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اهّالٌبح اهيخددث األيرٌنٌج
بيان بعثة الصهدوق بشأن الصومال

اجخيؾح تؾذج يً ختراء ضٌدّق اهٌلد اهدّهً يؼ اهشوعبح اهضّيبهٌج فً اهؾبضيج اهنٌٌٌج ٌٌرّتً ؽوى يدار األشتّػ
اهيبظًّ .فً خخبى ؽيوِب  ،ضدر اهتٌبً اهخبهً:
"ؽلدح اهشوعبح اهضّيبهٌج ّأؽظبء تؾذج ضٌدّق اهٌلد اهدّهً يٌبكشبح تٌبءث هتدد اهشتل اهخً خينً اهضٌدّق يً إشداء
اهيشّرث تشأً اهشٌبشج االكخضبدٌج ّخلدٌى اهيشبؽدث اهفٌٌج هوضّيبل ،ؽلة اؽخراف اهضٌدّق رشيٌب تبهدنّيج اهفٌدراهٌج
اهضّيبهٌج فً إترٌل اهيبظًّ .شخشيخ ُذٍ اهخعّث اهيِيج هختراء اهضٌدّق تبهخؾبًّ يؼ اهشوعبح اهضّيبهٌج هّظؼ آهٌج

ٌينً يً خالهِب خددٌد األّهٌّبح ّخٌشٌق اهؾيل تشأً اهيشبؽداح اهدّهٌج.

"ٌُّبم خددٌبح نتٌرث خّاجَ اهضّيبل .فًِ يً أفلر توداً اهؾبهىّّ ،راءُب خبرٌخ يً اهضراؽبح اهداخوٌج اهخً أرُلح
رأس اهيبل اهتشري ّاهتٌٌج اهخدخٌجّ .كد غل اكخضبدُب ٌؾخيد خلوٌدٌب ؽوى ضٌد األشيبم ّاهزراؽجّ .يؼ خرّجِب اهخدرٌجً
يً فخرث اهضراػ اهداخوً اهيعّهج ،هى ٌتق هدٌِب إال اهلوٌل يً األٌشعج االكخضبدٌجٌٌّ ،تغً اهلٌبى تجِد نتٌر هّظؾِب ؽوى
يشبر اهخؾبفً.
"ّختًٌ هِذٍ اهتؾذج األّهى اهيؾٌٌج تبشخعالػ آخر اهخعّراح االكخضبدٌج أً اهلعبػ اهخبص ٌشِد ٌِظج يويّشج فً ضٌبؽج
اهخديبحّ ،خبضج فً كعبؽبح االخضبالح ّاهتٌبء ّخدٌّل األيّالّ .شيدح اهيٌبكشبح هوتؾذج تبهخّضل هفِى أفظل
هألّظبػ االكخضبدٌج ّاهيؤششٌج ؽوى أرط اهّاكؼ تؾد ؽلدًٌ يً اٌلعبػ اهدّار يؼ اهشوعبحّ .كد تدأح اهتؾذج فً جيؼ
اهتٌبٌبح اهيضدرٌج اهخً خشيخ هِب تّظؼ إعبر هالكخضبد اهنوً ّاهلعبػ اهيبهً يؼ يرّر اهّكح.
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" ّكد ردتح اهتؾذج تبهخزاى اهشوعبح تبهشؾً الشخؾبدث األيً ّاهشالىّ ،خعتٌق اهدّنيج اهشويٌج ّإكرار شٌبدث اهلبًٌّّ ،إؽبدث
تٌبء االكخضبدّ ،إضالح اهلعبػ اهيبهًّ ،اهؾيل تشنل يٌغى ؽوى يؾبهجج اهخددٌبح اهخً ٌفرظِب ادخيبل إضدار ؽيوج جدٌدث
هخدل يدل اهؾيالح اهرشيٌج ّغٌر اهرشيٌج اهنذٌرث اهيخداّهج.
" ّأؽرتح اهتؾذج ؽً اشخؾداد اهضٌدّق هودخّل فً يٌبكشبح تشأً اهشٌبشج االكخضبدٌج يؼ اهشوعبح اهضّيبهٌج ّخلدٌى
اهيشبؽدث اهفٌٌج هخوتٌج ادخٌبجبح اهضّيبل اهظخيجّ .شخرنز اهيشبؽدث اهفٌٌج ؽوى دؽى ّزارث اهيبهٌج ّاهتٌم اهيرنزي فً
إدارث ّغبئ ف اهيّازٌجّ ،إضدار اهخراخٌص هوتٌّم اهخجبرٌج ّاهركبتج ؽوٌِبّ ،اإلشراف ؽوى اهيؾبيالح اهٌلدٌج ّيؾبيوج
اهضرف األجٌتً األشبشٌجّ .شٌشبؽد ختراء اهضٌدّق اهشوعبح أٌظب فً إٌشبء ٌغى هجيؼ اهتٌبٌبح االكخضبدٌج اهدٌٌّج
ّيؾبهجخِب فً يجبل إدضبءاح اهدشبتبح اهلّيٌج ّاألشؾبرّ ،اهٌلّد ّاألؽيبل اهيضرفٌجّ ،اهيبهٌج اهؾبيجّ ،يٌزاً
اهيدفّؽبح.
" ّال ٌزال اهضٌدّق يوخزيب تبهدّار اهيشخير يؼ اهدنّيج اهفٌدراهٌج اهضّيبهٌجّ ،شخشخير اهيٌبكشبح يؾِب فً األشبتٌؼ
اهلبديج".

