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 وزراء المملكة المتحدة ةرئيس ...تيريزا ماي/ ةالسيد
 الفيدرالية رئيس جمهورية الصومال ...محمد عبد اهلل فرماجوفخامة السيد/ 

 السكرتير العام لألمم المتحدة  ...السيد/ أنطونيو جوتيرس
 رؤساء الدول والحكومات والوفود ...الفخامةأصحاب 

بالدعوة لعقد هذا  الحكومة المملكة المتحدة على مبادرته ناشكر عن  أعبرأن  بداية  يطيب لى 
،  2013و 2012عامي  يمؤتمر ومتابعة مخرجات  ،لهالتحضير مسار  تنسيقو  ،المؤتمر

مؤسسات و فيدرالي ال هيكله بناءلإلى الصومال  المتناسق يالدول لدعمامن  وذلك لحشد مزيد
رساء دعائم األمن واالستقرار على أراضيه.  دولته وا 

عام تشكيل حكومته منذ  العديد من التطورات اإليجابية د  ه  ش   الصومال على أنجميعا  نتفق 
رهابية إل كة "الشباب" احر  ت  ر  جب  أ   حيث ،السياسيمني و األ يينعلى المستو خاصة  و ،  2012

القوات  العمليات التي خاضتها بفضلعلى االنسحاب من مجموعة من المدن الرئيسية 
إعالء في الصومالية نجحت النخبة السياسية و ، األميصوم األفريقيةبعثة الصومالية وقوات 

عملية ال تكللتو ، الفيدراليةمؤسسات الحكم بناء ملية صعبة لعالمصلحة الوطنية وبدء 
من الرئيس حسن شيخ محمود  سلمي للسلطةالسلس و النتقال اال ب 2017فبراير  فينتخابية اال 
 .فرماجولى الرئيس إ

الوضع ولعل ... زالت قائمةما  الصومالية واألولوياتالعمل الدولي بين  الفجوة مان إف ،لكومع ذ
 ل  ط  لي  ا  لبالد مجدداف االجف فقد ضربت أزمة   ،الصورةجليا  هذه  يكشفحاليا  نساني المتدهور إل ا

سيستمر في  ونثق هنا في أن المجتمع الدولي ...أخرى مرة  المجاعة  شبح  على الصوماليين 
 النسبة المتبقية منتلبية احتياجات الصومال الطارئة لمواجهة هذه األزمة المتفاقمة وتغطية 
يصل إلى المبلغ ل النداء العاجل الذى أطلقته األمم المتحدة حتى منتصف العام الجاري

 .مليون دوالر 825المستهدف البالغ 

 ينقليميإلوا ينالدولي العالقة التكاملية بين الشركاء تعزيزكما إننا ندعو إلى االستمرار في 
 لتنفيذ كل ما هو مطلوب ومستهدف،شاملة ال خططال يفضى إلى وضع على نحو   ينوالصومالي

قليمي دعم  بو  ،صومالية بقيادة   قد ينعقد و  مؤتمر  الأن  نا اليومشجعا يم. ولعل سقمتنا دولي وا 
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الذي وقع تاريخي التفاق يأتي في طليعتها اال  ... رئيسيةات يمجموعة اتفاقانتهى العمل من 
هيكل قوات  بخصوصبريل الماضي أ 16في الفيدرالية قادة الواليات بين الحكومة الصومالية و 

خطة التنمية  وكذلك ...واتفاقية الشراكة الجديدةمن ميثاق األباإلضافة إلى  ...األمن الوطنية
الصومال عاما  أولويات  30ألول مرة منذ ترتب التي  (2019-2017) الصومالية الوطنية

األركان األساسية لتنسيق أوجه تتوافر و  مثلث األمن والسياسية والتنميةبذلك  ليكتمل... مويةالتن
 المقبلة.الدعم الدولي للدولة الصومالية في المرحلة 

، موية في كافة مراحلهاالتن طخطهذه ال في دعم من ناحيتها الجامعة العربيةسوف تستمر و 
 مؤتمر لعقد تحضيرال الماضيي مارس في البحر الميت فالقمة العربية األخيرة قررت  حيث
من سيستفيد أثق  بأنه . وهو الحدث الذى ..الصومال وتنمية إعمار إلعادة المستوى رفيع عربي

بين هنا في لندن الذي تم يوم أمس الهام تفاق اال من نتائج بما في ذلك ... الزخم الحالي
لتحضير سوف تنظم الجامعة لو ... الخاص الصومالي عن القطاع مالية وممثلينالحكومة الصو 
صناديق و  العربية المنظمات من ا  عددتضم  الخبراء على مستوىفنية ات جتماعلذلك مجموعة ا

االقتصاد الصومالي  االرتباط بينزيادة  وذلك بهدف ،واالستثمار العربية ويلالتم ومؤسسات
نعاش إل خطط اأولوليات الصناديق والمنظمات العربية بف يتعر و ، قليميإلمحيطه او  ئالناش

. إلى االقتصاد الصومالي موال العربية العامةألرؤوس اوتيسير جذب  ،االقتصادي الصومالية
 ،والقطاع الخاص الصومالي ،الفدرالية لحكومةع ام كل ذلكية لتحقيق الجامعة العربوستتعاون 

 .المؤسسات الدولية ذات العالقةو 
ليه إالتفاهم األخير الذي جرى التوصل  عاليا   تثمن الجامعة العربيةفإن ، أخرىمن ناحية و 

 اإلصالحاتحول الماضي في واشنطن بين مؤسسات التمويل الدولية وحكومة الصومال  الشهر
رحب نكما  ؛تنفيذهاخطوات دعم المانحين لاالقتصادية واالجتماعية و  لمعالجة التحدياتة الالزم

ة بشكل كامل عادة انخراط المؤسسات المالية الدوليإلبحث اليوم ظهر  مستقلة تخصيص جلسةب
الجامعة المتكررة  مطالبةمع  أيضا   جهد ينسجم وهو، الخارجية هديونمع الصومال وتخفيف 

 على الحصول من له وتمكينا   القتصاده دعما   الصومال على المترتبة الديون إعفاء إلى هاودعوت
ذ و . المالية والهيئات المؤسسات من ميسرة قروض هذا على صول حلجامعة العربية أن التعلم اا 

على خالل الفترة القادمة  فإنها ستعمل، استيفاء عدد من الشروط والخطواتيستلزم عفاء إلا
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 ذاتوالعربية  الدولية والجهات الصومالية الحكومة بين الفني والتشاور تنسيقالملية عتعزيز 
عفاء الديون الخارجية. ستقراراال وتعزيزمن عملية التعافي االقتصادي  سراعلإل العالقة  وا 

يعتبر حقا  متعدد الجوانب إن الجهد العربي لدعم الصومال إلى  في الختام ويهمني أن أشير
 ،فباإلضافة الى ما سبقنسانية والسياسية؛ االقتصادية واالجتماعية واإل  جاالتالم جميع ويشمل

بأنه  امن   اقتناعاميثاق األمن الصومالي تنفيذ من هذا المجهود على دعم سيتركز جانبا  مهما  
وذلك عبر حشد وتنسيق الدعم العربي لتأهيل وتدريب قواته ، حجر الزاوية الستقرار الصومال

في  يخلق وبما ،االمنميثاق أولويات حسب أفضل المعايير والشرطية والعسكرية وفق  األمنية
استيراد  على حظرلا لرفع األمن ومجلس الصومالية للحكومة الظروف أفضلنهاية المطاف 

مراجعة الدستور الصومالية لجهود لالقانونية لو  الفنية ستقدم الجامعة المساندةكما ؛ األسلحة
 ميعجتنفيذ متابعة المنشأة لليات في اآل ةالمرجو  وستشارك بالفاعلية، فيهالقة وحل القضايا الع

 . التي نتوافق عليها اليوم وااللتزامات المتبادلةوالمواثيق االتفاقات  هذه
  وشكرا ،،،


