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  بيان من رئيس جملس األمن    
    

فيمـا يتصـل    ٢٠١٧شـباط/فرباير   ١٠اليت عقـدها جملـس األمـن يف     ٧٨٨١يف اجللسة   
، أدىل رئــيس جملــس األمــن بالبيــان التــايل “احلالــة يف الصــومال”بنظـر الــس يف البنــد املعنــون  

  باسم الس:

ــة يف الصــومال و   ”     ــة االنتخابي ــام العملي انتخــاب بيرحــب جملــس األمــن باختت
الـرئيس الســابق  علــى جملـس األمـن   ثين . ويــ“فارمـاجو ”الـرئيس حممـد عبــد اهللا حممـد    

شــيد بنقــل مقاليــد الســلطة  يوملــا أداه مــن خــدمات أثنــاء واليتــه  حســن شــيخ حممــود 
  يف الصومال.وبسماحة بسرعة 

يف الصـومال  الـذي أحـرز   ويرحب جملس األمـن بالتقـدم السياسـي واألمـين     ’’    
احلكـم  للوصول إىل إرساء يشدد على ضرورة احلفاظ على الزخم ، و٢٠١٢ عام منذ

زيـــادة مشـــاركة ومتثيـــل الشـــعب  بجملـــس األمـــن شـــيد الـــدميقراطي يف الصـــومال. وي
أن يســتلهم احلُكــم روح يف العمليــة االنتخابيــة. ويشــدد الــس علــى أمهيــة  الصـومايل 

لطريـق السياسـية مـن    رطـة ا االتقيـد خب أمهيـة  والوحدة الوطنية على حنو شـامل للجميـع   
إجراء انتخابات تقـوم علـى أسـاس مبـدأ الصـوت الواحـد للشـخص        إىل أجل التوصل 

  .سنواتغضون أربع يف  الواحد

عثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة      التمكـيين لب دور بالـ جملس األمن شيد وي’’    
فريقـي واهليئـة   لعملية االنتخابيـة بالتعـاون الوثيـق مـع االحتـاد األ     إجناز ايف  إىل الصومال

ا مـن الشـركاء الـدوليني. ويشـيد جملـس األمـن       احلكومية الدولية املعنية بالتنمية وغريمه
السـالم الـدائم واالسـتقرار    يف جهـود حتقيـق   ثة االحتاد األفريقي يف الصومال بعبإسهام 

اســم يف ضــمان تــوفري األمــن    البعثــة احلدور شــريا بوجــه خــاص إىل   يف الصــومال، م
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قـوات األمـن الصـومالية،    األمر الذي مكـن، إىل جانـب جمهـودات    ابية، للعملية االنتخ
  لتصويت يف مجيع أحناء البلد.  من إجراء ا

ويدين جملس األمن بشـدة اهلجمـات الـيت شـنتها حركـة الشـباب يف اآلونـة        ’’    
تعطيــل العمليــة السياســية يف الصــومال ويشــيد بشــجاعة وتضــحية يف حماولــة لاألخــرية 

لحـد مـن التهديـد    لجهـود  ملا بـذاله مـن   فريقي وقوات األمن الصومالية بعثة االحتاد األ
  الذي تشكله حركة الشباب.

ويرحب جملس األمن بزيادة متثيل املرأة يف جملـس الشـيوخ وجملـس الشـعب     ’’    
  يف الصومال.   ملرأة يف عملية بناء السالم وبناء الدولةأمهية مسامهة اويشدد على 

القيــام يف إطــار مــن الشــفافية ويف الوقــت ويشــدد جملــس األمــن علــى أمهيــة ’’    
التشــاور مــع الربملــان الصــومايل. ويناشــد أعضــاء احلكومــة بتعــيني الــوزراء واملناســب ب

 كـامال القادة على صعيدي االحتاد والواليات أن يتعاونوا تعاونا الس الربملان ومجيع 
دفع عجلـة اإلصـالح ومعاجلـة األولويـات الفوريـة      مع احلكومة االحتادية الصومالية يف 

  دون تأخري.

 ااهتمامــ إىل أن يوليــا رئيس فارمــاجو وحكومتــه  الــ ويــدعو جملــس األمــن   ’’    
أن يعمـال علـى   ودرئها، خطوات فعالة لوأن يتخذا ، احملدق بالبلد خلطر ااعة عاجال

أن تزيـد  املاحنـة   يف الصومال. ويناشـد الـس اجلهـات   شديد معاجلة عواقب اجلفاف ال
أن تســتجيب للنــداءات الــيت توجههــا  لصــومال ولالــدعم خلطــة االســتجابة اإلنســانية  

الـس تأكيـد   ويكـرر  للحصول على املعونة. االحتادية واإلقليمية الصومالية السلطات 
عوائــق مــن أجــل إيصــال املعونــة يف   الوصــول بشــكل كامــل وآمــن ودون احلاجــة إىل 

  تاجني يف مجيع أحناء الصومال.الوقت املناسب إىل احمل

اتفـاق بـني السـلطات    التعجيـل بـإبرام   ويشدد جملس األمن على احلاجـة إىل  ’’    
دد بوضـوح أدوار  حيقطاع األمن الصومايل، احتادي لاالحتادية واإلقليمية بشأن هيكل 

امـتالك الصـومال   ومسؤوليات وهياكل مؤسسات قطـاع األمـن ذات الصـلة يف إطـار     
قيــام أولويــة عاجلــة. ويشــدد الــس علــى أمهيــة  ذلــك عتبــارلكامــل، بازمــام أمــوره با

القــدرات النــهوض باجلهــود الراميــة إىل وتقويــة تعزيــز باحلكومــة االحتاديــة الصــومالية 
ــة االحتــاد األفريقــي املســؤوليات   بغيــة املضــي قــدما حنــو تســليم   يةاألمنيــة الصــومال بعث

دوائر األمن الصومالية. ويف هذا الصدد، يشـجع الـس بعثـة    يف اية املطاف لاألمنية 
التنسيق الوثيق مـع السـلطات   إزاء األمن بج شامل اتباع األمم املتحدة على مواصلة 

  الصومالية وبعثة االحتاد األفريقي والشركاء الدوليني.
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ــة       ’’     ــني الســلطات االحتادي ــة ب ــاون حبســن ني ــة التع ــن أمهي ــس األم ويؤكــد جمل
يف  بنـــاء الســـالم وبنـــاء الدولـــة بعمليـــة تســـريع الليميـــة يف الصـــومال مـــن أجـــل واإلق

ا للجهــود مــ تكثيــف دعمهإىلدعو اتمــع الــدويل وشــركاء الصــومال  يــ، والصــومال
التحتيـة االجتماعيـة    والـبىن  مالرامية إىل بناء وتعزيز املؤسسات الوطنية، وهياكل احلك

  الصومال.يف  واالقتصادية

كفالة إحـراز تقـدم يف عمليـة مراجعـة      احلاجة إىل األمن علىويشدد جملس ’’    
ويشــجع الــس احلكومــة االحتاديــة يف الصــومال . الدســتور الــيت يقودهــا الصــوماليون

ــرويج ل  ــى الت ــى   عل ــتالحم واإلدمــاج عل ــة مصــاحلة شــاملة حتقــق ال ــي   عملي الصــعد احملل
ــرام حقــوق اإلنســان واحلر يســوده يف منــاخ  واإلقليمــي والــوطين يــات األساســية، احت

الـرئيس فارمـاجو    إنشـاء نظـام سياسـي احتـادي فعـال. ويشـجع الـس كـذلك        على و
التـزام الصـومال بزيـادة الشـفافية واملسـاءلة      على تأكيد السلطات االحتادية واإلقليمية و

  لنهوض بإصالح قطاع األمن.ليف إدارة املالية العامة، مبا يف ذلك 

حتادية اجلديدة على اختاذ خطـوات فعالـة مـن    وحيث جملس األمن اإلدارة اال’’    
ــات شــاملة وشــفافة يف   إلأجــل إرســاء األســس    ــع  جــراء انتخاب ، ســنواتغضــون أرب

عـن طريـق   املناصب العامـة يف الصـومال   عدم إمكانية الوصول إىل ضمان بذلك  يف مبا
  الفساد أو التالعب.    التخويف أوأو املضايقة 

ــة   تأكيــد احترامــهجملــس األمــن ويعيــد ’’     لســيادة الصــومال وســالمته اإلقليمي
  .واستقالله السياسي ووحدته

ــ’’     ــة للصــومال.       درك وي ــرة هام ــتكون فت ــة س ــهر املقبل ــن أن األش ــس األم جمل
ؤكـد مـن جديـد دعمـه للسـالم      يوسيواصل الس متابعـة التقـدم احملـرز عـن كثـب، و     

 ‘‘مال.واالستقرار والتنمية يف الصو


