية  -15

تهددان صحة المواطن هما جريمتان الصومالية ودفن الن ايات السامة في السواحل الصومالية و 
سبواحل عبدد ةرواتبه الطبيعيبة وتبؤةران فبي  سب مة مبن  الشبع  الصبومالي انالصومالي وتحرمب

 شاطئة لخلي  عدن والبحر األحمر.تمن الدول العربية الم
قبالة الشواطئ الصومالية وخلي  عدن، وتعزيز التعاون العربي المرتكبة  دانة عمليات القرصنة  -16

هببببا ورفببببق أي لمكافحتهببببا والتنسببببيى مببببع الجهببببود الدوليببببة الجاريببببة لمحاربتهببببا ومحاكمببببة مرتكبي
محبباوالت تسببتهدف تببدويل منطقببة البحببر األحمببر، وتعزيببز التعبباون العربببي لتحقيببى األمببن فببي 



البحر األحمبر وخلبي  عبدن، أخبذا  فبي االعتببار مسبؤولية البدول العربيبة المتشباطئة علبى البحبر 
 األحمر في تأمين سواحلها.

بلوماسببببية والقنصببببلية الطلبببب  مببببن الببببدول األعضببببا  المسبببباهمة فببببي تحمببببل ن قببببات البعةببببات الد -17
الصبببومالية المعتمبببدة لبببديها وقيبببام مجبببالس السببب را  العبببر  بالمسببباهمة فبببي تحمبببل كل بببة البعةبببات 

ودعببوة  ،الدبلوماسببية الصببومالية، وتلببا المعتمببدة لببد  المن مببات الدوليببة واإلقليميببة فببي الخببار 
 مال.الدول العربية التي ليس لها س ارات في مقديشو  لى فتح بعةات لها في الصو 

تبببوفير احتياجبببات قطببباع بالتعببباون مبببع الجهبببات الصبببومالية المعنيبببة الطلببب  مبببن األمانبببة العامبببة  -18
صببحاا البيئببة وشببرا  عربتببي مطببافي ومعببدات  صببحاا بيئببة وأجهببزة  ط ببا  الحرائببى وا  الصببحة وا 

تمويببببل  رسببببال أطبببببا  فببببي ومعببببدات طبيببببة تشببببمل أجهببببزة مختبببببرات لرسببببيل الكلببببى ولألشببببعة، و 
تسبت يد منهبا تخصبي  سبيارات  سبعاف وأجهبزة ومعبدات طبيبة ليا ، و تخصصات مطلوبة صوما

 .جامعة الدول العربية، وذلا خصما من حسا  دعم الصومال لد  جميع أقاليم الصومال
تحقيببى المصببالحة الصببومالية نحببو المسبباهمة فببي   توجيببه الشببكر  لببى األمببين العببام علببى جهببود -12

ااةبببة الشبببع  الصبببوماليو  م علبببدأنحبببا  الصبببومال التبببي تبببزور نبببة العامبببة فبببود األماالتقبببدير لو و ، ا 
والطل   لى األمين العام مواصلة جهود  لمتابعة تن يذ هذا القرار، وتقبديم ، الوجود العربي فيها،

 تقرير في هذا الشأن  لى المجلس في دورته القادمة.


