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 تقرير األمني العام عن احلالة يف الصومال  
 مقدمة -أوال  

 تـشرين   ٣١رئـيس جملـس األمـن املـؤرخ         الـصادر عـن     بيـان   الهذا التقرير مقدم عمـال ب      - ١
، الذي طلب فيه اجمللس مين تقدمي تقرير كـل ثالثـة    )S/PRST/2001/30 (٢٠٠١أكتوبر  /األول

لتطــورات الــيت حــدثت منــذ تقريــري األخــري   ويــشل التقريــر ا. أشــهر عــن احلالــة يف الــصومال 
 ويركز، بـصفة خاصـة، علـى    ،)Corr.1 and 2 و S/2008/178 (٢٠٠٨مارس /آذار ١٤املؤرخ 

 وفرويـ . العملية السياسية اجلارية بني احلكومة االحتادية االنتقالية وحتالف إعادة حترير الـصومال   
 واإلنـسانية وحالـة حقـوق اإلنـسان        هذا التقرير أيضا معلومات مـستكملة عـن احلـالتني األمنيـة           

ــه اجمللــس  ،مبــا يف ذلــك عــن التقــدم احملــرز بــشأن بعــض املهــام    ــراريف  وفــق مــا طلب  ١٨١٤ هق
، ويلخص األنشطة اإلمنائية اليت تضطلع هبـا وكـاالت األمـم املتحـدة وبراجمهـا فـضال              )٢٠٠٨(

يتعلـق باحتمـال     فيماأيضا، حالة التخطيط للطوارئ     ويناقش التقرير   . عن الشركاء الصوماليني  
 .نشر عملية حلفظ السالم تابعة لألمم املتحدة

 
 التطورات الرئيسية يف الصومال -ثانيا  
 التطورات السياسية -ألف  

، كـــشفت احلكومـــة االحتاديـــة االنتقاليـــة للـــصومال عـــن ٢٠٠٨مـــارس / آذار١٤يف  - ٢
 الـــسالم واالســـتقرار اســـتراتيجيتها للمـــصاحلة الـــيت تـــشكل رمـــزا اللتـــزام احلكومـــة بتحقيـــق 

ــصرين  . للــصومال ــشمل اســتراتيجية املــصاحلة عن ــشجع  األول :وت ــى صــعيد   ي ــسالم عل ــاء ال بن
يقتـرح املـصاحلة بـني احلكومـة واملعارضـة املوجـودة داخـل الـصومال          الثـاين    و ؛اجملتمعات احملليـة  

، اجتمع رئيس الوزراء نور حـسن حـسني مـع زعمـاء       ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٣ويف  . وخارجها
 والوحدة لتقدمي ورقة االستراتيجية املقترحة اليت تتضمن تفاصـيل           للمعتقدات “ييوهو”س  جمل

برنامج احلكومة للمصاحلة ودعا أيضا ممثلي اجملتمع املـدين إىل االضـطالع بـدور بّنـاء يف عمليـة          
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 الرفيعـة   تهيف جلـس  أمـام جملـس األمـن       يوسـف   عبـد اهللا    ويف كلمة ألقاها الرئيس     . مصاحلة البلد 
 يف نيويــورك، أعــاد ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان١٦بــشأن الــسالم واألمــن يف الــيت عقــدت توى املــس

تأكيـد التزامـه الشخـصي والتـزام حكومتــه، بالتعجيـل بتحقيـق الـسالم واملـصاحلة يف الــصومال         
 .)S/PV.5868انظر  (لس إىل املساعدة يف حتقيق استقرار البلداجملودعا 

لن املتحدث بامسها، خمتار روبو، أهنا لن تعمل مـع           اليت أع  “الشباب”وباستثناء مجاعة    - ٣
جيابيـة  إاحلكومة االحتادية االنتقالية، حظيت اسـتراتيجية احلكومـة، إىل حـد كـبري، بـردود فعـل                  

من أصحاب املـصلحة الـصوماليني اآلخـرين، ومـن التحـالف مـن أجـل إعـادة حتريـر الـصومال                      
ومال وخارجهــا، قــام ممثلــي وحلــشد مزيــد مــن الــدعم مــن داخــل الــص . علــى وجــه اخلــصوص

ــصومايل     ــشتات ال ــإبالغ أعــضاء ال ــد اهللا ب ــد عب  رســالة مفتوحــة مؤرخــة  يف ،اخلــاص أمحــد ول
 . عملية السالم إىل تأييد، جبهوده لتأمني السالم يف الصومال ودعاهم٢٠٠٨مايو /أيار ٦
ــي اخلــاص    - ٤ ــضا كمــا وجــه ممثل ــر     أي دعــوة إىل زعمــاء التحــالف مــن أجــل إعــادة حتري

مال لالشتراك يف املناقشات األولية بـشأن دورهـم يف عمليـة حتقيـق الـسالم يف الـصومال،                  الصو
ر وفـد رفيـع   وقـد سـاف  . حملادثات جترى وجهـا لوجـه مـع احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة      كمقدمة  

محد، ورئيس جلنتـه املركزيـة، شـريف    أشيخ شريف شيخ الضم رئيسه، املستوى من التحالف ي 
 مــع ممثلــي اخلــاص وغــريه مــن ممثلــي اجملتمــع الــدويل يف نــريويب واجتمــع إىل ، آدنحــسن شــيخ 

لمناقـشة وافـق الوفـد علـى مناقـشة          ل كنتيجـة و. أبريـل /نيـسان  ٥مارس إىل   / آذار ٢٨الفترة من   
ورحـب الوفـد بالـدور التـسهيلي        . خطة الـسالم الـيت دعـت إليهـا احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة              

 .٢٠٠٨أبريل /نيسان ٤ع على مذكرة تفاهم هبذا الشأن يف الذي تقوم به األمم املتحدة ووقّ
ــادل اآلراء   - ٥ ــدائيوخــالل تب ــى احلاجــة إىل أن يعطــي    االبت ، شــدد زعمــاء املعارضــة عل

، وأن يـسلم باملـسؤولية امللقـاة علـى          اجملتمع الدويل أولوية لتحقيق السالم املستدام يف الـصومال        
كمــا حــدد زعمــاء املعارضــة أيــضا وجــود . اليون نــشر قــوة حمايــدة يقبلــها الــصومعاتقــه بــشأن

ثيوبية يف الـصومال وانتـهاكات حقـوق اإلنـسان اجلاريـة بوصـفهما جمـالني رئيـسيني                  القوات اإل 
زعمـاء  أجـرى   يف نـريويب،    عقـد   االجتمـاع الـذي     وعقب  . يتعني على اجملتمع الدويل معاجلتهما    

ضاء التحـالف داخـل الـصومال    التحالف من أجل إعادة حتريـر الـصومال تـشاورا وثيقـا مـع أعـ             
 .االنتقاليةاالحتادية لتأمني تأييدهم ملواصلة احملادثات مع احلكومة وخارجه 

، بدأ ممثلي اخلاص جولة أوىل من احملادثـات يف جيبـويت بـني    ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٢ويف   - ٦
ــة والتحــالف   ــة االنتقالي ــر الــشؤون ا   . احلكومــة االحتادي ــا وزي ــتح احملادثــات رمسي ــة وقــد افت لديني

جليبويت ومجعت احملادثات بني األطراف الـصومالية، واألمـم املتحـدة، فـضال عـن ممثلـي اجملتمـع             
 التزمـت الوفـود     ،لـسات اجلهناية جمموعـة مـن      يف   مايو،/ أيار ١٥يف  و. الدويل وحكومة جيبويت  
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دعــت فيــه مؤيــديها إىل ل الــصراع بالوســائل الــسلمية ووقعــت بيانــا مــشتركا  حبــ اجلــانبنيمــن 
 .املساعدات اإلنسانيةإيصال  دومنا عائق وكذلك ةاإلنسانياجلهود يل وصول تسه
 الـيت أجريـت يف جيبـويت مـن جانـب بعـض              تلمحادثـا ل وجهـت انتقـادات   ومع ذلك    - ٧

واعتـرف  . عناصـر فاعلـة خارجيـة     حتت تـأثري    بشكل مفرط   وقعت  أهنا  باعتبار  أعضاء املعارضة   
تريـة للتحـالف، ولكنـه اهتمهـا يف نفـس           ية اإلر الشيخ شريف شيخ أمحـد يف رده بـدعم احلكومـ          

تريـة علـى التعامـل مـع الزعامـة احلقيقيـة            يوحـث احلكومـة اإلر    .  اجلماعة الوقت مبحاولة تقسيم  
االنـسحاب الفـوري للقـوات اإلثيوبيـة، الـيت اهتمهـا            إىل   تأكيد دعوة التحـالف      وأعادللتحالف  

 .بانتهاك حقوق اإلنسان
ــدأتو - ٨ ــة مــن حما ب ــة ثاني ــصومال يف   جول ــات ال ــار٣١دث ــايو / أي ــويت٢٠٠٨م .  يف جيب

وقـد عقـد وفـد جملـس األمـن مـشاورات مــع       . فريقيـا مـع زيـارة بعثـة جملـس األمـن أل     وتزامنـت  
 التحـالف مـن أجـل حتريـر الـصومال وممثلـي اجملتمـع             وزعمـاء وأعـضاء حكومتـه،     أمحـد   الرئيس  

وقــد شــجع . عمــال التجاريــةاملــدين، واجلماعــات النــسائية، والطوائــف الدينيــة، ومنظمــات األ 
أعضاء جملس األمن األطراف على االشتراك يف حوار صادق وأعادوا تأكيد استعدادهم لـدعم               

ــه األطــراف الــصومالية   ــة مــن احملادثــات    . أي اتفــاق تتوصــل إلي ــة الثاني وقــد هيــأت هــذه اجلول
عدة للمــشتركني فرصــة لالشــتراك يف عــدة حلقــات عمــل نظمتــها األمــم املتحــدة بــشأن املــسا  

اإلنسانية والتعمري والتنمية، والعدالة واملصاحلة، ووقف العنـف املـسلح، ونـشر عمليـات حفـظ                
 .السالم

يونيه، توصلت احلكومة االحتادية االنتقاليـة والتحـالف مـن أجـل إعـادة              / حزيران ٩يف   - ٩
حترير الصومال إىل اتفاق سياسـي وقعـه كـل مـن الطـرفني بـاحلروف األويل وشـهدت االتفـاق               

ــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية  اململكــة املتحــدة نــسا وفر األمريكيــة والواليــات املتحــدة لربيطاني
وجامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة املــؤمتر  واالحتــاد األورويب واألمــم املتحــدة واالحتــاد األفريقــي 

 :وينص االتفاق على ما يلي. اإلسالمي
ة ابتدائيـــة مـــدهتا وقـــف األعمـــال العدائيـــة مـــن جانـــب كـــال الطـــرفني لفتـــر   )أ( 

  يوم من توقيع االتفاق؛٣٠يوما، تبدأ بعد  ٩٠
تقدمي طلب مشترك إىل جملس األمن لإلذن بتكـوين قـوة اسـتقرار دوليـة، مـن                  )ب( 

  يف غضون الشهور األربعة التالية؛البلدان الصديقة، باستثناء الدول اجملاورة، ونشرها
ــة و    )ج(  ــة االنتقالي ــة االحتادي ــصرف احلكوم ــة    أن تت ــل احلكوم ــه بالفع ــا قررت ــا مل فق

 ؛عدد كاف من قوات األمم املتحدةاإلثيوبية من سحب قواهتا من الصومال بعد نشر 
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أن يقوم التحالف من أجل إعادة حترير الصومال بفك ارتباطـه بـأي مجاعـات              )د( 
 مسلحني ال يلتزمون بشروط االتفاق؛مسلحة أو أفراد 

ت ادابري الـضرورية لـضمان وصـول املـساعد        اضطالع كال الطرفني جبميـع التـ       )هـ( 
 اإلنسانية دومنا عائق؛

 يومــا، جلنــة أمنيــة مــشتركة، ترأســها األمــم املتحــدة ١٥أن ُتنــشأ، يف غــضون  )و( 
ــا    ــة املتفــق عليه ــات األمني ــذ الترتيب ــة تنفي ــشأ، يف غــضون  . ملتابع ــة  ١٥وأن تن ــة رفيع ــا، جلن  يوم
 التحـديات املتعلقـة باملـسائل الـسياسية واملـسائل           املستوى، ترأسها األمـم املتحـدة أيـضا ملعاجلـة         

 ، ملناقشة هذه املسائل؛٢٠٠٨يوليه /وعقد مؤمتر قبل هناية متوز. املتعلقة بالعدالة واملصاحلة
عقد مـؤمتر دويل، يف غـضون الـشهور الـست التاليـة، يهـدف إىل دعـم تعمـري           )ز( 
 .وتنميته الصومال

ــشددون يف صــفوف ا  - ١٠ ــشيخ حــسن عــويس    وبينمــا أدان املت ــاق، أعــاد ال ملعارضــة االتف
ويوسف انط أده، زعيمي التحالف، بوضـوح تأكيـد التزامهمـا باالتفـاق وأعربـا عـن رغبـة يف                    

وأعرب رئيس الوزراء حسني عن تقـديره لالتفـاق وشـدد           . االنسحاب املبكر للقوات اإلثيوبية   
ء التحــالف مــن أجــل إعــادة علــى احلاجــة إىل أن تــساهم احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة، وأعــضا

ووجــه دعــوة صــرحية . حتريــر الــصومال، والــصوماليون بــصفة عامــة بــشكل مجــاعي يف تنفيــذه 
ــة     ــشاركوا يف حمادثـــــات جيبـــــويت باالنـــــضمام إىل العمليـــ ــة الـــــذين مل يـــ ــاء املعارضـــ لزعمـــ

 .الراهنة السياسية
 

 التطورات األخرى  
 :“الندصــومالي”ية الثالثــة لـــ ، توصــلت األحــزاب الــسياس٢٠٠٨مــايو / أيــار٢٠ يف  - ١١

 وحـزب الـسالم والوحـدة والتنميـة، وحـزب العدالـة            ،حزب االحتاد الدميقراطي الوطين احلاكم    
 إىل اتفاق بشأن مواعيد االنتخابات احملليـة والرئاسـية، ممـا أهنـى أسـابيع مـن                  ،والرفاه املعارضان 

ــن جملــس ال      ــببها قــرار م ــشريعي بتمديــد كبــاراخلــالف املــستحكم س ــرة رئاســ  الت ة رئــيس  فت
ووفقــا لالتفــاق الــذي  . ٢٠٠٩مــايو / إىل أيــار٢٠٠٨ديــسمرب /اجلمهوريــة مــن كــانون األول

لألحـزاب الثالثـة     ممـثلني     اليت أنشئت بالفعـل وتـضم      عته األحزاب الثالثة واللجنة االنتخابية،    وقّ
ت  واالنتخابــا٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول١٥جرى االنتخابــات البلديــة يف   ســُتمجيعهــا،

منرك اوقـــد أعـــرب الـــشركاء الـــدوليون مبـــا فـــيهم الـــد . ٢٠٠٩مـــارس / آذار١٥الرئاســـية يف 
واليـات املتحـدة األمريكيـة      وال لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية          واململكة املتحدة النرويج  و
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ومتويــل االنتخابــات  “ الندصــومالي”يب عــن التــزامهم بــدعم الدميقراطيــة يف    وواالحتــاد األور
 .القادمة
 يف“ النــدتونب”يف ئاســية واالنتخابــات الربملانيــة   ومــن املقــرر إجــراء االنتخابــات الر    - ١٢

عـــن تقـــدمهم   مرشـــحني ١٠، حيـــث أعلـــن مـــا يزيـــد عـــن     ٢٠٠٩ينـــاير /كـــانون الثـــاين 
 .الرئاسة النتخابات

 
 الظروف االقتصادية  

 املنـاطق    أمـا  .لـد اهنار تقريبا إيصال اخلـدمات االجتماعيـة األساسـية يف معظـم أحنـاء الب               - ١٣
هـي  فكانـت   االقتـصادي للبلـد،    مركـز النـشاط   تلكشـ اجلنوبية الوسـطى مـن الـصومال، الـيت          

ــأثرا  ــاطق ت ــة     ،أشــد املن ــة االجتماعي ــر مباشــر علــى النمــو االقتــصادي والتنمي ــه أث  - ممــا كــان ل
تها عـن   من الشتات اليت تزيد يف قيم     اآلتية  السنوية  املالية  ودون التحويالت   . االقتصادية عموما 

 يف املائة من الناتج احمللـي       ٧٠بليون واحد من دوالرات الواليات املتحدة، وتشكل ما يقدر بـ           
ومثـة  . اليوم دون أية وسيلة للعـيش     من الصوماليني   العظمى  اإلمجايل للصومال، ستصبح الغالبية     

تــوفري ة الســتثمار التحــويالت املتدفقــة إىل الــصومال يف القطاعــات اإلنتاجيــة، و يــحاجــة حقيق
 .سبل الرزق املستدامة والنمو االقتصادي

وبينما يواصل الشعب الصومايل مواجهـة اجلفـاف والـصراع املـستمرين، أدت األزمـة                - ١٤
ة الـنظري يف    عـ وقد سامهت الزيـادة املنقط    . حمنته إىل تفاقم    نة املاضية االقتصادية العاملية خالل الس   

 ففــي املنـاطق الوســطى . يفــة لألسـعار يف الـصومال  أسـعار األغذيـة والوقــود العامليـة يف زيـادة خم    
ــصومال  ــة مــن ال ــسبة   ،اجلنوبي ــا بن ــة ٤٠٠ إىل ٣٠٠ زادت أســعار احلبــوب املنتجــة حملي  يف املائ

وقــد زادت .  املاضــية، وســاهم يف ذلــك أيــضا اخنفــاض اإلنتــاج احمللــي  ١٢ الــشهور الـــ خــالل
واخنفـضت قيمـة الـشلن    .  تقريبـا ملائـة  يف ا١٦٠أسعار األرز والزيوت النباتية املستوردين بنسبة   

 ممـا جعـل مـن    ، وكان ذلك راجعا جزئيا إىل دخول عملـة مزيفـة        ، يف املائة  ٨٠ حوالصومايل بن 
 األمـن    التطـورات املعاكـسة أثـر مباشـر يف         وكان هلـذه  . غري املمكن احتواء الضغوط التضخمية    

دلـه بـشكل مطـرد مـع        الغذائي؛ حيث يكافح فقراء احلضر يف مواجهـة تـضخم زائـد يتزايـد مع              
 .اخنفاض قيمة الشلن الصومايل اخنفاضا شديدا

عدة أيـام مـن املظـاهرات الواسـعة النطـاق،           ب مقديشو   مرت،  ٢٠٠٨مايو  /وخالل أيار  - ١٥
بعد ما رفض أصحاب احملالت قبول الشلن الـصومايل القـدمي بوصـفه عملـة قانونيـة واحتجـت                   

استجابة للمظاهرات، قامت احلكومـة االحتاديـة        و .املظاهرات أيضا على ارتفاع تكلفة األغذية     
 بالتـشاور مـع جمتمـع الـشركات التجاريـة، بإصـدار توجيهـات بقبـول أوراق العملـة                    ،االنتقالية

 . القرارلكالصومالية القدمية كعملة قانونية وعينت جلنة من مخسة أشخاص لرصد تنفيذ ذ
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. ثيثـة لعكـس اجتـاه هـذه احلالـة     وجيب أن يقـوم اجملتمـع الـدويل باملـساعدة يف جهـود ح       - ١٦
ة الـيت تواجـه البلـد، هنـاك حاجـة           يويف الوقت الـذي يتواصـل فيـه التـصدي للتحـديات اإلنـسان             

ماسة للتركيز بشكل متزايد على اجلهود الراميـة إىل بنـاء املؤسـسات والقـدرات إلنتـاج منـافع                    
ح االقتـصاد الكلـي   ومثة حاجة ماسة لدعم إصال  . سيما للفقراء وللفئات الضعيفة   لشعب، وال   ل

وإذا مل يوجـه  . وحتفيز نشاط القطاع اخلاص لتعزيز النمو االقتصادي املنصف والتنميـة الـشاملة       
 . سليبيتأثر جيل أخر من الصوماليني بشكل مالئم للتنمية االقتصادية سريعا، ساهتمام

 
 احلالة األمنية -باء  

ــة األ     - ١٧ ــت احلال ــالتقرير، ظل ــشمولة ب ــرة امل ــة  خــالل الفت ــصومال متقلب ــة يف ال ــة العام . مني
 مجيعهــا زيــادة كــبرية يف األنــشطة  “النــدتونب”وشــهدت املنــاطق اجلنوبيــة والوســطى ومنطقــة  

ومــا زال الــرتاع اجلــاري . اإلجراميــة الــيت تفاقمــت بــسبب ضــعف القــدرة علــى إنفــاذ القــانون 
 “ندالصــومالي”يــثري القلــق، حيــث مــا زالــت ســلطات كــل مــن   “ نــودآالس ”بــشأن منطقــة 

وقــد أدى التعزيــز إىل . تعــزز وجودهــا العــسكري حــول املنطقــة املتنــازع عليهــا“ بونتالنــد” و
، األمـر الـذي أدى، مـع عـدم دفـع مرتبـات              “بونتالند”وجود فراغ أمين يف سائر أحناء منطقة        

القرصـنة علـى طـول الـشريط        يف  ليشيات اليت تعمـل حلـساب احلكومـة، إىل زيـادة            يالشرطة وامل 
ة لـذلك، كـان مـن الـضروري         ونتيجـ . أخذ الرهائن التهديد ب  اخلطف و  عملياتيف  والساحلي،  
 .من املرحلة الثالثة إىل املرحلة الرابعة“ بونتالند” التأهب األمين يف رفع مستوى

غـــارة جويـــة علـــى األمريكيـــة ، شـــنت الواليـــات املتحـــدة ٢٠٠٨مـــايو / أيـــار١ويف  - ١٨
قتـل الـشيخ آدن هاشـي آيـرو، القائـد العـسكري             د، أدت إىل م   ، مبنطقة غالغـادو   “وساماريهد”

مــــايو، تظــــاهرت أعــــداد كــــبرية مــــن ســــكان إقليمــــي / أيــــار٤ويف . “الــــشباب”جلماعــــة 
ضــد الغــارة اجلويــة الــيت شــنتها الواليــات   “ غالغــادود”مبنطقــة “ غورييــل”و “ وســاماريهد”

 مــوظفي ويف أعقــاب الغــارة اجلويــة، تعــرض. باالنتقــام“ الــشباب”املتحــدة وتوعــدت مجاعــة 
ــة إىل االســتجواب للــشك يف أهنــم جواســيس للواليــات املتحــدة    ــةاملعون ، واضــطرت  األمريكي

 األمـم إىل فرض قيود على حركـة مـواطين الواليـات املتحـدة الـذين تـستخدمهم                  املتحدة   األمم
 .الصومال يفاملتحدة 

ــة       - ١٩ ــالمية، ومجاعـ ــاكم اإلسـ ــاد احملـ ــردي احتـ ــني متمـ ــبرية بـ ــصدامات الكـ ــحت الـ وأضـ
وقــوات احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة الــيت تــساندها إثيوبيــا أكثــر تــواترا يف بايــدوا  “ الــشباب”
 يتليـشيا يومـا زالـت م    . حوهلا وعلى طـول الطريـق الـسريع بـني مقديـشو وأفغويـه وبايـدوا                وما

ا مبهامجـــة املـــدن والقـــرى م أنـــشطتهانواحتـــاد احملـــاكم اإلســـالمية متارســـ“ الـــشباب”مجاعـــة 
 . واالنسحاب بعد ذلكاعليها وتنصيب سلطات حملية مؤيدة هلمواالستيالء 
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 عـدم   وقـد أدى  . “واجد”و  “ بليتونني”احتاد احملاكم اإلسالمية على مدينيت      ويسيطر   - ٢٠
ازديـاد أنـشطة قطـع الطـرق واألنـشطة          إىل   املنـاطق    تلـك سيطرة احلكومة االحتادية املؤقتة علـى       
زالـت احلالـة     ويف بايـدوا، مـا    . فني الـدوليني مـن املدينـة      اإلجرامية، مما أدى إىل نقل مجيع املـوظ       

 ووقعت مخس حوادث اسُتخدمت فيها أجهزة متفجرة مرجتلة مـن الـيت ُتفجـر     متوترة ومتقلبة؛ 
 هتديـدات  رتدوصـ تزايد للقـوات اإلثيوبيـة   يعداء ال ما فتئ و. مايو/على جوانب الطرق يف أيار    

 .٢٠٠٨أبريل /نيسان مدنيا يف ٢١باالنتقام منها بعد ما ذاعت أنباء عن مقتل 
ــهو - ٢١ ــار        يواج ــاهلم ويتعرضــون ألخط ــامهم بأعم ــاء قي ــبرية أثن ــاطر ك ــة خم ــو املعون  موظف

االغتيال واخلطف واملضايقة واألجهزة املتفجرة املرجتلة والقنابل املزروعة على جوانـب الطـرق             
يــة مــن منظمــات مــايو، دخــل اثنــا عــشر مــسلحا جممــع منظمــة إيطال / أيــار٢٠ويف . والقرصــنة

. املعونــة يف منطقــة شــابيل الــدنيا وخطفــوا اثــنني مــن املــواطنني اإليطــاليني وزميلــهما الــصومايل 
وزادت عملية اخلطف األخرية هذه عدد موظفي املعونة وغريهم من املواطنني األجانب الـذين               

مـارس  /وقد حدثت حـىت هنايـة شـهر آذار        .  أفراد ٧أخذوا رهائن أو احُتجزوا يف الصومال إىل        
 حادثـــة خطـــف فعلـــي أو حماولـــة خطـــف بـــاإلكراه للمركبـــات املـــستخدمة يف األنـــشطة  ٢٣

، وهــو إعــدام أربعــة أبريــل/نيــسانومثــة عنــصر مــزعج إىل حــد كــبري ظهــر يف أوائــل . اإلنــسانية
ــواطنني الربيطــانيني  (مدرســني أجانــب   ــان مــن امل ــان واثن مــن جانــب العناصــر املناهــضة   ) كيني

بـشدة، وحـدثت هتديـدات      “ بونتالنـد ” وقد تدهورت احلالة األمنية يف       .للحكومة يف بيليتوين  
، جنــا اثنــان مــن أبريــل/نيــسانويف شــهر . وحمــاوالت متعــددة للخطــف خــالل الــشهور املاضــية

ليـشيا  يمن حادثة تتعلق برتاع بشأن متويل أحد املشاريع أمطـرت فيهـا امل             املتحدة   األممموظفي  
، قُتــل يوليــه/متــوز ٦ويف . بوابــل مــن الرصــاصتحــدة  املألمــممركبــة حتمــل عالمــات واضــحة ل

يف مقديـشو مـن جانـب مـسلحني جمهـويل اهلويـة              األمـم املتحـدة اإلمنـائي        برنامجرئيس مكتب   
وكانت النتائج بالنسبة لألنشطة اإلنسانية يف املنطقـة خطـرية؛          . أثناء خروجه من أحد املساجد    

أمـا املوظفـون   . ظفني الـدوليني التـابعني هلـا   فمعظم املنظمات غري احلكوميـة الدوليـة أجلـت املـو          
الوطنيون التابعون للمنظمات اإلنسانية، فما زالوا يقومون بإيصال املـساعدة الـيت متـس احلاجـة              

 .إليها، ولكن االحتياجات ما زال الوفاء هبا بعيدا
 /حزيـران  ٧ففـي  . وقد اخُتص موظفو وسـائط اإلعـالم أيـضا باالعتـداءات واالغتيـال             - ٢٢
يف كيـسمايو مـن جانـب مـسلحني         ) الـيب يب سـي    (، قُتل مراسـل حملطـة اإلذاعـة الربيطانيـة           يهيون

جمهولني، وكان هذا املراسل يعمل أيضا مع عدة خـدمات دوليـة أخـرى لألنبـاء يف الـصومال،                   
وكـان الـصحفي    .  إىل تـسعة   ٢٠٠٧وبذلك ارتفـع العـدد الكلـي للـصحفيني الـذين قُتلـوا منـذ                

ووفقــا . الحتــاد الــوطين للــصحفيني الــصومالينيا رئيسلــنائبــا أيــضا ناســطه ضــاهر فــرح يعمــل 
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، مــا زال العــشرات مــن مــوظفي وســائط اإلعــالم “صــحفيون بــال حــدود”ذكرتــه منظمــة  ملــا
 .هم شيوع انعدام األمن وهتديدات حمددة بقتل لفترات تصل إىل عدة أسابيع، بسببخيتبئون
 الشريط الـساحلي الـشمايل   بالةذين يعملون ق وخالل العام املاضي، استوىل القراصنة ال      - ٢٣

ــى    ــصومال عل ــشرقي لل ــسفن  ال ــن ال ــدد م ــام يف ، وع ــت ٢٠٠٨ع ــوز١٥ حــىت وقع  يوليــه/ مت
وهـذه التطـورات جتعـل امليـاه اإلقليميـة للـصومال واحـدة مـن أكثـر                  . حادثة قرصنة بالفعل   ١٤

 .اليت متخر عباهباالبحرية بالنسبة للسفن يف العامل األماكن خطورة 
 

 لنقل املقارالتقدم احملرز بشأن الترتيبات األمنية   

معلومـات مـستكملة عـن التقـدم احملـرز       ) ٢٠٠٨ (١٨١٤ هطلب جملس األمن يف قرار     - ٢٤
وفريـق   لـصومال ليف وضع الترتيبات األمنية الالزمة لنقل مقـر مكتـب األمـم املتحـدة الـسياسي      

 .األخرييري ألمم املتحدة القطري وفقا للتوصيات الواردة يف تقرا

يـوفر  طرائـق إلنـشاء فريـق ختطـيط متكامـل،            وضـع  علـى    الوقت احلايل نعمل يف   وحنن   - ٢٥
 : يلـي علـى مـا  وسريكز فريـق التخطـيط   . املعنية بالصومالفرقة العمل املتكاملة الدعم ألعمال 

 املكتـب يف   هـذا ودعـم  لـصومال إىل الـصومال؛  لالتخطيط لنقل مكتب األمم املتحدة السياسي 
 ؛ إنشاء اللجـان األمنيـة املـشتركة    يفسيما اتفاق جيبويت، والاألمنية الواردة يف ذ األحكام تنفي

واملـضي قـدما يف ختطيطنـا حلـاالت          لقوة دولية لتحقيق االسـتقرار؛      الذي نقدمه  دعمالوختطيط  
املتحدة يف الوقـت املناسـب،       منشر قوة حلفظ السالم تابعة لألم     فيما يتعلق باحتمال     ،الطوارئ

ريأسـه أحـد كبـار مـوظفي     سد فريـق التخطـيط، الـذي    وسـيوفَ  ).٢٠٠٨ (١٨١٤فقـا للقـرار   و
ــة تقيــيم أمــين مــشتركة بــني الوكــاالت حبلــول هنايــة الربــع الثالــث مــن       األمــم املتحــدة، يف بعث

 .٢٠٠٨ عام

 الـيت ُتواجـه حاليـا     وقد أجرت إدارة شؤون السالمة واألمـن دراسـة أوليـة للتهديـدات               - ٢٦
وتوصي الدراسة بإيفاد بعثة تقييم أمـين   .لتدابري املمكنة للحد من أخطارهالاقع وعلى أرض الو

 .مقديــشومــشتركة بــني الوكــاالت قبــل نــشر مــوظفي األمــم املتحــدة وأصــوهلا وعملياهتــا إىل    
 مجيع التدابري األمنيـة الـيت        وتنفيذ  اعتماد مقديشو ذلك، يتطلب نشر املوظفني إىل       وعالوة على 

 إىل اخلامـسة    رحلـة  مـن امل   مقديـشو  يف   األمـين التأهـب   بعثة، وخفـض مـستوى       تلك ال  توصي هبا 
 .الرابعةرحلة امل

ويشري التقييم األويل إىل أن زيادة نشر مـوظفي األمـم املتحـدة وأصـوهلا وعملياهتـا إىل                   - ٢٧
 نـشر لاهـذا  لكن . األمينبالنسبة للتأهب الرابعة احلالية املرحلة  دون تغيري  رىبايدوا ميكن أن جت   
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ى النحــو احملــدد يف تقيــيم   ســيتوقف علــى اعتمــاد تــدابري فعالــة للتخفيــف مــن املخــاطر، علــ        
 .األمنية املخاطر

 يف كـل    ا حاليـ   املتـاحني  املكتـب واحليـز الـسكين     فإن  ونظرا للتهديدات األمنية القائمة،      - ٢٨
 ومـن   . الستيعاب زيـادة كـبرية يف نـشر املـوظفني إىل الـصومال             ان ال يكفي  مقديشووبايدوا   من
ينبغي حتديد مواقع بديلة وإدخال حتـسينات أمنيـة هامـة عليهـا، علـى النحـو احملـدد يف تقيـيم                  مث  

 .املخاطر األمنية للمواقع املقترحة

، ستــشمل التحــسينات األمنيــة ولنتــائج تقيــيم املخــاطر األمنيــةملوقــع صائص اوتبعــا خلــ - ٢٩
رافـق طبيـة   موحمـيط آمـن، و  ة فاصـلة،  ومـساف اهلامة للمواقع الثابتة حتصينات علويـة للمنـشآت،      

وستـــشمل  .، وأفرقـــة أمنيـــة متنقلـــةمالئمـــة للـــدخولمناســـبة، وقـــوة أمنيـــة ثابتـــة، وضـــوابط 
 ومحايـة يوفرهـا     عربـات مـصفحة،   التحسينات األمنية اهلامة املتعلقة بالتحركات الربيـة واجلويـة          

 املـساعدة خـدمات   طاقـة   لمركبات، وتوعية باحلالة القائمـة، وتعزيـز        لمرافقون، وآليات تعقب    
، مبا يف ذلك توفري هيكل أمين يتناسب مع مـا يعتـرب مـن الناحيـة                 ألمم املتحدة  ل اجلوية اإلنسانية

 .التقنية بيئة معادية، ونظام متكامل للمعلومات األمنية

بعض التحـسينات األمنيـة الثابتـة       فيمـا يتعلـق بـ      وضع مواصفات تقنيـة      تطلب األمر وسي - ٣٠
، اجلوانـب األمنيـة   ، وغـري ذلـك مـن        الفاصلةتحصينات العلوية، واملسافة    البيل  من ق واملتحركة،  
دفعيـة  قطـع أخـرى مـن امل      فع هـاون أو     امدكمعرفة عيار   ،   ما خلطراحملددة  اجلوانب  على أساس   

املتـوفرة يف الوقـت   وتتجـاوز هـذه اخلـدمات التقنيـة نطـاق اخلـربة           .، على سـبيل املثـال     أو توقعه 
التحـسينات األمنيـة الثابتـة واملتحركـة     لـئن كانـت   و .ن السالمة واألمنإدارة شؤوالراهن لدى 

وسيقتــضي  .املكتــب والفريــق القطــري قــل، فإهنــا ال تكفــي لنيف إطــار األمــم املتحــدة ضــرورية
 الوســط مــشاركة قـوة أمنيــة فعالـة تابعــة للبلـد املــضيف أو جلهـة ثالثــة، لكفالـة األمــن يف      األمـر 

ويعـيش ويـسافر    ط املوقع واملناطق األوسع نطاقا اليت قـد يعمـل            من خالل مراقبة حمي    ،اخلارجي
 .للمطارات اهلياكل األساسية و املرافقسالمة وأمن مبا يف ذلك ،فيها موظفو األمم املتحدة

 
 بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال - ثالثا 

ات  اهلجمـ  ٢٠٠٨مـايو   /أبريل وأيـار  /دت اجلماعات املتمردة خالل شهري نيسان     صّع - ٣١
، انفجـرت سـيارة   ٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ٨في   ف . يف الصومال  على قوات بعثة االحتاد األفريقي    

 بوروندي، ممـا     من  سالم ةقيم فيه حفظ  ي،  مقديشومفخخة يقودها انتحاري يف موقع للبعثة يف        
، انفجــرت قنبلــة علــى جانــب  ٢٠٠٨مــايو / أيــار٢٣ويف  .أدى إىل مقتــل جنــدي بورونــدي 

وال يـزال   .، مما أسفر عن إصابة أربعة من حفظة الـسالم األوغنـديني  ومقديشإحدى الطرق يف 
االحتاد األفريقي يواجه قيودا كبرية على الـصعيدين املـايل واللوجـسيت وصـعيد تكـوين القـوات                  
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وحىت تارخيه، تتألف البعثة من كتيبـتني مـن أوغنـدا وكتيبـة واحـدة مـن        .الستكمال نشر البعثة
، من أصل القـوة املـرخص هبـا الـيت يبلـغ             مقديشو يف   ا جندي ٢ ٦٥٠بوروندي، أي ما جمموعه     

نديـة أخـرى التـدريب الـسابق للنـشر، وهـي            ووقد أكملت كتيبـة بور     . جندي ٨ ٠٠٠قوامها  
  .يف الصومالجيري نشرها بانتظار استالم معداهتا لكي 

خـة  مؤرة  رسـال ، إيل    ألفـا عمـر كونـاري      ، الرئيس السابق لالحتـاد األفريقـي      وقد أرسل  - ٣٢
 األمــم املتحــدة تزويــد االحتــاد األفريقــي مبجموعــة   ، طلــب فيهــا إىل٢٠٠٨فربايــر / شــباط٢٠

ويف ردي املـؤرخ  .  مليون دوالر السـتكمال نـشر البعثـة   ٨١٧عناصر للدعم مببلغ إمجايل قدره    
ه مـن مـساعدة   مي، قدمت مقترحات بشأن ما ميكن لألمم املتحدة تقد      ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٣

أن ينـصب دعـم األمـم املتحـدة للبعثـة علـى مـساعدة االحتــاد         :ى أسـاس مبـدأين  إىل البعثـة، علـ  
أن للتــصدي للتحــديات الــيت يواجههــا يف دعمــه للبعثــة، و  التنظيميــة األفريقــي يف بنــاء قدراتــه  

أكـرب قـدر مـن    نـشر البعثـة، إلتاحـة     يف  عايري األمـم املتحـدة    يكفل التقيد إىل أقصى قدر ممكن مب      
 حمــل البعثـة، إذا مـا قـرر جملــس    ا الـسالم التــابعني لألمـم املتحـدة ليحلـو    نـشر حفظـة  الفعاليـة يف  

ويف هذا الـصدد،     .األمن يف وقت الحق إنشاء عملية لألمم املتحدة حلفظ السالم يف الصومال           
ــة         ــشاء آلي ــؤمتر للمــاحنني، وإن ــضافة م ــي يف است ــيس االحتــاد األفريق ــع رئ ــشاركة م اقترحــت امل

مـن أجـل    األمم املتحدة   يف إطار   املشاركة بقوات   / والبلدان املاحنة  مشتركة بني االحتاد األفريقي   
فريـــق التخطـــيط التـــابع   خـــرباء التخطـــيط للعمـــل يف  متابعـــة التعهـــدات، وإيفـــاد املزيـــد مـــن 

املتحـــدة لـــدى البعثـــة يف أديـــس أبابـــا يف جمـــاالت اهلندســـة، وإدارة العقـــود، واألمـــن،   األمـــم
 تـدبري عدات اليت متلكهـا الوحـدات، و      لوجستيات، وامل والواالتصاالت،  وتكنولوجيا املعلومات   

وتعمـل األمانـة العامـة بـشكل وثيـق مـع االحتـاد األفريقـي للمـضي قـدما يف            .القوات، والـشراء 
  .اخلطوات  هذهتناول

مــذكرة تفــاهم شــاملة مــع مكتــب     وقــع االحتــاد األفريقــي   يونيــه  / حزيــران٢٢يف و - ٣٣
 . مـستقبال مقديـشو لبعثـة يف  اقـر  ملويب لـشراء معـدات   يف نـري  املتحـدة خلـدمات املـشاريع    األمـم 

ــع       ــصلة والتوقي ــاهم منف ــذكرات تف ــى م ــاوض عل ــا التف ــع أن جيــري قريب ــاء ويتوق ــا لالرتق   عليه
مـم املتحـدة،   املـستوى الثـاين حـسب معـايري األ     مـن  طبيـة   وحـدة إىل مصافاملستشفى امليداين ب

، واإلشــراف علــى شــراء  مقديــشو مقــر البعثــة يفتــشييد وإجــراء مــسح مــوقعي ملقــر البعثــة، و 
 .املركبات املدرعة

 ماليـني يـورو لـدعم األنـشطة الـيت تـضطلع هبـا        ١٠ إيطاليا مبلغا إمجاليا قـدره       قدمتو - ٣٤
قــوات الــشرطة الــصومالية علــى حنــو يتمــشى مــع   ل لعمــلوضــع مفهــوم ، والــيت تــشمل البعثــة
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ه الـشركاء الـدوليون مـن أجـل          وضـع  الذيالتوصيات الواردة يف تقرير إصالح القطاع األمين،        
  .الصومال

الفاعلــة يف الــصومال، العناصــر ويف حماولــة لتعزيــز الــشراكة االســتراتيجية بــني خمتلــف   - ٣٥
ــومي      ــريويب ي ــة عمــل يف ن ــة حلق ــار٢٢ و ٢١عقــدت البعث ــن    / أي ــشاركني م ــايو، مجعــت م م

ثـنني مـن البلـدان املـسامهة     ، والـشركاء املـاحنني، وا    ، واحلكومة االحتاديـة االنتقاليـة     املتحدة األمم
ــا أصــحاب وهيــأت حلقــة العمــل منتــدى لتعزيــز التعــاون والتــآزر بــني خمتلــف     .بقــوات حالي

وكـان مـن النتـائج الرئيـسية حللقـة العمـل التكفـل         . ونـريويب وأديـس أبابـا   مقديـشو يف املصلحة 
يف  و ٢٠٠٨خطـة عمـل البعثـة لعـام         إطـار   بإيالء اهتمام خاص لعمليـة الـسالم يف الـصومال يف            

ول أعمـال مـؤمتر قمـة االحتـاد األفريقـي           االتوصيات الراميـة إىل إدراج مـسألة الـصومال يف جـد           
 .وغريه من االجتماعات الدولية

 
 ئالتخطيط حلاالت الطوار  

أثنــاء  كمــا أشــرت يف تقــاريري الــسابقة، وكمــا أكــد جملــس األمــن جمــددا لألطــراف    - ٣٦
 يف جيبويت، ينبغـي أن يقـوم        ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣و   ٢ يف    اليت دارت فيما بينهما    ناقشاتامل

 إنــشاء عمليــة لألمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم يف الــصومال علــى اتفــاق سياســي قابــل للتطبيــق،   
 يف هــــذا االجتــــاه يف إطــــار وقــــد أحــــرز تقــــدم كــــبري .وحتقيــــق اســــتقرار احلالــــة يف امليــــدان

 .جيبويت حمادثات

الـدعم  إدارة   عمليـات حفـظ الـسالم و       ةمت إدار اص، قا وبناء على دعوة من ممثلي اخل      - ٣٧
 حلفـظ   ةعمليـ إلنـشاء    املبـادئ األساسـية      نألطراف يف جيبويت عـ    ل بتقدمي إحاطة امليداين مؤخرا   

وأجابتـا عـن    والـشروط املـسبقة املتعلقـة هبـا         وتـصميمها وتنفيـذها،     تابعة لألمم املتحـدة     السالم  
مانة العامة على اسـتعداد ملواصـلة مثـل هـذا           واأل .األسئلة اليت طرحتها األطراف يف هذا الصدد      

ساعد يف إقامـة التعـاون ووضـع البـارامترات الالزمـة لتخطـيط              يـ قـد   ممـا   التفاعل مع األطـراف،     
 .، متشيا مع االحتياجات على أرض الواقعهافظ السالم ونشرحل ةعملي
، )Corr.1 and 2 و S/2008/178(األخـري  وجدير بالذكر أين اقترحـت يف تقريـري املرحلـي     - ٣٨

لألطـراف الـصومالية يف جمـايل    دعم الـ تقدمي ل خيارات تتصل بكل منهاعددا من السيناريوهات   
مبـستو مرتفـع مـن      الراهنـة الـيت تتميـز       الـة   احلالسيناريو األول إىل    واستند  . األمن وحفظ السالم  

يو علـى   ذا الـسينار  املتعلـق هبـ   يـار   وبـين اخل  . التقـدم الـسياسي   أنشطة الـسلب والنـهب وحمدوديـة        
لمعونـة  البحـري ل  شحن  الـ محايـة   الراميـة إىل    الـدعم البحـري     جهـود   إضفاء الطابع الرمسي علـى      

 بعض التقدم السياسي بالتزامن مع نقل عناصر فريـق          كان هناك  السيناريو الثاين    يفو. اإلنسانية
ــاطق  وأاألمــم املتحــدة القطــري ومكتــب األمــم املتحــدة الــسياسي للــصومال إىل مقديــشو      من
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دونــة ملالــسيناريو الثالــث توقيــع األحــزاب الــسياسية  ارتــأى وقــد .  يف داخــل الــصومالأخــرى
التـدرجيي  االنـسحاب  وجتعـل مـن الـسهل    سـتقرار  االتحقيـق  لقواعد سلوك متكن من نـشر قـوة     

تلـك   تضع قـوة حتقيـق االسـتقرار         ويف السيناريو الرابع  .  املسلحة اإلثيوبية من الصومال    للقوات
 .شر احملتمل لعملية حفظ سالم تابعة لألمم املتحدةلنالالزمة لشروط ال

الــزخم الناشــئ عــن اتفــاق جيبــويت علــى قيــام األطــراف بتنفيــذ   اإلبقــاء علــى ويعتمــد  - ٣٩
إزاء الـــسالم مـــن جانـــب األطـــراف  واضـــح ودون التـــزام . التزاماهتـــا بوقـــف العنـــف املـــسلح 

جـديرة بالثقـة حتـل حمـل        ار  ت حتقيـق اسـتقر    االصومالية، سيكون من الـصعوبة مبكـان إنـشاء قـو          
االلتزامـات،  هبـذه   وفـاء األحـزاب     ما هو متوقع من     أساس  على  و.  يف مقديشو  اإلثيوبيةالقوات  

الشركاء بـشأن أفـضل سـبل       غريه من   مع ممثلي اخلاص واالحتاد األفريقي و     أقوم حاليا بالتشاور    
 .تحقيق االستقرارلقوة إلنشاء التخطيط لتحقيق التقدم فيما يتعلق ب

 
 أنشطة األمم املتحدة واجملتمع الدويل -رابعا  

عمــل مكتــب األمــم املتحــدة الــسياسي للــصومال، يف االضــطالع جبهــوده الراميــة إىل    - ٤٠
يب ومع مجيع الشركاء مبا يف ذلك االحتاد األفريقي واالحتـاد األور          جنبا إىل جنب    تعزيز احلوار،   

ة الدول العربية ومنظمة املـؤمتر اإلسـالمي وفريـق     واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية وجامع     
أعربـت هـذه املنظمـات      وقـد   . الـسالم اجلاريـة بـشأن     لمناقـشات   لاألمم املتحدة القطري دعمـا      

ملمثلي اخلاص يف تعبئـة التأييـد الـدويل للـسالم واألمـن          الرائد   الكامل للدور    اا عن تأييده  همجيع
 . والتنمية يف الصومال

العالقــات اخلارجيــة، بــشأن  ٢٨٧٠رقــم يب واالحتــاد األورجملــس  جلــسةويف أعقــاب  - ٤١
 ١٥ إىل   ١٠  مـن  عن ترحيبه بنتـائج احملادثـات الـيت عقـدت يف جيبـويت يف الفتـرة               اجمللس  أعرب  
 حتت رعاية مبعوثي اخلاص، وحث مجيـع األطـراف علـى التمـسك بالتزامهـا                ٢٠٠٨مايو  /أيار

يب وورحـب االحتـاد األور  . مـايو / أيـار ٣١بـويت يف  باملشاركة يف اجلولة الثانيـة مـن حمادثـات جي        
 .أيضا باحلوار القائم بني احلكومة االحتادية االنتقالية والزعماء احملليني يف مقديشو

، رحب جملس الـسالم واألمـن التـابع    ٢٠٠٨أبريل عام / نيسان ٢٩ويف بيان صادر يف      - ٤٢
 بتعزيز احلوار واملـصاحلة علـى نطـاق شـامل         لالحتاد األفريقي بالتزام احلكومة االحتادية االنتقالية     

ألزمــة ل حــل ســلمي يــؤدي إىل للــدخول يف حــوار هااســتعدادومــا أعربــت عنــه املعارضــة مــن 
 .الصومال يف
، اجتمع فريق االتـصال الـدويل املعـين بالـصومال يف       ٢٠٠٨أبريل عام   / نيسان ٣٠ويف   - ٤٣

وأكد الفريـق مـن جديـد علـى أن          . إلنسانية واحلالتني األمنية وا   أوسلو ملناقشة العملية السياسية   
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هـو أن جيـري ذلـك مـن         االسـتقرار واملـصاحلة والتنميـة يف الـصومال          حتقيـق   السبيل الوحيـد إىل     
غريهـا  ورحب أعضاء الفريق بالتزام قيادة احلكومة االحتاديـة االنتقاليـة و          . احلوار الشامل خالل  

 وأكد فريـق االتـصال علـى احلاجـة إىل        .أصحاب املصلحة باالخنراط يف احملادثات السياسية     من  
ــوخي ــة   ت ــداخل واخلــارج  احلــوار مــن  ذلــك اليقظــة يف محاي ، القــائمني بالــسلب والنــهب يف ال
ووافـق أعـضاء فريـق االتـصال        . مجيع أطراف الرتاع إىل احترام القـانون اإلنـساين الـدويل           ودعا

الرائـد  دة تعزيـز الـدور   على ضرورة انتقال رئاسـة الفريـق اآلن إىل ممثلـي اخلـاص مـن أجـل زيـا                 
 . الذي تضطلع به األمم املتحدة يف عملية السالم يف الصومال

الرئيـسية بالنـسبة   اجملـاالت  هـو أحـد     إصالح قطاع األمـن     مجيع الشركاء أن    حدد  قد  و - ٤٤
خـرباء قطـاع   مـن   وخـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، قـام فريـق             . لتعزيز االستقرار يف الـصومال    

والواليـات  لربيطانيا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية        بية واململكة املتحدة    وضية األور األمن من املفو  
اســتراتيجية وضــع بإعــداد تقريــر يــشمل مقترحــات بــشأن  واألمــم املتحــدة األمريكيــة املتحــدة 
اليت ميكـن   كيفية  الوتطرح الوثيقة توصيات مفيدة بشأن      . املساعدة الدولية لقطاع األمن   لتقدمي  

. املـساعدة الدوليـة لقطـاع األمـن يف الـصومال          تقـدمي   حنو متماسك ومنـسق     ى  أن يبحث هبا عل   
 .وجتري حاليا دراسة متابعة لتقييم املتطلبات األمنية على أرض الواقع

املتـصلة  ويقترح التقرير إنشاء هيكل متكامل لتنسيق قطاع األمن وختطـيط الـسياسات       - ٤٥
نطـاق  يكـون   أن  ) أ: (مال لكفالـة مـا يلـي      حتت رعاية مكتب األمم املتحدة الـسياسي للـصو        به  

 علـى الـصعيدين الـتقين        ومتكـامال  احاليـا لقطـاع األمـن يف الـصومال منـسق          اليت تقدم   املساعدة  
تقــدمي قيــام مكتــب األمــم املتحــدة الــسياسي للــصومال بتنــسيق سياســة    ) ب(واالســتراتيجي؛ 
 .وقيادهتايف قطاع األمن املساعدة الدولية 

إنفـاذ القــانون يف الـصومال، مبـا يف ذلــك تـسديد مرتبــات     عـم القــدرة علـى   ويـشكل د  - ٤٦
 حنـــو وقـــد ُدرِّب. الـــشواغل الرئيـــسية للحكومـــة االحتاديـــة االنتقاليـــة أحـــد ضـــباط الـــشرطة، 

امج ســيادة القــانون واألمــن    مــن خــالل برنــ  أجــورهلــم شــرطي صــومايل ودفعــت    ٢ ٨٠٠
 حنــو ادت قــوات الــشرطة الــصومالية حــوايلوعــالوة علــى ذلــك، أعــ. للربنــامج اإلمنــائي التــابع
زال  ومـا . يف الوقت احلايل  أجرا  يتلقون  ال  إىل العمل    شرطي من قوة الشرطة السابقة       ٢ ٢٠٠

الذي يرى أنه ضـروري  األمر  مساعدة لسد هذا العجز     يسعى إىل احلصول على     رئيس الوزراء   
  .لتحسني األمن يف مقديشو

لقطــري، منــذ تقريــري األخــري إىل جملــس األمــن، يف وقــد شــرع فريــق األمــم املتحــدة ا - ٤٧
. والتنميـة اإلنعـاش  طة األمـم املتحـدة االنتقاليـة كوسـيلة لزيـادة الـدعم املقـدم لعملـييت            اخلتنفيذ  
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الفاعلــة يف الــصومال ووكــاالت األمــم  العناصــر طــة إطــارا للــشراكة والتنــسيق بــني   اخلوتــوفر 
 . احلكومية  األطراف واملنظمات غرياملتحدة واجلهات املاحنة واملؤسسات املتعددة

ســيلزم لتحقيــق اإلجنــازات املــستهدفة فريــق األمــم املتحــدة القطــري ووفقــا لتقــديرات  - ٤٨
يونيـه، مجـع   / منتـصف حزيـران  حىتو.  مليون دوالر٢١٨,٤ حنو ٢٠٠٨لخطة االنتقالية لعام   ل

  ولكـي يتـسىن    .صومالأحناء الـ  مجيع  والتنمية يف   اإلنعاش   مليون دوالر ألنشطة     ١٥٩,٣حوايل  
تقـوم األمـم املتحـدة، بتنفيـذ         اإلنـسانية علـى حنـو فعـال       األنـشطة   تنفيذ اخلطة االنتقاليـة وتعزيـز       

وجيـري  . الظـروف األمنيـة  ملعاجلـة  تخفيـف  تـدابري لل بناء القدرات للـشركاء الـوطنيني، و     لآليات  
لكفالـة  الالزمـة   ضـافية   من أجل القيام على حنو أفضل بتحديد التـدابري اإل         للمخاطر  حاليا تقييم   

كـل   بـذل  ىوقـد جـر  . حيثما أمكن ذلـك أحناء الصومال مجيع استمرار العمليات وتعزيزها يف     
. لشعب الـصومايل واملؤسـسات الوطنيـة      بشكل يوفر الدعم ل   لتنفيذ اخلطة االنتقالية    جهد ممكن   

ــوال   ــة   ال امجــاالتللوختــصص األم ــة االنتقالي ــسة للخط ــتراتيجية اخلم ــاس ــي ب مجيعه ــاء ، وه ن
 ، والتعلــيم، وســيادة القــانون واألمــن،مركزيــادارة احملليــة وتقــدمي اخلــدمات الواإل، املؤســسات
 .وبطريقة مرتبةسبل العيش، توفري والصحة و

بـشأن التقـدم    معلومات مـستكملة    ) ٢٠٠٨ (١٨١٤ هقراريف  طلب جملس األمن    قد  و - ٤٩
وفقــا ة الــسياسي للــصومال، احملــرز يف إنــشاء وحــدة ختطــيط مــشتركة يف مكتــب األمــم املتحــد

، وكوســيلة إلدمــاج العناصــر الثالثــة لنــهج األمــم  آخــر تقــاريري املرحليــةلتوصــية الــواردة يف ل
وسـتعمل وحـدة التخطـيط املـشتركة علـى كفالـة تنفيـذ              . املتحدة االستراتيجي بشأن الصومال   

 للـصومال   ستراتيجية املتكاملة على حنـو منـسق مـن جانـب مكتـب األمـم املتحـدة الـسياسي                  الا
ت وحـدة التخطـيط املـشتركة وحـددت        وقد وضعت اختصاصا  . وفريق األمم املتحدة القطري   

وتتخذ األمانة العامة خطوات لتحديد موارد متويل الوحدة يف عـام           . االحتياجات من املوظفني  
 .٢٠٠٩  على وجه السرعة، وسيقدم طلب رمسي لتوفري املوارد للوحدة يف عام٢٠٠٨

 
 اإلنسانيةاحلالة  - خامسا 

األحـوال   مـرت  ،٢٠٠٨مـارس  / يف آذار مـضت  أربعة شـهور   منذ تقريري الصادر من    - ٥٠
أســعار األغذيــة، وتزايــد نتيجــة للــصراع الــدائر، وذلــك إىل األســوأ، مبنعطــف شــديد اإلنــسانية 

بداية سـيئة ملوسـم األمطـار       ومن وسط الصومال،    مساحة واسعة   وتفاقم اجلفاف الذي أصاب     
يف الــصومال مبعــدل أســرع مــن احلالــة تــدهور تو.  بــشكل متزايــد األمــن املــدينانعــدامواحلــايل 
 يف املائـة منـذ   ٤٠ومن مث، ازداد عدد األفراد الذين تلـزمهم املـساعدة اإلنـسانية بنـسبة              . املتوقع

عـدد   يف املائـة مـن       ٣٥نسبة  وهو ما يشكل     مليون نسمة،    ٢,٦ إىل   ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين 
 نسمة تقريبا قد فروا مـن مقديـشو يف األشـهر الثالثـة              ٧٥٠ ٠٠٠ارير أن   وتورد التق . السكان
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احلـايل  الـصراع  األخرية، مما جيعل العدد اإلمجايل لألفراد الذين فـروا مـن مقديـشو منـذ انـدالع       
 نـسمة منـهم يف خميمـات علـى مـشارف      ٣٠٠ ٠٠٠  حنـو  يعـيش  ،يقدر بأكثر من مليون نسمة    

إخـراج  عسرية، وهي   اللجوء إىل خيارات    إىل  مضطرين  أنفسهم  سكان احلضر   وجيد  . العاصمة
وذلـك ملواجهـة     وجبـة واحـدة يوميـا،        وتنـاول ، واالسـتغناء عـن األدويـة،        أوالدهم من املدارس  

 مليــون ٣,٥يـصبح  اســتمر الوضـع اإلنــساين يف التـدهور، فمـن املمكــن أن    وإذا . نقـص الغـذاء  
 .٢٠٠٨نسمة يف حاجة للمساعدة حبلول هناية عام 

قُتــل هــذه الــسنة  قــد ف. عونــة جهــات تقــدمي املتــستهدف الــيت ألعمــال ايتزايــد عــددو - ٥١
ــن ١٥وحــدها  ــة   م ــوظفي املعون ــرة مج  م ــتهدفتهم مباش ــد أن اس ــات شــىت ابع ــك. ع  وأّدى ذل

قـدرة الوكـاالت    ني والتحرش هبم إىل تقليص      وظفؤالء امل صاحبه من تفاقم مناخ التهديد هل      وما
مجيـع  فإمكانية الوصـول إىل الـسكان احملتـاجني تتنـاقص يف            . كبريإىل حد   على العمل   اإلنسانية  
 املـساعدات   القـائمني بإيـصال   وهـم يف طليعـة       -ن  وا الـصومالي  ؤنتعّرض زمال يكما  . أحناء البلد 

ــسكان ضــعفا  إىل  ــر ال ــد - أكث ــد للتهدي ــشكل متزاي ــود . ات ب ــل  أحــد ويع  آخــر حــوادث القت
 غـري احلكوميـة   “Horn Relief”نظمـة  مللصومايل رئيس االمايو عندما قُتل / أيار١٧ إىل املرتكبة

 .بصورة وحشية يف كسمايو
اخلــدمات وصــول إىل  هــشة دون ظــروفويعــيش الكــثري مــن املــشردين حــديثا يف      - ٥٢

وقــد حاولـت ميليــشيات شــىت  .  الـسكان األكثــر ضـعفا هــي األكثــر تـضررا   فئــاتواألساسـية،  
ومــا فتئــت نقــاط التفتــيش  . ألغذيــة الوصــول إىل املــستوطنات خــالل عمليــات توزيــع ا  إعاقــة

 فهنـاك اآلن حـوايل  : املـساعدات إيـصال  يف وجـه   كـأداء وحواجز الطرق تشكل أيـضا عقبـات     
حاجز ونقطة تفتـيش يف أحنـاء البلـد تعيـق إيـصال هـذه املـساعدات وتزيـد مـن تكاليفهـا                  ٤٠٠

عدات اجلــزء األكــرب مــن املــسا يقــدَّم اآلن وشــهد ممــر أفغــوي، حيــث  .  الــسلعحركــةوتــؤخر 
قنابـل   ٧  انفجـار  نيا منـذ بدايـة الـسنة، مـن بينـها           حادثا أم  ٤٠اإلنسانية يف الصومال، أكثر من      

 طـن مـن األغذيـة بـني         ٤٣ ٠٠٠ ُوزِّعوعلـى الـرغم مـن ذلـك،         . على جوانب الطـرق   ُزرعت  
ُوّزعـت  متـري    طـن    ٩ ٤٠٠أحناء الصومال، منها    مجيع   يف   ٢٠٠٨أبريل  /فرباير ونيسان /شباط

 . داخليا يف أفغويعلى املشردين
نـسبة  ممـوال ب  ٢٠٠٨ النـداء املوحـد مـن أجـل الـصومال لعـام             كانمايو،  /أيار ١ حىتو - ٥٣
وملواجهــة .  مليــون دوالر١٤٠ تقريبــا مــن مبلغــه اإلمجــايل، مــسّجال عجــزا قــدره يف املائــة ٣٥

نــسانية األزمــة اإلنــسانية املتفاقمــة، رفعــت األمــم املتحــدة وشــركاؤها يف تقــدمي املــساعدات اإل 
 مليـون دوالر، ممـا يعـين أن         ٦٣٨ مليـون دوالر إىل      ٤١٣ مـن    ٢٠٠٨النداء املوحد لعـام     مبلغ  

ونظــرا للــضرورات األمنيــة وللقيــود علــى حركــة .  مليــون دوالر٤٠٠ العجــز بلــغ اآلن حــوايل
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ــوظفي  ــساعدمـ ــدمات إىل     ةاملـ ــدمي اخلـ ــرة لتقـ ــتراتيجيات مبتكـ ــع اسـ ــيلزم وضـ ــسانية، سـ   اإلنـ
 .مايل احملتاجني إىل املساعدة مليون صو٢,٦الـ 
 املـساعدات العاجلـة اإلضـافية،    وميوَّل حاليا من خارج النداء املوحد القسم األكرب من     - ٥٤

 توفري األغذية املعلبة يف مقديشو ونقل كميات كبرية من املياه بالـشاحنات يف املنـاطق                من قبيل 
ة اإلنـسانية وجهـات ماحنـة       الشمالية والوسطى من البلد، وذلك عـن طريـق صـندوق االسـتجاب            

وتلزم بـشكل عاجـل أمـوال إضـافية لتلبيـة االحتياجـات املتزايـدة مـن املـساعدة الغذائيـة                     . ثنائية
 يعانون مـن سـوء التغذيـة، وتـوفري سـبل        نالعامة، ومتويل برامج التغذية املخصصة لألطفال الذي      

 .والضائقة االقتصاديةوالتشرد للمتضررين من اجلفاف العيش 
 

 محاية املدنينيحقوق اإلنسان و - اسادس 
ال تــزال حالــة حقــوق اإلنــسان يف الــصومال تعــاين مــن انتــهاكات تتمثــل يف ارتكــاب   - ٥٥

التعـسفي  حتجـاز   الأعمال عنف عشوائية ضد املدنيني واعتداءات متكررة عليهم، مبا يف ذلك ا           
اق القـضاء،  وقتلـهم خـارج نطـ    بشكل استبدادي   ناصري حقوق اإلنسان وتوقيف الصحفيني      مل

منــــذ  و. القــــائم علــــى نــــوع اجلــــنس   العنــــف باإلضــــافة إىل أعمــــال العنــــف اجلنــــسي و   
احلكومـة  ى اندالع أعمال العنف الـشديد جمـددا يف مقديـشو بـني قـوات                دأ ،أبريل/نيسان ١٩

 الــيت تــدعمها إثيوبيــا ومجاعــات املتمــردين إىل ارتكــاب انتــهاكات خطــرية   االحتاديــة االنتقاليــة
 .ين الدويل وقانون حقوق اإلنسانللقانون اإلنسا

هلدايـــة يف مشـــال شـــرق مقديـــشو يف وقيـــل إنّ القـــوات اإلثيوبيـــة اقتحمـــت مـــسجد ا - ٥٦
، ومنهم عدد مـن     ‘‘مجاعة التبليغ ’’أبريل وقتلت العديد من رجال الدين التابعني لـ         /نيسان ١٩

ــويب مشــال مقديــشو حــوايل    الدارســني  يتلقــون  قاصــرا كــانوا ٤٠، واحتجــزت يف معــسكر إثي
ــة ويــستخدم كــل مــن قــوات  . دروســا دينيــة ــة االنتقالي ــا  احلكومــة االحتادي  الــيت تــدعمها إثيوبي

ممــا تــسبب يف ومجاعــات املتمــردين املدفعيــة الثقيلــة يف املنــاطق احلــضرية الــيت يقطنــها مــدنيون، 
 .العشرات بني قتيل وجريحسقوط 

قـوق اإلنـسان،    امـات تتعلـق حب    التزوتقع على عاتق كل من حكومة إثيوبيا والـصومال           - ٥٧
العهـد الـدويل اخلـاص    وكالمها طرف يف عدد من املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبـا فيهـا             

ــسياسية و   ــة وال ــاحلقوق املدني ــذيب  ب ــضة التع ــة مناه ــسان    و اتفاقي ــوق اإلن ــي حلق ــاق األفريق امليث
قـوق اإلنـسان للمـدنيني       ملزمتان باختاذ التدابري الكفيلـة حبمايـة ح        نيكومتكلتا احل و. والشعوب

 .عات املسلحةامجلهات من غري الدول، مبا فيها اجلمن االنتهاك على يد ا
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قـام جملـس حقـوق اإلنـسان التـابع لألمـم املتحـدة بتجديـد واليـة                مارس  / آذار ٢٨يف  و - ٥٨
اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال لسنة أخرى، معربا عن قلقـه البـالغ إزاء                 

أيـضا يف قـراره مـن    جملـس حقـوق اإلنـسان    وطلـب   . دهور حالة حقوق اإلنسان يف هذا البلد      ت
نيـــة لـــصومال مـــن أجـــل تـــوفري املـــساعدة التقمفوضـــية حقـــوق اإلنـــسان تعزيـــز وجودهـــا يف ا

مي تقريــر عــن الوضــع قبــل هنايــة  واخلــدمات االستــشارية للمؤســسات الــصومالية املعنيــة، وتقــد 
 .٢٠٠٨ عام
، )٢٠٠٨ (١٨١٤ جهـود، علـى النحـو املطلـوب يف قـرار جملـس األمـن                 اتبذل حاليـ  و - ٥٩

 لرصـد   مكتب األمم املتحدة السياسي للـصومال     فعالة لشؤون حقوق اإلنسان يف      قدرة  إلنشاء  
وتعزيز حقوق اإلنسان يف الـصومال وكفالـة التنـسيق بـني املكتـب املـذكور ومفوضـية حقـوق                    

، عّينـت  ٢٠٠٨يونيـه  /ويف حزيـران . حقوق اإلنساناإلنسان واخلبري املستقل الذي عّينه جملس     
مكتـب األمـم املتحـدة الـسياسي        مفوضية حقوق اإلنـسان موظفـا لـشؤون حقـوق اإلنـسان يف              

موظـف أقـدم لـشؤون      وجيري حاليا تعيني موظف إضايف لشؤون حقـوق اإلنـسان و          . للصومال
 .٢٠٠٨الثالث من عام ربع  حبلول هناية النشرمها ُيتوقع حقوق اإلنسان

وستضطلع الوحدة املعززة لشؤون حقوق اإلنـسان بـدور حاسـم يف رصـد انتـهاكات                 - ٦٠
حقوق اإلنسان وإسداء املـشورة للممثـل اخلـاص لألمـني العـام وفريـق األمـم املتحـدة القطـري                     

كجــزء  حقــوق اإلنــسان مــدخالت لــدمج مراعــاةبــشأن بنــاء القــدرات واملؤســسات، وتقــدمي  
تـوفري الـدعم إلنـشاء مؤسـسة        والشرطة والقضاء والقانون،    يف عملية إصالح قطاعات     أساسي  

 .وطنية معنية حبقوق اإلنسان وإدراج هذه املسألة يف االتفاقات املمكن إبرامها يف املستقبل
 بعثة أولية لتقييم حالـة      ٢٠٠٨يوليه  /ومن املعتزم أن تسافر إىل الصومال قبل هناية متوز         - ٦١

تقريرا عـن التحـديات الـيت تواجههـا حقـوق اإلنـسان حاليـا        وستعّد البعثة . حقوق اإلنسان فيه 
القـدرة املتعلقـة    يف هذا البلد، وتقدم توصيات عمليـة بـشأن التـدابري الـيت يـتعني اختاذهـا لتعزيـز                    

، وتعمـل علـى حتـسني رصـد حالـة      األمم املتحدة السياسي للصومال  قوق اإلنسان يف مكتب     حب
اديــة االنتقاليــة وغريهــا مــن أصــحاب املــصلحة  حقــوق اإلنــسان بالتعــاون مــع املؤســسات االحت 

وستوفر البعثة للمكتب األدوات الالزمة ملواجهة انعدام املـساءلة عـن اجلـرائم الـسابقة               . املعنيني
القــائم علــى نــوع اجلــنس، وتــزود الوحــدة العنــف واحلاليــة، مبــا فيهــا أعمــال العنــف اجلنــسي و

ذكور بالقدرات الالزمة للمسامهة يف تطبيـق       املعززة لشؤون حقوق اإلنسان التابعة للمكتب امل      
والـذي    عـن الـصومال    ةريري املرحليـ  اتقـ آخـر   النهج االستراتيجي الثالثي املسارات املقترح يف       

 .اعتمده جملس األمن
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 بناء املؤسسات  
أنشأت األمم املتحدة، مع شركاء دوليني آخرين، احتادا يضم شـركاء مـن أجـل دعـم                  - ٦٢

توفري الدعم الفين للجنـة الدسـتورية االحتاديـة املـستقلة           ) أ(مع التركيز على    العملية الدستورية،   
عملية صـياغة   بشأن  تعزيز احلوار واملصاحلة الوطنيني     ) ب(واللجنة الربملانية من أجل الدستور؛      

تـوفري الـدعم املؤسـسي      ) د(تقدمي الدعم للمجتمع املدين وقطاع التربية املدنية؛        ) ج(الدستور؛  
 .دراتوبناء الق

ــة         - ٦٣ ــة الدســتورية االحتادي ــضاء اللجن ــصة ألع ــدرات خمّص ــاء الق ــات عمــل لبن ــنظَّم حلق وُت
وقـّدمت األمـم   . املستقلة واللجنة الربملانية من أجل الدستور وكذلك للمجتمـع املـدين الـصومايل        

 منظمة نسائية غري حكومية يف حلقة عمـل بـشأن الدسـتور    ٥٠املتحدة الدعم ملشاركة أكثر من    
مايو يف كمباال، للتوعية بـشكل أفـضل باملـسائل الدسـتورية ومبـشاركة املـواطنني               /دت يف أيار  عق

مـايو، شـارك أعـضاء مـن كـل مـن اللجنـة الدسـتورية                / أيـار  ٢٢ويف  . يف عملية صـياغة الدسـتور     
ــة مــن أجــل الدســتور، مــع     ــة الربملاني ــة املــستقلة واللجن ــوزراء واألمــم املتحــدة،  االحتادي رئــيس ال

وبعـد بدايـة    . مبجملـها عمليـة   ل صياغة   مبا يف ذلك  ة استراتيجية بشأن الدستور الصومايل      مناقش يف
حلقة العمل هذه، دارت يف كمباال مناقشات ملدة أسبوع بني املنظمات النـسائية غـري احلكوميـة                 
وخــرباء يف هــذا اجملــال، بــشأن أصــول عمليــة وضــع الدســتور ومــشاركة املنظمــات النــسائية غــري 

وكان من بني النتائج البارزة حللقة العمل هذه اختاذ قـرار باسـتعراض     . التربية املدنية احلكومية يف   
إدراجهـا  اليت يـتعني    بادئ  امل حتديد، و ٢٠٠٤ وامليثاق االحتادي االنتقايل لعام      ١٩٦٠دستور عام   

يف الدستور اجلديد؛ وتشكيل فريق فـين يتـوىل إعـداد الـصيغة األوىل مـن الدسـتور ووضـع خطـة                      
 .ضحة املعايري لصياغته واستطالع آراء اجلمهور وتوعيته هبذا الشأنعمل وا

ومنذ قدمت تقريري األخري إىل جملس األمن، ال تـزال املـشاورات بـني األمـم املتحـدة                   - ٦٤
والنظراء الوطنيني جارية يف عدد مـن اجملـاالت، مثـل حتليـل الفقـر ورسـم اخلـرائط املتـصلة بـه،                       

عم يف جمــال القــدرات إىل عــدد مــن املؤســسات الرئيــسية، مبــا يف وإدارة املعلومــات وتــوفري الــد
ــشرية     ــدريب يف جمــال فــريوس نقــص املناعــة الب ــسانية وحقــوق   /ذلــك الت ــدز واملــسائل اجلن اإلي

وبفضل املساعدة التقنية املقدمة مـن الوكـاالت التابعـة لألمـم املتحـدة، جيـري إحـراز                  . اإلنسان
ــدم  ــشأنتق ــانون اإلدارة املاليــ  ب ــشروع ق ــة، و م ــةة العام ــساءلة   مث ــشفافية وامل ــذة  أطــر لل يف منف

وّعـني خـرباء فنيـون يف املـسائل اجلنـسانية ويف اإلحـصاءات يف          . “بونتالند”و  “ صوماليالند”
وشــرع أيــضا يف التــدريب . “بونتالنــد”و “ صــوماليالند”الــوزارات املختــصة يف مقديــشو و 

اين وامليزنـة اجلنـسانية يف إطـار اجلهـود          لفائدة موظفي الوزارات الرئيسية بشأن التخطيط اجلنس      
 .املبذولة على الصعيد الوطين يف جمال تعميم مراعاة املنظور اجلنساين
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ومــن بــني أهــم اإلجنــازات الــيت حققــت االتفــاق الــذي مت التوصــل إليــه مــع احلكومــة     - ٦٥
ل املمولـة مـن     االحتادية االنتقالية بشأن العمليـات واهلياكـل األساسـية جملموعـة تـدابري بـدء العمـ                

وتشمل جمموعة التدابري الـيت     . أبريل/قبل جهات ماحنة دولية عن طريق األمم املتحدة يف نيسان         
متتد على فترة ستة أشهر تقدمي الدعم للتوظيف والتعيني واملعدات وتقييم املباين العامة وعمليـة               

 . التخطيط ألنشطة املصاحلة الوطنية
تقدمي اخلدمات من أجل توفري ميـاه مأمونـة والتثقيـف يف      احلوكمة احمللية والالمركزية يف       

 جمال التصحاح والنظافة الصحية
ركز نشاط األمم املتحدة يف هذا اجملال يف األشهر الثالثة املاضية على تقدمي الـدعم يف                 - ٦٦

جمال بناء القـدرات جملـالس املقاطعـات ووضـع الـسياسات املوجهـة صـوب الالمركزيـة وتـوفري                    
ومتثـل أحـد اإلجنـازات اجلـديرة بالـذكر يف توقيـع وثيقـة برنـامج مـشترك                   .  املأمونة مياه الشرب 

موئـل األمـم املتحـدة    برنـامج   اخلـدمات مـن قبـل      إيـصال بشأن احلوكمة احمللية والالمركزيـة يف       
ــامج ا ــة     وبرن ــة األمــم املتحــدة للطفول ــائي ومنظم ــم املتحــدة اإلمن ــل الدوليــة   ألم ــة العم  ومنظم

ويعـد ذلـك مبثابـة حتـول حنـو هنـج وحيـد ومتـسق         . دة للمشاريع اإلنتاجية وصندوق األمم املتح  
 . لتقدمي الدعم على الصعيد احمللي

ومن خالل عملية من املصاحلة واالنتخابات احملليتني، أنشئت جمـالس إقليميـة وجمـالس               - ٦٧
وجــرى جتديــد مبــان ملكاتــب جمــالس املقاطعــات يف عــشر   . مقاطعــات حمليــة يف منطقــة جيــدو 

ــع مقاطعــات أخــرى يف       مقا ــاء يف أرب ــاكول، وشــرع يف أشــغال بن ــاي وب ــنطقيت ب طعــات يف م
وأعــد مــشروع مبــادئ توجيهيــة للتخطــيط علــى مــستوى املقاطعــات وعمليــات  . “بونتالنــد”

“ صــوماليالند”االســتثمار عــن طريــق مــشاورات مــشتركة بــني األمــم املتحــدة والــصومال يف  
رك، نظمـت الوكـاالت التابعـة لألمـم املتحـدة أيـضا             ومن خالل الربنامج املـشت    . “بونتالند” و

 . دورات تدريبية لفائدة جمالس املقاطعات بشأن األدوار واملسؤوليات املنوطة باحلكومة احمللية
ويف منطقــة أفغــوي، أتيحــت فرصــة احلــصول علــى امليــاه بــصفة منتظمــة لعــدد إضــايف    - ٦٨
وجيــري أيــضا بنــاء مــصادر . يــا، أغلبــهم مــن املــشردين داخل شــخص١٠ ٠٠٠النــاس بلــغ  مــن

، اسـتحدثت نظـم إلعـداد    “بونتالنـد ”ويف .  شـخص ٣٠ ٠٠٠دمـة مـا ينـاهز     خلدائمة للميـاه    
ــدن         ــالث مـ ــستدام يف ثـ ــو مـ ــى حنـ ــاه علـ ــة إدارة امليـ ــصاف لكفالـ ــسم باإلنـ ــاه تتـ ــواتري امليـ . فـ

 احلـرة   ، جيري اختبار نظم إلدارة النفايات الصلبة ومناذج ملباشـرة األعمـال           “صوماليالند” ويف
 دراسة تتعلق بتـوفري      على االنتهاء  يف القطاعني العام واخلاص يف ثالث مقاطعات، بينما توشك        
  .٢٠٠٣إمدادات بديلة للمياه يف بوراما شرع فيها يف منتصف عام 
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 سيادة القانون واألمن
 عـضو  ٥٠٠أجنـز    لنـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج           جارية مبادرة   كجزء من  - ٦٩

 مــشروعا إلعــادة اإلدمــاج “بونتالنــد” عــضو يف ٢٧٣ و “صــوماليالند”ت األمــن يف يف قــوا
مت حتديـد   كمـا   . التـوايل   علـى  ٢٠٠٨مـارس   / وآذار ٢٠٠٧سـبتمرب   /مدته ستة أشـهر يف أيلـول      

 “صـوماليالند ” يف   ٢٠٠٨ينـاير   / حالـة يف كـانون الثـاين       ٥٠٠ ثانية من القضايا ختص      جمموعة
 يف أنـشطة    “صوماليالند”وستشرع الدفعة الثانية يف     . “ندبونتال” يف   ٢٠٠٨مارس  /ويف آذار 

ــه مــن هــذه الــسنة،  /إعــادة اإلدمــاج يف متــوز   يف “بونتالنــد”يف األنــشطة  تبدأســيف حــني يولي
ــامج إعــادة اإلدمــاج،  . أغــسطس/آب ــار بــني اكتــساب   حيــق ويف إطــار برن لكــل مــستفيد اخلي

إعـادة   وأ تدريب مهـين،     تلقي وأ،  م احلج توسطةاملصغرية و الؤسسات  املمهارات بالتدريب يف    
 .االستفادة من التعليم الرمسي وأاإلدماج يف األرياف، 

أجنزت دراسة استقصائية عن تأثري األلغام األرضية لفائـدة جنـوب الـصومال، تـشمل               و - ٧٠
 قريــة منــها علــى أهنــا متــضررة مــن األلغــام واملتفجــرات مــن خملفــات  ٣١  صــنفت قريــة،٤٤٨
 ومركـز تـدريب يف جمـال إجـراءات مكافحـة األلغـام يف بايـدوا، وجيـري                   وأنـشئ خمـيم   . احلرب

وأوفـد  . حـاالت الطـوارئ للـضحايا      تنظيم دورات تدريبية، كما جيري تقدمي الرعاية الطبية يف        
عمليـات  مجيـع   املتفجـرة لكفالـة حتـسني نوعيـة          ثالثة خرباء جدد يف جمال التخلص من الذخرية       

 .“بونتالند” و“ صوماليالند”إزالة األلغام يف 
 سـيجري ويف إطار اجلهود الـيت تبـذهلا األمـم املتحـدة لتعزيـز قـوة الـشرطة الـصومالية،                     - ٧١

ــدريب  ــشرطة  ٦٠ت ــار مــديري مراكــز ال ــشرطة   .  مــن كب ــدى ال ــشفافية واحملاســبة ل ــزا لل وتعزي
يريــة الــصومالية، تــدعم األمــم املتحــدة إنــشاء وحــدة للرقابــة الداخليــة واملعــايري املهنيــة تابعــة ملد

، وهـي تقـوم     ٢٠٠٨مارس  /وقد مت توسيع نطاق اللجان االستشارية للشرطة يف آذار        . الشرطة
وتلقـت هـذه اللجـان    .  مراكز الشرطة باملقاطعـات الـستة عـشرة يف مقديـشو    مجيعحاليا برصد   

وقـدمت األمـم    . الدعم أيضا لرصد حالة حقوق اإلنسان يف مثانية مراكـز للـشرطة باملقاطعـات             
، وجيــري “بونتالنــد”  و“صــوماليالند” احلمايــة اخلاصــة يف يت مــستمرا لوحــداملتحــدة دعمــا

 . حاليا التخطيط للمشتريات من أجل توفري املعدات واملركبات والزي الرمسي
املنـاطق   ويف. ويف قطاع العدل، تتواصل التقييمات القضائية املفصلة يف أحناء الصومال          - ٧٢
 الـشراكة مـع املنظمـات غـري احلكوميـة       يف مم املتحـدة   الصومال، تعمل األ   ى من وسطال يةنوباجل

احمللية على تعزيز إمكانية اللجوء إىل القـضاء مـن خـالل تـوفري التمثيـل القـانوين اجملـاين للفئـات                      
ويف هرجيسة، أتاح الدعم اإلضايف املقـدم إىل مراكـز املـساعدة القانونيـة مـن جانـب                  . الضعيفة

مي خـدمات قانونيـة جمانيـة للفئـات احملرومـة، مبـا يف ذلـك                الوكاالت التابعـة لألمـم املتحـدة تقـد        
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 دعـوى تتـصل   ٦١ و القـضية إىل احملكمـة     إلعـادة  دعوى ٢٥٠املشردون داخليا، مما أسفر عن      
 إضـافة  جنائيـة،    دعـوى  ٢٣املشردين داخليا والالجئني و     ب دعوى تتصل  ٣٨القانون املدين و    ب

. ساعدة القانونيـة لفائـدة النـساء واألطفـال         تناوهلا على وجه التحديـد مركـز املـ         دعوى ٨٣إىل  
 مركــز املعونــة القانونيــة ومــشروع  “بونتالنــد”وعــززت الوكــاالت التابعــة لألمــم املتحــدة يف  

 . قضية ١٠٩ عززت املتهمني احتياطيا، ونتيجة لذلك مركز احتجاز
 

  اخلدمات األساسيةتوفري
ــم املتحــدة    - ٧٣ ــيني   شــرعت األم ــوطنيني املعن ــشركاء ال ــع ال ــية    م ــة أساس ــداد جمموع يف إع
وســيوفر ذلــك إطــارا للرعايــة الــصحية األساســية   . اخلــدمات الــصحية يف أحنــاء الــصومال  مــن
التعريف مبستويات الرعاية الصحية وعناصـرها واالحتياجـات مـن املـوارد البـشرية وتكلفـة                 مع

يــة، اســتفاد ويف إطــار األنــشطة املتعلقــة بالــصحة اإلجناب . تقــدمي تلــك اخلــدمات للفــرد الواحــد 
ــردا ٢٢ ــساء    ف ــد الن ــدريب يف جمــال تولي ــن الت ــة  م ــات احمللي ــدربت  يف اجملتمع ــسة، وت  يف هرجي
وعـززت خـدمات صـحة األم       . “بونتالنـد ”التوليـد يف    ب  الطوارئ املتصلة  قابلة على رعاية   ٤٠

 . يةيف املرافق الصحية القائمة من خالل توفري اللوازم والسلع األساسية املتصلة بالصحة اإلجناب
، تلقـــى “الغـــذاء مقابـــل التـــدريب”  و“الغـــذاء مقابـــل التعلـــيم”ويف إطـــار برنـــاجمي  - ٧٤

ــال و ٩٦ ٩٧١ ــيهم   ٧٦ ٤٥٦ طفــ ــن فــ ــذاء، مبــ ــصا الغــ ــضعفني  ٥٤ ٠٢٦ شخــ ــن املستــ  مــ
وفيمــا يتــصل بــاألمن .  امليليــشيات الــسابقني واملــشردين داخليــا والعائــدينأفــرادالــشباب و مــن

عة لألمم املتحـدة بـني املـوارد لتحـسني احلالـة التغذويـة للفئـات                الغذائي، مجعت الوكاالت التاب   
وزودت مستــشفيات . اإليـدز /الـضعيفة، مبــن يف ذلـك املــصابني بفـريوس نقــص املناعـة البــشرية    

 واملستــشفيات العامــة ومستــشفيات األمــراض العقليــة باألغذيــة لفائــدة   )الــسل(عــالج الــدرن 
، “بونتالنـد ”ويف  . ملـهم أوسـاط مقـدمي املعونـة        كثريا مـا هت    ن من املرضى الذي   ٥٠٠يناهز   ما

وضــع برنــامج إضــايف للتغذيــة لفائــدة األطفــال دون ســن اخلامــسة والنــساء احلوامــل والرضــع    
ــري        عــن ــا يف بوساســو ويف ب ــشردين داخلي ــل يف خميمــات امل ــق مراكــز صــحة األم والطف طري

 . وغاردو وغالكايو
 

 سبل العيش واملأوى
، اإلنتاجيـة  مـن املرافـق      لالستفادةلية املستهدفة حاليا بفرصة أفضل      حتظى اجملتمعات احمل   - ٧٥

ــات، و       ــة لآلف ــب، ومراكــز ممارســات املكافحــة املتكامل ــا أســواق احللي ــا فيه ــى  مب ــد عل ــا يزي  م
 منـاطق يف جنـوب الـصومال        ثـالث مسلخا جديدا، إضافة إىل أسواق ومرافق للتجهيـز يف           ١٢
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 اللحـوم   نتجـي وجتـار   تواصـل الـدعم املقـدم مل       و .“بونتالنـد ” غاروي وغاردو وبوساسو و    ويف
 .  صادرات اللحومتزاد حتسني نظم ضمان اجلودة ونتيجة لذلك وجرىالصومايل، 

ــاء اهلياكــل األساســية       - ٧٦ ــصومال مــن بن ــة يف أحنــاء ال واســتفاد عــدد مــن اجملتمعــات احمللي
وجـرى بنـاء    .  امليـاه  ، مثل السدود واخلزانات واآلبـار والقنـوات، ممـا زاد مـن تـوافر              وإصالحها
 باسـتخدام   “لـصوماليالند ” وحدة إسـكان منخفـضة التكلفـة يف املنـاطق احلـضرية              ستة ومثانني 

 إنــشاء واســتفاد عــدد مــن اجملتمعــات احملليــة أيــضا مــن . أســاليب التعاقــد مــع اجملتمعــات احملليــة 
 . إضافية يف هرجيسة وبوروما وبوراويةقسومرافق  ١٠
 

 اإليدز والعنف اجلنسي واجلنساين/ةفريوس نقص املناعة البشري
أحــيط علمــا مــع املوافقــة بــأن احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة واللجــان املعنيــة بفــريوس      - ٧٧

 عملــت جمتمعـــة  “بونتالنـــد”  و“صــوماليالند ”اإليــدز يف كـــل مــن   /املناعــة البـــشرية  نقــص 
لـيت حـددهتا     ا ٢٠٠١جانب اجملتمـع املـدين علـى إحـراز تقـدم صـوب حتقيـق غايـات عـام                     وإىل
ويتـيح الـرد   . اإليـدز /بـشأن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية         االسـتثنائية    هتـا دوريف  جلمعية العامـة    ا

ــق بتعمــيم        ــوطين والعــاملي فيمــا يتعل ــصعيدين ال ــات املتفــق عليهــا علــى ال ــوغ الغاي األمــل يف بل
.  كافـة اخلـدمات املتكاملـة للوقايـة والعـالج والرعايـة والـدعم علـى الـصوماليني         االسـتفادة مـن  

وتدعم األمم املتحدة تعزيز نظـم املعلومـات املتـصلة بالـصحة وتنظـيم دورات تدريبيـة يف جمـال         
 . أخصائي صحي٣ ٠٠٠اإليدز لفائدة /فريوس نقص املناعة البشرية

 الوفيـات  تمعـدال خفض حاالت الناسور واحلد من وتعززت جهود الدعوة من أجل   - ٧٨
 األمـم املتحـدة تـدابري مـن أجـل التـصدي للعنـف ضـد                 ويف جنوب الصومال، اختذت   . النفاسية
ويف . مبـــا يف ذلـــك الـــدعوة والـــدعم الطـــيب ،مقديـــشو، وهـــريان، وبايـــدوا، وَبلكـــاديف املـــرأة 

ــة للنــاجني مــن العنــف اجلنــسي     ، أنــشأت األ‘صــوماليالند’ ــة إحال مــم املتحــدة وشــركاؤها آلي
، واملـساعدة   االجتماعية األساسـية   - ةاجلنساين من أجل توفري الرعاية الطبية والنفساني      العنف  و

وتواصـل األمـم املتحـدة تـوفري الـدعم      . ات احملليةالقانونية، واحلماية، وإعادة اإلدماج يف اجملتمع    
ــدر   ــاء ق ــة     ايف جمــال بن ــة والرعاي ــداين اإلدارة الطبي ــصحية يف مي ــة ال ــدمي خــدمات الرعاي ت مق

إال أن القلــق يــساورين مــن . جلنــساين، ومــساندة النــاجني مــن العنــف ااالجتماعيــة - النفــسانية
اســتمرار إفــالت مــرتكيب أعمــال العنــف اجلنــساين يف الــصومال مــن العقــاب، الــذي يرجــع يف  

ومـن احلتمـي أن نعمـل علـى حتـسني آليـات         . اجلنـاة انتقـام   املقام األول إىل خوف النـاجني مـن         
 .نف اجلنسيالتوثيق واإلبالغ فيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان، مبا فيها الع
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 مالحظات  -سابعا  
ال يزال الصومال يشكل حتديا للمجتمع الدويل، إال أن التطورات األخرية متـنح مـربرا                - ٧٩

وأُثــين علــى شــجاعة الــشعب الــصومايل وأرحــب بــدعم ممثلــي الــشتات الــذين أظهــروا . لألمــل
 . تأييدهم لعملية السالم احلالية

ويتمثـل  . اه حتقيق الـسالم واالسـتقرار للـصومال       ويشكل اتفاق جيبويت خطوة هامة جت      - ٨٠
وأدعــو كــال الطــرفني إىل التقيــد ببنــود االتفــاق وال ســيما   . اآلن يف التنفيــذالرئيــسي التحــدي 

لمنـتمني إىل   وبالنـسبة ل  . وقف األعمـال العدائيـة وتيـسري إمكانيـة إيـصال املـساعدات اإلنـسانية              
املـشاركة يف العمليـة   بفيجب إقنـاعهم  ، ة احلاليةلعمليل احترامهم ممن أعربوا عن عدم   ،املعارضة

ويظـل تـأمني انـسحاب القـوات اإلثيوبيـة مـن الـصومال اختبـارا هامـا             .  ذلـك  وتشجيعهم علـى  
عرب عـن اعتمـادي علـى قيـادة احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة يف الـصومال،                  لنجاح االتفاق، وأُ  

 .يف هذا الصددلتقدميهم الدعم وحكومة إثيوبيا، وكل أصدقاء الصومال 
ــصومال       - ٨١ ــصريح مبــساندة شــعب ال ــزامهم ال ــدوليني إىل مواصــلة الت ــشركاء ال وأدعــو ال

وعلــى وجــه اخلــصوص، أحــث البلــدان . وقادتــه خــالل املرحلــة البالغــة األمهيــة لتنفيــذ االتفــاق
 . لتحقيق السالم واالستقرار فيهدعمها اجملاورة للصومال على مواصلة 

 مـن  ة مناسـب ة أمنياتا على اجلبهة السياسية، جيب وضع خطط لترتيب     وبينما حنرز تقدم   - ٨٢
 .  األمم املتحدة إىل الصومال ونشر قوة دولية لتحقيق االستقرارنقل مقارأجل دعم 

ووفقا للنهج االستراتيجي الثالثي املسارات الـذي أتبعـه بـشأن الـصومال، فـإن التقـدم                  - ٨٣
 سيـسفران عـن هتيئـة حيـز لألنـشطة الربناجميـة             ة مناسب ة أمني اتعلى اجلبهة السياسية ونشر ترتيب    

 الـرتاع إىل  إجراءات مبنية علـى  الصومال من   بتحويل اإلجراءات املتعلقة ب   واإلنسانية واإلسراع   
ويف هـذا اخلـصوص، سيتـسم عمـل وحـدة التخطـيط املـشتركة               .  حنـو التنميـة    ة موجه إجراءات

 .ة بالغةداخل مكتب األمم املتحدة السياسي للصومال بأمهي
 ،وأشري إىل املساعدة اإلضافية اليت طلبها رئيس الوزراء حسني لـدعم إصـالح الـشرطة       - ٨٤

وأرحــب بــاجلهود الــيت بــذهلا مــؤخرا الــشركاء الــدوليون حتــت رعايــة مكتــب األمــم املتحــدة     
الـيت  احلديثـة   كما أرحب مبجموعة البدء     . السياسي للصومال من أجل إنشاء إطار لقطاع أمين       

 مليــون دوالر مــن أجــل املــساعدة يف تــوفري االحتياجــات الفوريــة للحكومــة    ١٤متــها  قيتبلــغ
وأحـث الـدول األعـضاء علـى مواصـلة تقـدمي كـل املـساعدات املمكنـة إىل                   . االحتادية االنتقالية 

جـل حتـسني قـدرهتا علـى تـوفري اخلـدمات للـشعب الـصومايل                أاحلكومة يف الوقت املناسب من      
 .ليها يف امليثاق االحتادي االنتقايلوإكمال املهام املنصوص ع
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ــة إيــصال املــساعدات       - ٨٥ ــشأن إمكاني ــصادر عــن األطــراف ب كمــا أثــين علــى اإلعــالن ال
اإلنسانية يف حمادثات جيبويت، وأدعو كل أطـراف الـرتاع إىل احتـرام اإلدارة الذاتيـة للعمليـات                  

احتياجــا إليهــا، مـــىت   أكثــر  مــن هـــم  اإلنــسانية واســتقالهلا، مبــا يـــسمح بوصــول املعونــة إىل      
ــا ــا وأينمــ ــف       . احتاجوهــ ــود لتخيــ ــل اجلهــ ــذل كــ ــب بــ ــة، وجيــ ــسانية أليمــ ــة اإلنــ إن احلالــ
 .الصوماليني معاناة
وقــد أشــرت ببــالغ القلــق إىل موجــة القرصــنة الــيت حــدثت مــؤخرا يف امليــاه اإلقليميــة     - ٨٦

شمايل الــشرقي  قبالــة الــساحل الــالعــاملونفخــالل العــام األخــري اســتوىل القراصــنة . الــصومالية
 حــادث ١٤وقــع يوليــه، / متــوز١٥حــىت ، ٢٠٠٨ عــام ، ويفعــدد مــن الــسفن علــى للــصومال
.  يف العـامل وهذه التطورات جتعل املياه الصومالية مـن بـني أخطـر أمـاكن مـرور الـسفن               . قرصنة

 الــدول الــذي يــدعوبــشأن القرصــنة، ) ٢٠٠٨ (١٨١٦ومــن مث أرحــب بقــرار جملــس األمــن   
مــن أجــل ردع ت البحريــة والعــسكرية يف املنطقــة إىل تنــسيق جهودهــا   األعــضاء ذات القــدرا

. القرصـــنة والـــسلب املـــسلح يف البحـــر، وذلـــك بالتعـــاون مـــع احلكومـــة االحتاديـــة االنتقاليـــة  
ــة، نعمــل مــع االحتــاد األفريقــي واالحتــاد األورويب       ــة االنتقالي ــشاور مــع احلكومــة االحتادي وبالت

 ). ٢٠٠٨ (١٨١٦ناسبة لتنفيذ القرار تدابري ماختاذ ن أومنظمات أخرى بش
ن فتـوفري احلراسـة العـسكرية لـس       يف  وهولنـدا   فرنـسا    وكما أثين على جهـود الـدامنرك         - ٨٧

إىل مواصـلة أعمـال احلراسـة    األخـرى  كما أدعو الدول األعـضاء  .  اإلنسانية اتاملساعدإيصال  
فيمـا يتعلـق    لغـة األمهيـة      مـساعدة با   ٢٠٠٧نـوفمرب   /البحرية هذه، اليت قدمت منذ تشرين الثاين      

 حيــث انتــهت أعمــال  عــن طريــق البحــر بــشكل آمــن،لــصومالإىل ا اإلنــسانية الــسلع بإيــصال
 .يونيه/ حزيران٣٠احلراسة اليت تقدمها البحرية امللكية اهلولندية يف 

وال تزال احلالة األمنية املتدهورة يف الـصومال تـشكل مـسألة مـثرية لقلـق بـالغ، حيـث                     - ٨٨
وأديـن علـى وجـه اخلـصوص       .  لالنزعـاج  ائر يف صفوف املدنيني معدال مرتفعا مثري      بلغت اخلسا 

 اهلجمـات املوجهـة ضـد الـصحفيني وبعثـة االحتـاد        ذلـك كل أعمال العنف ضد املدنيني، مبا يف    
وأثــين علــى القــوات الباســلة لبعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــصومال الــيت  . األفريقــي يف الــصومال

 الــدول األعــضاء الــيت  أمــا.  يف ظــروف بالغــة الــصعوبة ألصــول املهنيــةوفقــا لتــضطلع مبهامهــا 
علـى   فمـا زلـت أحثهـا        يف الـصومال  قـوات بعثـة االحتـاد األفريقـي         لتعزيز  تعهدت بتقدمي قوات    

 ومـن األمهيـة مبكـان أن تتحـسن     .مـن الناحيـة العمليـة    يف أقـرب وقـت ممكـن    هذه القوات   نشر
ذ اتفـــــاق جيبـــــويت وتوزيـــــع املمكـــــن تنفيـــــاحلالـــــة األمنيـــــة حتـــــسنا كـــــبريا ليـــــصبح مـــــن 

 .اإلنسانية املساعدات
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. وأعرب عن انزعاجي الشديد من ثقافـة اإلفـالت مـن العقـاب املـستمرة يف الـصومال           - ٨٩
ويتحمل املدنيون، وال سيما النـساء      . فحقوق اإلنسان املكفولة للصوماليني ُتنتهك بصفة يومية      

 وضــع آليــات للتحقيــق يف أخطــر االنتــهاكات وجيــب التركيــز علــى. واألطفــال، وطــأة الــرتاع
 مـن أجـل إنـشاء    ةبالغـ أمهيـة  الـتقين واملـايل   الـدعم   تـوفري    كتـسب وي. وتقدمي اجلناة إىل احملاكمـة    

مؤسسات وطنية مستقلة، ومحاية املشردين داخليـا، وجتنـب املأسـاة الـيت يواجههـا املهـاجرون،           
وأشــجع . دية واالجتماعيــة والثقافيــةوترســيخ ودعــم ســيادة القــانون، ومحايــة احلقــوق االقتــصا

الربملان االحتادي االنتقايل على إجـراء مناقـشات ترمـي إىل التوقيـع والتـصديق علـى املعاهـدات                   
ــة  ــل    األساســية الدولي ــوق الطف ــة حق ــسان، وال ســيما اتفاقي ــوق اإلن ــشدة كــل   . حلق وأحــث ب

 حقــوق اإلنــسان يف أصــحاب املــصلحة يف العمليــة الــسياسية الــصومالية علــى االلتــزام بإدمــاج  
ــشرطة واألر    ــضاء والـ ــتور والقـ ــق بالدسـ ــالح املتعلـ ــااإلصـ ــشاء  و،يضـ ــات يف إنـ ــساءلة اآليـ ملـ

 . االنتقالية والعدالة
بإيـصال  األفـراد املـرتبطني     االختطاف اليت يتعرض هلـا      قتل و الوأدين اهلجمات وأعمال     - ٩٠

. ؤالء األشــخاصاســتهداف هــعلــى الفــور وقــف أن تكــل األطــراف إىل  املــساعدات، وأدعــو
، ال يزالــون املــساعداتبإيــصال اختطــاف تــسعة أفــراد مــرتبطني بــشأن ين بــالغ القلــق رويــساو

ــزين  ــىت اآلنحمتجـ ــك إىل    . حـ ــن ذلـ ــسؤولني عـ ــو املـ ــهم    وأدعـ ــوري عنـ ــراج الفـ ــمان اإلفـ ضـ
 .سالمتهم وكفالة
وأخـــريا، أود أن أؤكـــد جمـــددا تقـــديري العميـــق ملمثلـــي اخلـــاص للـــصومال، لقيادتـــه  - ٩١
 األطـراف   كـل وأدعـو . جهوده الرامية إىل تعزيز السالم واملصاحلة فيما بني الشعب الصومايل      و

ــدول األعــضاء إىل مواصــلة    ــه ســعيا إىل حتقيــق   دعمهــاتقــدمي كامــل  الــصومالية وال  وتعاوهنــا ل
 .اهلدف هذا



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


