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 ق اررات مجلس جامعة الدول العربية السابقة،
 وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية،

 -واذ يؤكد على ق ارراته السابقة في هذا الشأن،

يُقــــر ر
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الترحيب

بالنجباا المتحقببى علبى صبعيد مسببيرة المصبالحة الوطنيبة الصببومالية واسبتكمال عمليببة

بنببا وتقويببة مؤسسببات الدولببة بقيببادة الحكومببة الصببومالية؛ السببيما دعببم تن يببذ خطببة التنميببة

الوطنية الصومالية.
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الترحي

بالتحسن المضطرد في األوضاع السياسية واألمنية على الساحة الصومالية واإلع ار

عن التقدير للدور الهام الذي تضطلع ببه بعةبة االتحباد األفريقبي فبي الصبومال بالتعباون الوةيبى

مع الجيش الوطني الصومالي لتعزيز الوضبع األمنبي ،وبخاصبة البدور المحبوري البذي تقبوم ببه
القب بوات المس ببلحة الجيبوتي ببة العامل ببة ف ببي ط ببار البعة ببة االفريقي ببة ،وادان ببة الهجم ببات واألعم ببال
اإلرهابية التي تقوم بها حركة الشبا

ضد الشع

الصومالي وحكومته وضد البعةبات اإلقليميبة

والدولية العاملة في الصومال.
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الترحي

بالجهود الصومالية الحةيةة من أجبل العمبل علبى حمايبة جمهوريبة الصبومال ال يدراليبة

وأمنها وسيادتها اإلقليمية ووحبدة ترابهبا وسب مة أ ارضبيها ،والطلب

مبن البدول العربيبة األعضبا

تقببديم كافببة أشببكال الببدعم للحكومببة الصببومالية مببن أجببل ضببمان الح ببا علببى س ب مة مجالهببا

الجببوي والبحببري ،بشببكل يؤكببد علببى وحببدتها ويعببزز مببن سببيادتها فببي مواجهببة محبباوالت التببدخل
الخارجية الهادفة لى تقسيم أجوائها.
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دعببوة الببدول األعضببا واألمانببة العامببة لببى تقببديم الببدعم السياسببي والمببادي وال نببي لمؤسسببات

الدولة الصومالية ،من حكومة فيدرالية وبرلمبان بررفتيبه مجلسبي الشبع

والشبيو  ،لتمكينهبا مبن

مواصببلة تحقيببى التقببدم علببى الصببعيدين السياسببي واألمن بي ومسبباعدتها فببي مسببيرة عببادة بنببا

الدولة واستكمال مراجعة الدستور المؤقت ،وترسيخ الن ام ال يدرالي ،وزيادة الش افية والمسا لة،
واص ب ا قطبباع األمببن ،وتعجيببل عمليببة ا إلنعبباش االقتصببادي ،وتأسببيس األح ب از السياسببية،

والعمل على التنسيى مع بعةة األمم المتحدة في الصومال في هذا الصدد.
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دعوة الدول األعضا لى تقديم الدعم العاجل للحكومة الصومالية من أجل عبادة بنبا وتأهيبل

مؤسساتها األمنية والعسكرية وتقويبة الجهبود الراميبة لبى النهبوق بالقبدرات األمنيبة الصبومالية؛

الس ببيما فب ببي ضب ببو بب ببد االنسب ببحا

التب ببدريجي لق ب بوات بعةب ببة االتحب بباد األفريقب ببي فب ببي الصب ببومال،

واإلعب ب ار ع ببن التق ببدير للجه ببود والمس بباعدات العربي ببة الجاري ببة عل ببى المس ببتو الةن ببائي ف ببي ه ببذا

الشأن.
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الطل ب

مببن الببدول العربيببة األعضببا  ،ومؤسسببات وهيئببات اإلااةببة اإلنسببانية العربيببة ،التعبباون

الكامببل مببع الحكومببة ال يدراليببة الصببومالية ،لتقببديم جميببع أشببكال الببدعم الممكنببة لمواجهببة كارةببة
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.
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الطل

من األمانة العامة مواصلة تنسيى الجهد العربي لمواجهبة مخباطر الج باف بالتعباون مبع

و ازرة المب بوارد المائي ببة الص ببومالية والمن م ببة العربي ببة للتنمي ببة الزراعي ببة ،والمرك ببز العرب ببي لد ارس ببة

المنبباطى الجافببة واأل ارضببي القاحلببة ،ومجلببس وز ار الصببحة العببر  ،والمجلببس الببوزاري العربببي

للمي ببا  ،ومجل ببس وز ار الش ببؤون االجتماعي ببة الع ببر  ،والمجل ببس العرب ببي للمي ببا  ،باإلض ببافة ل ببى
المن مببات ووكبباالت األمببم المتحببدة المعنيببة والبنببا الببدولي ومبادراتهببا المعنيببة خاصببة برنببام

الرببذا العببالمي والمن مببة العالميببة لألاذيببة والز ارعببة ،واعببداد خطببة عربي بة فنيببة ل بدعم الم بوارد

المائيببة فببي الصببومال وس ببل تنسببيى الجهببود للتحقببى مببن المنبباطى األكةببر هشاشببة وتضببر ار فببي
الصببومال ووسببائل بنببا القببدرة والمرونببة لمواجهببة مخبباطر الج بباف ،والترحي ب

بالتعبباون الحببالي

الق ببائم ب ببين األمان ببة العام ببة وو ازرة الطاق ببة والمب بوارد المائي ببة الص ببومالية والمجل ببس العرب ببي للمي ببا
ومركببز البيئببة والتنميببة لاقلببيم العربببي وأوروبببا سببيداري حببول عببداد مشببروع بخصببو

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

تببوفير
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التأكيد مجددا على أهمية تن يذ قبرار مجلبس الجامعبة علبى مسبتو القمبة فبي شبرم الشبيخ قبرار

رقب ببم ى.ى  626د.ع  ، 2115/3/22- 26والب ببذي أك ببد عليب ببه ق ب برار قم ببة عم ببان رقب ببم 683
بتبباريخ  2117/3/22بشببأن " تقببديم دعببم مببالي عاجببل بقيمببة  11مليببون دوالر أمريكببي شببهريا

لمببدة سببنة مببن خ ب ل حسببا

دعببم الصببومال الم تببوا حاليببا فببي األمانببة العامببة ،لببدعم موازنببة

الحكومببة الصببومالية كببي تببتمكن مببن قامببة وادارة مؤسسبباتها ال عالببة وتن يببذ برامجهببا فببي األمببن
واالستقرار ،ومحاربة ال ساد والعنف ،وتقديم الخدمات الهامة والضرورية".
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توجي ببه الش ببكر ل ببى ال ببدول الت ببي تس ببدد مس بباهمتها ف ببي حس ببا
األعضا التي لم تسدد مساهمتها في حسا

مجلس الجامعة على مستو القمة.
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الطل

دع ببم الص ببومال ،ودع ببوة ال ببدول

دعم الصومال لى سبداد التزاماتهبا تن يبذا لقب اررات

من األمانة العامة بالتعاون مع الحكومبة ال يدراليبة الصبومالية وبالتنسبيى مبع مؤسسبات

التمويببل واالسببتةمار الدوليببة والعربيببة باتخبباذ مببا يلببزم نحببو دعببم تن يببذ خطببة التنميببة الصببومالية

 2112-2117ونت ب ببائ م ب ببؤتمر لن ب ببدن ل ب ببدعم الص ب ببومال ال ب ببذي عق ب ببد بت ب بباريخ ،2117/5/11

والترحي ب ب

بعقب ببد االجتمب بباع ال نب ببي األول فب ببي أبريب ببل القب ببادم بمشب بباركة مسب ببؤولين مب ببن الحكومب ببة

الصب ببومالية والصب ببناديى العربيب ببة والبنب ببا الب ببدولي حب ببول تحديب ببد أولويب ببات واحتياجب ببات الحكومب ببة
الص ببومالية لتن ي ببذ خط ببة التنمي ببة الص ببومالية وخط ببة التنمي ببة المس ببتدامة  2131ف ببي الص ببومال
وتساهم في التحضير لعقد مؤتمر عربي إلعادة عمار وتنمية الصومال.

 -11الترحي ب

بمبببادرة دولببة الكويببت استضببافة مببؤتمر لببدعم قطبباع التعلببيم الصببومالي ،والطل ب

مببن

الدول العربية المشاركة ال عالة في هذا المؤتمر ،وبخاصة من الو ازرات المعنيبة بشبؤون التعلبيم،

لدعم العملية التعليمية الصومالية وكذلا نشر اللربة العربيبة فبي المبدارس والمنباه الصبومالية،
والطل

من المن مة العربية للتربية والةقافة والعلوم بالتنسيى مع األمانة العامة أن تنسى الجهد

العربي في هذا المجال.

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

الببدول ال قي برة المةقلببة بالببديون ،وتوجيببه الش ببكر لببى كببل مببن الجمهوريببة الجزائريببة الديمقراطي ببة
الشعبية والمملكة العربية السعودية على ع ا جمهورية الصومال ال يدرالية من الديون المترتبة

عليها ،والطل

من األمانة العامة تنسيى تعاونها مع الحكومة الصومالية والجهات الدولية ذات

الع قة في هذا اإلطار باالستناد الى التعهدات المت ى عليها مؤخ ار فيما ببين حكومبة الصبومال

والمؤسسات المالية الدولية بشأن أولويات اإلص ا االقتصادي علبى المبد القصبير والطويبل،

والترحي

بالجهود المبذولبة فبي هبذا اإلطبار و خرهبا قبرار المجلبس االقتصبادي واالجتمباعي فبي

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

 -13دعبوة المن مببات والصبناديى العربيببة والمجببالس الو ازريبة المتخصصببة واألمانببة العامبة لببى تقببديم
أشكال الدعم المختل ة للحكومة الصومالية والمساهمة في رفع المعاناة عن الشبع

الصبومالي،

بما في ذلا من خ ل رسال األطبا والخب ار العر وفقا للمتطلبات الصومالية فبي المجباالت

المختل ببة ،واالسببتجابة لطل ب

الحكومببة الصببومالية باسببتكمال المرحلببة الةانيببة مببن عببادة تببرميم

المكتبببة الوطنيببة فببي العاصببمة الصببومالية مقديشببيو والترحي ب

بجهببود األمانببة العامببة فببي هببذا

المجببال ،واإلع ب ار عببن التقببدير للجهببود التببي يقببوم بهببا مكت ب

الجامعببة العربيببة فببي مقديشببيو

لاشبراف علببى المشببروعات العربيببة مببن مستشب يات ومببدارس وايرهببا بببدعم مقببدر مببن المجببالس
الو ازري ببة العربي ببة المتخصص ببة ،والطلب ب

م ببن األمان ببة العام ببة التنس ببيى م ببع الحكوم ببة الص ببومالية

ومجلببس وز ار الصببحة العببر ومجلببس وز ار الشببؤون االجتماعيببة العببر لتقببديم أشببكال الببدعم

العينببي وال نببي والمببادي لببى الصببومال ،والقيببام بزيببارة ميدانيببة للصببومال لببدعم الجهببود التنمويببة
العربية في المجاالت الصحية واالجتماعية ،وابراز المساندة العربية للصومال حكومة وشعبا.

 -14الطل

من جامعة الدول العربية تعزيز تشاورها وتنسيى جهودها مع من مبة التعباون اإلسب مي

ووكبباالت األمببم المتحببدة المعنيببة فببي مجببال اإلااةببة اإلنسببانية وتوزيببع المسبباعدات االااةيببة فببي

الصومال ،والطل

من الدول العربية واألمانة العامة تقديم ما يلزم من دعم مبادي وفنبي يسباهم

م ببع حكوم ببة الص ببومال ف ببي مواجه ببة االحتياج ببات اإلنس ببانية المت ازي ببدة ،بم ببا ف ببي ذل ببا اس ببتيعا

ال جئين اليمنيين المتوافدين لى الصومال باإلضافة لى عودة الصوماليين من كينيا واليمن.

 -15تقببديم الببدعم للحكومببة الصببومالية فببي جهببود محاربببة الصببيد ايببر المشببروع لألسببماا فببي الميببا

الصومالية ودفن الن ايات السامة في السواحل الصومالية وهما جريمتان تهددان صحة المواطن

الصومالي وتحرمبان الشبع

الصبومالي مبن ةرواتبه الطبيعيبة وتبؤةران فبي سب مة سبواحل عبدد

من الدول العربية المتشاطئة لخلي عدن والبحر األحمر.

 -16دانة عمليات القرصنة المرتكبة قبالة الشواطئ الصومالية وخلي عدن ،وتعزيز التعاون العربي
لمكافحتهب ببا والتنسب ببيى مب ببع الجهبببود الدوليبببة الجاريب ببة لمحاربتهبببا ومحاكمبببة مرتكبيهبببا ورفب ببق أي

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.

 -17الطل ب ب

مب ببن الب ببدول األعضب ببا المسب بباهمة فب ببي تحمب ببل ن قب ببات البعةب ببات الدبلوماسب ببية والقنصب ببلية

الصببومالية المعتمببدة لببديها وقيببام مجببالس الس ب ار العببر بالمسبباهمة فببي تحمببل كل ببة البعةببات
الدبلوماسببية الصببومالية ،وتلببا المعتمببدة لببد المن مببات الدوليببة واإلقليميببة فببي الخببار  ،ودعببوة

الدول العربية التي ليس لها س ارات في مقديشو لى فتح بعةات لها في الصومال.

 -18الطل ب

مببن األمانببة العامببة بالتعبباون مببع الجهببات الصببومالية المعنيببة تببوفير احتياجببات قطبباع

الصببحة واط ببا الح ارئببى واصببحاا البيئببة وشب ار عربتببي مطببافي ومعببدات صببحاا بيئببة وأجه بزة
ومع ببدات طبي ببة تشب ببمل أجهب بزة مختب ب برات لرس ببيل الكل ببى ولألش ببعة ،وتموي ببل رسب ببال أطب ببا فبببي
تخصصات مطلوبة صوماليا ،وتخصبي

سبيارات سبعاف وأجهبزة ومعبدات طبيبة تسبت يد منهبا

جميع أقاليم الصومال ،وذلا خصما من حسا

دعم الصومال لد جامعة الدول العربية.

 -12توجيببه الشببكر لببى األمببين العببام علببى جهببود نحببو المسبباهمة فببي تحقيببى المصببالحة الصببومالية
واااةببة الشببع

الصببومالي ،والتقببدير لوفببود األمانببة العامببة التببي تببزور أنحببا الصببومال لببدعم

الوجود العربي فيها ،،والطل

لى األمين العام مواصلة جهود لمتابعة تن يذ هذا القرار ،وتقبديم

تقرير في هذا الشأن لى المجلس في دورته القادمة.

