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ــانون األول١٠ مؤرخــة رســالة     ــسمرب / ك ــة ٢٠٠٨دي ــيس إىل موجه  جملــس رئ

ــن ــن األم ــيس م ــة رئ ــس جلن ــن جمل ــشأة األم ــالقرار عمــال املن  )١٩٩٢( ٧٥١ ب
 الصومال بشأن

  
 امتثـاال و الـصومال  بـشأن  )١٩٩٢( ٧٥١ بالقرار العم املنشأة األمن جملس جلنة باسم  
 تقريـر  طيـه  إلـيكم  أحيـل  بـأن  أتشرف ،)٢٠٠٨ (١٨١١ األمن جملس قرار من )ط( ٣ للفقرة
 ).الضميمة انظر( بالصومال املعين الرصد فريق

 األمـــن جملــس  أعــضاء  علــى  وضــميمتها  الرســـالة هــذه  عــرض  ممتنــة  اللجنــة  وترجــو   
 .اجمللس وثائق من كوثيقة وإصدارها

   كومالو شادراك دوميساين )توقيع(
   املنشأة األمن جملس جلنة رئيس

 الصومال بشأن )١٩٩٢( ٧٥١ بالقرار عمال
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   ضميمةال
ـــرسال     ـــمؤرخ ةــ ــاين ٢٠ ةــ ــشرين الث ــوفمرب/ ت ــيس إىل موجهــة ٢٠٠٨ ن ــة رئ  جلن

 الرصــد فريــق أعــضاء مــن )١٩٩٢( ٧٥١ بــالقرار عمــال املنــشأة األمــن جملــس
 بالصومال املعين

  
 ١٨١١ األمــن جملــس قــرار مــن )ط(٣ للفقــرة وفقــا طيــه، إلــيكم حنيــل بــأن نتــشرف  

 .بالصومال املعين الرصد فريق ريرتق ،)٢٠٠٨(
  

  برايدنمات  )توقيع(
   منسق 

 بالصومال املعين الرصد فريق
  

 بارت شارل جيلبري )توقيع(
  

 لينغالينغا تشارلز )توقيع(
  

   مينساه-ي وكوانتاغناتيوس ياو  )توقيع(
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  موجز  
األسلحة املفروض علـى الـصومال أكثـر مـن سـتة عـشر              توريد  مضى على إنفاذ حظر       
ــهاك. عامــا ــذ عــام  ،  حلظــر األســلحة اوانت ــصاحلة    ١٩٩٢جــرى من ــد معظــم األســلحة ال توري

ورغـم وجـود أحكـام تـنص علـى          . فرة حاليـا يف البلـد تقريبـا       الالستعمال ومجيـع الـذخرية املتـو      
 ١٧٤٤و ) ٢٠٠٦ (١٧٢٥مبوجــب القــرارات  هــا جملــس األمــن   إعفــاءات مــن احلظــر مينح  

ــد  مل) ٢٠٠٨ (١٨١٦و ) ٢٠٠٧ (١٧٧٢و ) ٢٠٠٧( ــاءات لتوريـــ ــنح قـــــط أّي إعفـــ  ُتمـــ
لـذا،   . فتاكة أخرى ألّي قوات أو مجاعات مـسلحة صـومالية  ذخائر أو أي موادالسلحة أو  األ

ال، ومموليهـــا،  كـــل قـــوة أو مجاعـــة أو ميليـــشيا مـــسلحة يف الـــصوم نيعتقـــد فريـــق الرصـــد أ
ومناصـــريها الناشـــطني، ويف بعـــض األحيـــان جهاهتـــا املاحنـــة األجنبيـــة، تنتـــهك حاليـــا حظـــر  

  .األسلحة توريد
ــصومال ثــابت         ــلحة إىل ال ــد األس ــل حجــم ومنــط توري ــد ظ ــاوق ــذ التــدخل  ني تقريب  من

ــاين الــصومالية العــسكري اإلثيــويب واإلطاحــة مبجلــس احملــاكم اإلســالمية    ــاير/يف كــانون الث  ين
ــزه اشــتباكات ضــيقة النطــاق      . ٢٠٠٧ ــسبيا متي ــزاع مــنخفض احلــدة ن ــصومال ن ــرتاع يف ال وال

 ،أسـلحة مـشاة تقليديـة     ب مـسلحة  و وحمدودة املدة، وقوات مفتقـرة إىل االنـضباط وغـري نظاميـة           
يف هـذا     تبعـات توريـد األسـلحة      غـري أن  .  والـذخرية   مـن األسـلحة    ُمطّـرد يغذيها دفق خفيف و   

 نـزاع مـسلح مـزمن، وغيـاب         نـشوب  : وتتمثـل يف   ُمـدّمرة ،  نطـاق منـها   الـضيق ال  السياق، حىت   
وكـذلك سـاهم   .  إحدى أكثر األزمات اإلنسانية حدة يف أفريقيا       ووقوعسلطة مركزية فعالة،    

ــا الســتخدامها    ــل املهــارات والتكنولوجي ــة يف تفــاقم بعــض   يف حتوي أغــراض عــسكرية وإرهابي
  .ف واستخدام األجهزة املتفجرة املرجتلةأنواع العنف، وال سيما عمليات القتل املستهد

وتظــل الــواردات التجاريــة، وال ســيما مــن الــيمن، أكثــر مــصادر األســلحة والــذخرية    
، أّدت القيـود    ٢٠٠٨يونيـه   /ومنـذ حزيـران   .  العسكرية املوردة إىل الـصومال انتظامـا       عداتوامل

ــا إىل تقلــيص حجــ      ــع األســلحة حملي ــة علــى بي ــسلطات اليمني ــصادرات إىل الــيت فرضــتها ال م ال
 الـيمن  األسـلحة الـواردة مـن        غـري أن  . حة يف األسـواق الـصومالية     الصومال ورفع أسعار األسـل    

 احتياجــات املعارضــة املــسلحة   يف الــصومال وتلــيبتــزال تغــذي مبيعــات األســلحة بــاملفرق  ال
ــة  ــا   . واجلماعــات اإلجرامي ــشتري مجاعــات املتمــردين يف إثيوبي ــيمن ، كمــا ت األســلحة ، مــن ال

اجتــار باألســلحة جيــري و.  الــصومال انتــهاكا حلظــر األســلحةُتَمــّرر بعدئــذ عــربذخرية الــيت والــ
  . على حد ما قيل، اليمنينياملتمرديناليمن، لدعم باجتاه  لوالذخرية أضيق نطاقا من الصوما
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األســلحة متويلــها مــن توريــد  مجاعــات املعارضــة املــسلحة الــيت تنتــهك حظــر وتــستمد  
ــها حكشــىتمــصادر  ــامل العــريب واإلســالمي      ، من ــا وجهــات ماحنــة خاصــة مــن الع ــة إريتري وم

 إريتريـا،   وإضـافة إىل  .  الـصومالية   مجاعات الـشتات   يف أوساط مع األموال   املنظمة جل نشطة  األو
 ات بشكل مباشر أو غـري مباشـر يف انتـهاك          تني هناك دولتني أخريني على األقل متورط      يبدو أن 
. دعم السياسي واملـايل جلماعـات املعارضـة الـصومالية         األسلحة عن طريق توفري ال    توريد  حظر  

 املتأتيـة مـن أعمـال       العائـدات تـستخدم   و،   عـادة  واجلماعات اإلجراميـة املـسلحة ذاتيـة التمويـل        
ــذخرية واملعــدات  األشــخاص القرصــنة واختطــاف   ــشراء األســلحة وال وأصــبح بعــض هــذه  . ل

ها من حيث القدرات العـسكرية      اجلماعات اآلن ينافس السلطات القائمة يف الصومال أو يفوق        
  .وقواعد املوارد

 الرئيـسية ويشكل الدعم اخلـارجي لقـوات احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة أحـد املـصادر                
 القـصد مـن     ورغـم أن  .  الـصومال   والذخرية واملعدات العسكرية املـوردة إىل      ةاألخرى لألسلح 
 وأهنـا تـستويف     ،رار يف الـصومال   يف إحالل األمن واالسـتق    اإلسهام   هو   التربعاتهذا النوع من    

 جملـس األمـن ويـشكل       مل يـأذن بـه     معظمهـا    ، إال أن  األسـلحة توريـد   شروط اإلعفاء من حظر     
عـن وجهتـها     يف املائة من هذا الدعم       ٨٠رى حتويل نسبة تصل إىل      جيو.  للحظر انتهاكا بالتايل

مجاعــات د إىل لتــورَّأســواق األســلحة الــصومالية أو لتطــرح يف ستخدم ألغــراض خاصــة أو ُتــل
 التربعات لقطاع األمن التابع للحكومة االحتادية االنتقاليـة         ليستيف هناية املطاف،    و. املعارضة

مــصدرا مــن مــصادر انعــدام األمــن يف الــصومال وعقبــة أمــام اجلهــود املبذولــة إلحــالل          إال 
  . فيهاالستقرار
 اخلــارج  يفحــشد الــدعموتنفــق مجاعــات املعارضــة املــسلحة علــى نفــسها عــن طريــق   

فاإلنترنـت ُتـستعمل كقنـاة لتعمـيم املعلومـات والدعايـة            . واستخدام اإلنترنت استخداما فعـاال    
. دداجلــتطــوعني املومجــع األمــوال والتعبئــة الــسياسية بــني جمتمعــات الــشتات احملليــة واجتــذاب  

واحـدة   ل  بانتمائـه  نترنـت إللكترونيـة ومنتـديات ا    إل عدد من املواقع الشبكية واملدونات ا      وجياهر
 وتواصل هذه اجلماعات استخدام احلوالـة بـسبل شـىت، إذ إن          . أو أكثر من اجلماعات املسلحة    

وتتخـذ التربعـات لـدعم      . خدمات احلوالة ال تزال وسيلة فعالة لتحويـل األمـوال إىل الـصومال            
 شــكل ســلع جتاريــة ميكــن بيعهــا مــن جديــد يف الــصومال   ، بــصورة متزايــدة،الكفــاح املــسلح
  .موال نقديةللحصول على أ
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  مقدمة  -أوال   
  الوالية  -ألف   

، أنــاط اجمللــس بفريــق الرصــد  )٢٠٠٨ (١٨١١ مــن قــرار جملــس األمــن  ٣يف الفقــرة   - ١
  :املعين بالصومال الوالية التالية

 مـــن القـــرار) ج(إىل ) أ (٣مواصـــلة تنفيـــذ املهـــام احملـــددة يف الفقـــرات مـــن    )أ(  
  ؛)٢٠٠٥( ١٥٨٧

التنسيق مع الوكـاالت الدوليـة املعنيـة، يف مجيـع األنـشطة،             مواصلة التحقيق، ب    )ب(  
ــستخدم           ــد ت ــدر عوائ ــيت ت ــايل والبحــري وغريمهــا، ال ــة بالقطــاعني امل ــشطة املتعلق ــا األن ــا فيه مب

  الرتكاب انتهاكات حلظر توريد األسلحة؛
ــوانئ واملطــارات        )ج(   ــع وســائط النقــل والطــرق وامل ــشأن مجي ــق ب مواصــلة التحقي

  فق املستخدمة يف ارتكاب انتهاكات حظر توريد األسلحة؛وغريها من املرا
مواصلة تنقيح واستكمال املعلومات املتعلقـة مبـشروع قائمـة بأمسـاء الكيانـات             )د(  

) ١٩٩٢ (٧٣٣واألفــراد الــذين ينتــهكون التــدابري الــيت تنفــذها الــدول األعــضاء وفقــا للقــرار    
ا الحتمـال أن يتخـذ اجمللـس تـدابري          داخل الصومال وخارجه وأمساء مؤيديهم الناشـطني، حتـسب        

بــشأهنم يف املــستقبل، وعــرض هــذه املعلومــات علــى اللجنــة علــى النحــو الــذي تعتــربه اللجنــة    
  مالئما ويف الوقت الذي تراه مناسبا؛

 مــن حتقيقــات، بــشأن التقريــرين جيريــهمواصــلة تقــدمي توصــيات بنــاء علــى مــا   )هـ(  
 ١٤٢٥ املعــــيَّن عمــــال بــــالقرارين )S/2003/1035و  S/2003/223(الــــسابقني لفريــــق اخلــــرباء 

أبريــــل / نيــــسان٨املــــؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٤٧٤ و ٢٠٠٢يوليــــه / متــــوز٢٢املــــؤرخ ) ٢٠٠٢(
ــشأن، ٢٠٠٣ ــارير ب ــسابقة التق ــق الرصــد  ال  S/2005/625  وS/2005/153  وS/2004/604( لفري

 ١٥١٩ راراتن عمال بـالق املعّي) S/2008/274 و  S/2007/436 و   S/2006/913 و   S/2006/229 و
املـــــــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٥٨ و ٢٠٠٣ديـــــــسمرب / كـــــــانون األول١٦ املـــــــؤرخ )٢٠٠٣(

ــسطس /آب ١٧ ــؤرخ ) ٢٠٠٥( ١٥٨٧  و٢٠٠٤أغـ ــارس / آذار١٥املـ  ١٦٣٠ و ٢٠٠٥مـ
املــــــــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٦٧٦ و ٢٠٠٥أكتــــــــوبر / تــــــــشرين األول١٤املــــــــؤرخ ) ٢٠٠٥(

ــار ١٠ ــايو /أيــ ــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٧٢٤ و ٢٠٠٦مــ ــاين ٢٩املــ ــشرين الثــ ــوف/ تــ  ٢٠٠٦مرب نــ
  ؛٢٠٠٧يوليه / متوز٢٣املؤرخ ) ٢٠٠٧ (١٧٦٦ و

العمل عن كثب مع اللجنة بشأن وضع توصيات حمددة الختاذ تـدابري إضـافية                )و(  
  لتحسني االمتثال العام حلظر توريد األسلحة؛
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املساعدة يف حتديد اجملاالت الـيت ميكـن فيهـا تعزيـز قـدرات دول املنطقـة علـى                  )ز(  
  ريد األسلحة؛تيسري تنفيذ حظر تو

 يومـا   ٩٠تزويد اجمللس، عن طريق اللجنة، بإحاطة منتـصف املـدة يف غـضون                )ح(  
  من تاريخ إنشاء الفريق، وتقدمي تقارير مرحلية إىل اللجنة شهريا؛

 يومـا قبـل انتـهاء      ١٥تزويد جملس األمن، عن طريق اللجنة، ويف موعد غايتـه             )ط(  
  .يع املهام املبينة أعاله كي ينظر فيه اجمللسوالية فريق الرصد، بتقرير هنائي يغطي مج

: يتـألف مـن اخلـرباء التاليـة أمسـاؤهم         مقـرا لـه و    كينيـا،   ،   نريويب من فريق الرصد    ويتخذ  - ٢
، خـبري يف الـشؤون   )سويـسرا (، خبري إقليمي ومنسق؛ جيلبري شارل بارت    )كندا(مات برايدن   

ــا( منــساه -اجلمركيــة؛ إغنــاتيوس كوانْتــوي    شــؤون النقــل؛ تــشارلز لينغالينغــا  ، خــبري يف)غان
  . ، خبري يف الشؤون املالية)زامبيا(
ــق  وزار  - ٣ ــصومال     الرصــد أعــضاء فري ــويت وال ــة املتحــدة وجيب ــارات العربي ــا واإلم  إثيوبي

  .واليمناألمريكية والواليات املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية واململكة املتحدة 
 قام فريق الرصد على مـدار فتـرة         ،)٢٠٠٨ (١٨١١من القرار   ) ح (٣وعمال بالفقرة     - ٤

علـى مـا يقـوم بـه مـن      ) ١٩٩٢ (٧٥١املنـشأة عمـال بـالقرار    جملـس األمـن    جلنةواليته بإطالع  
ألمـم املتحـدة، ومـن     العامـة ل  مانـة   األأنشطة مـن خـالل تقـدمي عـدة تقـارير مرحليـة عـن طريـق                  

  .٢٠٠٨سبتمرب /أيلول ٩ خالل تقدمي إحاطة منتصف املدة إىل اللجنة يف
  

  املنهجية  -باء   
 يف املعروضــة بإجيــازطبقــت أفرقــة الرصــد املتعاقبــة معــايري اإلثبــات وعمليــات التحقــق    - ٥

 ٢٥ و ٢٤، الفقرتـان  ٢٠٠٤أغـسطس  /  آب١١ املـؤرخ   S/2004/604)(الرصد  تقريري فريق   
ــه ــؤرخ S/2005/153)( و ،من ــارس / آذار٩ امل ــرة ،٢٠٠٥م ــه  ٧ الفق ــقمن ــد .  األولواملرف وبع

  :إعادة تأكيد املعايري احملددة سابقا، استخدم فريق الرصد املنهجية التالية يف تقريره احلايل
   بقدر اإلمكان؛،مجع املعلومات عن األحداث واملواضيع من مصادر متعددة  )أ(  
مجــع املعلومــات مــن املــصادر املطلعــة مباشــرة علــى األحــداث وتلــك املطلعــة     )ب(  

  ر عليها؛بشكل غري مباش
ــة      )ج(   ــات ومقارنـ ــاط املعلومـ ــساق يف أمنـ ــه االتـ ــد أوجـ ــارفحتديـ ــودة املعـ  املوجـ

  باملعلومات اجلديدة ومبا ينشأ من اجتاهات؛
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املداومة على أخذ خربات وآراء اخلبري املخـتص يف الفريـق والتقيـيم اجلمـاعي                  )د(  
  يف احلسبان؛ للفريق

  . من معلومات بالوثائقالسعي باستمرار إىل تأييد ما جيري مجعه   )هـ(  
 الوثائقيــةأو /رة وصّووركــز فريــق الرصــد بــشكل خــاص علــى مجــع األدلــة املاديــة واملــ  - ٦

 قيــودا رغــم أن، ومتكــن أعــضاء الفريــق.  الــصوماليةيضــااألريف ذات الــصلة بوجــود األســلحة 
ــة حالــت دون ســفر  وإجــراء عمليــات  إىل بايــدوا التوّجــه إىل مقديــشو، مــن همتنظيميــة وأمني

ــة باألســلحة  ــيش متعلق ــستفت ــيت     ة يف هرجي ــة عــن األســلحة ال ــة وثائقي ــوا أدل  وبوساســو، ومجع
  .ضبطتها السلطات يف أمكنة أخرى من الصومال

وبذل فريق الرصد جهودا متأنية ومنهجية للوصـول إىل الـضالعني يف انتـهاكات حظـر            - ٧
رفـون مـن لـديهم معرفـة        توريد األسلحة من خالل األفـراد الـذين لـديهم معرفـة مباشـرة، أو يع               

  .مباشرة، بتفاصيل االنتهاكات
وأجرى الفريق مقابالت مع مسؤولني حكوميني يف املنطقة وكذلك، عنـدما اسـتدعى            - ٨

ــة األمــر، مــع ممــثلني عــن البعثــات الدبلوماســية، ومنظمــات اجملت    . مــع املــدين، ووكــاالت املعون
ــار الشخــصيات يف     كمــا ــد مــن كب ــصاالت بالعدي ــق ات ــصومايل  أجــرى الفري  اجملتمــع املــدين ال

  .والدوائر السياسية واجلماعات املسلحة
  

  وصف املناخ األمين  -ثانيا   
. مضى على إنفاذ حظر األسلحة املفـروض علـى الـصومال أكثـر مـن سـتة عـشر عامـا                     - ٩

ــد جــرى   ــام  وق ــذ ع ــذخرية     ١٩٩٢من ــع ال ــصاحلة لالســتعمال ومجي ــد معظــم األســلحة ال  توري
ويعتـرب فريـق    . األسـلحة توريـد   لد تقريبا، مما يشكل، بالتايل، انتهاكا حلظر        فرة حاليا يف الب   ااملتو

ــصومال  أنالرصــد  ــوة عــسكرية يف ال ــشيا أو ق ــشاء ميلي  واإلنفــاق عليهــا تنطــوي   واشــتغاهلا إن
 إال يف احلـاالت الـيت يكـون         -األسـلحة   توريـد   ُحكما على انتهاك مباشر أو غري مباشـر حلظـر           

 كـل قـوة أو مجاعـة    عبـارة أخـرى، يعتقـد فريـق الرصـد أن       وب. فـاء فيها جملس األمن قد مـنح إع      
ميليشيا مسلحة يف الـصومال، ومموليهـا، ومناصـريها الناشـطني، ويف بعـض األحيـان جهاهتـا          أو

  .األسلحةتوريد  حظر اتاملاحنة األجنبية، مذنبون بانتهاك
عـات املـسلحة يف   الذا، قرر فريق الرصد أن يضّمن تقريره جردا شامال بالقوات واجلم            - ١٠

، منتهكــة حلظــر حبكــم األمــر الواقــع اجلماعــات املــسلحة كافــة هــي حاليــا، ومبــا أن. الــصومال
  :األسلحة، فإن هذا اجلرد خيدم عدة أغراض هي
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 ومناصـريها، ووحـداهتا     ، القوات واجلماعـات املـسلحة الرئيـسية يف الـصومال          توصيف  •  
أو غـري   ( ومـشاركتها    اوجمـاالت عملياهتـ   أمهيتها النـسبية،     النسيب أو    الفرعية، وحجمها 

  يف الرتاع املسلح؛) ذلك
ر املــسؤولية القياديــة عــن صحتديــد زعمائهــا الــسياسيني وقادهتــا العــسكريني هبــدف حــ   •  

   احلظر؛اتانتهاك
ــا يتعلـــــق بـــــشراء الرئيـــــسيةحتديـــــد مـــــصادرها   •    األســـــلحة والـــــدعم املـــــايل   يف مـــ

  ؛والدعاية والتجنيد
حتـت  أمسـاءهم  اللجنـة  تـدرج   قـد  الـذين ساسية لألفراد والكيانـات  حتديد املعلومات األ    •  

  . ضدهمجزاءات فردية حمددة تطبيق طائلة 
 أيا يكن اجلانب الذي تنتمي إليه بـضعف القيـادة والـسيطرة،             ،وتتميز القوات املسلحة    - ١١
. هــا فيتعــدد االنقــسامات وتغــري التحالفــات ب، وظرفيــةوالءات بــرميــة إداريــة غــري رمسيــة، و هبو

إضافة إىل ذلك، جيري اإلعالن عـن بعـض اجلماعـات أو الوحـدات وتـشكيلها بغـرض التعتـيم                   
الزعمـاء الـذين ميارسـون مـا يكفـي مـن            كبـار   إال أنه ميكن حتديد بعض      . على االنتماء والقيادة  

  .ة أعمال قواهتميالسلطة لتحميلهم مسؤول
 يف القسم األكرب مـن      واشتدلرتاع  وخالل الفترة املشمولة بوالية فريق الرصد، استمر ا         - ١٢

وبـدأت القـوات اإلثيوبيـة باالنـسحاب تـدرجييا مـن بعـض              . الصومال، وتفاقم يف بعض املناطق    
 يف قــوات احلكومــة االحتاديــة  ملفــت للنظــرودّب الــضعف بــشكل . أجــزاء جنــوب الــصومال 

عــات مجاووّســعت .  كــبرييندعــم وتــدريبمــا تقدمــه اجلهــات اخلارجيــة مــن االنتقاليــة رغــم 
احلكومــة   علــى حــساب قــواتهــا ونفوذهتااملعارضــة املــسلحة نطــاق املنــاطق اخلاضــعة لــسيطر 

ــة والقــوات اإلث  ــة االنتقالي ــةياالحتادي بــات حتــت ســيطرة قــوات املعارضــة معظــم املــدن    إذ . وبي
ويـن، وبولـو بـورويت، وجـوهر،        ت  ومال، مبا فيهـا دوسـوماريب، وبيليـ       يف جنوب الص  الكربى  

 تـشتمالن علـى  وباردير، ومدينتا كسمايو ومريكـا االسـتراتيجيتان اللتـان     ودور، وواجد،   كسو
ومل تعــد قــوات احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة تــسيطر إال علــى أجــزاء مــن مقديــشو          . مينــاء

  .فقط بايدواو
ة املــسلحة يف معظــم  الفتــرة نفــسها عــدد اجلماعــات اإلجراميــوتزايــد بــشكل كــبري يف  - ١٣

 فقـد وقـع لغايـة       .لغت عمليات اختطاف األشخاص أبعـادا مأسـاوية       وب. صومالأحناء جنوب ال  
 الفتــرة نفــسها  وشــهدت.ناجحــةعمليــة اختطــاف  ٣٨ هجومــا، منــها ٩٠كتابــة هــذا التقريــر 

ــات اهلجــوم الفاشــلة       ــل مــن عملي ــى األق ــدد عل ــيت ضــعف هــذا الع ــال ــها  مل ُيبلَّ غ عــن عــدد من
 الــيت ،يــات الــسطو املــسلح يف البحــروأدت أعمــال القرصــنة وعمل ).كتابــة هــذا التقريــر حــىت(
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ومنطقـة مـدج    ) مشـال شـرق الـصومال     (ترتكبها ميليشيات حبرية متمركزة أساسـا يف بونتالنـد          
ــصومالية    ــة ال ــاه اإلقليمي ــل املي ــة، إىل حتوي ــامل     إىلاجلنوبي ــاطق يف الع ــر املن ــسبة  إحــدى أخط بالن

القرصـنة  أعمـال    مـن    لهاالـيت جيـري حتـصي      أمـوال الفديـة      وُتـستخدم . للشحن البحري التجاري  
  .األسلحةتوريد لتمويل انتهاكات حظر األشخاص واختطاف 

  
  قوات الدفاع الوطين اإلثيوبية -ألف   

كــان الوجــود العــسكري اإلثيــويب يف الــصومال أثنــاء الواليــة منظمــاً حتــت قيــادة علــى   - ١٤
ا يتــراوح مــستوى الفرقــة، ممــا يــشري إىل أن جممــوع قوامــه يبلــغ حــوايل فرقــة واحــدة أو مــ          

 . ومـا حوهلمـا  ايـدو اوقد تركزت تلـك القـوات يف بلـديت مقديـشيو وب     . آالف فرد٧ و ٦ بني
ولكـن هنـاك إشـارات منـذ      .ورابطت القوات اإلثيوبية داخل مقديشيو يف سبعة مواقـع رئيـسية  

ــدل  ٢٠٠٨أغــسطس /آب ــى ت ــوة   حــدوث عل ــردة يف حجــم الق ــضات مط بت  إذُ ســح:ختفي
؛ كمـا ُســحبت قـوات مـن اجملمـع الرئاسـي يف              اعن طريق ميناء بربر   مدرعات إثيوبية وُرحِّـلت    

ويقـدر فريـق الرصـد يف الوقــت     . ويـن، ومـن عـدة مواقــع أخـرى    يـت ليفـيلال صـوماليا، ومـن ب   
  . فرد٥ ٠٠٠ و ٢ ٥٠٠احلايل أن مستويات القوات اإلثيوبية يف الصومال تتراوح بني 

ــار و  - ١٥ ــره  مــــن ت٢٩ و ٢٨فريــــق الرصــــد يف الفقــــرتني  أشــ املــــؤرخ  S/2007/436قريــ
يـشكل  أن وجود القوات اإلثيوبية على األراضي الـصومالية   إىل قناعته ب٢٠٠٨يوليه  /متوز ١٨

ــة     توريــد  حلظــر اانتــهاك ــة بــني احلكومــة اإلثيوبي األســلحة، بغــض النظــر عــن االتفاقــات الثنائي
ألن احلكومـة االحتاديـة   ونظـراً   .االنتقالية، واليت جرى ذلـك النـشر مبوجبـها    االحتادية واحلكومة

 أسـلحة أو ذخـائر أو أفـراد عـسكريني أجانـب، فـإن               “اسـترياد ”االنتقالية ليست هلـا سـلطة لــ         
  .فريق الرصد يوافق على ذلك التقييم السابق وال يرى حاجة لتنقيحه

  
  احلكومة االحتادية االنتقالية - باء  

 فـرد،   ٢٠ ٠٠٠ هبا ما يقـل عـن        يوجد لدى احلكومة االحتادية االنتقالية مؤسسة أمنية        - ١٦
 أهنــاولكــن كــثريا مــن تلــك الــدوائر ُيـــعتقد  .وتــشمل دوائــر اجلــيش والــشرطة واالســتخبارات

ويتـسم دفـع األجـور     . علـى أيـدي كبـار القـادة    - عنـد صـرفها   -، ُتـحوَّل أجورهـا  “أشباح”
ملـستويات  وعلى مدى الـشهور الـستة املاضـية، حـدث مزيـد مـن االسـتنفاد يف ا        .بعدم االنتظام

  .الفعلية للقوات بسبب التناقص الطبيعي والفرار من اخلدمة
أما بقية قوات احلكومة االحتادية االنتقالية فهي غري منظمـة وغـري منـضبطة وتعمـل إىل              - ١٧

وتـؤدي القـوات األمنيـة املختلفـة مهـام متماثلـة،        .حد كبري كأهنا ميليشيات شبه مـستقلة ذاتيـاً  
، ومـن املـستحيل تقريبـاً التمييـز بـني قـوات اجلـيش               لرمسيةز بني أزيائها ا   ويبدو من العسري التميي   
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وتتـشكل قـوات احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة بـصورة أساسـية بنـاًء علـى           .“الـشرطة ”وقـوات  
ــاد انتمــاءات كبــار القــادة    وتعكــس تسلــسالت  .االنتمــاءات العــشائرية، الــيت تعكــس يف املعت

ويبـدو أن الـوزراء    .تت واالنتماءات العـشائرية ملختلـف القـادة   القيادة، إىل حد كبري، هذا التش
املعنــيني، ومــن بينــهم وزيــر الــدفاع ووزيــر األمــن الــداخلي، ال ميارســون ســوى ســلطة ضــئيلة   

  .ميارسون أية سلطة حقيقية على القوات اليت تقع ضمن اختصاص كل منهم ال أو
  

  اجليش    
 اهللا عبـد  الـرئيس  :القائد العام: حتادية االنتقاليةفيما يلي تسلسل القيادة يف احلكومة اال  - ١٨

سـعيد   :رئـيس األركـان العامـة   ؛ حمي الـدين حممـد حـاجي إبـراهيم     :وزير الدفاع؛ أمحد يوسف
  .“دهريي”حممد ِحـرسي 

ــن الــصعب تقــدير حجــم ونوعيــة القــوات العــسكرية         - ١٩ للحكومــة االحتاديــة  التابعــة م
انعدام التنظيم، كما يرجع إىل التـداخل بـني خمتلـف القـوات             االنتقالية، ويرجع ذلك جزئياً إىل      

وتشري طلبات امليزانية اليت أصدرها رئيس األركـان يف احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة يف      .األمنية
وأبلغـت احلكومـة اإلثيوبيـة فريـق الرصـد          .  فرد ١٠ ٠٠٠ إىل قوة جمموعها     ٢٠٠٧أواخر عام   

 مـن أفـراد األمـن الـصوماليني، ولكنـها      ١٧ ٠٠٠ دربـت   بأهنا٢٠٠٨أكتوبر  /يف تشرين األول  
ومـن بـني ذلـك اجملمـوع، تعتقـد       .حتـدد عـدد أفـراد الـشرطة وعـدد أفـراد اجلـيش مـن بينـهم          مل

 قد يكونون مازالوا يف اخلدمة، ممـا يـشري إىل أن معـدل التنـاقص         ٣ ٠٠٠إثيوبيا أن ما يقل عن      
ذين يفـرون أو يتركـون اخلدمـة يأخـذون     وحيـث أن معظـم اجلنـود الـ     . يف املائـة ٨٠يربو علـى  

 مــن األســلحة اجلديــدة ١٤ ٠٠٠ معهـم، فــإن ذلــك يعــين أن حنـو   رمسيــةأسـلحتهم وأزيــاءهم ال 
   .دخلت إىل األراضي الصومالية

ووفقـا للميثـاق    . وُتـعد املسؤولية عن قيادة جـيش احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة معقـدة               - ٢٠
 .كومة االحتادية االنتقالية ُيـعد القائد العـام للقـوات املـسلحة   االحتادي االنتقايل، فإن رئيس احل

وتـشري وثــائق داخليـة للحكومــة االحتاديــة االنتقاليـة حــصل عليهــا فريـق الرصــد الــسابق إىل أن     
، متخطيــاً وزيــر  )١(تسلــسل القيــادة ينتقــل عقــب ذلــك مباشــرة إىل رئــيس األركــان العامــة        

للحكومــة االحتاديــة التابعــة أدت الوحــدات العــسكرية ولكــن يف التطبيــق العملــي، . )٢(الــدفاع

__________ 
  .الثامن - ، املرفقات السادسS/2008/274الوثيقة انظر   )١(  
، هـو اجلنـرال سـعيد حممـد ِحرسـي           ٢٠٠٨يونيـه   /ن حزيـرا  ١٠الرئيس احلايل لألركان العامة، الذي ُعـني يف           )٢(  

ــا اجلنـــرال ســـ  .“دهـــريي”  علـــي عمـــر عبـــد اهللا واجلنـــرال “ليـــف”ف حـــسن جـــامع لوكـــان ســـلفاه مهـ
  “إناليباهساناكتابيت”
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 الـدفاع  االنتقالية مهامهـا بـصفة عامـة حتـت القيـادة اإلثيوبيـة أو بالتنـسيق مـع وحـدات قـوات          

  .اإلثيوبية الوطين
ويوجد استثناء رئيسي لتلـك القاعـدة هـو احلـرس الرئاسـي التـابع للحكومـة االحتاديـة                     - ٢١

 من أفراد القـوات ويتمركـز       ٨٦٧دهيغسوكي، والذي يتألف من     االنتقالية، الذي يقوده أويل     
ــشيو وب  ــدو أن هــذه القــوات تتلقــى أوامرهــا مــن     .)٣(ايــدوايف اجملمعــني الرئاســيني يف مقدي ويب

ومــع أن مهمتــها األوىل هــي حراســة الرئاســة، فقــد اشــتركت يف عمليــات     .الرئاســة مباشــرة
  .عديدة قتالية
 سحب قواهتا من الـصومال ونقـل الـسلطة تـدرجيياً إىل             ، بدأت إثيوبيا  ٢٠٠٨ويف عام     - ٢٢

ــة  ــة االنتقالي ـــعتقد أن مــا يــصل إىل    .احلكومــة االحتادي ــة، ُي  مــن ١٤ ٠٠٠وخــالل تلــك العملي
ــروا أو تركــوا اخلدمــة، مــصطحبني      ــا قــد ف ــها إثيوبي أســلحتهم معهــم عــادة  القــوات الــيت دربت

 ).أدنــاهجــيم  -نظــر القــسم الرابــع لالطــالع علــى مزيــد مــن التفاصــيل، ا  (لرمسيــةوأزيــاءهم ا
اإلثيوبيــة متــرددة يف نقــل القــوات الباقيــة إىل ســيطرة   الــوطين الــدفاع ولــذلك، كانــت قــوات

احلكومة االحتادية االنتقالية، ولكنها تعتقد أنه ليس لديها يف هناية املطاف خيار آخر سـوى أن                
  .تفعل ذلك

  
  وكالة األمن الوطين    

رئاسـة احلكومـة     :الـسلطة الـسياسية   : ادة يف وكالة األمن الـوطين     فيما يلي تسلسل القي     - ٢٣
مكافحـــة ؛ “الـــدراويش”ورســـامي علـــي اجلنـــرال حممـــد  :املـــدير العـــام؛ االحتاديـــة االنتقاليـــة

  .حممد عدن بيدار :اإلرهاب
تضطلع وكالة األمن الوطين الصومالية باملسؤولية عن أنشطة االستخبارات ومكافحـة             - ٢٤

خالف غريها من األجهزة األمنيـة التابعـة للحكومـة االحتاديـة االنتقاليـة، فـإن          وعلى  . اإلرهاب
وأُفيـد بـأن عـدداً مـن احلكومـات       .يف معظمها مـن حكومـات أجنبيـة   ؤمَّنة تكاليفها التشغيلية م

وكالـة األمـن الـوطين، ولكـن حكومـة الواليـات املتحـدة              عناصـر   األجنبية مشتركة يف تـدريب      
  .س األمن بأهنا تفعل ذلكفقط هي اليت أبلغت جمل

ومع أنه يبدو أن وكالـة األمـن الـوطين لـيس هلـا دور عـسكري علـين، فـإن املعلومـات                        - ٢٥
ــة         ــة االحتادي ــضطلع هبــا احلكوم ــيت ت ــة ال ــات القتالي ــستفاد هبــا يف العملي ــة ُيـ ــا الوكال ــيت جتمعه ال

  .االنتقالية، يف ظل عدم وجود قدرة استخبارية عسكرية فعالة
__________ 

اإلنـسانية مـن رئـيس وزراء احلكومـة      األمم املتحـدة املقـيم للـشؤون    هذا الرقم وفقا لرسالة موجهة إىل منسق  )٣(  
  .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٠قالية، مؤرخة االحتادية االنت
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  ة الصوماليةقوة الشرط    
موسـى نـور    :وزير األمن الداخلي: فيما يلي تسلسل القيادة يف قوة الشرطة الصومالية  - ٢٦
عبدي حممـد فيـدو وبـشري         :نائبا املفوض؛ “قبديد”عبدي حسن أوايل  :مفوض الشرطة؛ أمني

  . حممد جامع
  مــن ضــباط الــشرطة، خبــالف٦ ٨٦٢ ٠، مــننظريــاتتــألف قــوة الــشرطة الــصومالية،   - ٢٧

قوات الشرطة يف األقاليم واملقاطعات واليت يؤلفها املسؤولون احملليون يف أحناء أواسـط جنـوب               
ووفقــاً  .الـصومال، والقـوات اخلاصـة الــيت أنـشأها العمـدة الــسابق ملقديـشيو، مفـوض الــشرطة       

ــاملني يف        ــالك الع ــصنيف م ــان ت ــة، ك ــة االنتقالي ــة االحتادي ــرئيس وزراء احلكوم ــوة ل ــشرطة ق ال
  : كما يلي،٢٠٠٨يف أوائل عام  عنصرا، ٦ ٨٦٢البالغ عددهم اإلمجايل ة الصومالي

 من ضباط الشرطة الذين درهبم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ويسدد أجورهم ٢ ٧٧٧  •  

 من ضباط الشرطة الذين تدفع أجورهم احلكومة االحتادية االنتقالية  ٢ ٠٤٣  •  

 ين جيري تدريبهم يف إثيوبيامن املعينني اجلدد يف الشرطة الذ ١ ٠٠٠  •  

  من أفراد احلرس الرئاسي املنقولني إىل الشرطة٨٦٧  •  

 .  من ضباط الشرطة يف بونتالند١٧٥  •  

الــشرطة الــصومالية أُنــشئت كقــوة شــرطة مدنيــة، فقــد اجنــذبت بــصورة  قــوة ومــع أن   - ٢٨
ة تــشترك يف متزايــدة إىل الــرتاع األهلــي يف الــصومال، وهــي تعمــل فعليــاً كقــوة شــبه عــسكري   

التمييز بينها وبني القـوات العـسكرية   فعليا ويف بعض املناطق ال ميكن  .عمليات ملكافحة التمرد
  .التابعة للحكومة االحتادية االنتقالية

ومثلما هو احلال يف جيش احلكومة االحتادية االنتقاليـة، ُيــعد التنـاقص مـشكلة كـربى                   - ٢٩
الـشرطة الـصومالية   قـوة  دم الربنـامج اإلمنـائي أيـضاً إىل    وقـ  .الـشرطة الـصومالية  قـوة  بالنسبة إىل 

 شـاحنة مـن نـوع تويوتـا هـايلوكس ذات قمـرة مزدوجـة يف الفتـرة بـني عـامي                       ٤٨جمموعه   ما
  .)٤(، وهي تصلح لكل من االستخدام املدين والعسكري٢٠٠٨ و ٢٠٠٧

  
  بونتالند -جيـم   

ــشئت   - ٣٠ ــصومالية ”أُن ــد ال ــة بونتالن ــداخلي   ، ١٩٩٨ يف عــام “دول ــوات األمــن ال ــا ق وهل
فقـد حـددت عمليـة تـسجيل قـام هبـا الربنـامج         :وحجـم تلـك القـوات غـري واضـح     . اخلاصة هبا
__________ 

  .غ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي جلنة اجلزاءات بذلك التسليميبلُّ مل  )٤(  
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ــا جمموعـــه ٢٠٠٤اإلمنـــائي يف عـــام   “الـــدراويش”ا يف اخلدمـــة يف قـــوات نـــصر ع٤ ٩٧٣ مـ
تـزعم  ) ٢٠١١-٢٠٠٧ ( لبونتالنـد ولكـن خطـة التنميـة اخلمـسية     .حرس الـسجون والشرطة و
 يف املائـة    ٦٠، وتتـوخى وضـع خطـة لتخفيـضه بنـسبة             عنـصر  ١٠ ٠٠٠هـو   مجايل  اإلأن العدد   

 ٢٠٠٧وبـالرغم مـن خطـط التخفـيض تلـك، فـإن ميزانيـة بونتالنـد لعـام                   . ٢٠١٢حبلول عـام    
وتبلـغ التكلفـة الـسنوية     . متـدرب ٢ ٥٠٠استهدفت تدريب عدد من املتدربني اإلضافيني يبلغ 

ــوايل      ــاء علـــى تلـــك القـــوات حـ  يف املائـــة مـــن جممـــوع   ٧٨و ليـــون دوالر، أ م١٢,٦لإلبقـ
  .)٥(بونتالند ميزانية

  
  الدراويش    

 ؛)٥(رئاسـة بونتالنـد   :الـسلطة الـسياسية  : فيمـا يلـي تسلـسل القيـادة يف قـوة الـدراويش        - ٣١
  .“ بادييعل”عبدالرزاق شيخ عثمان  :القائد؛  سعيد مساتارعبد اهللا :وزير األمن

تـضطلع بـصورة    ” فـرد،    ٥ ٠٠٠يقدر قوامهـا بنحـو       قوة شبه عسكرية     “الدراويش”  - ٣٢
تساعد الشرطة على حنو منـتظم يف األحـداث الـيت حتتـاج إىل              ] ها[رئيسية بأمن احلدود، ولكن   

، وتــشارك يف األمــن الــداخلي حــسب املقتــضى، وتــضطلع بــأدوار  [...]مزيــد مــن التعزيــزات 
، ُنـــشر مــا يقــدر ٢٠٠٧  ومنــذ عــام.)٦(“أمنيــة متنوعــة أخــرى حينمــا تــدعو احلاجــة إىل ذلــك

 من الدراويش يف جنوب الصومال يف عمليـات قتاليـة، ممـا يـربز الـدور املـزدوج              ١ ٥٠٠بنحو  
، اشــتركت قــوة الــدراويش أيــضاً حتــت قيــادة ٢٠٠٧أكتــوبر /ويف تــشرين األول .لتلـك القــوة 
 شريي يف عمليـات قتاليـة ضـد وحـدات صـوماليالند العـسكرية بـالقرب مـن                   علي دعبد الصم 

  .منطقة سولعانود يف  الس
وجيري دفـع أجـور قـوات بونتالنـد وجتهيزهـا باملعـدات بـصورة أساسـية مـن إيـرادات                       - ٣٣

بـأن بعـض    أيـضا   الضرائب اليت جتمعها سلطات بونتالند، مع أن مـصادر أفـادت فريـق الرصـد                
الــشتات، لــدعم العمليــات  مجاعــات جهــود مجــع األمــوال مــن العــشائر قــد جــرت فيمــا بــني    

ـــقدم مــساعدة تكميليــة مــن ا  . أساســا يف جنــوب الــصومالالعــسكرية األوروبيــة، ملفوضــية وُت
للـهجرة، وحكومـة الواليـات     الدوليـة  وبرنامج سيادة القانون التابع للربنامج اإلمنائي، واملنظمـة 

  . األمريكيةاملتحدة 

__________ 
 .٣٩ص ) ٢٠١١-٢٠٠٧ (: مــــن خطــــة التنميــــة اخلمــــسية لبونتالنــــد٢٠٠٣بنــــاء علــــى أرقــــام عــــام   )٥(  

  ).٢٠٠٧التخطيط والتعاون الدويل، دولة بونتالند الصومالية،  وزارة(
  .٣٢ املرجع نفسه، ص  )٦(  
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ة، وتتعــاون ســلطات بونتالنــد واحلكومــة اإلثيوبيــة علــى حنــو وثيــق يف املــسائل األمنيــ     - ٣٤
ويـــشمل ذلـــك تبـــادل املعلومـــات االســـتخبارية، كمـــا تقـــدم إثيوبيـــا فرصـــا تدريبيـــة لـــضباط  

 إثيوبيـا وتلقى فريق الرصد أيضا معلومات موثوقة من مصادر متعـددة تـشري إىل أن    .الدراويش
أغـسطس  /تقدم أسلحة إىل سلطات بونتالند، من بينها شـحنة أسـلحة صـغرية وذخـائر يف آب                

  .)١٥٨(انظر الفقرة  (٢٠٠٨
  

  الشرطة    
 مـن الـدراويش ممـن حلقـوا         ١ ٥٠٠ما زال يوجد يف قاعـدة بيانـات تـسجيل بونتالنـد               - ٣٥
 مـن الـدراويش،     ٥٤١وقـد ُســجل عـدد إضـايف يبلـغ           . اهللا يوسف إىل جـوهر ومقديـشيو       عبدب
ــشرطة، و  ٤٤٦ و  ٢٠٠٥ يف أواخــر عــام  جيف ســول وســنا حــرس الــسجون   مــن ٩١ مــن ال

   .٢٠٠٦وأوائل عام 
فرد، وقد قام الربنامج اإلمنـائي بتـدريب    ١ ٥٠٠ تضم  شرطة بونتالندةوُيـعتقد أن قو   - ٣٦
  . من ضباط الشرطة الذين يعملون يف وحدة احلماية اخلاصة٢٧٠ منهم، من بينهم ٨٠٠

  
  دائرة استخبارات بونتالند    

رئاســة  :الــسلطة الــسياسية: فيمـا يلــي تسلــسل القيـادة يف دائــرة اســتخبارات بونتالنـد     - ٣٧
  .“ديانا” حممود عبد اهللاعثمان  :القائد؛ احلكومة االحتادية االنتقالية

أُنشئت دائرة استخبارات بونتالند بدعم مقدم من حكومـة الواليـات املتحـدة يف عـام                 - ٣٨
 .، وهـي ُتـــعد الوكالـة الرئيــسية لالسـتخبارات ومكافحــة اإلرهـاب يف ســلطة بونتالنــد    ٢٠٠٢

  .خاصة هبا، ميكن أن تعزز احلرس الرئاسيوهلا قوات مسلحة صغرية 
دائــرة اســتخبارات بونتالنــد يف  تعــرض مقــر ، ٢٠٠٨أكتــوبر / تــشرين األول٢٩ويف   - ٣٩

  .بوساسو هلجومني انتحاريني متزامنني بالقنابل
  

  سواحل بونتالندخفر     
شـركة بريطانيـة عـسكرية      من  ، مبساعدة   ٢٠٠٠سواحل بونتالند يف عام     خفر  أنشىء    - ٤٠
ذلـك مـن    الغـرض مـن     وكـان   هـي شـركة هـارت احملـدودة للخـدمات األمنيـة البحريـة،               ة  خاص

 .الناحيــة الرمسيــة منــع صــيد األمســاك غــري املــشروع وإلقــاء النفايــات الــسامة يف امليــاه اإلقليميــة  
سـواحل بونتالنـد مـن بوساسـو، ويقـدر فريـق       خفـر  ويعمـل   . فـرد ٣٠٠ويقـدر قوامهـا بنحـو    

  . مثانية قوارب مسلحة ميكنها اإلحبار يف احمليطاتالرصد أن لديه ما يصل إىل
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ــر وكــان   - ٤١ ــراخيص صــيد       خف ــق إصــدار ت ــة عــن طري ــوَّل يف البداي ــد مي ســواحل بونتالن
 .األمسـاك، والغرامـات املفروضـة علـى الـسفن الــيت تـضبط وهـي تـصيد بـدون تلـك التــراخيص          

  : الحظ فريق اخلرباء ما يلي،٢٠٠٣عام  ويف
اجــة ماســة إىل محايــة مــوارد الــصومال البحريــة مــن    يف حــني أنــه توجــد ح ”    

خفـر  ”أنشطة صيد األمساك األجنبية، فإن هناك أيضاً خطرا واضـحا مـن أن عمليـات                
 من النوع الذي تنظمه سلطات بونتالنـد ميكـن يف الواقـع أن تـوفر شـرعية                  “السواحل

، فـإن بيـع   ويف ذات الوقـت  .مبخالفـة اجلـزاءات  صائل لقيام السلطات احملليـة وقـادة الفـ   
التــراخيص للــسفن األجنبيــة مقابــل حقــوق الــصيد قــد اكتــسب مالمــح عمليــة واســعة 
النطـــاق البتـــزاز املـــال مقابـــل احلمايـــة، ال ختتلـــف يف معظـــم جوانبـــها عـــن القرصـــنة 

  ).S/2003/1035 من الوثيقة ١٤٧انظر الفقرة  (.“العادية
خفـر  نتهاكات حمتملة، فإن    زال يساوره القلق بشأن حدوث ا      ومع أن فريق الرصد ما      - ٤٢

ــذ منتــصف عــام     ــدأ من ــد ب ــدة يف   ٢٠٠٨ســواحل بونتالن ــها متزاي ــة حمــدودة ولكن  إثبــات فعالي
  .عملياته ضد جمموعات القراصنة الذين يعملون يف مياه سواحل بونتالند

  
 صوماليالند - دال  

ــة يقــارب عــددها     - ٤٣ ــوة أمني  عنــصر، ٢٢ ٠٠٠  اإلمجــايلمتتلــك ســلطات صــوماليالند ق
وال توجـــد قــوات جويـــة أو حبريـــة،  . وتــشمل العـــسكريني والــشرطة وجهـــاز االســتخبارات   

  .هناك قوة مدنية صغرية خلفر السواحل تعمل حتت رعاية وزارة الداخلية بل
وتغطى تكاليف مرتبـات وجتهيـزات قـوات األمـن يف صـوماليالند يف املقـام األول مـن                   - ٤٤

بلــــغ جممــــوع ميزانيــــة األمــــن ، ٢٠٠٨يف عــــام و. إيــــرادات الــــضرائب الــــيت جتبيهــــا اإلدارة
 إمجـــــايل ميزانيـــــة صـــــوماليالند  يف املائـــــة مـــــن٤٩ دوالرا، أي مـــــا يعـــــادل ٧ ٨٣٠ ٧١٧

  : األمين من امليزانية على النحو التايلالبندويتوزع ).  دوالرات١٦ ١٤٠ ٨٠٤(
   دوالرا٤ ٦٢٩ ٣٤١العنصر العسكري   •  
   دوالرا٨٨١ ٧٦٨: رس السجونح  •  
  دوالرا ٢ ٢٨٧ ٨٦٢ :الشرطة  •  
  .دوالرا ٣١ ٧٤٦: وزارة الداخلية  •  
 األوروبية واحلكومـة الربيطانيـة وبرنـامج    اجلماعةوتتلقى الشرطة مساعدة تكميلية من     - ٤٥

وتتعاون سـلطات   . سيادة القانون لدى برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واملنظمة الدولية للهجرة         
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مة اإلثيوبية أيضا يف املسائل األمنية، ويقال بأن إثيوبيـا تـوفر            صوماليالند تعاونا وثيقا مع احلكو    
  .التدريب للضباط العسكريني يف صوماليالند

وصوماليالند ليست طرفا مقاتال فـاعال يف الـرتاع الـصومايل حاليـا، لكـن مـسعاها إىل             - ٤٦
 قـد  اجشـرقي سـن  االستقالل واخلـالف الـدائر بينـها وبـني إدارة بونتالنـد علـى مـنطقيت سـول و            

ــام نــزاع مــسلح بينــهما   ، ســيطرت ٢٠٠٧أكتــوبر /ويف تــشرين األول. يــؤدي مــستقبال إىل قي
قوات صوماليالند واملليـشيات املتحالفـة معهـا علـى بلـدة الس عـانود، عاصـمة منطقـة سـول،                     

  .اليت تطالب هبا بونتالند أيضا
  

  جيش صوماليالند    
الـرئيس ضـاهر رايـايل     :لقائـد العـام  ا: ة يف جـيش صـوماليالند  تسلـسل القيـاد  فيما يلـي      - ٤٧

  .مساعيل تاينإنوح  :رئيس األركان؛ وعبد اهللا علي إبراهيم :وزير الدفاع؛ وكاهني
ــة       - ٤٨ ــوة فعليـ ــاس قـ ــى أسـ ــوماليالند علـ ــيش صـ ــة جلـ ــصات امليزانيـ ــا حتـــسب خمصـ قوامهـ
لـغ  املصدر تتميز بارتفاعهـا وبعـدم واقعيتـها إذ تب    املدى و عنصر، وتقديرات مفتوحة     ١٦ ٠٠٠
، قـدرت حلقـة عمـل معنيـة بالقطـاع األمـين القـوام          ٢٠٠٤مارس  /ويف آذار .  عنصر ٦٤ ٠٠٠

مــات عنــها  ة أرملــ٦ ٠٠٠ عنــصر، مــن بينــهم ١١ ٠٠٠اإلمجــايل جلــيش صــوماليالند حبــوايل 
ــار الــحــرب ومعــاق ورجــال  زوجهــا نتيجــة  ــهكب ــوا مــسجلني مجيعــا علــى   سن، لكن م مــا زال

  .املرتبات كشف
  

  الندشرطة صوماليقوة     
عبـد اهللا إمساعيـل      :وزير الداخليـة  : ة يف قوة شرطة صوماليالند    تسلسل القياد فيما يلي     - ٤٩

  .حممد سنقادي دوباد :رئيس األركان؛ و“وإّر”علي 
ويقـدم برنـامج األمـم    .  عنـصر ٣ ٠٠٠يقدر قوام قوة الـشرطة يف صـوماليالند حبـوايل            - ٥٠

ــة اخلاصــة    ــدعم لوحــدة للحماي ــائي ال ــا املتحــدة اإلمن ــع   ٤٠٠ قوامه ــة املواق ــوفر محاي ــصر، ت  عن
  .واملرافقة املسلحة للعمليات اإلنسانية

  
  حرس السجون يف صوماليالند    

ــادفيمــا يلــي   - ٥١ ــر العــدل: ة يف حــرس الــسجون يف صــوماليالند تسلــسل القي أمحــد : وزي
  .أسوي علي
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ــن      - ٥٢ ــسجون يف صــوماليالند م ــون يف   ١ ٥٤٠يتكــون حــرس ال ــسلحا، يعمل  حارســا م
  . جون خمتلفة تتوزع يف مجيع أحناء صوماليالندس
  

  وكالة صوماليالند الوطنية لالستخبارات    
الــسلطة : ة يف وكالــة صــوماليالند الوطنيــة لالســتخبارات   تسلــسل القيــاد فيمــا يلــي    - ٥٣

  .حممد نور عثمان :ملدير العام؛ واالرئيس ضاهر رايايل كاهني :السياسية
ئة الرئيسية لالستخبارات ومكافحة اإلرهاب لدى سـلطات        تعمل الوكالة بوصفها اهلي     - ٥٤

  .صوماليالند، وتشمل إدارة اهلجرة
رئاســة شــؤون ويبــدو أن الوكالــة تتلقــى متويلــها مــن ميزانيــة صــوماليالند عــرب وزارة     - ٥٥

ويقال إهنا تتلقى دعما إضافيا من جهات ماحنـة أجنبيـة، مـن بينـها املنظمـة الدوليـة        . اجلمهورية
  .حكومة اململكة املتحدةللهجرة و

  
  عات املعارضة املسلحةامج  - هاء  

عـات  ااملعارضة للحكومة االحتادية االنتقاليـة وحلفائهـا األجانـب بـني مج           القوى  تنتشر    - ٥٦
وجيمـع هـذه    . “Muqaawamada املقاومـة ”عديدة ومتنوعة، غالبا ما يطلـق عليهـا العامـة اسـم             

فتقـر إىل قيـادة موحـدة، وختتلـف عالنيـة بـشأن             عات بعض األهـداف املـشتركة، لكنـها ت        اماجل
  . عدد من املسائل

عات املعارضة غري معروف، لكن فريق الرصد يعتقد أهنا تـسيطر           اوالقوام اإلمجايل جلم    - ٥٧
ــر مــن     ــة مــ ٩٠أو تبــسط نفوذهــا جمتمعــة علــى أكث ــصومال الواقعــة جنــوب   يف املائ ن أرض ال

  . غالكايو بلدة
  

  احملاكم اإلسالميةاحتاد /رير الصومالحتمن أجل إعادة التحالف     
ــشرين األول  مــن أجــل  أنــشئ التحــالف    - ٥٨ ــصومال يف ت ــر ال ــوبر /إعــادة حتري  ٢٠٠٧أكت

عـات، مـن    اومجعـت املنظمـة ممـثلني عـن أربـع مج          . خالل مؤمتر عقد يف أمسـرا، عاصـمة إريتريـا         
ــان، وشخــصيات سي      ــها احتــاد احملــاكم اإلســالمية، وأعــضاء ســابقون يف الربمل ــارزة،  بين اســية ب

 الوحيـدة مـن     اجلماعـة واحتـاد احملـاكم اإلسـالمية هـو         . عات الشتات الصومالية  اوأعضاء من مج  
  .عات األربع اليت متتلك قدرة عسكرية ذات شأن داخل الصومالاماجلبني 
رئـيس  : أمسـرا جناح  /إعادة حترير الصومال  من أجل   لتحالف  ل ةتسلسل القياد فيما يلي     - ٥٩

 :النائـب األول للتحـالف واللجنـة التنفيذيـة        ؛ و حسن ضاهر عويس  : لتنفيذيةالتحالف واللجنة ا  
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؛ عبـدي  زكريـا حممـود حجـي      :النائـب الثـاين للتحـالف واللجنـة التنفيذيـة         ؛ و جاما حممد قليـب   
عمـر   :كم اإلسـالمية  ارئـيس جملـس احملـ     ؛ و شـريف صـالح حممـد علـي        :رئيس اللجنة املركزية  و

حممـد   :املتحـدث الرمسـي   ؛ و “إنـضاعدي ” حممـد سـيد      يوسـف  :وزيـر الـدفاع   ؛ و إميان أبو بكر  
  . إمساعيل حجي أدو،“كويف”عدن 
جنـاحني  إعـادة حتريـر الـصومال إىل        مـن أجـل     ، انقسم التحالف    ٢٠٠٨مايو  /ارويف أي   - ٦٠

ويشغل يوسـف حممـد سـيد    . حدمها من أمسرا مقرا له ويقع مقر الثاين يف جيبويتأتخذ يغرميني  
ويعمـل أيـضا، حبكـم      .  العسكرية واللوجـستية لفـصيل أمسـرة       إنضاعدي منصب رئيس الشؤون   

إعـادة حتريــر  مـن أجــل  منـصبه، كوسـيط لتمريــر الـدعم املــادي واملـايل مــن أمسـرا إىل التحــالف      
  .قوات أمسرا داخل الصومال/صومالال

:  جيبـويت جنـاح /إعـادة حتريـر الـصومال   مـن أجـل     لتحـالف   ل ةتسلـسل القيـاد   فيما يلـي      - ٦١
  .عبد القادر علي عمر :نائب الرئيس؛ وريف شيخ أمحدالشيخ ش :الرئيس
جيبــويت عــن تعــيني قائــد  جنــاح /إعــادة حتريــر الــصومال مــن أجــل مل يعلــن التحــالف   - ٦٢

جنـاح  /للتحـالف التنفيذيـة   ويقال إن عبد القادر علي عمـر، نائـب رئـيس اللجنـة              . عسكري له 
ومـن بـني    . من قاعدته يف جـوهر    جيبويت يشغل أيضا منصب كبري القادة العسكريني يف امليدان          

كبــار الشخــصيات الرئيــسية يــشار إىل املتحــدث الرمســي حممــود إبــراهيم ســويل وعبــد الــرحيم  
  .عيسى أّدو

علـى الـرغم    عمومـا    تزال العمليات العـسكرية للتحـالف داخـل الـصومال موحـدة              الو  - ٦٣
 علـى التـزامهم بوحـدة       وقد أكد القادة امليدانيون للتحالف مـرارا      . من االنقسامات بني زعمائه   

 قائـــدا ميـــدانيا مـــن كـــال جنـــاحي  ٨٧، شـــارك ٢٠٠٨أكتـــوبر /ويف تـــشرين األول. الـــصف
 الوسـطى، وكـان مـن بينـهم         يليالتحالف يف مؤمتر انعقـد يف جالالقـسي الواقعـة يف منطقـة شـب              

جيبــويت عبــد القــادر  جنــاح /التحــالفرئــيس  أمســرا إنــضاعدي ونائــب  جنــاح/قائــد التحــالف
احملــاكم اإلســالمية ذات حرمــة وأن االنقــسامات يف احتــاد ر املــؤمتر أن وحــدة وقــر. عمــر يعلــ

 ىصفوف القيادة لن تؤثر سلبا على النـضال املـسلح، وناشـد الـشعب الـصومايل أن حيـافظ علـ                  
  .وحدته لتحرير بلده

وغالبــا مــا تكــون  . ويتــسم التنظــيم العــسكري للتحــالف بقــدر كــبري مــن الالمركزيــة    - ٦٤
ويبـدو أن القـادة     . دان من السكان احملليني وهلا جذور راسـخة يف فـروع القبائـل            القوات يف املي  

مــن جنــاحي  ألي امليــدانيني للتحــالف يــدينون بــوالئهم جملتمعــاهتم احملليــة يف املقــام األول ال       
كما أهنم يلتمسون احلصول على اجملندين واملوارد من جمتمعاهتم احمللية ومـن            . التحالف املنقسم 
  .اخلارجالشتات يف مجاعات  مناصريهم من
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خوغتـــا (كـــالقوة الـــضاربة وميتلـــك التحـــالف أيـــضا عـــددا مـــن الوحـــدات اخلاصـــة     - ٦٥
بأسـلحة ثقيلـة، وتقـوم بـدور فاعـل يف مقديـشو       دون غريهـا تقريبـا      ، وهي قوة جمهزة     )كولوس

هــذه القــوة ويف وقــت الحــق مــن الــشهر نفــسه، قيــل إن مقــاتلي . ٢٠٠٨ســبتمرب /منــذ أيلــول
   .)٧(هجمات متعمدة على مواقع بعثة االحتاد األفريقي يف الصومالشن  يف شاركوا

مـسامهات  : وتتلقى قوات التحـالف دعمـا ماليـا مـن جمموعـة كـبرية مـن املـصادر هـي                     - ٦٦
ويتلقـى جنـاح التحـالف    . عات الـشتات وقطـاع األعمـال    االقبائل وأنشطة مجع األموال من مج     

ووفقـــا لبنـــود اتفـــاق ســـالم مت توقيعـــه يف تـــشرين . ةيف أمســـرا الـــدعم مـــن احلكومـــة اإلريتريـــ
أكتوبر حتت رعاية األمم املتحدة يف جيبويت، ميكـن لقـوات جنـاح التحـالف يف جيبـويت                  /األول

أن حتــصل علــى نــصيب مــن املــسامهات املقدمــة مــن اجلهــات املاحنــة إىل بــرامج دعــم القطــاع    
  .ليةاألمين، باعتبارها شريكا يف احلكومة االحتادية االنتقا

  
  اجلبهة اإلسالمية الصومالية    

حركـة  : الـسلطة الـسياسية   : ة يف اجلبهـة اإلسـالمية الـصومالية       تسلـسل القيـاد   فيما يلـي      - ٦٧
 :كـــبري القـــادة العـــسكريني؛ وأمحـــد عبـــد اهللا عمـــر: الـــرئيسو ؛االعتـــصام بالكتـــاب والـــسنة

 .“كوماندوز”القادر  عبد

 علـى التـدخل اإلثيـويب يف       د، كـر  ٢٠٠٧ عـام    تأسست اجلبهة اإلسالمية الـصومالية يف       - ٦٨
وتــصفها . ٢٠٠٧ديــسمرب /الــصومال، وظهــرت علــى الــساحة للمــرة األوىل يف كــانون األول 

وسائل إعالم املعارضة بأهنـا اجلنـاح املـسلح حلركـة االعتـصام بالكتـاب والـسنة، وهـي املنظمـة             
هـة اإلسـالمية الـصومالية      ورئـيس اجلب  . ٢٠٠٦لة يف عـام     اليت خلفت االحتاد اإلسالمي واملـشكّ     

، وهـو ضـابط     “كومانـدوز ”بري قادهتا العسكريني هـو عبـد القـادر          كهو أمحد عبد اهللا عمر، و     
ال إنـــه أيـــضا عـــضو ســـابق يف    ويقـــ. عـــسكري ســـابق ورجـــل أعمـــال وناشـــط إســـالمي     

  . اإلسالمي االحتاد
. ّدر باملئـات  وال يعرف القوام اإلمجـايل لقـوات اجلبهـة اإلسـالمية الـصومالية، لكنـه يقـ                  - ٦٩

، بدأت اجلبهـة سلـسلة مـن العمليـات الـيت تركـزت بـصورة أساسـية يف                   ٢٠٠٨ويف أوائل عام    
وقـد أجـري عـدد مـن هـذه العمليـات            . بيليت ويـن  املنطقة الواقعة بني ماركا، وبايل دوغلي، و      

إعــادة حتريــر الــصومال، ويــدعي رئــيس اجلبهــة أن   مــن أجــل باالشــتراك مــع قــوات التحــالف  
يديولوجيـة بـني اجلبهـة      ألون مـع مجيـع قـوات املقاومـة، بيـد أنـه يقـال إن الفـروق ا                  حركته تتعـا  

  .اجلماعتني حالت دون قيام تعاون هادف بني “الشباب”وحركة 
__________ 

 )٧(  http://www.hiiraan.com/news/2008/Sept/wararka_maanta24-4652.htm ، ٢٠٠٨ نوفمرب/تشرين الثاين ٣قرئت يف.  
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ويبــدو أيــضا أن للجبهــة صــالت وثيقــة باجلبهــة املتحــدة لتحريــر غــرب الــصومال الــيت   - ٧٠
ويـزعم ُعمـر، رئـيس اجلبهـة،        . إلسالميتنشط يف شرق إثيوبيا وتعود أصوهلا أيضا إىل االحتاد ا         

أن ليس حلركته أي صالت بأي حكومة، لكـن الـصالت الـيت تـربط املنظمـة بكـل مـن اجلبهـة                 
 تربطهمــا بــأمسرا عالقــة وثيقــة   اللــتني“االعتــصام”املتحــدة لتحريــر غــرب الــصومال وحركــة  

  . تكون مؤشرا على وجود عالقة بني اجلبهة واحلكومة اإلريترية قد
  

   الشباب اجملاهدينحركة    
الـشيخ حممـد خمتـار عبـد الـرمحن      : األمـري : ة يف حركـة الـشباب   تسلسل القياد فيما يلي     - ٧١
إبـراهيم  : أهـم الشخـصيات   ؛ و “أبـو منـصور   ”خمتـار ربـه     : املتحدث الرمسـي  ؛ و )٨(“أبو الزبري ”

فــؤاد حممــد خلــف   ؛ “غــوداين ”أمحــد عبــدي أو حممــود   ؛ “األفغــاين ”حجــي مجعــة ميعــاد   
  .)٩( حسن تركي؛“شانغويل”
الـشباب تطـورا سـريعا مـن مجاعـة مليـشيا مغمـورة يف بدايـة عـام             حركة   توقد تطور   - ٧٢

 يف عـام    لتتحـول ، و ٢٠٠٦اجلناح العسكري الحتاد احملـاكم اإلسـالمية يف عـام           لتصبح   ٢٠٠٥
ونظـرا  .  إىل قوة مستقلة متارس حرب العصابات يف أجزاء يف جنـوب وسـط الـصومال               ٢٠٠٧

. رية اليت تتـسم هبـا احلركـة فـإن هيكلـها التنظيمـي وتنظيمهـا القتـايل غـري معـروفني                     للطبيعة الس 
  . الفعلي حاليا بعدة آالف من املقاتلنيهاقوامجمموع ويقدر فريق الرصد 

الــشباب بيــان حركــة ســبتمرب املوافــق لبدايــة شــهر رمــضان، صــدر عــن  /يلــولأ ٣ويف   - ٧٣
 االـشباب تبنّيهـ   حركـة   واصـل   وت. “دون إسالم ال سالم   ”فيه عن بدء محلة حتت شعار       أعلنت  

  .لعمليات عسكرية جتري يف إطار هذه احلملة
ن احتـاد احملـاكم اإلسـالمية،       ناشـطة مـ   فرعيـة   عة  ا الشباب يف السابق مج    ت حركة وكان  - ٧٤
عـات املعارضـة    ا علـى مج   “احلـرب ” ت كقـوة مـستقلة، وأعلنـ      اجبد لفرض نفـسه   ا سعت   لكنه

الـذي   (“أبـو منـصور   ”خمتـار ربـه     احلركـة   املتحدث الرمسي باسم    وقد أعلن   . املسلحة األخرى 
القاعـدة وظهـر يف   بتنظـيم  عـة مرتبطـة    اماجلأن  ) يشغل أيضا منصب قائد منطقيت باي وبـاكول       

القاعدة للتجنيد برفقـة صـاحل علـي صـاحل نبـهان املـشتبه يف               تنظيم  ستخدمها  يأفالم الفيديو اليت    
 “ال سـالم مـن دون إسـالم       ”الـشباب حلملـة     حركة  إطالق  وتزامن  . انتمائه إىل تنظيم القاعدة   

لعنــوان، عــن أبــو حيــىي اللــييب، يونيــه، حتــت نفــس ا/ حزيــران٢٢مــع رســالة فيــديو صــدرت يف 
  .شخصية بارزة يف تنظيم القاعدة وهو

__________ 
  .“غوداين”مستعار أمحد عبدي أو حممود عتقد فريق الرصد أن هذا االسم هو اسم ي  )٨(  
  . ارتباطا وثيقاا الشباب باملعىن احلريف لكنه يرتبط هبحركةحسن تركي ليس عضوا يف   )٩(  
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عــات ا جبمــع األمــوال لــصاحلها مــن مج“الــشباب”ويقــوم مناصــرون نــشطون حلركــة   - ٧٥
كمـا يـديرون عـددا مـن املواقـع الـشبكية، مـن              . عائيـة لـصاحلها   بأنشطة د والشتات الصومالية،   
 اإلنترنـت ، إضافة إىل قنوات الفيديو اليت تبث على         kataaib.net)(للحركة  بينها املوقع الرئيسي    

 .اليت ختضع ملراقبة فريق الرصدوواملنتديات 

ر  بأنـه شـخص يـدعى الـشيخ حممـد خمتـا            “الشباب” حلركة احلايل   “األمري”ويوصف    - ٧٦
اســم مــستعار يف الواقــع ويعتقــد فريــق الرصـد أن هــذا االســم هــو  . “أبــو الــزبري”عبـد الــرمحن  

ــدي أو حممــود     ــدعى أمحــد عب ــشخص ي ــادة    “غــوداين”ل ــروف مــن ق ــد مع حركــة ، وهــو قائ
يترافـق بـأي سـلطة،    “ األمـري ” من غري الواضح ما إذا كان لقب        ،وعلى نفس املنوال  . الشباب

اقع صرف األنظـار عـن شخـصيات أخـرى أكثـر أمهيـة يف حركـة              ورمبا كان الغرض منه يف الو     
ومن الناحية العملية، يبدو أن القيادة متارس بصورة مجاعية من خالل جلنـة أو جملـس                . الشباب

  .للشورى يضم كبار شخصيات احلركة
ــة  يف بياناهتــا العامــة أن لــ “لــشبابا”تــزعم حركــة و  - ٧٧ ديها عــددا مــن الوحــدات الفرعي
  :بينها من

الـشباب إىل   حركـة   تشري البيانات الصادرة عن وسـائل إعـالم         : جيش العسرة   )أ(  
وحبــسب البيانــات الــصادرة عــن قــادة  . “جــيش العــسرة”اجلنــاح العــسكري للمنظمــة باســم  

ــة       حركــة  ــضمن الوحــدات الفرعي ــوات اجلماعــة تت ــإن ق ــق الرصــد ف ــها فري ــيت يراقب ــشباب ال ال
  :األساسية التالية

  ؛صكتيبة سعد ابن أيب وقا  •  
  ؛كتيبة مصعب ابن عمري  •  
  ؛)عدن أيرو( أبو حمسن كتيبة  •  
  .غوري اإلمام أمحد كتيبة  •  

ــوات احلــسبة   )ب(   ــت : ق ــوات   حركــةأعلن ــشباب عــن تكــوين ق  يف “احلــسبة” ال
إشــاعة الفــضيلة ومنــع  ” توكــل مبهمــة “شــرطة للــشريعة”، باعتبارهــا ٢٠٠٨أغــسطس /آب

 “احلـسبة ”الـشباب، فـإن قـوات    حلركـة  ع الـشبكية    منـشور علـى املواقـ     ملا هو   ووفقا  . “الرذيلة
قامت بعمليات يف مجيع أحناء جنـوب الـصومال للقـضاء علـى اللـصوصية ورفـع احلـواجز علـى          

  ،ومل يتم التعرف بعد على ترتيبات قيادة هذه القوات. الطرق وإغالق نوادي الفيديو
لـشباب  حلركـة ا  وعلى الرغم من أن الظاهر يدل على وجـود جهـاز مركـزي                )ج(  

 العسكري هو تنظيم مجاعي وال مركـزي ومـرن ميـنح قـدرا كـبريا مـن االسـتقالل           هانظيمتفإن  
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ونتيجة لذلك، تبدو القيادات اإلقليمية وكأهنا تعمل مبعزل عن بعضها الـبعض،            . للقادة احملليني 
وميكـن وصـف القيـادات الرئيـسية        . وغالبا ما تظهر مؤشرات على وجود حـزازات فيمـا بينـها           

  :لنحو التايلعلى ا
  

  باي وباكولمنطقتا     
ــابــاي وبــحركــة الــشباب يف مــنطقيت  يــرأس فــصيل   - ٧٨ . “أبــو منــصور” هكول خمتــار رّب

الـشباب وهـو نـشط يف جهـود مجـع           حركـة   ويعمل أبو منصور أيضا كمتحدث رئيسي باسـم         
 ومـن بـني كبـار القـادة الـذين يعملـون حتـت قيـادة أبـو منـصور هنـاك معـالني حممـد                         . التربعات

  .جيناي وحسن معالني تاكو
القاعـدة يف شـرق أفريقيـا، وعلـى          شـبكة     بـصفة واضـحة إىل أعـضاء       ّبهرخمتار  وينحاز    - ٧٩

وجه اخلصوص إىل صاحل علـي صـاحل نبـهان الـذي ظهـر معـه يف شـريط فيـديو مت بثـه يف شـهر                           
الـــشباب مقـــاتلني ركـــة ن أشـــرطة الفيـــديو األخـــرى اخلاصـــة حببـــيِّوُت. ٢٠٠٨ســـبتمرب /أيلـــول

  .هرّبخمتار ومدربني أجانب يف معسكرات من الظاهر أهنا ختضع إلدارة 
لـشباب، وعلـى وجـه      ركـة ا  مع الوحدات الفرعية األخرى حل     هرّبخمتار  وتتعاون قوات     - ٨٠

تيمـوجيلي  قـاتلي   ورغم أن املقر املعتاد مل    . عة مسلحة يقودها خمتار تيموجيلي    ااخلصوص مع مج  
 كــانوا يعملــون بنــشاط يف منطقــة دينــسور،  ٢٠٠٨س أغــسط/هــو مقديــشو، إال أهنــم يف آب 

 بقتـل وقطـع رأس سـائق صـومايل          ٢٠٠٨ سـبتمرب /حيث أفـادت التقـارير أهنـم قـاموا يف أيلـول           
ويعتقد فريق الرصـد أن تيمـوجيلي، مثـل    . يعمل مع برنامج األغذية العاملي، امسه حممد منصور       

ا يكون أحدهم قد قام باإلشراف علـى         يستفيد من دعم املدربني األجانب الذين رمب       ه،رّبخمتار  
  . قطع رأس منصور وعلى تصوير تلك العملية بالفيديو

  
  الصومال ومقديشومن  ىوسطال اجلنوبية ةاملنطق    

تشكل املناطق اجلنوبية من وسـط الـصومال، مبـا فيهـا العاصـمة، املـسرح األكثـر عنفـا                      - ٨١
ــصومايل للــصراع ــر نــشاطا يف تلــك ا  حركــة و. ال ــشباب أكث ــاطق، وهلــ ال ــدة  املن  وحــدات عدي

وقد كان آدن هاشي آيـرو هـو القائـد األبـرز يف تلـك املنـاطق حـىت وفاتـه نتيجـة           . منتشرة فيها 
لـشباب  ركـة ا ومنـذ وفاتـه، مل يظهـر قائـد مفـرد حل       . ٢٠٠٨مايو  /أيارهلجمة جوية أمريكية يف     

ومـن  .  األقـل مكانـة  أصبحت تنتقـل بـني عـدد مـن القـادة       ويبدو أن القيادة  ،يتمتع مبكانة مماثلة  
  . “أبو قتادة” بني هؤالء، خمتار تيموجيلي، وحسن أفرح، وماهاد غارادي و

املـدبرة  القتـل   عمليـات   الشباب يف مقديشو، مبا يف ذلـك        حركة  وقد سامهت عمليات      - ٨٢
 التفجري املرجتلة واإلغالق املؤقت ملطار مقديشو، يف خلـق جـو مـن الرعـب،          ةأجهزواستخدام  
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وأبلغـت مـصادر املعارضـة      . عة خسارة قدر كبري من دعمهـا اجلمـاهريي        الف اجلم كما أهنا تك  
يـتم االسـتيالء عليهـا      الـيت   عتمد بدرجة كبرية علـى األسـلحة        تالشباب  حركة  فريق الرصد بأن    

أثناء القتـال وتلـك الـيت يـتم شـراؤها مـن قـوات احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة ومـن القـوات                       يف  
   .ل على متويل تلك املشتريات من جهود مجع التربعات باخلارجويتم احلصو. اإلثيوبية

  
  د صوماليالن و بونتالند    

د يف شــكل شــبكات ســرية، صــوماليالن و بونتالنــد يف االــشباب بعملياهتــحركــة قــوم ت  - ٨٣
بدال من القيام بذلك يف شكل قوات مغاوير، ولكن تلك الشبكات السرية مدججـة بالـسالح                

 هـو فـؤاد حممـد       بونتالنـد ويعتقـد فريـق الرصـد بـأن قائـد شـبكة             .  مركزيـا  ويتم تنسيق عملياهتا  
وهنـاك  . وهو مـواطن سـويدي، يتحـرك حبريـة نـسبية بـني مقديـشو وغـاروي              ‘ شنغوليه’خلف  

ــات      ــة املرتبطــة بعملي ــن الشخــصيات احمللي ــشباب يف حركــة عــدد م ــدال ــى وجــه  ،بونتالن  وعل
ويعتقـد فريـق   ). أدنـاه الفـرع دال   انظـر  (‘أتـوم ’اخلصوص حممد إمساعيل كينكني وحممد سعيد    

الــشباب حركــة الرصــد بــأن أتــوم هــو أحــد املــوردين الرئيــسيني لألســلحة والــذخائر لعمليــات 
  . بونتالند يف
ركـة  احلمقاتلي   تيسري إجالء    بونتالندلشباب يف   ركة ا وقد مشلت العمليات الرئيسية حل      - ٨٤
فربايـر  /شـباط  ٦القيام بتاريخ ، و٢٠٠٧عام  ني األجانب من جنوب الصومال يف أوائل        قاتلوامل

 بتفجري أحـد األسـواق املزدمحـة الـيت يؤمهـا املهـاجرون االقتـصاديون اإلثيوبيـون بـصفة             ٢٠٠٨
وتعتقــد .  شخــصا علــى األقــل وجــرح أكثــر مــن مئــة آخــرين  ٢٠متكــررة ممــا أدى إىل مقتــل  

 احلـوادث العنيفـة      يف العديـد مـن     تالـشباب قـد تورطـ     حركـة    أيضا بـأن     ونتالندالسلطات يف ب  
  .و وغالكايوساس يف بوسيما دبرة، الاألخرى، مبا يف ذلك عمليات القتل امل

د مــن جنــوب الــصومال عــن  صــوماليالنالــشباب يف حركــة وجيــري توجيــه عمليــات    - ٨٥
ــق األفغــاين وغــوداين  ــل حمكمــة يف      ل ا،طري ــايب باإلعــدام مــن قب ــذين صــدر حبقهمــا حكــم غي ل

 عــامنييف اغتيــال العديــد مــن عمــال املعونــة األجانــب خــالل ال د لــدور كــل منــهما صــوماليالن
ــن ناشــطى    . ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ ــدد م ــضي ع ــة ويق ــت احلــايل    حرك ــرين يف الوق ــشباب اآلخ ال

  . دصوماليالنأحكاما بالسجن يف سجون 
د حماولـة لعرقلـة     صـوماليالن الشباب يف   حركة   هبا   توتشمل أحدث العمليات اليت قام      - ٨٦

وعمليـات القتـل   بالقنابـل   عن طريـق محلـة مـن الـتفجريات         ٢٠٠٦ة يف عام    االنتخابات الربملاني 
وجيــري تنـسيق تلــك العمليـات مــن مقديـشو، ويــتم متويلـها جزئيــا عـن طريــق أنــشطة      . دبرةاملـ 

أكتـوبر  /ت يف تـشرين األول وقعـ الـيت   أن الـتفجريات االنتحاريـة املتعـددة    أيضا  ويبدو  . إجرامية
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عــة جديــدة ذات اباب، مــا مل تكــن قــد ظهــرت مج الــشحركــة  رمبــا تكــون مــن عمــل  ٢٠٠٨
  .دصوماليالنلشباب يف ركة اقدرات مماثلة حل

  
  حسن تركي     

ــا حــسن عبــد    - ٨٧ ، وهــو ضــابط عــسكري  ‘تركــي’اهللا هريســي  يتــرأس قيــادة وادي جوب
الـشباب علـى الـرغم مـن أنـه ينحـاز        حركـة   بدقيق العبارة، فإن تركي لـيس عـضوا يف          و. سابق
 ،الشباب على أراض تقع حتـت سـيطرته       حركة  فهو يسمح بتدريب قوات     : ة بدرجة وثيق  اإليه

ــه أجــرت عمليــات مــشتركة مــع    الــشباب، مبــا يف ذلــك االســتيالء علــى   حركــة كمــا أن قوات
القاعـدة يف   كمـا يقـيم تركـي صـالت مـع أعـضاء شـبكة               . ٢٠٠٨أغـسطس   /آبكيسمايو يف   

 أن جلنـة اجلـزاءات التابعـة    شرق أفريقيا، وعلى وجه اخلصوص مع عيسي عثمان عيـسي، كمـا         
  .  هو نفسه يف عداد اإلرهابيني امسه أدرجت١٢٦٧ألمم املتحدة واملنشأة عمال بالقرار ل

. ومتارس قوات تركي سيطرة أو نفوذا على معظـم وادي جوبـا بـني كيـسمايو وبـويل                   - ٨٨
د ود حممـ  ، وحممـ  “أكمودهريي غا”ومن بني القادة الرئيسيني املتحالفني مع تركي هناك حممد          

يعمـل لـدى   ‘ كمبـوين ’ومن املعتقد أن عيـسي  ). أدناه) أ (٩٢ الفقرة   انظر (“دواليدين” يعل
كمـا أن حممـد بيـشار وإبـراهيم شـكري           . تركي كرئيس لالستخبارات واالستخبارات املضادة    

الناصر سريار عملوا مجيعهم حتت قيـادة تركـي حـىت وقـت قريـب، ولكـن                   وعبد “زينب أبو”
احتــاد احملــاكم /ارتبطــوا مــع التحــالف مــن أجــل إعــادة حتريــر الــصومال     بــأهنمالتقــارير أفــادت

  .  بشأن إدارة كيسمايو٢٠٠٨أغسطس /آباإلسالمية عقب شقاق حدث مع تركي يف 
أغــسطس /لقـد لعبــت قـوات تركــي دورا رئيـسيا يف االســتيالء علـى كيــسمايو يف آب      - ٨٩

وقـد أعطـى   . سـات يف البدايـة   مـن انتكا تالـشباب بعـد أن عانـ    حركة  ، حيث دعمت    ٢٠٠٨
بكـر   ذلك لتركي دورا يف تعيني مسؤويل البلـديات، مبـا يف ذلـك حمـافظ بلديـة كيـسمايو، أبـو                    

 ألحــد كبــار   مــستعار ويعتقــد فريــق الرصــد بــأن ســيؤويل هــو اســم       .“ســيؤويل ”هريســي 
ولكـــن . “األفغـــاين”ميعـــاد مجعـــة الـــشباب وهـــو إبـــراهيم حـــاجي  يف حركـــة شخـــصيات ال

تمثلــة يف تــشكيل إدارة جديــدة يف كيــسمايو خلقــت احتكاكــات داخــل منظمــة  التحــديات امل
  .تركي مما أدى إىل رحيل بعض القادة وظهور بعض القادة اجلدد

وبرغم مـؤهالت تركـي بوصـفه قائـدا إسـالميا وإيـديولوجيا، إال أن قواتـه تتـشكل يف                 - ٩٠
لـذا، فـإن عليـه أن       . األوغـادن عـشريته ريـر أبـديلي التابعـة لقبيلـة الـدارود مبنطقـة               معظمها مـن    

عــات املــسلحة األخــرى، وعلــى رأســها   ايتنــافس، فيمــا يتعلــق بــوالء هــذه العــشرية، مــع اجلم  
املتحــدة بهــة اجل وجبهــة أوغــادن للتحريــر الــوطين والتحــالف مــن أجــل إعــادة حتريــر الــصومال 

  .لتحرير غرب الصومال
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االبتـزاز  ي مـن الـضرائب ومـن    ويأيت أكثر مصادر الدخل استدامة بالنسبة لقوات تركـ     - ٩١
ــه     ــة ل ــدخول إىل األراضــي التابع ــذ ال ــد مناف ــك  . عن ــشمل ذل ــة يف   وي ــشواطئ الطبيعي ــوانئ ال م

وميثل االستيالء على كيسمايو مكسبا ماليـا حمـتمال لتركـي    .  كمبوين والقوضهباداماداو ورأس 
  . إيراداتوحلفائه عن طريق السيطرة على ميناء البلدة، ومطارها، وما يرتبط هبما من 

وهناك عدد من اجلماعات املسلحة اليت تعمل أيضا داخـل منطقـة نفـوذ تركـي ويبـدو                    - ٩٢
  : ، وهيأهنا تنتسب إليه بدرجات متفاوتة

 تتكـون بـصفة     ميليـشيا  رأس كمبـوين هـم       وجماهد: “جماهدي رأس كمبوين  ”  )أ(  
وقد برزت هـذه  . “دواليدين”  عليدوويقودها حممد حمم عشائر األوغادن رئيسية من إحدى

ويف األسـبوع  .  أثنـاء املعركـة مـن أجـل كيـسمايو      ٢٠٠٨أغـسطس   /آبألول مرة يف    اجلماعة  
لحكومـة  اجملمـع الرئاسـي ل   رأس كمبـوين    و  قاتل، هاجم م  ٢٠٠٨ سبتمرب/األخري من شهر أيلول   

بعثـة االحتـاد   ت مـع قـوات      وقعـ  يف مقديـشو وشـاركوا يف االشـتباكات الـيت            االحتادية االنتقاليـة  
  ؛ريقي يف الصومالاألف

 تتكـون بـصفة   ميليـشيا  يهـ الوليـد  قوات خالد بن  : “قوات خالد بن الوليد   ”  )ب(  
مع قـوات   تنسق   اوعلى الرغم من أهن   . ان ومقرها يف كيسمايو   هرياعشائر م  رئيسية من إحدى  

تلـك ترتيبـات    مت ا من املسؤولية عن السيطرة علـى كيـسمايو، إال أن أهنـ            اتحمل نصيبه تتركي و 
احتـاد احملـاكم    قوات خالد بـن الوليـد وصـف نفـسها بأهنـا متحالفـة مـع                  وتفضل. ستقلةقيادة م 

وتفيـد التقـارير بـأن قـوات     . الشبابحركة بدال من وصف نفسها بأهنا متحالفة مع       اإلسالمية  
وقـد قـام    . لشورى يرأسه الـشيخ علـى إمساعيـل عبـديلي         ا) جملس(خالد بن الوليد ختضع لقيادة      

ــصل ال   ــشورى بف ــوات، مــصطفى علــ   جملــس ال ــسابق للق ــد ال ــام   يقائ ــدد بالقي ــدما ه ــود عن  عن
وات خالـد   إال أن تقريرا صحفيا غري موثوق حيـدد بـأن القائـد اجلديـد لقـ               . هبجمات على كينيا  

  بن الوليد هو حسن مهدي؛
 وشــاركت يف االســتيالء  ٢٠٠٨أغــسطس /ظهــرت القــوة ألول مــرة يف آب   )ج(  

عــة اكتــوبر أعلــن رئــيس جملــس الــشورى أن اجلم أ/ تــشرين األول٦ وبتــاريخ .علــى كيــسمايو
  . عة يف القتال الدائر يف العاصمةاستبدأ عملياهتا يف مقديشو، وعقب ذلك شاركت اجلم

  
  القوات غري املنتسبة وغري النظامية  -واو   

   السفلىيإدارة شبيلقوات     
كومــة احل الــسفلى هــي ميليــشيا ذات متركــز حملــي، ومتحالفــة مــع يقــوات إدارة شــبيل  - ٩٣

وعلـى الـرغم مـن    .  علـى حـد سـواء   باملهام العسكريةو، وتقوم مبهام الشرطة     االحتادية االنتقالية 
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عليها إال أن التقارير تفيـد بأهنـا تـضم أيـضا ميليـشيا مـن                حرب جدير   هيمنة عشرية آير من قبيلة      
ات  السفلى بأهنا إحـدى أكثـر قـو   يإدارة شبيلعشائر أخرى، مما يساهم يف شهرة قوات    بطون  

وقـد قُتـل    . ‘غـاين ’ آدن   ي علـ  ى السفل يويقود قوات إدارة شيبل   . األمن فعالية جبنوب الصومال   
  .٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول فرح، بلغم أرضي يف ينائب القائد، نوري عل

 الـسفلى عـن طريـق املـدفوعات الـيت           يويأيت جزء كبري من التمويل لقوات إدارة شـبيل          - ٩٤
  . ماركا الرئيسي - على طول طريق مقديشويتم مجعها يف نقاط التفتيش 

  
  لديغل ومرييفلي لتحرير اجيش     

هـو ميليـشيا قائمـة علـى العـشرية، وهـو متحـالف مـع                لديغل ومرييفلـي    لتحرير  اجيش    - ٩٥
وهـو يـضم    .  علـى الـسواء    املهـام العـسكرية   و، ويقوم مبهام الـشرطة      احلكومة االحتادية االنتقالية  

ــن ١ ٠٠٠ – ٨٠٠ ــواتعناصــر  م ــراهيم، حــاكم       ق ــد إب ــدي فتــاح حمم ــوده عب  األمــن، ويق
  .باي منطقة
 يقـع حتـت إشـراف       لـديغل ومرييفلـي   لتحريـر   اوحبسب حاكم منطقة بـاي فـإن جـيش            - ٩٦

 أن يـتم متويلـه      رضتـ فلـذا فمـن امل    . احلكومة االحتاديـة االنتقاليـة    وزارة الداخلية واألمن الوطين ب    
وحبـسب مـصادر أجـرى      .  يتلقـى مثـل هـذا الـدعم        من احلكومـة املركزيـة، إال أنـه يف الواقـع ال           

يــدوا، فـإن عـدم الـدفع بطريقــة منتظمـة هلـذه امليليـشيا يعــين أن       امعهـا فريـق الرصـد مقابلـة يف ب    
نعــدام األمــن يف الالعديــد مــن أفرادهــا قــد حتــول إىل اإلجــرام وأهنــم أصــبحوا مــصدرا رئيــسيا   

  . بينهمنيمألوفشيئني  منها فرار اخلدمة والتركوأصبح . املنطقة
  

  األفريقية النفط  سيكوبيكس وشركة :امليليشيا التجارية    
ــة    - ٩٧ ــاريخ  اأعلنـــت شـــركة عـــسكرية خاصـ ــا يف فرنـــسا، بتـ ــا ســـيكوبيكس ومقرهـ مسهـ
، تقــوم شــركة احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة  مــع “تفــاق شــراكةا”مــايو، أهنــا وقَّعــْت  /يــارأ ٦

ع حالـة األمـن مبيـاه البحـر الـصومالية، سـواء           باملسامهة يف رفـ   ”سيكوبيكس، مبقتضى أحكامه،    
وأكـدت   .)١٠(“) ميـل  ٢٠٠(قتصادية اخلالـصة    اليف مياهها اإلقليمية أو ضمن حدود منطقتها ا       

سـتخبارات سـاحلية وتـدريب    ايـضا إنـشاء قـدرات    أتقارير وسائط اإلعالم بأن االتفاق يشمل      
 عبـدالرازق   حتاديـة االنتقاليـة   احلكومـة اال  ع االتفـاق مـن جانـب        وقد وقّ . وحدة احلرس الرئاسي  

  . آدام حسن، كبري مستشاري الرئيس

__________ 
 مـــن بــيري مارزيـــايل،كبري املــوظفني التنفيـــذيني بـــسيكوبيكس، إىل   ٢٠٠٨يوليـــه / متــوز ٢٨رســالة مؤرخـــة    )١٠(  

  .الرصد فريق
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ويف مقابلة الحقة مع وسائط اإلعالم، أفـاد حـسن بـأن سـيكوبيكس أعطيـت املوافقـة             - ٩٨
فقط على العمل من أجل هذا العقد والسعي للحصول على التمويل املطلوب له، واملقـدر بـني      

   .)١١(ثالث سنوات مليون دوالر خالل ١٥٠ مليون دوالر و ٧٥
يف كتب فريـق الرصـد إىل كـبري املـوظفني التنفيـذيني             ،  ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢٢وبتاريخ    - ٩٩

بلــغ الـسيد مارزيــايل فريــق  أو. ســيكوبيكس بــيري مارزيـايل للحــصول علــى توضـيح منــه  شـركة  
ــشرك   ــيس ل ــه ل ــشطة تهالرصــد بأن ــة” أن ــأي    “حالي ــق الرصــد ب ــه ســيبلغ فري ــصومال، وأن  يف ال

  . قبليةتطورات مست
ــأن شــركة الــ   ٢٠٠٨أغــسطس /ويف آب  - ١٠٠  نفط تلقــى فريــق الرصــد معلومــات تفيــد ب

األفريقيــة، وهــي شــركة مقرهــا يف فــانكوفر بكنــدا، بــدأت يف تعــيني حــراس مــسلحني حملــيني   
  . و ببونتالندساسحلماية مرافقها يف بو

 نفطبـشركة الـ   مت اختطاف مواطن بريطاين يعمل ،٢٠٠٨أكتوبر  /ويف تشرين األول    - ١٠١
وحبسب التقارير الـصحفية فـإن       .)١٢(وساساألفريقية لفترة وجيزة عندما كان مسافرا خارج بو       

.  األفريقيــة لتعــيني حــراس أمــن مــسلحني أجانــب نفطهــذه احلادثــة هــي الــيت دفعــت شــركة الــ 
 األفريقيــة نفطكتــب فريــق الرصــد إىل شــركة الــ ، ٢٠٠٨أكتــوبر / تــشرين األول٢٩وبتــاريخ 
  .ق من صحة هذه املعلوماتسعيا للتحق

  
  أفراد األمن التابعون لألمم املتحدة    

 ني  أنــشئت قــوة حــراس األمــن الــصومايل املــسلحني التــابعني لألمــم املتحــدة واملعــروف  - ١٠٢
ــم   ــا باسـ ــزرق ”عمومـ ــصان الـ ــنة “ القمـ ــسق     ١٩٩١يف سـ ــب منـ ــابعني ملكتـ ــباط تـ ــن ضـ  مـ

حلـني الـصفة املؤسـسية، حيـث يعمـل          املتحدة لشؤون األمن وأضفيت عليهم منـذ ذلـك ا          األمم
هؤالء مبوجب عقود خدمة مع األمم املتحـدة لتقـدمي خـدمات أمـن خاصـة بـاملواقع وخـدمات                  

ويقـوم برنـامج    . املرافقة املسلحة فيما يتعلق بعمليات األمم املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـة             
يف مقديـشيو   “ رقالقمـصان الـز   ” شخـصا مـن ذوي       ٣٥املتحـدة اإلمنـائي بـإدارة عقـود          األمم

ببنـادق نـصف آليـة    “ القمـصان الـزرق  ”وقد جرى تزويـد أصـحاب   .  أشخاص يف بايدوا ٩ و

__________ 
/  حزيـــران ٢٠ “اربة عـــن دور شـــركة أمـــن فرنـــسية يف الـــصومال    نـــشوء تقـــارير متـــض  ”أليـــشا رويـــو    )١١(  

 http://www.voanews.com/english/archive/2008-06/2008-06-20-voa64.cfm?CFID=63097984 ،٢٠٠٨ يونيه
&CFTOKEN=86707889٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٧ االطالع عليه بتاريخ ، مت.  

  )١٢(  http://www.somalinet.com/news/world/Somalia/1707.  
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وتوظـف وكـاالت أخـرى تابعـة     . )١٣(، اليت ميتلكهـا ويـصوهنا فـرادى احلـراس    AK-47من طراز  
  .لألمم املتحدة حراسا مسلحني حمليني بصفة خمصصة الغرض يف جوهر وواجد

، نفذ برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي تقييمـا ألداء أصـحاب    ٢٠٠٧  ويف منتصف سنة   - ١٠٣
وكــذلك لوحــدات الــشرطة التابعــة لوحــدة احلمايــة اخلاصــة، وألقــى بظــالل (القمــصان الــزرق 

أصحاب القمصان الزرق ليست هلم واليـة       ”الشك حول وضعهم القانوين، حيث جاء فيه أن         
شـتباك وال يوجـد أي اتفـاق رمسـي       واضحة لتقـدمي خدمـة أمـن مـسلح، وال قواعـد خاصـة باال              

ــة    ــة االنتقاليـ ــة االحتاديـ ــني احلكومـ ــهم وبـ ــزرق    . )١٤(“بينـ ــصان الـ ــحاب القمـ ــرا ألن أصـ ونظـ
يشكلون جزءا من مؤسسات قطاع األمن الـصومايل، يـرى فريـق الرصـد أهنـم ال يـستوفون                    ال

  ).٢٠٠٧ (١٧٤٤شروط األهلية فيما يتعلق باإلعفاءات مبوجب قرار جملس األمن 
  

  انتهاكات حظر توريد األسلحة  -ثا ثال  
  نظرة عامة  -ألف   

  ظلت أمناط انتهاكات حظر توريد األسـلحة ثابتـة نوعـا مـا طـوال فتـرة واليـة فريـق                      - ١٠٤
ويعكـس احلجـم    . الرصد، وتبدو متفقة بشكل عام مع النتائج اليت توصل إليها التقريـر الـسابق             

إن الـرتاع مـنخفض احلـدة نـسبيا؛         : ة عوامـل  القليل نسبيا من توريد األسلحة إىل الصومال عـد        
ــشنها مــع بعــض االســتثناءات تــشكيالت عــسكرية صــغرية      ــة منتظمــة ت ــز بأعمــال قتالي . ويتمي

  .وبارتفاع كثافة األسلحة املتداولة فعال يف الصومال
  وقــد وجــد فريــق الرصــد بــضعة مؤشــرات علــى تفــاقم انتــهاكات حظــر توريــد            - ١٠٥

وال تـزال القـوات     . ا ونطاقهـا، علـى مـدى الـشهور الـستة املاضـية            األسلحة، من ناحييت طبيعته   
املسلحة الصومالية واجلماعات املسلحة الصومالية حتوز ترسانات حمدودة نوعـا مـن األسـلحة،               

ويف الطـرف األدىن مـن      . )١٥(وهي تتألف أساسا من أسلحة صغرية ومن أسـلحة مـشاة مجاعيـة            
، وقنابـل يدويـة؛ ويف الطـرف األعلـى     سدساتومـ  AK-47هذه الطائفة توجد بنادق من طـراز    

. منها توجد مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مضادة للدبابات ومدافع هاون متوسـطة املـدى          

__________ 
ــصوما         )١٣(   ــائي يف ال ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــن برن ــة اجلــزاءات م ــة إىل جلن ــالة موجه ــاريخ رس ــشرين ١٢ل بت  ت

  .٢٠٠٨نوفمرب /الثاين
تقييم ألداء أصحاب القمصان الزرق يف جنوب ووسط الصومال فيما يتعلق مبا وضعه برنامج األمم املتحـدة               )١٤(  

، Salama Fikira Strategic Rosk Management، اإلمنـائي يف الـصومال بـشأن سـيادة القـانون وبرنـامج األمـن       
  .٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٩

  .أسلحة يتطلب محلها وتشغيلها شخصني أو ثالثة أشخاص  )١٥(  
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ويوجد عدد صغري من املركبات املدرعة العاملة، وقطع من املدفعية ومدفعية صـاروخية، نـادرا               
  .ما تستخدم يف القتال

ــا زال وجـــود القـــوات اإلثي  - ١٠٦ ــا للجماعـــات    ومـ ــة علـــى أرض الـــصومال، ودعمهـ وبيـ
وتواصـل  . الصومالية املتحالفة يعتربان بنظر فريق الرصد مبثابة انتهاكات حلظر توريـد األسـلحة           

وال يـزال الـيمن     . إريتريا تقدمي الدعم السياسي واملايل والعسكري جلماعات املعارضة املـسلحة         
وقــد أتاحــت املــساعدات اخلارجيــة  . الميثــل أهــم مــصدر لتوريــد األســلحة جتاريــا إىل الــصوم  

املقدمة لبناء قدرات قـوات األمـن التابعـة للحكومـة االحتاديـة االنتقاليـة ثغـرة هامـة حتـول منـها                       
  .األسلحة واملعدات واملهارات العسكرية إىل السوق املفتوح أو إىل مجاعات املعارضة املسلحة

ــص      - ١٠٧ ــن يف ال ــة األم ــام يف بيئ ــد ه ــم جدي ــة َمعلَ ــات      ومث ــدد اجلماع ــادة ع ــو زي ومال وه
اإلجرامية املسلحة بشكل ملحوظ، مبا يف ذلـك امليليـشيات البحريـة الـضالعة بأعمـال القرصـنة                  

وقد ساعد على زيادة عدد هذه اجلماعات ارتفاع املبـالغ املطلـوب   . والسطو املسلح يف البحار  
ــدا         ــلحة واملع ــى شــراء األس ــدرهتا عل ــادة ق ــا يف ذلــك زي ــة، مب ــا كفدي ــاق علــى  دفعه ت واإلنف

ورغــم تــوفر بعــض األدلــة علــى . مؤســسات امليليــشيات انتــهاكا للحظــر علــى توريــد األســلحة
وجــود صــالت بــني القرصــنة واالجتــار باألســلحة وأنــشطة بعــض مجاعــات املعارضــة املــسلحة، 
يشعر فريق الرصـد حاليـا مبزيـد مـن القلـق إزاء تواطـؤ مـسؤولني يف إدارة بونتالنـد علـى مجيـع                  

  .يات، فيما يبدو، مع شبكات القراصنةاملستو
  وقد ظهر َمعلَم جديد هام آخر للبيئـة األمنيـة وهـو التطـور الـسريع ألجهـزة الـتفجري                 - ١٠٨

وشـكل شـن    . املرجتلة، مما يـشري إىل اسـترياد خـربة فنيـة وانتقـال مهـارات مـن خـالل التـدريب                    
 تــشرين ٢٩ساســو يف مخــس هجمــات تفجرييــة انتحاريــة متناســقة ومتزامنــة يف هرجيــسة وبو  

  . نقلة نوعية تفوق العمليات السابقة باستخدام هذه األجهزة٢٠٠٨أكتوبر /األول
  ومــن بــني التطــورات األخــرى يف أثنــاء فتــرة الواليــة ورود تقــارير عــن وجــود عــدد   - ١٠٩

وعلـى عكـس مـا ورد يف تقـارير سـابقة،            (صغري من األسلحة األكثر تطورا املـضادة للـدبابات          
يــق الرصــد املعــين بالــصومال أي دليــل يــشري إىل وجــود أســلحة صــاحلة لالســتعمال    جيــد فر مل

، وأعداد صغرية من القذائف احملمولة املوجهة مـن الـسطح   )مضادة للدبابات وموجهة السلكيا 
  .إىل اجلو، واالستخدام املتزايد ملعدات الرؤية الليلية
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  تقدمي الدعم إىل مجاعات املعارضة املسلحة  -باء   
  يترياإر    

ــه       - ١١٠ ــسلحة جــرى تناول ــا إىل مجاعــات املعارضــة امل ــدم مــن إريتري ــدعم املق   موضــوع ال
ــابقة    ــارير سـ ــة يف تقـ ــرات S/2005/625(باستفاضـ ــرات S/2006/229؛ و ٤٢-٣٦، الفقـ ، الفقـ

؛ ٢٢-١١، الفقــــــــــرات S/2007/436؛ و ٥٥-١٥، الفقــــــــــرات S/2006/913؛ و )٢١-١٥
ى فريق الرصـد أثنـاء فتـرة الواليـة احلاليـة، معلومـات              وتلق. ٨٤-٧٧، الفقرات   S/2008/274 و

من جمموعة واسعة من مصادر موثوقة تفيد بأن إريتريا تواصـل تقـدمي الـدعم إىل التحـالف مـن               
فــصيل أمســرة، وكــذلك إىل عــدد متزايــد مــن مجاعــات املعارضــة  /أجــل إعــادة حتريــر الــصومال

  .املسلحة األخرى واجلماعات الفرعية
يتريـا أداة فعالـة يف تـشكيل التحـالف مـن أجـل إعـادة حتريـر الـصومال يف                      وكانت إر   - ١١١

، ومارســت الــضغط لــضمان احتفــاظ يوســف  ٢٠٠٧ســبتمرب /مــؤمتر عقــد يف أمســرة يف أيلــول
وقدمت أمسرة بعد ذلـك جمموعـة       . إنضاعدي مبنصبه كرئيس لألركان الحتاد احملاكم اإلسالمية      

العسكري لـضمان تفعيـل التحـالف مـن أجـل حتريـر       من الدعم السياسي والدبلوماسي واملايل و  
، واصـلت إريتريـا استـضافة جنـاح         ٢٠٠٨مـايو   /وبعد انقسام هذا التحالف يف أيـار      . الصومال

واحد يرأسه الشيخ حسن ضاهر عـويس، يف حـني استـضافت جيبـويت اجلنـاح اآلخـر، برئاسـة                    
عم املـايل إىل    وتواصـل حكومـة إريتريـا تقـدمي الـد         . الشيخ شـريف شـيخ أمحـد وشـريف حـسن          

جناح أمسـرة، وتـسليم شـحنات أسـلحة مـن حـني إىل            /التحالف من أجل إعادة حترير الصومال     
دراسـة  : انظر الفرع دال، على سـبيل املثـال  (آخر إىل قوات التحالف وحلفائه داخل الصومال   

. هحممد سعيد أتوم وميلشيا جلجلة، وتقدمي وثائق سفر إريترية لبعض كبار قادتـ            : حالة إفرادية 
ويف الوقت نفسه، بدأت احلكومة اإلريترية تطوير صالت مـع جمموعـات مـسلحة أكثـر تنوعـا                  

  .داخل الصومال
  وقد تلقى فريق الرصد تقارير موثوقة عديدة من مصادر حكومية ومن شـهود عيـان                 - ١١٢

 يـتم و. صوماليني تفيد أن إريتريا تقدم تدريبا عسكريا جلماعـات املعارضـة الـصومالية املـسلحة              
ــه       ــشترك في ــية، وي ــع أساس ــة مواق ــة أو أربع ــدريب يف ثالث ــاء    الت ــدربني أثن ــن املت ــات م ــدة مئ ع

  .٢٠٠٨ سنة
  وظل فريق الرصد يتلقـى معلومـات تفيـد أن شـحنات مـن األسـلحة والـذخرية تنقـل          - ١١٣

بيد أن نـسبة    . على منت قوارب صغرية، تبحر من إريتريا، ال تزال تسلم بصفة منتظمة نوعا ما             
والغـرض مـن    . ثري من املساعدات اإلريترية، تتخذ اآلن شكل تربعـات نقديـة أو عينيـة             أكرب بك 

التأكيد اجلديد على التربعات النقدية ليس بقـصد تـسليح املعارضـة فحـسب، بـل أيـضا بقـصد                    
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نزع سالح احلكومة االحتاديـة االنتقاليـة والقـوات اإلثيوبيـة بإغرائهـا ببيـع أسـلحتها وذخائرهـا                   
  .ة، أو بإغرائها بترك اخلدمة كليةومالبسها الرمسي

  وقال مصدر سري من التحالف من أجل إعادة حترير الصومال يدعى أنه هـو نفـسه                  - ١١٤
تلقى أمواال نقديـة مـن احلكومـة اإلريتريـة يف عـدة مناسـبات، لفريـق الرصـد أن أمسـرة تـساهم                      

عــسكرية الــيت  دوالر شــهريا للعمليــات ال٥٠٠ ٠٠٠ دوالر و ٢٠٠ ٠٠٠مببــالغ تتــراوح بــني 
يقوم هبا التحالف من أجل إعادة حترير الصومال ويتوقف ذلك علـى احلالـة علـى أرض الواقـع                    

ــاء ذروة عمليــات القتــال،  ٢٠٠٧حــدث يف معاملــة ماليــة واحــدة معينــة يف مطلــع ســنة   ( ، أثن
وهذا الـرقم يتفـق     ). تفيد التقارير أن إنضاعدي تلقى مليون دوالر يف معاملة مالية واحدة           كما

بشكل عام مع تقـدير وضـعه مـصدر اسـتخبارات مقـره يف نـريويب، ومفـاده أن أمسـرة أرسـلت                   
 مليــون دوالر إىل مجاعــات املعارضــة املــسلحة يف الفتــرة مــن كــانون   ١,٦مبلغــا يقــدر حبــوايل 

أمـا القنـوات املاليـة األساسـية     .  عـن طريـق كينيـا وحـدها    ٢٠٠٨سـبتمرب  /يناير إىل أيلول /الثاين
ومـن حـني آلخـر حيمـل املبـالغ النقديـة            . طريق ديب وجيبـويت ورمبـا الـسودان       األخرى فهي عن    

  .حامل حقيبة واحد أو أكثر مباشرة إىل الصومال
  ووفقا ملـصادر متعـددة، بعـضها ممـن لـديهم معرفـة مباشـرة هبـذا اإلجـراء، يـتم تـوفري                     - ١١٥

ملواقـع، وأمـا حيمـل    األموال النقدية إما من حساب مصريف لسفارة إريترية يف موقـع مـن تلـك ا          
وعندئذ ميكـن إرسـال األمـوال النقديـة         . املبالغ باليد حامل حقيبة من أمسرة إىل اجلهة املقصودة        

أوعــن طريــق الوكــاالت الــصومالية  ‘ وســترن يونيــون’إىل الــصومال مببــالغ صــغرية عــن طريــق  
ــة  ــة إىل رجــال   . اخلاصــة بــاحلواالت املالي  األعمــال ويــتم بــشكل متزايــد تــسليم األمــوال النقدي

املتعاطفني الذين يستخدموهنا لشراء املـواد الغذائيـة، واملالبـس املـستعملة أو الـسلع اإللكترونيـة            
ومبجرد دخول هذه البـضائع إىل الـصومال، يعـاد بيعهـا عندئـذ لتمويـل         . للتصدير إىل الصومال  

  .الكفاح املسلح
ــة حلظــر توريــد   - ١١٦ ــة    ويعتقــد فريــق الرصــد أن االنتــهاكات اإلريتري ــتم مبعرف  األســلحة ت

وبإذن كبار املسؤولني يف احلكومة اإلريتريـة واجلبهـة احلاكمـة وهـي اجلبهـة الـشعبية مـن أجـل                     
. ومع ذلك، تتوىل املسؤولية عن العمليات دوائـر االسـتخبارات اإلريتريـة           . الدميقراطية والعدالة 

ويتــوم مــن كبــار ووفقــا ملــصادر متعــددة مــن املعارضــة ومــن احلكومــة، يعتــرب العقيــد طعمــة غ   
ويواصــل فريــق الرصــد التحقيــق يف التقــارير الــيت تفيــد بــضلوع مخــسة         . الشخــصيات فيهــا 

  .مسؤولني آخرين على األقل من احلكومة اإلريترية يف تلك العمليات
  ويــدعى أن إريتريـــا ليـــست وحـــدها الــضالعة يف عمليـــة متويـــل مجاعـــات املعارضـــة   - ١١٧

وقـد تلقـى   . دول أخرى ترغب يف متريـر أمـوال هلـذا الغـرض     املسلحة، وإمنا تعمل أيضا كقناة ل     
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فريق الرصد مزاعم غري مؤكدة حـىت اآلن خبـصوص عـدة دول تنـدرج يف هـذه الفئـة، وجتـرى                      
  .حاليا حتقيقات يف هذا الشأن

  
  اليمن    

ــسوق       - ١١٨ ــاره ال ــيمن باعتب ــدة دور ال ــستندات عدي ــة مب ــارير ســابقة موثق   أثبتــت عــدة تق
ورغــم أن القيــود اليمنيــة املفروضــة علــى .الــصومال التجاريــة مــن األســلحةالرئيــسية لــواردات 

 قللـت نوعـا مـا مـن حجـم الـصادرات إىل              ٢٠٠٨يونيـه   /مبيعات األسلحة احمللية منـذ حزيـران      
الصومال وآلت إىل رفع أسعار األسلحة يف األسواق الصومالية، فمـا زال الـيمن يعتـرب املـصدر                  

وال تـزال األسـلحة الـواردة مـن         . ئر الـواردة إىل الـصومال     التجاري الرئيـسي لألسـلحة والـذخا      
اليمن تغذي مبيعات األسلحة باملفّرق يف الصومال، كما تغـذي احتياجـات املعارضـة املـسلحة                

وتشتري اجلماعات املتمردة يف إثيوبيا أيضا أسلحة وذخـائر مـن الـيمن،             .واجلماعات اإلجرامية 
وحيـدث اجتـار علـى نطـاق     . اكا حلظـر توريـد األسـلحة   اليت متر إليها بعدئذ عرب الـصومال، انتـه   

أصغر يف تدفقات األسلحة والذخرية مـن الـصومال إىل الـيمن، لـدعم املتمـردين اليمنـيني علـى                    
  .قيل حد ما
  ويف الــسنوات األخــرية، أصــبح خفــر الــسواحل الــيمين أكثــر نــشاطا يف منــاطق امليــاه  - ١١٩

عض األثر فيمـا يبـدو، علـى االجتـار باألسـلحة مـن              وقد ترك هذا ب   . الساحلية بني عدن واملكال   
بيــد أن عــدم تــسيري  . املــوانئ الواقعــة علــى طــول هــذه املنطقــة الــيت تراقبــها دوريــات حراســة    

دوريات حراسة منتظمـة مـن خفـر الـسواحل الـيمين إىل املنطقـة الواقعـة شـرق املكـال يعـين أن                        
ويـتم أساسـا مـع الـساحل الـشمايل      االجتار باألسلحة يتواصـل دون انقطـاع مـن هـذه املنـاطق،            

ــد ــصادر أخــرى       . لبونتالن ــد ويف صــوماليالند، وكــذلك م ــسلطات يف بونتالن ــد أكــدت ال وق
متعددة أجرى فريق الرصد، مقابالت معها، أن التهريب البحري من اليمن، عرب خليج عـدن،               

  .ال يزال حبد ذاته أكرب مصدر لألسلحة
ر باألســلحة علــى نطــاق واســع لتوريــدها إىل    وتنكــر احلكومــة اليمنيــة حــدوث اجتــا - ١٢٠

الصوماليني، وأبلغت فريق الرصد أنه حدثت فقط حالتـا اعتـراض لـشحنات أسـلحة منـذ سـنة                   
ومـع ذلـك، اسـتطاع      . )١٦(٢٠٠٨يوليـه   / متـوز  ٥، مبا يف ذلك ضبط شـحنة أسـلحة يف           ٢٠٠٤

ء عـدة مقـابالت     فريق الرصد تأكيد ما ورد يف التقارير عن االجتار باألسـلحة مـن خـالل إجـرا                
  .مع مصادر موثوقة وعمليات تفتيش لعدة شحنات من األسلحة

__________ 
  .٢٠٠٨أغسطس / آب٥إحاطة إعالمية قدمها مسؤولون يف احلكومة اليمنية، صنعاء،   )١٦(  
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أغسطس، قـام فريـق الرصـد يف هرجيـسة بتفتـيش شـحنة مـن الـذخائر                  / آب ١٧  ويف    - ١٢١
وكانـت الـذخائر واردة     .  يف بـوراو   ٢٠٠٨أبريـل   / نيسان ١٥ضبطتها سلطات صوماليالند يف     

وكانـت تتـألف مـن    . تحريـر الـوطين يف إثيوبيـا   من اليمن، وكانت متجهة إىل جبهـة أوغـادن لل        
) RGP 7( قنبلة صاروخية مـن طـراز   ١٧٠ قنبلة يدوية، و ١٠٠ لغم مضاد للدبابات، و ١٠١

وقـد عبئـت األلغـام    .  مـم ٧,٦٢ طلقة ذخـرية مـن عيـار    ٤٤٠ صندوقا يضم كل منها      ١٧٠و  
يف صـنعاء، وتأكـد     املضادة للدبابات يف أكياس خمصـصة أصـال لتعبئـة األرز مـن شـركة مقرهـا                  

  .نتيجة التحقيق الذي أجرته السلطات من صوماليالند أن األسلحة شحنت من اليمن
  

  اجلماعات اإلجرامية املسلحة  -جيم   
  القرصنة    

  تطورت القرصنة بسرعة يف املياه الصومالية على مدى اإلثين عشر شهرا املاضـية مـن    - ١٢٢
ــصي    د غــري املــشروع، إىل صــناعة متطــورة  مــصدر حملــي لإلزعــاج، يــستهدف أساســا ســفن ال

وعملــت طبيعــة . وجيــدة التنظــيم يــشكل توســعها املــثري خطــرا يهــدد النقــل البحــري الــدويل    
القرصنة املرحبة بشكل غـري عـادي علـى حتويـل امليليـشيات الرعـاع الـيت تبحـر يف احمليطـات إىل              

يف املنـاطق   منظمات مقتدرة مدججة بالسالح ذات موارد جيدة وتـستخدم مئـات األشـخاص              
وبعض هذه اجلماعات ينافس أو يتفوق ماآلن علـى         . الشمالية الشرقية والوسطى من الصومال    

وينطــوي اقتنــاء . الــسلطات الــصومالية القائمــة مــن حيــث قــدراهتا العــسكرية وقواعــد املــوارد   
األســلحة والــذخائر واملعــدات ملواصــلة منــو هــذه امليليــشيات البحريــة بكــل تأكيــد تقريبــا علــى  

  .هاكات حلظر توريد األسلحةانت
  وتــشمل عمليــة التــصدي علــى املــستوى الــدويل لظــاهرة القرصــنة الــصومالية قــرارين - ١٢٣

والقـــــرار ) ٢٠٠٨ (١٨١٦صـــــادرين عـــــن جملـــــس األمـــــن لألمـــــم املتحـــــدة مهـــــا القـــــرار 
ــة باســتخدام مجيــع     ) ٢٠٠٨( ١٨٣٨ ــأمن األنــشطة البحري اللــذين يــسمحان للــدول املهتمــة ب

ورية يف مكافحة القرصنة يف املياه الصومالية، وإنشاء منطقة دوريات أمنية حبريـة             الوسائل الضر 
يف خلــيج عــدن، ) CTF-150(تــضطلع هبــا فرقــة العمــل املــشتركة البحريــة املتعــددة اجلنــسيات   

ويعتقـد  . ومبادرة االحتاد األورويب اخلاصة بالتنـسيق العـسكري ملكافحـة القرصـنة يف الـصومال        
 الشخــصيات القياديــة يف مجاعــات القرصــنة مــسؤولون عــن انتــهاكات  فريــق الرصــد أن بعــض

حظر توريد األسلحة، وأنه ينبغي النظر يف تطبيق اجلـزاءات املـستهدفة املفروضـة مبوجـب قـرار          
  .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ املؤرخ ١٨٤٤جملس األمن 

  



S/2008/769  
 

08-60471 37 
 

 العوامل املؤدية إىل تزايد أعمال القرصنة يف املياه الصومالية    

بــاألمر اجلديــد علــى امليــاه   أعمــال القرصــنة والــسطو الــيت ترتكــب يف البحــر   ليــست - ١٢٤
فقـد ارتفـع عـدد القراصـنة مـن          . ٢٠٠٨الصومالية، غري أهنا اختذت أبعادا غري مسبوقة يف عـام           

ــام    ــط يف عـ ــشرات فقـ ــضع عـ ــني    ٢٠٠٦بـ ــا بـ ــا اآلن مـ ــدر جمموعهـ ــداد يقـ  ١ ٠٠٠، إىل أعـ
ــا صــغريا٦٠  قرصــان، يــستخدمون حنــو ١ ٥٠٠ و ــادة االســتثنائية يف تــستحق و. )١٧( قارب الزي

 .  عن كثبأن ُتدرساإلجرامية األنشطة  هعدد هذ

يف اجملتمعـات احملليـة لـصيد األمسـاك      اليوم  أبرز ميليشيات القراصنة جبذورها     تضرب  و  - ١٢٥
 عامـا مـن   ١٨  الــ وخـالل  .سيما يف مشال شـرق ووسـط الـصومال    على الساحل الصومايل، ال   

صراع وعدم وجود حكومة مركزيـة فعالـة، أصـاب الـضرر اإليكولوجيـا واالقتـصاد يف هـذه                   ال
  بـشكل غـري مـشروع      يف صيد األمساك    على مدى سنوات    األجنبية السفناملناطق بسبب إفراط    

ة، يـ املصاعب االقتصادية احلقيقال تشكل و .وإلقاء النفايات السمية يف املياه اإلقليمية الصومالية
الـشعور بالـضيم مـن اسـتغالل        إضـافة إىل    صلة مباشـرة هبـذه العوامـل أم ال،          على  كانت  أسواء  

 للكـثري مـن القراصـنة فحـسب، بـل أهنـا          مالقوى األجنبية ملوارد الصومال البحريـة، مـصدر إهلـا         
  .تفيد أيضا يف شرعنة أنشطتهم يف عيون جمتمعاهتم احمللية

  ميتـد   القـرن األفريقـي    فبمحـاذاة . صنةالقرهناك كثري من األهداف املعّرضة ألعمال       و  - ١٢٦
 عـرب قنـاة   يـسري  مـن البحـر املتوسـط، و   يبـدأ لسفن من مجيـع األنـواع،     تسلكه ا  حبري هام  طريق

ونظـرا لـضيق خلـيج عـدن        . احمليط اهلندي ينتهي يف   السويس والبحر األمحر، وعرب خليج عدن ل      
 اطـه  ويف أضيق نق   حبريا ميال   ١٧٠الذي يفصل الصومال عن اليمن يف أعرض نقطة منه مبسافة           

ى مقربــة مــن الــساحل الــصومايل،  ميــل حبــري، تــضطر مجيــع الــسفن للمــرور علــ ١٠٠ مبــسافة
ــاه اليمنيــة    ويف ر عــدد ويقــّد. الواقــع يــشن القراصــنة الــصوماليون الكــثري مــن اهلجمــات يف املي

 . يف كل سنة سفينة٣٠ ٠٠٠السفن اليت تستخدم هذه اخلطوط البحرية بـ 

هم أيضا يف الزيادة السريعة ألعمال القرصـنة ضـخامة املكاسـب الـيت حيـصل                ومما سا   - ١٢٧
، وعـدم وجـود     عليها القراصنة؛ إذ عادة ما ُتدفع مبالغ الفدية اليت يطلبوهنـا مباليـني الـدوالرات              

ــساءلة ــى       . م ــدرة عل ــة ق ــصومال أي ــد، وال ميلــك وســط ال والقطــاع األمــين ضــعيف يف بونتالن
 يف املائـة    ٢٠ حـوايل    ٢٠٠٨وبلغت امليزانية الكلية لبونتالند لعـام        .اإلطالق على إنفاذ القانون   

فتــرة، وهــذا مــا يــشري إىل ســجال  فقــط مــن اإليــرادات املتوقعــة مــن أعمــال القرصــنة لــنفس ال  
ومعظــم احلكومــات األجنبيــة غــري قــادر علــى اعتقــال القراصــنة  .متكــافئ بــصورة خطــرية غــري

__________ 
الكثري ممن شاركوا يف عملية واحدة فقـط  يتقاعد  القراصنة بشكل سريع للغاية، إذ صفوفل يف  جيري التحوُّ   )١٧(  

  .تمتعوا باألرباح اليت جنوهاكتب هلا النجاح، ليس
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 أن القرصــنة يوخالصــة القــول هــ  . يــة القــضائية وحماكمتــهم بــسبب العوائــق املتعلقــة بالوال   
  .عوائد كثري الاملخاطرقليل أصبحت نشاطا 

وتتنبــأ  . كــبرية بــسبب أعمــال القرصــنة خــسائرتكبــد الــصومال واجملتمــع الــدويل  يو  - ١٢٨
، املتخصــصة بالــصناعة البحريــة، بــأن تتجــاوز مبــالغ  Lloyd’s List “لويــدز ليــست”صــحيفة 

يون دوالر من دوالرات الواليات املتحـدة، كمـا زادت قيمـة أقـساط               مل ٥٠الفدية هلذه السنة    
  .املاضي  مبقدار عشرة أمثال خالل العامنالتأمني على الشحن التجاري يف خليج عد

 هتديـدا   يةل األنـشطة الـيت تقـوم هبـا امليلـشيات البحريـة الـصومال              ، تشكِّ  لذلك ونتيجة   - ١٢٩
 مليــون صــومايل إىل ٢,٥قــت حيتــاج فيــه مــا يقــدر بـــ  ل املــساعدة اإلنــسانية يف والعمليــة إيــص

املــواد الغذائيــة وغريهــا مــن املعونــة الغذائيــة، كمــا أهنــا ترفــع تكــاليف الــواردات التجاريــة مــن  
  .الضرورية السلع
وبلغــت هــذه احلالــة مرحلــة مــن اخلطــورة حبيــث تتفــاوض حاليــا كربيــات شــركات     - ١٣٠

قنـاة  /املـرور يف خلـيج عـدن والبحـر األمحـر          يـا   كل لكـي يتجنبـوا   الشحن مع مـستأجري الـسفن       
وقـد ال تـشكل   . بـدال منـها للمـرور عـرب رأس الرجـاء الـصاحل      م  وإعـادة توجيـه سـفنه     السويس

ــا    ــاال مؤقت ــدابري ســوى إمه ــل شــركة       ف:هــذه الت ــيس، وهــو وكي ــريت ديف ــه روب ــا يقول ــا مل وفق
ــأمني البحــري احملــدودة“ هيــسكوكس” ــأمني  (  للت ــدز للت ــروع شــركة لوي متخــصص ) أحــد ف
جنـاح القراصـنة علـى شـواطئ الـصومال عامـل رئيـسي              ”ختطاف والفدية فـإن     لتأمني ضد اال  با

  .)١٨(“وراء تزايد اهلجمات يف أماكن أخرى، يف مناطق مثل نيجرييا وأمريكا اجلنوبيةأيضا 
  

  امليليشيات البحرية: تنظيم القراصنة وعملياهتم    
ذورها عميقـا يف اجملتمعـات احملليـة الـساحلية        تضرب امليلشيات البحرية الـصومالية جبـ        - ١٣١

يف مشال شرق ووسط الصومال، ويعكس تنظيمهـا اهليكـل االجتمـاعي الـصومايل القـائم علـى                  
تقــارير وســائط اإلعــالم الــيت تــصور منظمــات القراصــنة علــى أهنــم   ل وخالفــا. أســاس العــشائر

مـة يف معظمهـا، وضـعيفة     غـري منظ  فهـي مـة التنظـيم وجيـدة التـدريب،         كَمنظمات حمترفـة، وحمْ   
وتكمــن مــواطن قوهتــا يف عمــق دوافعهــا، ومتــسكها . التــدريب والعــضوية فيهــا ســريعة التقلــب

   .)xeerخري (بالقانون العريف مبدونة مشتركة لقواعد السلوك، أو 
الـشبكة األوىل تتخـذ مـن بونتالنـد      :جـد حاليـا شـبكتان رئيـسيتان    تووبـشكل عـام،     - ١٣٢

 عـشرية مـاجريتني، بينمـا تتخـذ         أفـراد مـن   مقرا هلا وتتـألف أساسـا مـن         ) مشال شرق الصومال  (
__________ 

 مليـون   ٥٠ قـد ترتفـع إىل       بّحارةفدية ال ”، بعنوان   ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٥مقالة جريي فرانك املنشورة يف        )١٨(  
  .www.lloydslist.com/ll/news:  متاحة على املوقع الشبكي“دوالر
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ــام األول       ــضم يف املق ــرا هلــا، وت ــصومال مق ــشبكة األخــرى مــن وســط ال ــراداال  مــن عــشرية  أف
 اليت يقطنـها بـشكل   إيل يف بونتالند تقيم يف مقاطعة أمهيةوأشد مجاعات القراصنة  .جدير حرب

 أن هنــاك مجاعــات أخــرى تعمــل انطالقــا مــن  الّ عيــسي حممــود، إريةرئيــسي أحــد بطــون عــش
وتعمــل شــبكة القرصــنة . )١٩(بوساســو، وألــوال، وحــافون، وبــايال، وقندلــة، وبرغــال، وغرعــاد

، نظـرا ألهنـا تقـع حتـت سـيطرة      هـراردهريي وسـط الـصومال انطالقـا مـن مقاطعـة      املوجودة يف   
رصنة، متتـد لتتجـاوز حـدود     أنشطة القيف أن املشاركة   إالّ. جديربطن ساليبان من عشرية حرب      

  .وتتداخل هاتان الشبكتان وتتعاونان إىل حد ما.  هاتني العشريتنيبطون
 عمليـات القرصـنة     )الناتو(ملنظمة حلف مشال األطلسي     ويصف مركز الشحن التابع       - ١٣٣

 :بالعبارات التالية

 تضـ تعّر. القراصنة يف مقديـشو املعّرضة هلجمات  نطقة  املمنطقة خليج عدن و     )أ(  
ــر مــن   ــهجوم يف هــاتني املنطقــتني يف عــام   ســفينة ٦٠أكث ــتني  . ٢٠٠٨ لل وخيــدم هــاتني املنطق

  املكــال والــشحر يف الــيمن  ومــنو ومقديــشو يف الــصومال،   بوساّســتتخــذ مــن  “ّمســفن أ”
  هلا؛ قواعد

ترسو السفن الـيت يـتم االسـتيالء         : وهوبيو إيلالفدية يف   املنطقة اخلاضعة لدفع      )ب(  
وتقـوم شـبكات دعـم سـاحلية      . وهوبيـو إيـل  عدن واحمليط اهلندي بـالقرب مـن   عليها يف خليج

ــاه والقــات للقراصــنة والرهــائن، يف انتظــا     ــة واملي ــوفري األغذي ــة ومــن مثّ إطــالق   بت ــع الفدي ر دف
  ؛الرهائن سراح

تقع هذه القاعدة إىل حد كـبري حتـت سـيطرة     :هراردهرييقاعدة القراصنة يف   )ج(  
 أيضا نقـاط رسـّو سـيئة الـصيت       وتشمل بأعمال القرصنة     امسها رتبطييت  ر ال َبَح/عشرية سليمان 

  ؛أنشطة هتريب األسلحةيف تستخدم باعتبارها 
 أحيانـا بوصـفه أول   يـستخدم مينـاء ألـوال    : ألوالمالذ القراصنة اآلمن يف ميناء  )د(  
ملينـاء  وُيـستخدم هـذا ا    . لقراصنة الذين يأتون بسفن استولوا عليهـا مـن خلـيج عـدن            ل مالذ آمن 

للتزود باملؤن والوقود مـن جانـب القراصـنة املتـوجهني إىل قواعـد القرصـنة الرئيـسية يف مـوانئ                     
جلَـب اليخـوت الـصغرية إىل هـذا املكـان وتؤخـذ طواقهمـا إىل        وُت .هراردهريي، وهوبيو، وإيل

__________ 
ولـدى كتابـة هـذا التقريـر،        .  الـسنة   مليون دوالر من مبالغ الفديـة هـذه        ٣٠ إيل حنو    مجاعةُيتوقع أن تكسب      )١٩(  

ــ ــة اتكانـ ــا  جلماعـ ــع طواقمهـ ــز ســـت ســـفن مـ  MV GREAT OCEAN, MV AFRICAN:هـــي  حتتجـ

SANDERLING, MV STOLT VALOR, MV GENIUS, MV ACTION, MT YENEGOA OCEAN. .
 MV FAINA, MV CENTAURI, MV CAPTAIN: حتتجز السفن التالية مع طواقمهاهريي هرادمجاعةوكانت 

STEFANOS.  
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يـه   هي إحدى القرى الساحلية القليلة الـيت يوجـد ف  وألوال. الشاطئ لتحتجز رهائن طلباً للفدية  
  .مهبط ترايب ممهد للطائرات يف حالة جيدة نسبيا

  
 القيادة وطريقة العمل    

يعــزى منــو شــبكات القرصــنة يف بونتالنــد ووســط الــصومال، يف جــزء كــبري منــه إىل    - ١٣٤
قـّدم  وقـد سـبق لفريـق الرصـد أن     . العالقات اليت جتمع بني عدد قليل من الشخصيات الرئيسية 

ــشبكة     شاركة غــاراد حممــود حم وصــفا ملــ  ــد ل ــوين، وكالمهــا قائ ــدي حــسن أف مــد، وحممــد عب
وتــشري املعلومــات الــيت . ، يف أعمــال القرصــنة)٢٠(هــراردهرييالــصومال املركزيــة املوجــودة يف 

ــاه”تلقاهــا فريــق الرصــد إىل أن فــرح هريــسي كــوالن    ، القــدامى وهــو أحــد معارفهمــا  “بوي
 .مال القرصنةوارتكبوا معا العديد من أع، ٢٠٠٥يف عام انضم إليهما  قد

 اشـتباك وقـع بـني ميليـشياهتم، أسـفر عـن             بـسبب  ٢٠٠٧وتوقفت أنشطتهم يف عـام        - ١٣٥
. ســقوط عــدد مــن القتلــى، وعــادت مجاعــة بويــاه إىل بونتالنــد حيــث أقامــت شــبكة مــستقلة   

 إيـل  جرت مـصاحلة بـني اجلمـاعتني واسـتأنفتا شـراكتهما، واختـذتا مـن                 ٢٠٠٨مطلع عام    ويف
ــسية   ــدة رئيـ ــاتللعمقاعـ ــق الر . ليـ ــصادر فريـ ــدد مـ ــات   وحتـ ــارير املنظمـ ــن تقـ ــد، فـــضال عـ صـ

  .منظما ومموال رئيسيا ألنشطة القرصنة احلكومية، بوياه بوصفه غري
ويف العديــد مــن النــواحي، تــسترشد عمليــات القرصــنة يف تنظيمهــا مببــادئ املــشاريع    - ١٣٦

ويقــوم املمولــون،  .ينياخلاصــة أكثــر ممــا تــسترشد باالســتراتيجية والتخطــيط العــسكرالتجاريــة 
فيهم بوياه وعدد آخر من أبرز الشخصيات السياسية والتجارية الـذين ميتلكـون أصـوال يف                 مبن

ــة  مــصائد األمســاك، بتقــدمي ا  ــها  ألمــوال املبدئي ــؤدي عمل ــة لكــي ت ــشيات البحري وعــادة  .للميل
تـصاالت  حة والـذخائر، ومعـدات اال      القراصنة بـالقوارب، والوقـود، واألسـل       يقومون بتزويد  ما
ويبـدو أن هـذه األفرقـة املتقدمـة         .  عليهـا  واالستيالءعن السفن   مقابل حبثهم    مرتبات،   منحهمو

تستفيد، أكثر فأكثر، من املعلومات االسـتخباراتية املقدمـة مـن خمـربين يقومـون برصـد املـوانئ                   
  .الرئيسية يف البلدان اجملاورة

 بغيـــة توســـيع نطـــاق “سفن األمالـــ”ويتزايـــد جلـــوء القراصـــنة أيـــضا إىل اســـتخدام    - ١٣٧
 لالختطـاف ) سـيما سـفن صـيد األمسـاك        ال(ض بعـض الـسفن      تعـرّ تو. عملياهتم ودرجة طاقتـها   

ــ.  اســتخدامها كــسفن أميلغايــة وحيــدة وهــ   اليخــت اهلجــوم علــى ســبيل املثــال، ســبق  ىفعل
، اختطــاف ســفينة الــصيد الروســية  ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان٤ يف Le Ponantالفرنــسي الفــاخر 

 . مــيال حبريــا مــن جنــوب الــساحل الــيمين٥٧، علــى بعــد حــوايل FV Burum Ocean الــصنع

__________ 
  .S/2008/274 من الوثيقة ٦٦ إىل ٦٤انظر الفقرات من   )٢٠(  



S/2008/769  
 

08-60471 41 
 

ــالوقود         ــدها ب ــد تزوي ــد، حيــث أعي ــوال يف بونتالن ــسفينة أُخــذت إىل أل ــارير أن ال ــادت التق وأف
 ويف. التخلــي عنــها يف وقــت الحــقجــرى واســتخدمت كــسفينة أم للــهجوم علــى اليخــت، و 

أغـسطس  / آب٤، الـيت اختطفـت يف   MT Yenegoa Oceanحاالت أخرى، مثل حالـة الـسفينة   
، ُتستخَدم السفن الـيت ال يـتمكن أصـحاهبا مـن دفـع الفديـة، كـسفن أم حـىت يـتم دفـع                         ٢٠٠٨
ــة ــا قدمــه ووفقــا . الفدي ــاتو  مل ــابع حللــف الن  لعمليــات القرصــنة   مــن وصــف  مركــز الــشحن الت

ســـيحوت،  يف املكـــال، والـــشحر، و توجـــدمـــوانئ متـــوين الـــسفن األم فـــإنخلـــيج عـــدن،  يف
ــيمين، ويف بوس   ــساحل الــ ــى الــ ــضة علــ ــى   ونــــشطون، والغيــ ــشو علــ ــوال، ومقديــ ــو، وألــ اســ

 .الصومايل الساحل

الـسفن األم أو مـن الـشاطئ، باسـتخدام          ، سـواء انطلقـت مـن       عـادة   اهلجمات َشّنوُت  - ١٣٨
،  ملحقـة  ثالثة أو أربعة قوارب سريعة مصنوعة من األلياف الزجاجية، مزودة مبحركـات قويـة             

سفينة الــوتقــدم األســلحة الــيت اســتولت عليهــا  .  مــن أربعــة إىل مثانيــة قراصــنةل منــهاحيمــل كــ
Absalom عينــة منوذجيــة لألســلحة ٢٠٠٩ســبتمرب / أيلــول١٩ التابعــة للبحريــة الدامنركيــة يف ،

ــة مــن طــراز كالشــنيكوف، وقاذفــات قنابــل    : الــيت تــستخدمها فــرق القراصــنة  بنــادق هجومي
ـــصاروخي ـــ وقنابRPG-7Vة ــ    مــم مــن طــراز توكــاريف ٧,٦٢عيــار  ل إضــافية، ومــسدساتــ

TT-33   مــم مــن طــراز  ٨٩، وقاذفــات صــواريخ فرنــسية مــضادة للــدبابات عيــار LRAC F1 ،
وكـان حبـوزة القراصـنة أيـضا أجهـزة هـاتف       .  إضـافية طلقـات ، وخمازن M76  من طراز وبنادق

تتـضمن املعـدات األخـرى      و. خليوية، وجهاز لتحديد املواقع بالساتل، وصهاريج وقود إضافية       
 ما حيملها القراصنة رادارات صـغرية للقـوارب تـساعدهم يف الكـشف عـن األهـداف              عادةاليت  
ــ وال ع حركــة مــرور الــسفن مــن حــوهلم، ومنــاظري ذات اســتطاعة عاليــة،  ســيما يف الليــل، وتتّب

  .من األملنيوممتراكبة وكالّبات، وسالمل 
 سفينة ما مرحلة جديـدة يف أيـة عمليـة مـن عمليـات      ل النجاح يف االستيالء على    وميثِّ  - ١٣٩

مجاعــة  هبــا باســم “يطالــب” أن  مــن القراصــنةمــنت الــسفينةمــن يطــأ وجيــوز ألول  .القرصــنة
صة حبـ ، ويكافـأ لقـاء ذلـك       )وهـي عـادة مـا تكـون ميليـشيا عـشائرية           (امليليشيا اليت ينتمي إليهـا      

وجيـب علـى املمـول، إن       . روزريارة النـد كـ    بـس  -  بعـض احلـاالت     يف -خاصة مـن الفديـة أو       
يـضمنون تكـاليف   ) كفـالء أو فريقا من ال(واحدا كفيال يكن قد فعل ذلك مسبقا، أن حيدد        مل

ل ومبجـرد االنتـهاء مـن هـذا األمـر، يوّجـه املمـوّ             . العملية مقابل احلصول على حصة من الفدية      
قه العامل علـى األرض     ، حيث ميكن لفري   “مالذا آمنا ”يشكل  السفينة املستوىل عليها إىل ميناء      

 يــضم وقــد.  وتــوفري احلمايــة احملليــة هلــا يف انتظــار دفــع الفديــة والوقــودضــمان تزويــدها بــاملؤن
ويف هنايـة   .وأعيـان حملـيني   مفاوضني ذوي مهارات باللغـات األجنبيـة، ومـسؤولني     أيضاالفريق
مــسؤولون  : كــبري مــن األطــراف الفاعلــة األخــرىيكــون قــد شــارك فيهــا أيــضا عــدد، العمليــة
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، وغاسلو األموال الذين يـساعدون يف نقـل          السياسية احلمايةوحكوميون كبار يوفرون التغطية     
أي دوالرات الواليــات املتحــدة ( صــرف األوراق النقديــة غــري املرغــوب فيهــا أومبــالغ الفديــة 

ــام    ــل عـــ ــة قبـــ ــة املطبوعـــ ــة الورقيـــ ــسعون إىل  ،)٢٠٠٠األمريكيـــ ــرون يـــ ــدون آخـــ  ومتعهـــ
  .)٢١(السريع الكسب
. ويشيع اآلن دفع مبالغ الفدية مباشرةً إىل القراصنة على منت السفينة املستوىل عليهـا               - ١٤٠

 أبلـغ فريـق     إيـل وختتلف الروايات عـن طريقـة توزيـع الفديـة، إال أن مـصدرا مقربـا مـن شـبكة                     
  :الرصد أن القسمة عادة ما تكون على النحو التايل

  
  التوزيع النموذجي ملبالغ الفدية    

  
توزع بالتـساوي بـني األعـضاء، مـع أن أول مـن تطـأ قـدماه                    يف املائة٣٠  مليليشيا البحريةا

القراصـــنة حيـــصل علـــى حـــصة مـــضاعفة مـــنت الـــسفينة مـــن 
وتفرض غرامة على القراصنة الذين حيـاربون       . على سيارة  أو

وُيـدفع تعـويض إىل عائلـة أي قرصـان يقتـل            . قراصنة آخرين 
  .خالل العملية

     يف املائة١٠  رضيةامليليشيا األ
ــضيافة        يف املائة١٠  اجملتمع احمللي ــات ال ــزوار، ونفق ــيني، وال ــسؤولني احملل ــان، وامل لألعي

  .للضيوف وألعوان القراصنة
عـــادة مـــا يتقاســـم املمـــول أجـــوره مـــع غـــريه مـــن املمـــولني    يف املائة٢٠  املمّول

  .واحللفاء السياسيني
     يف املائة٣٠  الكفيل

    
  رة بونتالندالقرصنة وإدا    

  إن االدعــاءات بتواطــؤ أعــضاء إدارة بونتالنــد يف أنــشطة القرصــنة متــواترة ومدعومــة - ١٤١
ولني، ؤوأخطر رئيس إدارة بونتالنـد، آدي موسـى، فريـق الرصـد بأنـه طـرد عـدة مـس                   . باألدلة

ويف . مبن فيهم حممد حاجي آدن، وهـو نائـب لـرئيس الـشرطة، لـضلوعهم يف أعمـال القرصـنة                   
اهللا  ، يف مقابلة مع حمطة اإلذاعة احمللية، قال عمدة أيـل، عبـد            ٢٠٠٨أكتوبر  /ن األول  تشري ١٤

وهــو مــسؤول تتــوفر لديــه معلومــات مستفيــضة ومباشــرة عــن عمليــات  ( يوســف -ســعيد أو 
، إن وزراء وضباط شرطة كبار يف إدارة بونتالنـد متواطئـون يف الزيـادة الـيت شـهدهتا                   )القرصنة

إىل فريق الرصد بشكل مستقل ادعاءات هلـا مـصداقيتها بـشأن تـورط       ونقلت  . أنشطة القرصنة 

__________ 
رض فيها نساء مـن الـشتات الـزواج علـى القراصـنة أو تقـدم هلـم              ى إىل علم فريق الرصد عدة حاالت تع       تناه  )٢١(  

  .وثائق مزورة، مقابل النقود، حبيث ميكن هلم احلصول على تأشرية دخول ألوروبا أو أمريكا الشمالية
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ــد، مبــن فــيهم عــدة وزراء، ويواصــل الفريــق      عــدد مــن الشخــصيات الرئيــسية يف إدارة بونتالن
  .حتقيقه يف ذلك

، شــرعت ســلطات بونتالنــد فيمــا يبــدو يف اختــاذ خطــوات   ٢٠٠٨  ويف أواخــر عــام - ١٤٢
 موسى فريق الرصد بأنـه يـسعى حثيثـا     وأخرب الرئيس آدي   .ألة القرصنة أكثر صرامة ملعاجلة مس   

وقامــت قــوات . للحــصول علــى املــساعدة يف بنــاء قــدرات خفــر الــسواحل التــابعني لبونتالنــد  
األمــن التابعــة إلدارة بونتالنــد بعمليــتني علــى األقــل يف األشــهر القليلــة املاضــية إلخــالء ســبيل    

اعُتقــل قرصــانان علـى متـــن خيــت خمتطــف  ، ٢٠٠٨سـبتمرب  / أيلــول١٨ويف . الـسفن املختطفــة 
 كان علـى متنـه أسـلحة ومعـدات اسـتخدمت يف اختطـاف الـسفن، ويف                  ،قبالــــــة ميناء قواري  

، جنحت قوات بونتالند مرة أخرى يف إخالء سـبيل الـسفينة            ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ١٤
MV AWAIL .    اصـنة تبـدو انتقائيـة يف    ولكن العزمية الـيت تبـديها إدارة بونتالنـد يف مواجهـة القر

ــيهم وزراء         ــسؤولني، مبــن ف ــار امل ــأن عــددا مــن كب ــا ب ــق الرصــد مقتنع ــزال فري ــها، وال ي طبيعت
  .بارزون، قد أفسدت ذممهم

  
  عالقات أنشطة القرصنة باجلماعات املسلحة واإلجرامية    

  ليس مدعاة لالستغراب ما يبدو وجوده من عالقات متداخلـة بـني القرصـنة وغريهـا                  - ١٤٣
من األنـشطة اإلجراميـة، مثـل االجتـار باألسـلحة والبـشر، ومهـا نـشاطان ينطـوي كالمهـا علـى                       

ويـدعى أن مجاعـة فرعيـة مـن شـبكة بونتالنـد، مقرهـا        . حركة السفن الصغرية عرب خليج عدن   
يف إقليم باري، تستخدم نفس القـوارب الـيت تـستعمل ألعمـال القرصـنة ألجـل نقـل الالجـئني                     

وإحــضار األســلحة والــذخائر يف   قتــصادية مــن الــصومال إىل الــيمن،    واملهــاجرين ألســباب ا 
  .العودة رحلة
  وباملثل، ُيربط بني أعضاء مجاعة هرارد هريي واالجتار باألسلحة من الـيمن إىل هـرارد                 - ١٤٤

هــريي وهوبيــو، ومهــا مرفــآن يــستخدمان منــذ أمــد طويــل كــنقطيت دخــول رئيــسيتني لــشحنات  
. مجاعـات املعارضـة املـسلحة يف الـصومال وإثيوبيـا علـى حـد سـواء                األسلحة املنقولة السـتخدام     

وتفيد تقـارير عديـدة اسـتلمها فريـق الرصـد بوجـود عالقـة بـني يوسـف حممـد سـيد انـضاعدي،                
جنـاح أمسـرة، وبـني أنـشطة شـبكة         /الرئيس العسكري للتحالف من أجـل إعـادة حتريـر الـصومال           

ن خـالل مرفـأي هوبيـو وهـرارد هـريي،           القرصنة لوسط الصومال، وكذلك بتوريـد األسـلحة مـ         
  ). أدناه١٤٧-١٤٥انظر الفقرات (وباختطاف األجانب للحصول على فدية 
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  االختطاف    
، اسـتوىل قراصـنة صـوماليون علـى الـسفينة األوكرانيـة             ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٥  يف    - ١٤٥

MV Faina    ئر لتفريغهـا   اليت ترفع علم بليز واليت حتمل على متنها شـحنة مـن األسـلحة والـذخا
  :وتتألف الشحنة من. يف ميناء مومباسا الكيين

   مع قطع غيارT-72M1 دبابة قتالية رئيسية من طراز ٣٣  -  
  ، مع قطع غيارZPU-4 مم، ومن طراز ١٤,٥ مدافع للدفاع اجلوي من عيار ٦  -  
، BM-21 مـم، ومـن طـراز        ١٢٢ أنظمة إلطالق صواريخ متعددة الرؤوس من عيار         ٦  -  

  ، مع قطع غيار“أورال”لى قواعد للدواليب من طراز حممولة ع
  .، مع قطع غيارRPG-7V قاذفة قنابل صاروخية من طراز ٣٦  -  
لغايــة وقــت كتابــة هــذا التقريــر، يعتقــد فريــق الرصــد أن شــحنة الــسفينة املــذكورة،     - ١٤٦

ن ِقبـل  ولكـن باعتبـار أن الـسفينة قـد اختطفـت مـ      . ُينقل أي شـيء منـها إىل خـارج الـسفينة       مل
شبكة القرصنة اليت تعمل من وسـط الـصومال، يـساور فريـق الرصـد قلـق مـن احتمـال تقاسـم                   
مبلـــغ الفديـــة مـــع مجاعـــات مـــسلحة حمليـــة، مبـــا فيهـــا قـــوات قـــد تكـــون هلـــا ارتباطـــات مـــع  

  .“انضاعدي” يوسف
، اختطف، من إثيوبيـا، عـامالن مـن عمـال املـساعدة             ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٢  ويف    - ١٤٧

، حيث كانا يزوران قـرى واقعـة علـى امتـداد       “منظمة أطباء العامل  ”ة كانا يعمالن مع     اإلنساني
وعلى الـرغم مـن أن قطـاع طـرق مـسلحني يعملـون مبفـردهم مـن أفـراد              . احلدود مع الصومال  

عشرية ماريهان هم الذين قبضوا يف البداية على العاملني املـذكورين، فـإن فريـق الرصـد يعتقـد                   
 إىل عهـدة    - ويـرجح أن ذلـك كـان لقـاء مبلـغ مـايل               -ا علـى الفـور تقريبـا        بأن الرهينتني ُنقلتـ   

وطالـب  . ميليشيا حرب جدير آير، املرتبطة بانضاعدي، قرب بلدة غوريل، يف منطقة جلجـادود  
  .نضاعدي ضلوعه يف ذلكاوأنكر .  مليون دوالر تدفع فدية٢املختطفون علنا مببلغ 

  أتوم وميليشيا غالغاالحممد سعيد : دراسة حالة إفرادية  -دال   
، ظهرت مجاعـة مـسلحة جديـدة يف منطقـة شـرق سـناج، وذلـك يف            ٢٠٠٦  منذ عام     -١٤٨

ــني ســلطات صــوماليالند         ــا ب ــازع عليه ــسيطرة واملتن ــا خــارج نطــاق ال ــع معظمه ــة الواق املنطق
. مقـاتال  ٢٥٠يتكون قوامها من عـدد يـصل إىل   ، وأتومويقود امليليشيا حممد سعيد    . وبونتالند

ري إىل تورط اجلماعة يف حوادث اختطاف وقرصنة وإرهاب، وتـستورد امليليـشيا أسـلحتها            وأش
  .بشكل ينتهك احلظر املفروض على توريد األسلحة
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، شرعت شركة نفط، كانت سلطات بونتالند قد منحتـها امتيـازا،            ٢٠٠٦  ويف عام     - ١٤٩
وعارض سـكان   . هانيف أنشطة استكشافية يف منطقة تقع غرب بوساسو، تعرف باسم ماجايا          

املنطقة نشاطا رأوا فيه استغالال غري عـادل ملـواردهم مـن طـرف النخبـة احلاكمـة يف بوساسـو،                
ومــنح رجــل أعمــال وتــاجر أســلحة مــن ماجاياهــان . وســرعان مــا جلــأوا إىل املقاومــة املــسلحة

  .مرموقا يعا باعتباره قائدا عسكريا حمليايدعى حممد سعيد أتوم دعمه للمقاومة، برز سر
  ومتكنــت قــوات أتــوم منــذ ذلــك احلــني مــن ترســيخ نفــسها كقــوة ذات حــضور           - ١٥٠

وذُكـر أن   . عسكري رئيسي يف هذه املنطقة النائية، توجد قاعدهتا األساسية قرب قرية غالغـاال            
ومتثــل نــشاطات ميليــشيا أتــوم هتديــدا متناميــا الســتقرار وأمــن . هنــاك قاعــدة ثانيــة قــرب بــادان

لومات اليت تلقاها فريق الرصد أن أتوم متحـالف مـع حركـة الـشباب، ورمبـا          وتبني املع . املنطقة
ــؤاد حممــد خلــف     ــه مــن قائــد تلــك احلركــة، ف ــه يف   . يتلقــى تعليمات ــورط قوات وقــد أشــري إىل ت

، ويف ٢٠٠٨فربايـــر /اختطـــاف عامـــل مـــساعدة إنـــسانية أملـــاين قـــرب إيـــري غـــابو يف شـــباط
ــو، ويف الــ      ــرب بوساس ــاجرين   اختطــاف شخــصني صــوماليني ق ــتهدفت امله ــيت اس تفجريات ال

ــوبيني يف بوساســو، يف   ــر / شــباط٥اإلثي ــل عــشرين شــخص،   ٢٠٠٨فرباي ــيت أدت إىل مقت  وال
ورمبا كان لقوات أتوم أيضا دور ثانوي يف اختطاف زوجـني           . جرح ما يزيد على مائة آخرين     

ون وصـول   ، إذ أرسلت قوات للحيلولـة د      ٢٠٠٨يونيه  /أملانيني من طرف القراصنة يف حزيران     
  .سلطات بونتالند وصوماليالند إليهما

  وباإلضــافة إىل االحتفــاظ مبيليــشيا إجراميــة، فــإن أتــوم مــسؤول مباشــرة عــن انتــهاك  - ١٥١
وتبني املعلومات الواردة مـن عـدد مـن املـصادر أن قواتـه تتلقـى أسـلحة                  . حظر توريد األسلحة  

ن هـذا النـوع خـالل مـدة         ووصف شاهد عيان سـت شـحنات مـ        . ومعدات من اليمن وإريتريا   
، وتكفــي كــل منــها ملــلء شــاحنتني صــغريتني باألســلحة   ٢٠٠٨أربعــة أســابيع يف أوائــل عــام  

ــل صــاروخية    ــات قناب ــذخائر وقاذف ــصغرية وال ــا ذكــره رجــل أعمــال مــن    ). RPG(ال ــا مل ووفق
بوساسو ذو خربة يف جتارة األسلحة، ال تـدخل الـشحنات املوجهـة إىل أتـوم سـوق األسـلحة،                    

ــش  ــا ي ــوب       مم ــستفيدين يف جن ــل إىل م ــا تنق ــه، أو أهن ــا الســتخدام قوات ــا حيــتفظ هب ــا إىل أهن ري إم
  .الصومال أو شرق إثيوبيا

  
  تقدمي الدعم إىل قطاع األمن الصومايل  -رابعا   

  ضرورة وضع معيار لالمتثال  -ألف   
ام احلظــر العــ”  أكــدت تقــارير متتابعــة قدمتــها أفرقــة اخلــرباء وأفرقــة الرصــد علــى أن  - ١٥٢

ــ“ والـــشامل علـــى توريـــد األســـلحة  صومال مبوجـــب قـــرار جملـــس األمـــن  املفـــروض علـــى الـ
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من الفقرة ألف من الفـرع      ) هـ(انظر البند   (هك بشكل مستمر وصارخ     قد انتُ ) ١٩٩٢( ٧٣٣
وساهم وقوع انتهاكات طيلة ست عـشرة سـنة متتابعـة دون مـساءلة يف نـشوء معيـار                 ). األول

  . دويل بعدم االمتثال
يــدخل للمــرة األوىل إمكانيــة القيــام ) ٢٠٠٨ (١٨٤٤وباعتمــاد قــرار جملــس األمــن   - ١٥٣

بيـد أن فريـق الرصـد يعتقـد أيـضا أن            . بعملية مـساءلة حقيقيـة ملنتـهكي حظـر توريـد األسـلحة            
اإلعفــاءات مــن حظــر توريــد األســلحة املفــروض مبوجــب قــرارات جملــس األمــن التــابع لألمــم   

ــدة  ــضا  ) ٢٠٠٧ (١٧٧٢و ) ٢٠٠٧ (١٧٤٤، و )٢٠٠٦ (١٧٢٥املتحــ ــة أيــ ــنح الفرصــ متــ
لشركاء الصومال الدوليني إلظهار احتـرامهم ملعيـار االمتثـال وإنفـاذه، مـن خـالل التقيـد هبـذه                    

، فــإن أوىل )٢٠٠١ (١٣٥٦ويف ضــوء التــصور الــوارد يف قــرار جملــس األمــن      . اإلجــراءات
لإلمـدادات  ”عار مـسبق،    اإلعفاءات ستكون للمعدات الواقية لوكاالت املعونة، وبناء على إشـ         

وأدخـل  . املـستخدمة يف األغـراض اإلنـسانية أو الوقائيـة         “ الفتاكـة من املعـدات العـسكرية غـري        
ــرار  ــرار ) ٢٠٠٧ (١٧٤٤القـ ــر    ) ٢٠٠٧ (١٧٧٢والقـ ــن احلظـ ــددة مـ ــاءات حمـ ــام إعفـ أحكـ

 العملية املطلـوب اتباعهـا مـن الـشركاء الـراغبني يف بنـاء              حاملفروض على توريد األسلحة، تشر    
  . قدرات مؤسسات قطاع األمن الصومايل

  وحبسب تفسري فريـق الرصـد للقـرارات املـشار إليهـا أعـاله، فـإن مجيـع أنـشطة دعـم              - ١٥٤
ففـي  . بيد أنه من املؤسـف أن األمـر لـيس كـذلك           . قطاع األمن تتطلب إذنا من جلنة اجلزاءات      

ــاءات مــن حظــر تور     ٢٠٠٧عــام  ــبني لإلعف ــة اجلــزاءات ســوى طل ــق جلن ــد األســلحة  ، مل تتل ي
، على الـرغم مـن أن عـددا مـن     )يتعلقان بالسترات الواقية للعاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية      (

أو الــدعم املــايل ملؤســسات قطــاع األمــن /احلكومــات كانــت تقــدم علنــا التــدريب واملعــدات و
ومل تكن حكومـات ومنظمـات عديـدة فيمـا يبـدو مدركـة لـضرورة التقـدم بطلـب                    . الصومايل

 من حظر توريد األسلحة، أو أهنا اعتربت من تلقاء نفسها أن أنشطتها معفاة مـن ذلـك،                  إعفاء
  . عوضا عن أن حتيل املسألة إىل تقدير جلنة اجلزاءات

مـن حظـر توريـد األسـلحة تكتنفهـا          “ اإلعفاء الذايت ”  ويرى فريق الرصد أن ممارسة        - ١٥٥
ثـال، أن تدخلـها يف الـصومال معفـى مـن            إذ أعلنت احلكومة اإلثيوبية، على سـبيل امل       . املشاكل

 علــى -احلظــر ألن احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة أذنــت بنــشر قــوات الــدفاع الوطنيــة اإلثيوبيــة  
. الــرغم مــن أن تلــك احلكومــة ال متلــك صــالحية إعفــاء نفــسها أو أي طــرف آخــر مــن احلظــر

وات األمـن التابعـة     وباملثل، وعلى الرغم من أن مخس حكومات على األقل قدمت التدريب لق           
، فإن حكومة واحدة فقـط أشـعرت   ٢٠٠٨-٢٠٠٧للحكومة االحتادية االنتقالية خالل الفترة     
ــة حمـــددة  ــزاءات بـــدورة تدريبيـ ــار فريـــق الرصـــد، يف تقريـــره املـــؤرخ نيـــسان  . جلنـــة اجلـ / وأثـ
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 ، شواغل جدّية إزاء العسكرة املتنامية لقوات الـشرطة الـصومالية،          (S/2008/274) ٢٠٠٨ أبريل
ومـع ذلـك، واصـل املـاحنون تقـدمي الـدعم            . مع تزايد مشاركتها يف العمليـات املناهـضة للتمـرد         

للشرطة من خالل برنامج سيادة القـانون واألمـن التـابع لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، دون                    
  . إشعار جلنة اجلزاءات، حبجة أن الشرطة هي قوة مدنية

ــشكل، يف   - ١٥٦ ــشطة ت ــة اجلــزاءات      وحيــث إن هــذه األن ــدمي إشــعارات إىل جلن ــاب تق غي
واحلصول علـى إذن منـها، خمالفـة حلظـر توريـد األسـلحة، فـإن فريـق الرصـد ملـزم بـأن يـدرج                      

م بأنـه جيـب التمييـز بـني األنـشطة الـيت       بيـد أن فريـق الرصـد يـسلّ    . اإلشارة إليها يف هذا التقرير    
ل الــدعم باملعــدات غــري الفتاكــة  مثــ-يقــصد منــها املــسامهة يف حتقيــق االســتقرار يف الــصومال  

 واليت هي مؤهلة لإلعفاء، وبـني تلـك غـري املؤهلـة لإلعفـاء حتـت أيـة                   -لتقوية قدرات الشرطة    
  . ظروف، مثل التدريب يف جمال تصنيع األجهزة املتفجرة املرجتلة

  
  املسامهات املقدمة يف جمال األنشطة التدريبية لقطاع األمن  -باء   

لوارد أدناه مسامهات التدريب اخلارجية اليت قدمت يف اآلونـة القريبـة              حيدد اجلدول ا    - ١٥٧
  : واجلاري تقدميها ملؤسسات قطاع األمن الصومايل

  
  املسامهات يف األنشطة التدريبية لقطاع األمن    

  
  الشريك  عنصر قطاع األمن  الصومال

  املنظمة الدولية للهجرة  باراتاالستخ/اهلجرة
  اململكة املتحدة

  وكالة األمن الوطين
  

  اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية
  إثيوبيا

  الواليات املتحدة األمريكية
  إثيوبيا  القطاع العسكري

  إثيوبيا  الشرطة
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية
  أوغندا

ــصومال أو  /وســــــط ــوب الــــ جنــــ
  احلكومة االحتادية االنتقالية

  ال تتوفر معلومات  خفر السواحل
  املنظمة الدولية للهجرة  االستخبارات/اهلجرة

  اململكة املتحدة
  الواليات املتحدة األمريكية

  الواليات املتحدة األمريكية  وكالة األمن الوطين
  إثيوبيا  القطاع العسكري

  بونتالند 

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  الشرطة
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  الشريك  عنصر قطاع األمن  الصومال
  إثيوبيا

  يئة احلكومية الدولية املعنية بالتنميةاهل
  ال تتوفر معلومات  خفر السواحل

  االستخبارات/اهلجرة  صوماليالند
  وكالة األمن الوطين

  املنظمة الدولية للهجرة
  اململكة املتحدة

  الواليات املتحدة األمريكية
  إثيوبيا  القطاع العسكري

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  الشرطة
  

      ال تتوفر معلومات  السواحلخفر 
  إثيوبيا  -جيم   

  يعتــرب فريــق الرصــد وجــود إثيوبيــا يف الــصومال والــدعم الــذي تقدمــه لقــوات األمــن - ١٥٨
انظـر دراسـة    (التابعة للحكومة االحتادية االنتقاليـة، انتـهاكني صـارخني حلظـر توريـد األسـلحة                

ال عــن ذلــك، تواصــل إثيوبيــا تزويــد     وفــض). احلالــة اإلفراديــة الــواردة يف الفــرع التــايل دال    
وتلقى فريق الرصـد تقـارير      . السلطات وامليليشيات املتحالفة معها باألسلحة والعتاد العسكري      

متعددة وذات مصداقية ومتطابقة تفيد بأن قافلة مـن املركبـات العـسكرية اإلثيوبيـة عـربت، يف                  
مت صومال، وســلّ، احلــدود الــصومالية قــرب غالــدوغوب يف الــ ٢٠٠٨أغــسطس /أواخــر آب

وتـضمنت الـشحنة    . شحنة من األسلحة الـصغرية والـذخائر إىل سـلطات بونتالنـد يف غالكـايو              
، وذخــائر، AK-47 بندقيــة هجوميــة مــن طــراز  ٥ ٠٠٠ و ٣ ٠٠٠املــذكورة مــا يتــراوح بــني  

  . باإلضافة إىل كميات أقل من أصناف متنوعة أخرى
ــاري أدان شــريي     - ١٥٩ ــوات ب ــرد ق ــر ط ــريايل”  وإث ــسمايو يف آب “ه ــن كي ــسطس / م أغ
، شرعت إثيوبيا أيضا يف تسليح قـوات امليليـشيا التابعـة لـه وتدريبـها يف مقـاطعيت بولـو                     ٢٠٠٨

وتؤكـد تقـارير متعـددة، مـستقلة ومتطابقـة، وردت مـن وسـائط        . هاوا ودولو، يف إقليم جيدو   
دود وعمليـات  اإلعالم واملسؤولني احملليني واملنظمـات غـري احلكوميـة وقـوع حتركـات عـرب احلـ            

 الكينيـة عـن     -وأعـرب املـسؤولون علـى جـانيب احلـدود الـصومالية             . تدريب وتزويد باألسلحة  
ــاري          ــني عــشرييت غ ــشائري ب ــرتاع الع ــاقم ال ــتؤدي إىل تف ــذه التطــورات س ــن أن ه ختــوفهم م

  ). أدناه٢٤٩انظر الفرع السابع، الفقرة (وموريللي يف املقاطعة الشمالية الشرقية من كينيا 
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توفري التدريب واملعدات لقوات األمـن التابعـة        بيوبيا  ثإقيام  : دراسة حالة إفرادية    - الد  
  االنتقاليةللحكومة االحتادية 

  
  دعم من أجل تدريب الشرطةالسعي للحصول على     

، اتـصلت احلكومـة اإلثيوبيــة باملـاحنني طلبـا لتمويــل     ٢٠٠٧نــوفمرب /يف تـشرين الثـاين    - ١٦٠
وأعرب بعـض املـاحنني   .  قوات الشرطة التابعة للحكومة االحتادية املؤقتة  برنامج لتدريب جمندي  

عــن شــواغلهم بــشأن عــدم اإلفــصاح عــن منــهج التــدريب، وأوضــحوا أهنــم يفــضلون برنــامج   
ينـاير،  /ويف أوائـل كـانون الثـاين      . تدريب مشترك حتت إشراف برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي           

جمـا لتـدريب الـشرطة يف قاعـدة بـياليت العـسكرية، بلـغ               بدأت احلكومـة اإلثيوبيـة مـع ذلـك برنا         
  مــن اجملنــدين ٢ ٢٠٠  حنــوويتلقــى.  صــومايلجمنــد ١ ٠٠٠عــدد اجملنــدين يف دفعتــه األوىل   

  .  شهور يف القاعدة نفسها٩بالفعل تدريبا ملدة  العسكرية للخدمة
ــة شــباط   - ١٦١ ــر /ويف هناي ــة وثيقــ  ٢٠٠٨فرباي ــة اإلثيوبي ة وطلــب ، أرســلت وزارة اخلارجي

 إقامــة دورة تدريبيــة مــدهتا  املــشروعوخىويتــ. إىل احلكومــة الربيطانيــةبــشأن املــشروع متويــل 
ــدة عــشرة آال أشــهر  ٦ ــه     لفائ ــصوماليني، لكن ــشرطة ال ــراد ال ــن أف ــرد م ــاولف ف ــسألة ال يتن  م

ــاجهم الح ــصومالية  إدم ــشرطة ال ــوات ال ــا يف ق ــس. ق ــدريب   ويت ــهج الت ــالغموضم وصــف من  ب
وذكـر أحـد    . التمـرد مكافحـة    إىل مكافحـة اإلرهـاب و      حاالتيف عدة   ويشتمل على إشارات    

أبريـل،  / نيسان ٣ للماحنني يف    هاويل وزارة اخلارجية اإلثيوبية كذلك، يف إحاطة قدم       ؤكبار مس 
يتعني أن متلك الشرطة القدرة على الدخول يف اشتباك عـسكري، علـى أن يتـسم عملـها                  ’’أنه  

  .‘‘باالنضباط وضبط النفس
 الالحقـة    والربنـامج اإلمنـائي    ضت احلكومـة اإلثيوبيـة االسـتجابة لطلبـات املـاحنني           ورف  - ١٦٢

لكنـهم تلقـوا دعـوة      .  الـذي جتـري فيـه      وقـع املمن أجل إجراء تفتيش علـى الـدورة التدريبيـة يف            
وحــضر املراســم مراقــب عــن  . ٢٠٠٨يوليــه / متــوز٥حلــضور مراســم التخــرج الــيت جــرت يف  

وعـرض  .  وأعطى صورة إجيابية عـن برنـامج التـدريب   للصومال السياسية  مكتب األمم املتحدة  
ج مـا اكتـسبوه مـن مهـارات يف جمـاالت األنـشطة الرياضـية وفنـون         اجملنـدون أثنـاء حفـل التخـر    

  . على أعمال الشغب، ومكافحة اإلرهاب والسيطرة دفاعا عن النفس،القتال
  

  نشر املتدربني اجلدد من قوات الشرطة والعسكريني    
ت احلكومة اإلثيوبية األزياء الرمسيـة واألسـلحة الفرديـة جلميـع املتـدربني، متهيـدا                وفر  - ١٦٣

وقطعــت وحــدات الــشرطة والوحــدات العــسكرية املــسافة مــن احلــدود . لنــشرهم يف الــصومال
وبقيــت الوحــدة العــسكرية الــيت دربتــها إثيوبيــا حتــت  . اإلثيوبيــة إىل بايــدوا يف قوافــل مــشتركة



S/2008/769
 

50 08-60471 
 

ــ إمــرة ــادة اإلثيوبي ومل يتــضح كنــه اجلهــة الــيت تعمــل حتــت قيادهتــا وحــدة الــشرطة الــيت     . ةالقي
  .إثيوبيا دربتها
  تفيــد وســائط اإلعــالم الــصومالية بــأن قافلــة تــضم قــوات تابعــة للحكومــة االحتاديــة    - ١٦٤

يوليـه،  / متـوز  ١٥االنتقالية دربتها إثيوبيا وتتوىل حراسـتها قـوات إثيوبيـة، تعرضـت هلجـوم، يف                
يوليه، أكدت األمـم    / متوز ١٦ويف  . )٢٢( منطقة باي، وهي يف طريقها إىل بايدوا       عند بريدايل يف  

. تــابع للحكومــة االحتاديــة االنتقاليــة إىل بايــدوا    “ جنــدي” ٢ ٥٠٠املتحــدة وصــول زهــاء   
 فرد مـن القـوات      ٢ ٣٠٠يوليه، ذكرت احلكومة اإلثيوبية يف نشرة صحفية، أن         / متوز ١٨ ويف

ومة االحتادية االنتقالية وصلوا إىل بايدوا بعد أن أكملوا تدريبـهم           احلديثة التدريب التابعة للحك   
ــق      ــدين يف الطري ــؤالء اجملن ــشباب هامجــت ه ــا؛ وأن حركــة ال وتوجهــت وحــدة  . )٢٣(يف إثيوبي

ــشو، يف    ــسكرية عقــــب ذلــــك إىل مقديــ ــوز٢٢عــ ــرطة، يف   / متــ ــدة شــ ــها وحــ ــه، وتلتــ يوليــ
  . أغسطس/آب ٨

ــا / متــوز٢٦  ويف - ١٦٥ ــق الربمل ــه، واف ــشر   يولي ــى ن ــرد مــن  ٣٠٠ن االحتــادي االنتقــايل عل  ف
وخاطـب  . متدريب الـشرطة اجلـدد يف بايـدوا، ودعـا رئـيس الربملـان احلكومـة إىل دفـع مرتبـاهتم                    

ــور    ــان، أدان حممــد ن ــيس الربمل ــادويب”رئ ــراهيم    “م ــر الطــريان املــدين والنقــل، حممــد إب ، ووزي
  .)٢٤( املتمردين، اجملندين اجلدد وحثوهم على العمل على مكافحة“هابسادي”

  وتـشري تقـارير األمـم املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـة إىل أن القـوات الـيت دربتــها          - ١٦٦
يوليـه، حيـث سـيطرت علـى البلـدة وشـرعت يف             / متوز ٢٦إثيوبيا وصلت أيضا إىل أفغوي، يف       

وقتـل اثنـان مـن أفـراد الـشرطة وأحـد            . نزع أسلحة قوات الشرطة عنوة لكن الـشرطة قاومتـها         
وجـرى  . نود يف الصدامات اليت نشبت وتسببت يف إغالق مجيـع احملـال التجاريـة يف أفغـوي                اجل

أغسطس، بني وحـدات الـشرطة      / آب ٨التبليغ عن جماهبة مسلحة أخرى وقعت يف أفغوي، يف          
اجلديدة التابعة للحكومة االحتادية االنتقالية وقوة الشرطة احمللية، أثناء انتقال وحـدات الـشرطة              

ويف . وقُتل ستة أشخاص وُجرح سبعة آخرون، معظمهم مـن املـدنيني          .  إىل مقديشو  من باديوا 
أغسطس، تويف قائد وحدة الشرطة اليت دربتها إثيوبيا، الرائد أمحد علـي عطيـة، عقـب                / آب ٩

  .هجوم وقع يف املنطقة نفسها

__________ 
االطـالع   مت  ,www.garoweonune.com/ortman2/publish/Somalia-27/13-killed-in-Somalia-clashes.Shtmانظر   )٢٢(  

  .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢١عليه يف 
  .٢٠٠٨يوليه / متوز٨، )A week in the Horn] (األفريقي[ القرن أسبوع يف  )٢٣(  
رئيس الربملان الصومايل حيث قوات الشرطة اجلديدة على قتـال املتمـردين، ترمجـة لــ تقريـر بثّتـه إذاعـة القـرن                  )٢٤(  

  .٢٠٠٨يوليه / متوز٢٨يف ) Horn of Africa Radio(األفريقي اخلاصة 
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 ٢٥٣ مستقلة إىل أن مـا يـصل إىل          تقارير، أشارت   ٢٠٠٨ أغسطس/آب  ومع بداية     - ١٦٧
 أكـدت أغـسطس،  / آب ١٤ويف  . ا من قوات الـشرطة املدربـة حـديثا قـد فـروا مـن اخلدمـة                فرد

 فـّرت مـن  تقارير املنظمات غري احلكومية أن جمموعة مـن قـوات األمـن الـيت دربتـها إثيوبيـا قـد                   
عـن  بلـغ  وأُ.  الـسفلى عنـد قريـة املعلّـم عثمـان     شـبيلي اخلدمة وهامجـت قـوات األمـن يف منطقـة           

  .سبتمرب/ أيلول٦من اخلدمة يف ى أخرفرار وقوع حوادث 
  

 الــذي فرضــته األسـلحة   توريــدتـدريب إثيوبيــا للـشرطة وتــوفري املـاحنني للتمويــل وحظـر        
  األمم املتحدة

، إعفـاءات مبـنح أيـة   أو أية إخطارات إىل جلنـة اجلـزاءات   تقدمي  فريق الرصد ب  للم  ِعال    - ١٦٨
ــلحة       ــوفري األس ــراد أو ت ــدريب األف ــق بت ــا يتعل ــة   ســواء فيم ــسليم األســلحة الفردي ــاملأو ت  ةقدم

  .  األسلحة توريدويشكل هذا أساسا قويا لالعتقاد بوقوع انتهاكات حلظر. للمتدربني
ولني يف املفوضـية األوروبيـة إىل       ؤ، كتب أحد كبـار املـس      ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٣٠ ويف    - ١٦٩

نطـاق مرتبـات الـشرطة      توسـيع   األمني العام لألمم املتحدة رسالة حيث فيها األمم املتحدة على           
أفــراد ’’ إثيوبيــا وم دربتــهنيذ فــرد مــن أفــراد الــشرطة الــ ٤ ٠٠٠ حبيــث يــشمل دفــع أجــور لـــ 

ــسابقني  ــد  الــشرطة ال ــذين أعي ــد  ال ــامج اإلمنــ  ، وذلــك“َســوقهم مــن جدي . ائي مــن خــالل الربن
ت غري أن عدم صدور إذن مـن جلنـة اجلـزاءا          . علم لفريق الرصد باحلالة الراهنة هلذا الطلب       وال

  .يدفع الفريق إىل االعتقاد بأن توفري هذا الدعم املايل سيشكل انتهاكا آخر للحظر
  

  االنتقاليةتوفري الدعم للحكومة االحتادية   - هاء  
، بتنفيـذ برنـامج   ١٩٩٩ يف عـام    دأ توفري الـدعم اخلـارجي لقطـاع األمـن الـصومايل           ب   - ١٧٠

، شرع برنـامج األمـم      ٢٠٠١ويف عام . دلرتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج يف صوماليالن      
وباإلضـافة إىل الـربامج املخصـصة       . املتحدة اإلمنائي يف تدريب جمنـدي الـشرطة يف صـوماليالند          

 يف  االنتقاليـة لصوماليالند، اكتسب توفري الدعم زمخا جديدا عقب تشكيل احلكومـة االحتاديـة             
 مـن  ة اجلنوبيـ مث يف املنطقـة ، ٢٠٠٥، وبدأ تنفيذ برامج تدريبية يف بونتالند يف عـام   ٢٠٠٤عام  

وينــصب التركيــز يف اجلــدول البيــاين التــايل علــى املــدخالت  . ٢٠٠٧وســط الــصومال يف عــام 
  :٢٠٠٨ و ٢٠٠٧خالل عامي تدريب الاملتعلقة ب

  
  التدريب املتعهد به    

يــــة فيمــــا يتعلــــق بتــــدريب قطــــاع  علــــم فريــــق الرصــــد بوجــــود املــــدخالت التال   ي- ١٧١
  .الصومايل األمن
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مكتـــب برنـــامج األمــــم     ٢٠٠٧-٢٠٠١
ــائي يف   ــدة اإلمنـــــ املتحـــــ

  الصومال

عدد األفراد املدربني واحلاصلني على أجور حـىت كـانون            ٢ ٧٧٦
، وفقا لبيانـات الربنـامج اإلمنـائي،        ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

 ٢٠٠٧ جمنـــدا يف عـــام  ١ ٨٣٣مبـــا يف ذلـــك تـــدريب   
  )الفويل، والباتاجنريو، وأرمو يف(

ــة احلكو  ٢٠٠٧ ــة  اهليئ ــة الدولي مي
ــة   ــة بالتنميــــــــــ املعنيــــــــــ

برنــــامج بنــــاء  )/إيغــــاد(
ــل    ــن أجـــ ــدرات مـــ القـــ
مكافحـــــــة اإلرهـــــــاب، 
ومنظمــة تعــاون رؤســاء   
 الشرطة يف شرق أفريقيا

أفراد الشرطة الذين تدربوا على مكافحـة اإلرهـاب ملـدة             ٣٠
 أســــابيع داخــــل الفــــصول الدراســــية، أديــــس أبابــــا، ٤
ــشرين األول ٢٢ ــوبر /تـــ ــاين ١٦ -أكتـــ ــشرين الثـــ /  تـــ

   ٢٠٠٧ نوفمرب

ــز     ١٧  مصر  ٢٠٠٨-٢٠٠٧ ــوة حلـــضور تـــدريب يف املركـ ــوا دعـ عـــدد الـــذين تلقـ
األفريقي لدراسات وأحباث منـع اجلرميـة، بواقـع مـشارك            

قدمت نسخة من قائمـة     . واحد أو اثنني للدورة الواحدة    
  أمساء املتدربني إىل فريق الرصد املعين بالصومال

، )٣٥(علــى الــشهادة اإلداريــة للــشرطة  عــدد احلاصــلني   ٦٠  إثيوبيا  ٢٠٠٩-٢٠٠٧
، ودرجـة علميـة متـنح بعـد دراسـة           )١٥(ودبلوم السنتني   

  ). ١٠( سنوات ٣ملدة 
 أشـهر   ٦عدد الذين تلقوا دورة تدريبيـة متخصـصة ملـدة             ٩٩٦  إثيوبيا  ٢٠٠٨-٢٠٠٧

وقد شاركوا يف مراسم التخرج ضمن      . يف بياليت بإثيوبيا  
اد الـشرطة البـالغ   وتلقى أفـر  .  جمند ٢ ٣٠٠جمموعة تضم   

  .  فردا أزياء رمسية وأسلحة فردية٩٩٦عددهم 
مكتـــب برنـــامج األمــــم     ٢٠٠٨-٢٠٠٧

ــائي يف   ــدة اإلمنـــــ املتحـــــ
  الصومال

عدد املـشاركني يف دورة تـدريب وحـدة الـشرطة املعنيـة               ٣٥٦
باحلماية اخلاصـة يف صـوماليالند علـى األسـلحة وسـالمة          

ــدة   ــا، مل ــام ٤تناوهل ــحب( أي ــرانل ــ/ول حزي  ).٢٠٠٨ه يوني
نفـذ تـدريب مماثـل يف بونتالنـد يف اجلـزء الثـاين مـن                 وقد
  .٢٠٠٨عام 

مكتـــب برنـــامج األمــــم     ٢٠٠٨
ــائي يف   ــدة اإلمنـــــ املتحـــــ

  أوغندا/الصومال

عــدد قـــادة مراكـــز الـــشرطة الـــصومالية الـــذين مت تـــوفري    ٨٣
  .٢٠٠٨يونيه /، يف حزيرانيف أوغنداالتدريب هلم 

مكتـــب برنـــامج األمــــم     ٢٠٠٨
ــدة  ــائي يف املتحـــــ اإلمنـــــ
  الصومال

عــدد املــشاركني يف دورات لتجديــد املعلومــات نظمــت    ٥٥٠
ــوماليالند   ــة يف صـ ــة اخلاصـ ــدة احلمايـ ويف ). ٣٥٠(لوحـ

ــدة  ةدور ــدريب وحــ ــة تــ ــد  احلمايــ ــة يف بونتالنــ  اخلاصــ
 لتجديد املعلومات نظمت لوحـدة      اتويف دور ). ١٢٠(

  ). ٨٠(احلماية اخلاصة يف بونتالند 
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ءات أيــة إخطــارات ومل تتلــق جلنــة اجلــزا .  أيــضا بتقــدمي املــسامهات التاليــة التعهــدمت   - ١٧٢
  :بشأهنا حىت اآلن

أغـــسطس / آب١٦ذكـــر متحـــدث باســـم اجلـــيش األوغنـــدي، يف  : أوغنـــدا  )أ(  
لتـدريب   إىل الـصومال      اجلـيش األوغنـدي    ضباط من   ضابطا ٢٥٠، أن أوغندا سترسل     ٢٠٠٧

 اإلجراءات الثنائيـة، باإلضـافة إىل مـشاركة أوغنـدا           اريف إط ،  االنتقاليةجيش احلكومة االحتادية    
سـبتمرب  / أيلـول  ٢٧ويف   .)٢٥(العسكريني التابعة لالحتاد األفريقـي يف الـصومال        يف بعثة املراقبني 

، أبلغ قائد القوات الربية األوغندية، اجلنرال كاتومبا واماال، املراسـلني اإلعالمـيني بـأن               ٢٠٠٧
املتطلبـات  ’’ مت إرجاء اجلـدول الـزمين بـسبب          رمباال قائما، لكن    نشر املدربني العسكريني ما ز    

  .ومل ينفذ هذا التدريب بعد حسب علم فريق الرصد .)٢٦(“اللوجستية
، صــرح وزيــر خارجيــة كينيــا يف  ٢٠٠٨أكتــوبر / تــشرين األول٨يف : كينيــا  )ب(  

: وقال الـوزير  . ا كيني يفمقابلة تليفزيونية، بأن كينيا عرضت أن تدرب قوات األمن الصومالية           
وأوضـحنا ألصـدقائنا   .  فردبني ستة آالف وعشرة آالفراوح تلقد عرضنا أن ندرب عددا ي ’’

حــدى مؤســساتنا التدريبيــة نتج كحكومــة إوســن. ســتعاجل بــروح املــشاركة التمويــل أن مــسألة
وأوضـح فريـق الرصـد للحكومـة الكينيـة أنـه يـتعني               .)٢٧(‘‘ليجري فيها تـدريب هـؤالء األفـراد       

  .غ جلنة اجلزاءات مسبقا بأي تدريب مزمعتبلي
  

  دعم قطاع األمناملقصودة النامجة عن النتائج غري   - واو  
 املـوارد املوجهـة   بغض النظر عما إذا كانت اللجنة قد أذنت أو مل تأذن، فـإن حتويـل                  - ١٧٣

  عن الغرض الذي خصصت له يشكل ثغرة رئيسية يف نظام حظـر            لدعم قطاع األمن الصومايل   
 يف املائة مـن االسـتثمارات الدوليـة         ٨٠ويقدر فريق الرصد أن نسبة تصل إىل        .  األسلحة دتوري

 حتول إىل أغـراض أخـرى خبـالف         االنتقاليةيف جمال بناء قوات األمن التابعة للحكومة االحتادية         
ويرى الفريق وجوب مراعاة احلكومات الـيت ختطـط لتنفيـذ بـرامج تدريبيـة               . ما رصدت ألجله  

ــذه االعت ــزا  هلـ ــة اجلـ ــرورة إبـــالغ جلنـ ــد ضـ ــارات، ويؤكـ ــدعم  بـ ــة خمططـــات لـ ــسبقا بأيـ ءات مـ
  .األمن قطاع

  

__________ 
  )٢٥(  http://www.globalsecurity/library/news/2007/08/mil-0708-irin02htm.  
  )٢٦(  http://www.alertnet.rog/thenews/newsdesk/L27685703.htm.  
  )٢٧(  http://allafrica.com/stories/200810100272.html.  
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   الرمسية واملعداتواملالبس اخلدمة والفرار منها وبيع األسلحة ترك    
ويل األمــن يف ؤ مــسقيــامســلطت تقــارير ســابقة لفريــق الرصــد الــضوء علــى مــسألة      - ١٧٤

خـالل فتـرة واليتـه احلاليـة         يتلقـى     فريق الرصد  وظل .ألسلحةا االنتقالية ببيع احلكومة االحتادية   
 واملالبــسألســلحة والــذخائر يبيــع ا أفــراد الــشرطة واألفــراد العــسكريني قيــاممعلومــات بــشأن 

وباإلضافة إىل املبيعات املباشرة عرب جتار األسلحة يف مقديشو، يتمثـل أحـد األسـاليب               . الرمسية
، يف حـني يــتم بيعهــا  ‘‘تهالك الـذخائر يف املعركــة اســ’’الـشائعة يف هــذا اجملـال يف اإلعــالن عـن    

  . نقدا يف واقع األمر
ــراد األمــن املــدربني  تــركوتتمثــل مــشكلة ذات حجــم أكــرب مــن ذلــك بكــثري يف      - ١٧٥  أف

وتقـدر احلكومـة اإلثيوبيـة، وهـي     . لخدمة وفـرارهم منـها   ل االنتقاليةالتابعني للحكومة االحتادية    
، أن الـذين    االحتاديـة االنتقاليـة   ب واألسلحة واملعدات للحكومـة       توفر التدري  مبفردهاأكرب جهة   

ــراد األمــن املــدربني يقــارب      ــراهن مــن أف ــون يف اخلدمــة يف الوقــت ال ــرد٣ال يزال  أي  آالف ف
  .مدربني فرد ١٧ ٠٠٠من أصل )  يف املائة١٧نسبة  (يعادل ما

ــاين      - ١٧٦ ــائي، يف كــانون الث ــامج اإلمن ــغ الربن ــل، أبل ــا/وبدرجــة أق ، عــن عــدم  ٢٠٠٨ير ين
 فردا من أفراد الـشرطة الـذين درهبـم الربنـامج، وحبلـول تـشرين       ٢٢٥التمكن من حتديد مكان     

 يف املائـة  ٤٠، وصلت تقديراتـه للمتـدربني الفـارين مـن اخلدمـة إىل نـسبة         ٢٠٠٨  ربنوفم/الثاين
ــة ومــصادر رفيعــة املــستوى يف احلكومــة االحتا   . مــن عــددهم الكلــي  ــة وتفيــد تقــارير إعالمي دي

ــة ــضموا إىل مجاعــات املعارضــة       االنتقالي ــدربني ان ــات علــى األقــل مــن هــؤالء املت ــأن عــدة مئ  ب
  .  الرمسية ومركباهتمومالبسهماملسلحة، آخذين معهم يف معظم األحيان أسلحتهم 

 املالبـس وازدادت خالل فترة الوالية احلالية البالغات بشأن قيـام ميليـشيات ترتـدي                - ١٧٧
 باالســتيالء عنــوة علــى األمــوال واهلواتــف النقالــة  االنتقاليــةكومــة االحتاديــة الرمسيــة لقــوات احل

. واملمتلكات الشخصية األخرى من املـدنيني، ممـا يـشكل انتـهاكات صـارخة حلقـوق اإلنـسان                 
وتلقـــى فريـــق الرصـــد معلومـــات تفـــصيلية ذات مـــصداقية عـــن وقـــوع حـــوادث عديـــدة مـــن 

أغـسطس  / آب ٣٠ يوليـه و  / متـوز  ١١تبـاه وقعـت يف      النوع، مبا يف ذلك أحداث ملفتة لالن       ذاه
ــول١٢ و ــدالت    و. ســبتمرب/ أيل ــاع مع ــصعب، يف ضــوء ارتف ــدد لكــن ي ــاقص ع ــراد تن يف  األف

مـن  ، حتديد ما إذا كانت هذه األفعـال قـد ارتكبـت             االنتقالية قوات احلكومة االحتادية     صفوف
  . أفراد يف اخلدمة أو خارج اخلدمةقبل
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 ضة املسلحة على األسلحة واملعداتاستيالء مجاعات املعار    

 الرمسية واملركبات اليت يتم االسـتيالء       واملالبس األسلحة واملعدات العسكرية     تشكل  - ١٧٨
عليها يف املعارك من قـوات األمـن التابعـة للحكومـة االحتاديـة االنتقاليـة مـصدراً مهمـاً لتمـوين                      

 .مجاعات املعارضة املسلحة

 علـى   تضع يدها  وهي   .ا الشباب قواهت   حركة اهتليت أصدر وأظهرت أشرطة الفيديو ا     - ١٧٩
الفتـرة الـوجيزة    اليت ختلت عنها القوات احلكومية خـالل        ةري من األسلحة والذخ   كبريةكميات  

ينــاير / كــانون الثـاين ٢٥ مطــار بيـل دوغـل يف   ى الــشباب علـ  قـوات حركـة   فيهــاتالـيت سـيطر  
 .فرباير/ شباط٢٤ ودينسور يف ٢٠٠٨

، اســتولت ميليــشيات احتــاد احملــاكم اإلســالمية علــى   ٢٠٠٨يونيــه /ان حزيــر٣ويف   - ١٨٠
كميات كبرية من املعدات، مبا فيها املالبس العـسكرية ومالبـس الـشرطة مـن قاعـدة عـسكرية             

 ه، تعـرض  يونيـ / حزيران ٩ويف  . تابعة للحكومة االحتادية االنتقالية يف ماناس بالقرب من بايدوا        
يونيـه، شـنت    / حزيـران  ١٠ويف  . خذ املهامجون كل املعدات    الشرطة يف حوريوا هلجوم وأ     خمفر

 الــشرطة يف كــاران، مشــال مقديــشو، واســتولت علــى خمفــر الــشباب غــارة علــى  حركــةقــوات
سـبتمرب، اسـتولت    / أيلـول  ٢٠ويف  .  وذخـرية  AK-47مركبة للـشرطة وثـالث بنـادق مـن طـراز            

يف  للحكومة االحتاديـة االنتقاليـة     ة التابع معسكر القوات ميليشيات احتاد احملاكم اإلسالمية على      
سـلحة والـذخرية   دينوناي بالقرب من بايدوا، وزعمت أهنا استولت على كميات كبرية من األ   

 .يف تلك العملية

  وحمــددة التــاريخ بــشأن قتــلجــديرة بالثقــةوتلقــى فريــق الرصــد أيــضاً عــدة تقــارير    - ١٨١
ــامجني لــ  ــة االنتقا   مه ــة االحتادي ــابعني للحكوم ــرطة ت ــتيال ضباط ش ــة واس ــلحتهم  ئهملي ــى أس  عل

 .ومالبسهم الرمسية
  

 املوارد املوجهة لالستعمال املدين احملولة إىل أغراض عسكرية    

إن جزءاً كبرياً مـن املـساعدة اخلارجيـة املقدمـة إىل القطـاع األمـين التـابع للحكومـة                      - ١٨٢
، تـــرى الـــسببوهلـــذا . غـــراض مدنيـــة، أساســـاً لعمـــل الـــشرطةألاالحتاديـــة االنتقاليـــة موجـــه 

 فإهنـا  لـذلك ،  تربعاهتـا  األسـلحة ال ينطبـق علـى          توريـد   أن حظـر   متعـددة حكومات ووكـاالت    
والواقع أن املوارد املمنوحة هلذه األغراض غالبـاً مـا تـستعمل يف            .  بذلك  جلنة اجلزاءات  ختطر ال

 .أغراض عسكرية أو شبه عسكرية
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 هبويـة قـوة الـشرطة الوطنيـة         يطالـذي حيـ    أحد املشاكل الرئيسية يف الغموض       ويتمثل  - ١٨٣
 العاملــة يف  املختلفــة الــشرطةقــواتوقــد حــدد فريــق الرصــد علــى األقــل  . الــصومالية ودورهــا
 تلـك   ويـشكل أحـد عناصـر     . مسياً حتت رعايـة احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة         إجنوب الصومال،   

ئي البـالغ عـددهم   ن مـن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـا     ون واملمولـ و ضباط الشرطة املـدرب   القوات
 إثيوبيـا، وقـوات   يف وحـدة الـشرطة اجلديـدة املدربـة         مهـا  نان اآلخـر  االعنصرو.  ضابطاً ٢ ٧٧٥

). “غـري نظاميـة   ”واو أعـاله بوصـفها قـوات         -الفـرع ثانيـا     املـصنفة يف     (“اإلقليميـة ”الشرطة  
شكل عـام  مـن مقديـشو بـ   الـواردة  متيز تقارير وسائط اإلعالم وغريها من املصادر املفتوحة    وال

ويف .  املزيــد مــن اللــبسيــسبببــني الــشرطة والقــوات العــسكرية وغريهــا مــن امليليــشيات، ممــا 
 موجهـة إىل رئـيس وزراء احلكومـة االحتاديـة           ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٨رسالة مؤرخة   

 :أنه اإلنسانية إىل املقيم للشؤون األمم املتحدة منسقاالنتقالية، أشار 

 ،اً أن هنـاك قـوات أمنيـة خمتلفـة تعمـل باسـم الـشرطة              من املعروف جيـد   ... ”    
 صـعباً مـن جـراء    شـفافيتها حتقيـق    مساءلة الشرطة و   ويصبح موضوع . البلبلة يسبب مما

ويود املاحنون وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي معرفة الطريقة اليت تنوي احلكومـة            . ذلك
 “.ساءلة وضمان املاملعضلةاالحتادية االنتقالية اتباعها حلل هذه 

وزاد من تعقيد مساءلة قوات الشرطة تدهور الظروف األمنية يف جنـوب الـصومال                - ١٨٤
  . شبه مستحيل الرصد الدويلجعل، مما ٢٠٠٨خالل عام 

 فريـق الرصـد أن كـل عناصـر الـشرطة الـصومالية              حتقيقـات غري أن من الواضح مـن         - ١٨٥
ة يف غالــب األحيــان العتـــاد   ، مــستعمل التمــرد تــشارك بــشكل روتــيين يف عمليــات مكافحــة      
وتـشري تقـارير األمـم املتحـدة واملنظمـات غـري            . العسكري يف معارك تدور يف املناطق احلـضرية       

وســجل فريــق . احلكوميــة إىل اســتخدام الــشرطة لرشاشــات ثقيلــة وقاذفــات قنابــل صــاروخية  
  :ية املعارك اليت وقعت يف األماكن التالالرصد عدة معارك من هذا النوع، مبا فيها

 يونيه؛/حزيران ١، مقديشو الشرطة يف غالبيد، مقاطعة داركينلي، خمفر  •  

 ؛يونيه/حزيران ٤، مقديشوداباكايو مادو، مقاطعة داركينلي،   •  

 .سبتمرب/أيلول ١٧، مقديشومنطقة غولواداياشا، مقاطعة هاولواداغ،   •  

 يف كـثري    ملـسلحة اسـتولت   ومما يثري القلق أيضاً تقارير تفيد بـأن مجاعـات املعارضـة ا             - ١٨٦
وتوجـد حاليـاً يف     .  علـى معـدات ومركبـات ممنوحـة لقـوات الـشرطة الـصومالية              من املناسـبات  

 علــى األقــل قــدمهما برنــامج األمــم   مــن مركبــات الــشرطةمركبتــان أيــدي املعارضــة املــسلحة
ه يونيـ / حزيـران ٢١ الـشباب، يف   حركـة وباإلضافة إىل ذلك، اسـتولت قـوات  . املتحدة اإلمنائي 
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، علــى مولــد كهربــائي ودراجــتني نــاريتني منحهمــا برنــامج األمــم    اجلنوبيــةيف مدينــة دينــسور
 . املتحدة اإلمنائي إىل إدارة املدينة

  توريــدويــرى فريــق الرصــد أن عــسكرة الــشرطة الــصومالية جيعلــها خاضــعة حلظــر    - ١٨٧
  مـن وة علـى إذن هـذه القـ   املقدمـة إىل    األسلحة، ويشترط أن حتصل كـل املـساعدات اخلارجيـة           

ثغـرة خطـرية يف   إىل إجيـاد   يف هذه احلالـة     اإلعفاءات عدم إنفاذ إجراء     دىوقد أ . جلنة اجلزاءات 
 .أن تستغلها األسلحة استطاعت القوات من كل جوانب الرتاع  توريدحظر

  
 بالصومال  املعينجهود التوعية اليت يبذهلا فريق الرصد  -زاي   

توريـد   مـن حظـر   لإلعفاءلقطاع األمين مؤهلة قدمة إىل املامبا أن املساعدة اخلارجية     - ١٨٨
 إعفـاءات لحـصول علـى      الـسعي ل    توىل فريق الرصد تذكري املتربعني باحلاجة إىل        فقد األسلحة،

علــى أهنــم  فــوراً تــسميتهمجعــل تربعــاهتم مطابقــة للقـانون، بــدالً مــن  إىل مـن جلنــة اجلــزاءات و 
،  اليت قـدمها فريـق الرصـد        اإلعالمية اإلحاطاتن   م سلسلةويف  .  األسلحة  توريد  حظر انتهكوا

فريـق كلمـة إىل أعـضاء جملـس األمـن ومـسؤويل             ال، وجه   تهواليأساساً خالل الشهر األول من      
 قـــد أوضـــح خالهلـــاو. احلكومـــة الـــصومالية واملنظمـــات الدوليـــة وممثلـــي احلكومـــات املاحنـــة 

معيـار  ”كـذلك احلاجـة إىل      ، و اإلعفـاءات اإلجراءات اليت وضعها جملس األمن للحصول علـى         
 . بغية تعزيز فعالية حظر األسلحة“متثاللال

  
 ) الستة أشهر السابقةباملقارنة مع (اإلخطاراتعدد : االجتاهات يف االمتثال    

 اجتـاه إجيـايب      خلـق  سؤولة عـن  هـي املـ   ا  يبذهليرى فريق الرصد أن جهود التوعية اليت          - ١٨٩
 . ت من الشركاء الدوليني يف القطاع األمين الصومايل املوجهة إىل جلنة اجلزاءااإلخطاراتيف 

ــام  ف  - ١٩٠ ــي عــ ــزاءات   مل ت، ٢٠٠٧فــ ــة اجلــ ــق جلنــ ــارين تلــ ــوى إخطــ ــدمها يف ســ ، أحــ
 ي املـساعدات  ملـوظف  صلة مبعدات وقائيـة       هلما ديسمرب،/أغسطس واآلخر يف كانون األول    /آب

 .)٢٠٠١( ١٣٥٦ قرار جملس األمن هي معفاة حتديداً مبوجبو ةاإلنساني

ــام   - ١٩١ ــر، ُوّجــ   ٢٠٠٨ويف ع ــذا التقري ــة ه ــت كتاب ــه     وق ــا جمموع ــن م ــس األم ه إىل جمل
 منـها  وتتـصل ثالثـة      ؛ باملعدات، املوجهـة إىل بـرامج إزالـة األلغـام          منها تتصل ستة    ،إخطاراً ١٤

 ويتعلــق إخطــاران مبعــدات وقائيــة ملــوظفي األمــم  ؛بــسيارات مــصفحة ملــوظفي األمــم املتحــدة 
 يف جمــال بنــاء القــدرات غــري  لقطــاع األمــينا تــدريب  منــهاثــة إخطــارات ثالتومشلــ. املتحــدة

  .الفتاكة، والربنامج والتمويل املتعلقني بذلك
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 الغالبيـــة العظمـــى مـــن  تقـــدميإزاء اســـتمرارغـــري أن القلـــق يـــساور فريـــق الرصـــد    - ١٩٢
دون ، خاصـــة لألنـــشطة العـــسكرية وأنـــشطة عمـــل الـــشرطة،  األمـــينالقطـــاعاملـــدخالت إىل 

  .)٢٨ ( إذن من جلنة اجلزاءاتول علىاحلص
  
 متويل انتهاكات احلظر  - خامسا 

 حملة عامة  -  ألف  
اب مؤســسات حكوميــة تقــوم بعملــها ال يــزال متويــل انتــهاكات احلظــر يعكــس غيــ  - ١٩٣
ــصادي   أو ــشاط االقت ــق الرصــد . تنظــيم فعــال للن ــر األخــري، اخنفاضــاً   ،والحــظ فري ــذ التقري  من

، بينمـا    ويف قدراهتا على القيـام بـذلك        احلكومة االحتادية االنتقالية   لدىية  مستمراً يف الرقابة املال   
 املعارضــة املــسلحة املنــاطق الواقعــة حتــت ســيطرهتا، مكتــسبة بــذلك أصــوالً    مجاعــاتوســعت 

ومــع فقــدان . امــةاهليــرادات اإل  مــناقتــصادية اســتراتيجية، وإمكانيــة احلــصول علــى تــدفقات  
ــة   ــة االنتقالي ــة االحتادي ــوارد بينمــا     احلكوم ــددون امل ــإن زعماءهــا يب ــسلطة والتماســك، ف ــتم لل ي

 املعارضـة املـسلحة     مجاعـات وعلـى عكـس ذلـك، ال تـزال          . وبيعهـا ك لوازمها العـسكرية     يتفك
 العسكرية، غالباً باألسـلحة واملعـدات احملـصل    احتشد املوارد بكثري من الفعالية، مع زيادة قدرهت  

 .يةعليها من احلكومة االحتادية االنتقال
  

 الفساد وفقدان السلطة: احلكومة االحتادية االنتقالية  -باء   
ــصر  - ١٩٤ ــى   ال يقت ــر عل ــساحة األم ــضاؤل م ــة    ت ــة حتــت ســيطرة احلكوم  األراضــي الواقع

فخــالل األشــهر االثــين عــشر املاضــية، شــهد فريــق الرصــد أيــضاً  .  فحــسباالحتاديــة االنتقاليــة
  املاليـة  الرقابـة مة االحتادية االنتقالية، واهنيار آليات      لتماسك الداخلي للحكو  يف ا احنالالً مستمراً   

 ٢٠٠٨أبريـل   / تابعة للربملان االحتادي االنتقايل ُعّينـت يف نيـسان         خمتارةواستنتجت جلنة   . لديها
احلقيقــة أنــه ال يوجــد نظــام    ”: للتحقيــق يف حتــصيل اإليــرادات احلكوميــة وإدارهتــا مــا يلــي      

 .)٢٩(“حكومي

 : ما يليتقرير اللجنةاملدرجة يف  نتائجالأخطر من و  - ١٩٥

__________ 
بعد عدة أشهر من احلوار بني فريق الرصد وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي يف الـصومال، أخـرب هـذا األخـري، يف              )٢٨(  

عنـصر إنفـاذ   /نة اجلزاءات بربناجمـه اجلـاري املتعلـق بـسيادة القـانون واألمـن      ، جل٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين ١٢
  .القانون وأنشطة التدريب والدعم املاضية املقدمة إىل الشرطة الصومالية

، تقرير اللجنـة  “ بشأن تقرير جلنة املالية التابعة للربملان االحتادي االنتقايل عن حالة مالية الدولة          موجزةمذكرة  ”  )٢٩(  
  . أعضاء٧لية املختارة التابعة للربملان االحتادي االنتقايل املكونة من املا
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سجالت حتـصيل اإليـرادات أو دفـع        /ال يوجد نظام موحدة إلصدار الوثائق الضرورية        •  
 النفقات؛

ملعظــم الــوزارات أو اإلدارات املولــدة لإليــرادات حــساباهتا اخلاصــة ولــيس هلــا عالقــة     •  
 بوزارة املالية؛

 تـسيء   هـي  ، بـل  مـن إيـرادات   صله   ما حتـ    حسب األصول  ال تودع اإلدارات احلكومية     •  
 قع يف جيوب أفراد قالئل؛تف ااستخدامه

 ليــستخدمها) نقولــةاملنقولــة أو غــري املســواء ( احلكوميــة املمتلكــاتمت االســتيالء علــى   •  
 ؛حلساهبم اخلاصبعض األفراد 

 مــن مــن اإليــرادات احملــصلة  يف املائــة ٢٥حــوايل إال حلكومــة ا  يف حــساباتيــودعال   •  
 . اإليراداتتلك النسبة من  إدارةُتساءومع ذلك امليناء 

 : وفيما يتعلق بالقطاع األمين، الحظت اللجنة ما يلي  - ١٩٦

 اسـترياده عـن طريـق املـوانئ واملطـارات، ممـا يـشكل               يـتم ليست احلكومة على علم مبا        •  
 خطراً أمنياً على البلد؛

 .فع أجورهمدترك معظم أفراد القوات احلكومية وظائفهم نظراً لعدم   •  
  

 وزارة املالية واملصرف املركزي الصومايل    

 يف  بـدور حمـوري    وزارة املالية واملصرف املركزي الصومايل       تضطلعمن املفترض أن     - ١٩٧
ونتيجـة  . إدارة حتصيل اإليرادات احلكوميـة، ولكـن يبـدو أن املؤسـستني قائمتـان باالسـم فقـط                 

 مــسؤولني  ســيطرةختصيــصها، حتــت   هياكــل موازيــة لتحــصيل اإليــرادات و   نــشأتلــذلك، 
 .حلفاء أقوياء للحكومة االحتادية االنتقالية أو

فريــق ل املــصرف املركــزي الــصومايل  ذكــر أحــد كبــار مــوظفيفعلــى ســبيل املثــال،  - ١٩٨
 صـالت  ال تربطهـا   الـيت    )الـشلن الـصومايل   (  العملـة الـصومالية    أن مطبعـة  مقابلة معـه      يف الرصد

 رئـيس احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة، وهـو ادعـاء مسـع               جممَّـع يف  باملصرف املركزي، حيتفظ هبـا      
وأكـد عـالوة علـى ذلـك أن رجـال أعمـال           .  مـن عـدة مـصادر مـستقلة        يؤكدهفريق الرصد ما    

ــضاً ب عــاديني ــيهم رجــال أعمــال     يقومــون أي ــصومالية، مبــن ف ــة ال ــع العمل ــربطهم عالقــات طب  ت
لتحقق من هذا االدعـاء األخـري، مبـساعدة      واستطاع فريق الرصد ا   . جبماعات املعارضة املسلحة  

 . يف احلكومة االحتادية االنتقاليةيني أمنمسؤولني
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 اإليرادات املتأتية من ميناء مقديشو    

 إدارة “خصخـصة ”أظهرت التحقيقات اليت أجراها فريـق الرصـد أنـه متـت بالفعـل              - ١٩٩
ــاء لون حكوميــون شهود عيــان مــستقلني قــدمها مــسؤو لــوتؤكــد عــدة إفــادات  .  مقديــشومين

، نيشخـص لـسيطرة   ، دون رقابـة،     ختـضع وموظفون مدنيون ورجال أعمـال أن إيـرادات املينـاء           
أحدمها من إدارة امليناء واآلخر من وزارة املالية، وأهنما يوزعان األموال بعد ذلك على أسـاس                 

  .ذين الرجلني من أي تدخلم يقي هوتفيد التقارير أن ضابط شرطة أقد. تقديري
قى فريق الرصد فيما مضى معلومات جديرة بالثقـة، ولكنـها غـري مؤكـدة بعـد،                 وتل  - ٢٠٠

ويف الوقـت نفـسه، يـساور       .  األسـلحة   توريـد  ن يف امليناء بانتهاكات حظر    ْيتربط هذين املسؤولَ  
ــأن أحــد هــذين املــسؤولني       ــد ب  علــى شــاحنتني  اســتوىلفريــق الرصــد القلــق بــشأن تقــارير تفي

بــت عليهمــا بنــادق كِّملتحــدة اإلمنــائي ألغــراض الــشرطة، وُرصــغريتني قــدمهما برنــامج األمــم ا
 .شرطةلل  الرمسيةالبسامل يقودمها أفراد من قبيلته يرتدون “تقنيتني”بوصفهما مركبتني 

  
  مليون دوالر من اململكة العربية السعودية٣٢قدرها هبة : دراسة إفرادية  - جيم  

صـصت حكومـة اململكـة العربيـة        ، خ ٢٠٠٧أبريـل   /مارس ونيسان /خالل فترة آذار    - ٢٠١
ملـــصاحلة الوطنيـــة يف مـــن أجـــل ا مليـــون دوالر للحكومـــة االحتاديـــة االنتقاليـــة ٣٢الـــسعودية 
ــصومال ــة        . ال ــدمها إىل جلن ــق الرصــد وق ــا فري ــيت حــصل عليه ــائق ال ــه، اســتناداً إىل الوث غــري أن

كرية ، يبــدو أن بعــض األمــوال أُنفقــت علــى أصــناف عــس  ٢٠٠٨أبريــل /اجلــزاءات يف نيــسان
 دوالر لألســلحة الثقيلــة مبــا فيهــا ٢٠ ٠٠٠دوالر للمالبــس العــسكرية؛ و  ١٢٠ ٠٠٠: منــها

 اسـتعادة  دوالر للحرس الرئاسي لنفقـات تكبـدها خـالل     ٥ ٠٠٠املدافع املضادة للطائرات؛ و     
 .)٣٠( دوالر ألطراف غري حمددة يف بونتالند٣ ٥٢٠ ٠٠٠أسلحة ثقيلة؛ و 

كتب فريق الرصد إىل مكتـب الـرئيس الـصومايل، الـذي            ،  ٢٠٠٨فرباير  /ويف شباط   - ٢٠٢
وعنــدما ســألت .  الــيت يبــدو أهنــا متثــل انتــهاكاً للحظــرذن بالنفقــات، يــستوضحه عــن الوثــائقأ

مــايو / أيــار١١أبريــل و / نيــسان٣٠ربملــان الــيت أجــرت حتقيقــاً بــني  تابعــة للاللجنــة املختــارة ال
وزيـر   (ابرور، الـسيد سـليم عليـو      ملزعومـة  ا بشأن إسـاءة اسـتعمال اإليـرادات احلكوميـة         ٢٠٠٨

، رفــض هــذا األخــري  )شارك يف توقيــع املــدفوعاتاملــ و٢٠٠٧املاليــة بالنيابــة يف منتــصف عــام  
  .)٣١(“ من مسؤولية ما فعلنالِّحيف ننا أ” مدعياً بدالً من ذلك إيضاحإعطاء أي 

__________ 
  .S/2008/274 انظر الوثيقة  )٣٠(  
  .“مذكرة مقتضبة بشأن حالة مالية الدولة”تقرير اللجنة املختارة الربملانية،   )٣١(  
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فية مـن   وباءت أيضاً بالفشل حماوالت فريـق الرصـد للحـصول علـى معلومـات إضـا                 - ٢٠٣
ة إىل  وباإلضـاف . ، حممـد إبـراهيم حبـساد      رئيس الوزراء نور حـسن حـسني ووزيـر املاليـة احلـايل            

ذلك، مل تسفر جهود سفارة اململكة العربية السعودية للحـصول علـى املزيـد مـن اإليـضاحات                  
. ذكورة مـن سـلطات احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة عـن أي نتـائج               املـ بشأن النفقات العـسكرية     

ياب معلومات تفيد العكس، ال يـسع فريـق الرصـد إال أن يـستنتج، علـى أسـاس القرينـة                     ويف غ 
تخـصيص جـزء كـبري مـن اهلبـة         بالظاهرة، بأن مكتـب رئـيس احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة أذن              

، بــشكل يقــصد منــه ملــصاحلة الــصوماليةا  لغــرض آخــر غــري الغــرض املعــدة لــه، وهــوالــسعودية
  . عليهلتفافسلحة صراحة أو اال األ توريدانتهاك حظر إما

  
  نقص الدعم املايل لقطاع األمن  -دال   

 ماليات احلكومة االحتادية االنتقالية أحـد العوامـل الرئيـسية يف            الذي يعتري يعد اخللل    - ٢٠٤
 يف املائة مـن إيـرادات احلكومـة         ٧٠نسبة  ورغم أن وزارة املالية تزعم أن       . اهنيار قطاعها األمين  

د فريـق   مل جيـ   ، وإضـافة إىل ذلـك     .)٣١(قولـة  امل هنفـت وزارة الـدفاع هـذ      فقـد   ،  تنفق على األمـن   
 يف املائــة مــن إيــرادات احلكومــة ختــصص لــدعم ٧٠أن مقولــة أدلــة قليلــة لــدعم ســوى الرصــد 

وعلى النقيض من ذلك، فإن عجز احلكومة االحتادية االنتقاليـة عـن دفـع رواتـب              .قطاع األمن 
املفـضية إىل حـاالت     عوامـل   العامـل مـن     كه بـصورة روتينيـة      ستـشهد بـ   اجليش والـشرطة يُ   أفراد  
  .البس الرمسية االبتزاز واجلرمية، وبيع األسلحة واملإىل، واللجوء أو الفرار منهااخلدمة ترك 
ــة، ُتمــن متويــل احلــصول علــى وبــدال مــن  - ٢٠٥ ــة احلكومــة املركزي مــول اإلدارات اإلقليمي

علـى النقـل التجـاري،     “ضرائب”نقاط التفتيش، وفرض واحمللية قواهتا األمنية من خالل إقامة   
 الـسفلى، علـى سـبيل       يليوحتـتفظ إدارة شـب    . غري الرمسية  وغري ذلك من نظم حتصيل اإليرادات     

 اإلقليميـة   “باي وبـاكول  ”وتقوم إدارة    .املثال، بسلسلة من نقاط التفتيش بني ماركا وأفغويي       
 األعمـال التجاريـة لتمويـل       أوسـاط ديـة مـن     دات حمليـا، وتلـتمس الـسلف النق       يـرا أيضا جبمع اإل  

ورغم هـذه اجلهـود، علـم فريـق الرصـد أن هـذه القـوات                 . فرد أمن  ١ ٠٠٠-٨٠٠ ـيقدر ب  ما
مصدر النعدام األمن بالنسبة للسكان املدنيني، واالنغمـاس يف الـسرقة، واالبتـزاز             ليست سوى   

  .التناقص مرتفعة فيهاواالغتصاب، وأن معدالت 
  

  اعات املعارضة املسلحةمتويل مج  -هاء   
يتناقض اخللل والفوضى يف احلكومة االحتادية االنتقالية، من منظور التمويل، تناقـضا              - ٢٠٦

عـات باســتراتيجيات  اإذ تتميـز تلـك اجلم  . عـات املعارضـة املـسلحة   اشـديدا مـع أداء خمتلـف مج   
ئل اإلعـــالم ، واالســـتخدام املتطـــور لوســـا)عـــات الـــشتاتاال ســـيما بـــني مج(التعبئـــة الفعالـــة 
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وعـالوة علـى ذلـك، مـن املـرجح أن       .واإلنترنت، وتشتهر باالنضباط املايل عوضا عـن الفـساد        
 ويـن وجـوهر، يف األشـهر األخـرية          يليـت يوفر االستيالء على املدن الكربى، مثـل كيـسمايو وب         

  .مصادر دخل ثابت حملية جلماعات املعارضة
  

   احملليةاإليراداتمصادر     
احتاد احملاكم اإلسالمية املشتركة على كيـسمايو       /الشبابحركة  ء قوات   أسفر استيال   - ٢٠٧

ــصادية     ٢٠٠٨أغــسطس / آب٢٢يف  ــوع أحــد أهــم األصــول االقت  يف ســتراتيجيةالوا عــن وق
 بعـد بـشأن األرقـام الفعليـة لتحـصيل           فرورغم أن صورة أكثـر وضـوحا مل تتـو         . أيدي املعارضة 

 دوالر ١ ٤٠٠ ٠٠٠يقــدر بنحــو دخــال الرصــد اإليـرادات، تتوقــع التقــديرات الــسابقة لفريـق   
وإذا متكـن   .)S/2005/625انظـر   (من رسوم االسترياد والتصدير ورسـو الـسفن  كل ثالثة أشهر  

مــن احملتمــل بقــدر  فاإلســالميون مــن اســتعادة مــا يــشبه النظــام يف كيــسمايو واملنــاطق النائيــة،   
  .)٣٢(ائدات بالتناسبمعقول أن ينمو حجم التجارة عن طريق امليناء وأن ترتفع الع

الــشباب بقــدر مــا مــن املــوارد املتاحــة حركــة ومــن املــرجح أيــضا أن تــستفيد قــوات   - ٢٠٨
لالســتيالء علــى كيــسمايو، شــنته تلــك القــوات  الــذي أيــد اهلجــوم الــذي “حــسن تركــي” لـــ
ويتـصرف  . دي جوبـا الـسفلى    يزال شخصية بارزة يف الترتيبات السياسية اخلاصة بوا        الالذي  و

دوديـة  دد مـن املـوانئ الـصغرية ونقـاط العبـور احل           اآلتيـة مـن عـ      “ائبضرال”يرادات  إيف  تركي  
  .الواقعة حتت سيطرة قواته

العديــد مــن نقــاط التفتــيش بــني  األمــر الواقــع كــت ســلطات ويف الوقــت نفــسه، فكّ  - ٢٠٩
 قــدرا مــن الــدعم والــشرعية لــدى  اإلســالميونومــن املــرجح أن يكتــسب  .ماركــا وكيــسمايو

  .  احملليني رغم أن إزالة تلك النقاط يقضي على مصدر دخل حمتملالسكان
ارتباطا مباشـرا    يف كيسمايو سلطات األمر الواقع    ويرتبط توليد العائدات من جانب        - ٢١٠

ــها العـــسكريال حمالـــة  ــة ستعد تـــو. بتأهبـ ــيطراالـــشباب وحلفاؤهـــحركـ  علـــى هتما، منـــذ سـ
ــسمايو، ــري     كي ــشنه ب ــسابق  “هــريايل”ي دن شــريآهلجــوم مــضاد حمتمــل ي ــدفاع ال ــر ال ، وزي

تفيـذ  و .أغـسطس / آبهزمت قواته يف ، الذي   إثيوبياباحلكومة االحتادية االنتقالية املتحالف مع      
الــشباب يف كيــسمايو قــد اســتثمرت بــشكل كــبري يف  حركــة  الرصــد أن قــوات فريــقمــصادر 

__________ 
 ضـرائب علـى    دوالر شـهريا يف شـكل  ٦٠ ٠٠٠على النقيض من ذلك، يولّد مطار كيسمايو ما يقرب مـن      )٣٢(  

ميون اسـتهالك القـات كمـا فعلـوا     استرياد القـات ورسـوم هبـوط، وسـوف يـضيع معظمهـا إذا حظـر اإلسـال                 
  .املاضي يف
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برواتــب معــدات عــسكرية جديــدة، وشــرعت يف محلــة جتنيــد مدعومــة بوعــد اجملنــدين اجلــدد    
  . دوالر شهريا٢٠٠ إىل ١٥٠اوح من تتر
  

  الدعم املايل من الشتات الصومايل  -واو   
ات الـشتات  جاليـ أثبتت مجاعـات املعارضـة الـصومالية براعتـها يف حـشد الـدعم مـن                 - ٢١١

وميكـن  . الصومايل، من خالل مناسبات اخلطابة واملظاهرات العامة واستخدام شبكة اإلنترنـت          
ه األنشطة، وإن كانت ليست غري قانونية يف البلدان املـضيفة، تتعـارض مـع     القول إن بعض هذ   

ــد حظــر  ــشراء األســلحة     توري ــام اجلماعــات املــسلحة جبمــع األمــوال ل األســلحة عــن طريــق قي
  .والذخرية

  
  مجع األموال يف دولة اإلمارات العربية املتحدة    

الـشتات الـصومايل، الـذي     إحـدى جاليـات   تستضيف دولة اإلمارات العربية املتحدة        - ٢١٢
 .ال تزال تلعب أنشطته االقتصادية دورا مهما يف االقتصاد الصومايل غري الرمسي إىل حـد كـبري                

وتتركز الكثري من الشركات اململوكة للصوماليني يف مرافئ ديب وأبو ظيب وعجمان والـشارقة              
لـصومال رغـم اجلهـود    وال تزال احلواالت تشكل قناة رئيسية لتحويـل األمـوال إىل ا            .والفجرية

  .التنظيمية اليت يبذهلا املصرف املركزي لدولة اإلمارات
ويشهد الكـثري مـن الـصوماليني يف مقـابالت مـع فريـق الرصـد علـى اسـتمرار حتويـل                  - ٢١٣

األموال عن طريـق احلـواالت يف ديب لـدعم الكفـاح املـسلح ضـد االحـتالل اإلثيـويب ومـساندة                      
ويقــال إن مبــالغ كــبرية مــن األمــوال الــيت مجعــت  . املــسلحةعــات املعارضــة اقــضايا خمتلــف مج

ــشكوك         ــارة ال ــا إلث ــالغ أصــغر جتنب ــسيمها إىل مب ــسلحة جيــري تق ــا جلماعــات املعارضــة امل فيه
.  املركــزي بدولــة اإلمــارات املــصرفوإمكانيــة كــشف أمرهــا، وذلــك للتحايــل علــى أنظمــة   

 شـهود عيـان     أفـاد الم يف الصومال،     جلهات االست  ها األموال لتسليم  ناقليوإضافة إىل استخدام    
مــن ديب مث الطهــي شراء خمتلــف الــسلع األساســية مثــل األرز والــسكر وزيــت   فريــق الرصــد بــ 

  .نقديةأموال شحنها إىل الصومال، حيث يتم إعادة حتويلها إىل 
ــسجيل احلــواالت وتنظيمهــا يف عــام       - ٢١٤ ــارات ت ــة اإلم ــدأت دول ــذ أن ب ، مت ٢٠٠٤ومن

 الرصد أن كثرة شـركات      فريقويف رأي    . ترخيص لشركات احلواالت   ٢٠٠إصدار أكثر من    
احلــواالت الــيت تعمــل يف دولــة اإلمــارات تــشكل حتــديات تنظيميــة يف حتديــد ومنــع املعــامالت  

ويزيد من تفاقم هذه املـشكلة أن االقتـصاد الـصومايل           . اخلارجية ملختلف الفصائل يف الصومال    
 الورقيـة  ستنداتف القليـل مـن املـ   واالئتمـان ممـا خيلّـ     يعمل إىل حد كبري علـى أسـاس مـن الثقـة             

  . فها على اإلطالقخلِّاملكتوبة أو ال ُي
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 يف دولة اإلمارات بدور أكثر مباشرة يف دعـم القـوات            نيويقوم بعض التجار الصومالي     - ٢١٥
ويواصـل فريـق    . واجلماعات املسلحة يف الصومال، مبا يف ذلك نقل األسـلحة والعتـاد العـسكري             

  .د متابعة التحقيقات يف أنشطة عدة شركات للنقل البحري تتخذ من ديب مقرا هلاالرص
  

  مجع األموال يف إيستلي بنريويب     
ت الـشتات الـصومايل والـذي يـشارك، حبكـم قربـه،             جاليـا يعيش يف كينيا أحد أكرب        - ٢١٦

ينيــة ولــدى العديــد مــن الــشركات واملراكــز الد. عــن كثــب يف األحــداث الــيت تقــع يف الــوطن 
الصومالية، خاصة يف احلي املعروف باسم إيستلي يف نريويب الـذي يقطنـه الـصوماليون أساسـا،       

 .عات املعارضة املـسلحة، وتنـشط يف جتنيـد األفـراد أو مجـع األمـوال هلـا              اصالت مع خمتلف مج   
الـشباب  حركـة   قـوات   وقد تلقى فريق الرصد تقارير موثوق هبا تفيد بأن املقاتلني اجلرحى من             

  . كثريا ما ينقلون إىل نريويب لتلقي العالج الطيباإلسالميةاحملاكم اد احتو
ــة         - ٢١٧ ــة والديني ــالتحقيق مــع عــدد مــن الشخــصيات التجاري ــا ب ــق الرصــد حالي ويقــوم فري

أهنا أنصار نشطة للجماعات املسلحة يف      بالصومالية ذات النفوذ اليت يعتقد       - الصومالية والكينية 
ويف كـانون   . األسـلحة توريـد   مـل أن تكـون متواطئـة يف انتـهاكات حظـر             الصومال، وبالتـايل حيت   

 من زعـيم  “تقنية” تلك الشخصيات بشراء سبع مركبات    إحدى، قامت   ٢٠٠٧ديسمرب  /األول
 اإلســالميةميليــشيا يف مقديــشو مــن عــشرية أبغــال، ونقلــت يف وقــت الحــق الحتــاد احملــاكم          

ورمبـا تكـون بعـض هـذه        . ٢٠٠٨مـارس   /جـوهر يف آذار   مدينـة   لـى   االسـتيالء ع  واستخدمت يف   
  .٢٠٠٨أغسطس /كيسمايو يف آبمدينة املركبات قد استخدمت أيضا يف االستيالء على 

  
  نترنت اإلن طريقمجع األموال ع    

الــصوماليون أحــد أنــشط اجلماعــات اللغويــة علــى شــبكة اإلنترنــت، حيــث يــديرون    - ٢١٨
 املنظـورات احملليـة أو العـشائرية        ملواقعا ذهه ويعكس الكثري من  .  موقع شبكي  ٣٠٠يقدر بـ    ما

 مبختلف القوات واجلماعـات املـسلحة يف        امباشرارتباطا   عدد صغري منها     يرتبطو .أو السياسية 
الصراع الصومايل، وتعمل مبثابة منافـذ للدعايـة، ومنتـديات للمناقـشة، ومواقـع للتجنيـد ومجـع              

منتـديات املناقـشة باللغـة الـصومالية،       و مواقـع التحـاور      وهنـاك أيـضا عـدد كـبري مـن          .التربعات
  .ها علنا مؤيدو اجلماعات املسلحةويشّغل البعض من

أمســرة والتحـالف مــن أجــل  جنــاح /ويعـد التحــالف مــن أجـل إعــادة حتريــر الـصومال     - ٢١٩
 اإلســالميةالــشباب، وبدرجــة أقــل اجلبهــة    حركــة جيبــويت و جنــاح/إعــادة حتريــر الــصومال  

ــر نــ   ــد   (شاطا علــى االنترنــت  الــصومالية، اجلهــات األكث ــة وبونتالن ــة االنتقالي احلكومــة االحتادي
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وفيما يلي عينة صـغرية مـن املواقـع     ).ممثلة أيضا متثيال جيدا يف الفضاء اإللكتروين  وصوماليالند  
  :الظاهريةالشبكية جلماعات املعارضة املسلحة وانتماءاهتا 

 Qaadisiya.com  حتاد احملاكم اإلسالميةا  
almaxaakim.com 

Shacabka.net 
 Kataaib.net  الشبابحركة 

Abushabaab.wordpress.com 
Baraawecity.com 

alqimmah.net 
 Jabiso.net   الصومالية اإلسالميةاجلبهة 

Somalimirror.com  
  

ــد يف اســتخدام شــبكة          - ٢٢٠ ــى حنــو متزاي ــد أصــبحت مجاعــات املعارضــة متطــورة عل وق
الـشباب، ال سـيما     حركـة   ، تـستخدم قيـادة      ٢٠٠٧ل عام   ومنذ أوائ . اإلنترنت كوسيلة اتصال  

لإلبـالغ عـن سـري أعمـال الكفـاح          مواقـع التحـاور     ،  “شـنغويل ” وفـؤاد حممـد خلـف        هخمتار رب 
  . املسلح واللتماس التربعات من الشتات

، اعتقلت سلطات الشرطة النروجيية والـسويدية، يف حتقيـق          ٢٠٠٨فرباير  /ويف شباط    - ٢٢١
 حماولــة مــشبوهة جلمــع األمــوال علــى شــبكة اإلنترنــت، ســتة مــواطنني   مــشترك يف عــرب وطــين

صــوماليني حيملــون جنــسية بلــدان الــشمال األورويب أفيــد أهنــم ينــسقون محلــة جلمــع التربعــات 
  .لقوات املعارضة الصومالية

وعادة ما توجه التربعات اليت مجعت خالل هذه املنتديات جلهة تنـسيق يف الـشتات،                 - ٢٢٢
جهـة  قـوم  تو .تكون يف ديب، ولكن يف بعض األحيان يف أماكن أخـرى، مثـل القـاهرة     ما   اكثري

عــن طريــق  : عـدة طــرق إحــدىلتنـسيق بعــد ذلــك بتحويـل األمــوال إىل الــصومال مـن خــالل    ا
شركات حتويل األموال يف شكل مبالغ صـغرية، وذلـك لتجنـب كـشف أمرهـا؛ أو مـن خـالل         

 األمـوال أو الـسلع داخـل        إتاحةميكنهم بعد ذلك    رجال األعمال الصوماليني يف الشتات الذي       
  .ناقلي األموالالبلد؛ أو باليد عن طريق 

وباتت هذه التقنيات معروفة بشكل متزايد لدى مجاعـات املعارضـة األخـرى أيـضا،                 - ٢٢٣
  :أدناهاإلفرادية املبينة كما يتضح من موجز دراسة احلالة 
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ن جانـب التحـالف مـن أجـل إعـادة حتريـر             مجـع األمـوال مـ     :  إفرادية دراسة حالة   -زاي   
  أمسرةجناح /الصومال

عـة معارضـة مـسلحة      اأمسـرة هـو مج    جنـاح   /التحالف من أجل إعادة حتريـر الـصومال         - ٢٢٤
وخالفا للتحـالف مـن أجـل إعـادة حتريـر           . يف الرتاع الدائر يف جنوب الصومال     حمارب  وطرف  
أمسـرة طرفـا يف     جنـاح   /يـر الـصومال   جيبويت، ليس التحالف من أجل إعادة حتر      جناح  /الصومال

أي اتفاقات سالم، وبالتايل ليس من املرجح أن يتأهـل إلمكانيـة اإلعفـاء فيمـا يتـصل بتـدريب                     
وال جيـــري التحـــالف مـــن أجـــل إعـــادة حتريـــر       .قـــوات األمـــن املـــشتركة واالحتفـــاظ هبـــا    

أي أمســرة أنــشطة غــري عــسكرية معروفــة داخــل الــصومال، ولــذلك قــد تعتــرب جنــاح /الــصومال
واقعية لغرض شـراء األسـلحة وغريهـا مـن          ال موجهة من الناحية  أنشطة جلمع األموال أو التعبئة      

  .انتهاكات احلظر
، مبـا فيهـا     اجلماعـات  كمظلـة ملختلـف      ٢٠٠٧سبتمرب  /ُشكل التحالف يف أيلول   قد  و  - ٢٢٥

وثيقة مـع    يتمتعان بعالقات    ةممثلو الصوماليني يف الشتات، وما زال كال جناحي جيبويت وأمسر         
عـد زكريـا حممـد حـاجي عبـدي، النائـب            وُي. ت الـشتات الـصومايل يف مجيـع أحنـاء العـامل           جاليا

نـاح  هـذا اجل  ، أحـد أنـشط املتحـدثني باسـم          جناح أمسرة / للتحالف الثاين لرئيس اللجنة التنفيذية   
  .وجامعي التربعات له

 يف مناسـبة جلمـع      ، كـان زكريـا أحـد عـدة متحـدثني رئيـسيني            إعالميةووفقا لتقارير     - ٢٢٦
التربعات ومـؤمتر باستـضافة احتـاد الـشتات الـصومايل، الـذي انعقـد يف فنـدق كـراون بـالزا يف                     

وانعقد مؤمتر متابعة يف عطلـة هنايـة        . ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤ يف   ، مينيسوتا مينيابوليس
اد الــشتات احتــاستــضافه فــولز تــشريتش، بفريجينيــا، يف  “دايــز إن”فنــدق  التــايل يف األســبوع

  .)٣٣(ات الصومالية اليت تتخذ الواليات املتحدة مقرا هلااليالصومايل وعدد آخر من اجل
جنـاح  /وال يزال زكريا أحد أبرز الـدعاة للتحـالف مـن أجـل إعـادة حتريـر الـصومال                    - ٢٢٧
 ٢٠٠٨أكتـوبر  /ويـشري تقريـر تلقـاه فريـق الرصـد إىل مناسـبة عقـدت يف تـشرين األول        . أمسـرة 

 صـوماليا، كـان زكريـا املـتكلم     ٤٥٠ربعات على شبكة اإلنترنت، حضرها أكثـر مـن        جلمع الت 
يف مجيـع  سـيتم تعيينـهم    اويقال إنه أوضح أن مكاتب سوف تنشأ وممـثلني جـدد   .الرئيسي فيها 

__________ 
-http://somaliswiss.wordpress.com/2007/11/27/kulan-ay-soo-qaban-qaabiyeen-united-somali: انظــــــــــــــــــر  )٣٣(  

diaspora-oo-kadhacay-gobolka-minnesota-iyo-wafti-kasocda-ururka-xornimadoonka-soomaaliyeen-oo-si-

weyn-dadkii-halkaa-isugu-yimi-u-qiiro-galiayay/  ــه يف ــالع عليـ ــذي مت اإلطـ ــاين ١٠ الـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ نـ
كــانون  ١٤  ,Patrick Poole, Homeland Insecurity. Terrorist Fundraising in the Heartlandو. ٢٠٠٨
 _accessed at http://www.ethiomedia.com/access/terrorist_fundraising_in_the, ٢٠٠٧ديــسمرب /األول

heartland.html ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٨عليه يف اإلطالع  الذي مت.  
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ــشطته   ــشمل أن ــا، وت ــصومال،     ” مأحنــاء أوروب ــاتلني يف ال ــوال للمق ــاهري ومجــع األم ــة اجلم تعبئ
ال إىل املقـاتلني    ومـ وحث املستمعني على مواصـلة إرسـال األ        .“هداءفهم الش واأليتام الذين خلَّ  

يف الصومال، وأعلـن أن املنظمـة سـوف تعقـد املزيـد مـن املناسـبات العامـة يف اململكـة املتحـدة                      
  .لتعزيز الدعم املقدم ألنشطتها

  
  صومالية من مصادر غري التربعات    

 ومـن  ةعلنيـ  مـصادر  مـن  معلومـات  الرصـد  فريـق  تلقـى  ،االستعراض قيد الفترة خالل  - ٢٢٨
 الـدعم  تتلقى تزال ال الصومال يف املسلحة املعارضة اجلماعات معظم بأن تفيد سرية اتصاالت

 .اخلارج يف صوماليني غري إسالميني ماحنني من واملادي املايل

 خرييـة  ومؤسـسات  خاصـة  ماحنـة  جهـات  مـن  النـوع  هـذا  مـن  التربعـات  معظم وتأيت - ٢٢٩
 حـالتني  يف مـثال  الرصـد  فريـق  تلقى وقد .عنيفة غري أغراض خدمة إىل هتدف ما كثريا إسالمية
 مبعرفـة  مسلحة، معارضة مجاعات إىل تقدم إسالمية خريية مؤسسات من تربعات عن تقارير

 .االدعاءات هذه يف التحقيق الرصد فريق ويواصل .معرفتها بدون أو اخلريية املؤسسات

 غـري  بـصورة  ُتـسهم  قد احلكومات بعض بأن تفيد تقارير يف أيضا الرصد فريق وحيقق - ٢٣٠
 وُيـدعى  .اإلريتريـة  احلكومـة  إىل أمـوال  دفـع  طريق عن األسلحةتوريد   حظر انتهاك يف مباشرة

 مـسلحة  مجاعـات  إىل جزئيـا،  أو كليـا  األمـوال،  تلـك  توجيـه  بإعـادة  ذلـك  بعـد  تقوم أمسرة أن
 .الصومال يف
  

 الدفع آليات تطور - حاء  
 التـدقيق  بـسبب  عملـها،  طرائـق  تعـديل  إىل الـصومال  يف املـسلحة  اجلماعات طرتاض - ٢٣١
 يف ملحوظـا  حتـوال  الرصـد  فريـق  الحظ وقد .النقود وحتويل احلوالة شركات يف املتزايد الدويل
 ثمنالـ  لتحويـل  مبتكـرة  وسـائل  فيهـا  اسـُتخدمت  األسـلحة، توريد   حظر انتهاكات متويل أمناط
 .الدولية احلدود عرب

 لفرقــة التابعــة اهليئــات هبــا نــادت الــيت والوطنيــة العامليــة االســتراتيجيات شــجعت وقــد - ٢٣٢
 التعـاون  جملس يف األعضاء البلدان معظم األموال بغسل املتعلقة املالية باإلجراءات املعنية العمل

 مـن  ىنأد حد إنفاذ على املتحدة، العربية واإلمارات السعودية العربية اململكة فيها مبا اخلليجي،
 .سـواء  حـد  علـى  الرمسـي  وغـري  الرمسـي  املـصريف  القطـاع  يف األمـوال  غـسل  مكافحـة  إجراءات

 تعليمــات” بــأن القائــل املبـدأ  تطبيــق العــادة يف اإلجــراءات هـذه  شملتــ ،باحلوالــة يتعلــق وفيمـا 
ــدفع ــه املرســل اســم تــشمل أن جيــب ال ــم إىل باإلضــافة وعنوان ــم أو حــساب رق  مرجعــي رق
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 إىل مــشبوهة ُتعتــرب حتويــل عمليــة أيــة إحالـة  ضــرورة األخــرى العامــة بــادئامل ومــن .“)٣٤(فريـد 
 .ملتابعتها املختصة السلطات

 قيمتـها  تتجـاوز  حوالـة  لكـل  بالنـسبة  يـتعني  مـثال،  املتحـدة  العربية اإلمارات حالة ويف - ٢٣٣
 معلومــات تــسجيل ،)املتحــدة الواليــات دوالرات مــن دوالرا ٤٥٠( إمــارايت هــمدر ٢ ٠٠٠

ــها، والتحقــق املرســل عــن مفــصلة ــسلطات واحتفــاظ من ــسخة ال ــة مــن بن ــة بطاق  املرســل هوي
 واملعــامالت األمــوال غــسل مكافحــة وحــدة إىل املــشبوهة املعــامالت إحالــة وجيــب .كمرجــع
 كـل  علـى  يـتعني  ذلـك  إىل وإضـافة  .املتحـدة  العربيـة  لإلمـارات  املركـزي  املـصرف  يف املشبوهة

 غرامـات  يواجـه  احملـل  صـاحب  فإن وإال تسجيل، شهادة على احلصول احلوالة حمالت من حمل
 .السجن أو مشددة

ــد - ٢٣٤ ــدابري هــذه قللــت وق ــن الت ــة م ــة خــدمات جاذبي ــدى احلوال  املعارضــة اجلماعــات ل
  .بديلة أساليب تطوير على وشجعتها املسلحة

  
 النقدية ةلََمَح    

 الفديـة  مبـالغ  لـدفع  يلةكوسـ  خاصـة  بـصورة  شـائعا  النقدية ةلََمَح استخدام أصبح لقد - ٢٣٥
 إيـصال  متزايـدة  بصورة الشائع من أصبح القرصنة حاالت ويف .اإلجرامية املسلحة للجماعات

 ذلـك  علـى  األمثلـة  ومـن  .الرهـائن  مقابـل  أخـرى  إىل سـفينة  مـن  النقديـة  نقـل  طريق عن الفدية
 :يلي ما

ــانون ١٦ يف  )أ(   ــسمرب/األول كـ ــحفي اخُتطـــف ٢٠٠٧ ديـ ــسي صـ ــارج فرنـ  خـ
 يتزعمهـا  الدشيـشة  عـشرية  مـن  أشـخاص  تـسعة  مـن  تتكـون  مـسلحة  عـصابة  يـد  على بوساسو
 بعـد  ديـسمرب /األول كـانون  ٢٤ يف الحقـا  الرهينـة  سـراح  وأُطلق .يوسف عثمان امسه شخص

 ؛ فدية إىل شيوخ الدشيشةنريويب من قادم نقدية حامل ملس أن

 الـدوليني  املـوظفني  مـن  اثنـان  اخُتطف ٢٠٠٧ ديسمرب/األول كانون ٢٦ ويف  )ب(  
 مـن  املـسلحني  الرجـال  مـن  عـشر  اثـين  أيـدي  علـى  بوساسو يف حدود بال أطباء ملنظمة التابعني
 فريـق  علـم  وقـد  .يوسـف  عثمـان  بزعامـة  أيـضا  ووارسـنغيلي،  الـصليبان  وعلي الدشيشةعشائر  
 الدشيـشة  شـيوخ  إىل الفدية سلموا واألرجنتني سبانياإ من دبلوماسيني أن احلالة هذه يف الرصد

 ؛ ديغاويينسعيد الرمحن عبدلبونتالند،  الصحة ووزير ذقوب حسن امسه شخص عامةبز

__________ 
  .١ الصفحة ،٣/١٠/٢٠٠١ املتحدة، العربية لإلمارات املركزي املصرف ،١٨١٥/٢٠٠١ رقم اإلشعار  )٣٤(  
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 مـن  أعـضاء  تـضم  أخرى إجرامية عصابة اختطفت ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ويف  )ج(  
 .الـصومايل  الـساحل  ةالقب األملان من نزوجا حممود وعيسي الصليبان وعلي وارسنغيلي عشائر
أن  بعـد  بوساسـو،  غـرب  األسـر  يف أسـابيع  مخـسة  ابـة قر قـضيا  أن بعـد  الـرهينتني  سراح وأُطلق
 نقديـة  حامـل  بوساسـو  إىل املبلـغ  وأوصـل  .دوالر ٦٥٠ ٠٠٠ قـدرها  فديـة  للمختطفني ُدفعت
ــه ــ تــسليم بتــسهيلبونتالنــد  إدارة قامــت هنالــك ومــن .نــريويب يف ســفارة بعثت  مباشــرة دوالنق
 ؛املختطفني إىل

ــشرين ١٦ ويف  )د(   ــوبر/األول ت ــفينة باســم رمســي متحــدث أكــد ٢٠٠٨ أكت  س
 مــالكي أن جلزيـرة  لقنــاة ،٢٠٠٨ سـبتمرب /أيلـول  شــهر بدايـة  يف اخُتطفــت ،كوريـا  يف مـسجلة 
 .بامسـه  ُيـصرح  مل نقديـة  حامـل  طريـق  عـن  قيمتـها،  عن ُيفصح مل فدية للقراصنة دفعوا السفينة
 ؛ املسألةحساسية إىل مشريا الكتمان، بشرط املسؤول وتكلم

 اجلماعـات  لدعم )Eastleigh( إيستليه يف اجملمعة األموال أن دالرص فريق علم  )هـ(  
 املتـنقلني  النقديـة  محلـة  مـن  معقـد  نظـام  طريـق  عـن  توصل ما كثريا الصومالية املسلحة املعارضة

 احلـدود  إىل ومنـها  لكينيـا  الـشرقية  الـشمالية  احملافظـة  عـرب  العامـة  النقـل  وسـائل  علـى  يعتمـد  برا
  .الصومالية

  
 ثمنال لتحويل ديلةالب اآلليات    

 املعارضــة اجلماعــات مناصــري أن ديب يف مباشــرة مــصادر مــن الرصــد فريــق علــم - ٢٣٦
 عـن  عوضـا  العينيـة  التربعـات  إىل متزايـدة  بـصورة  يتحولـون  أخذوا ومموليها الصومالية املسلحة
 اجلهـات  مـن  أو األمـوال  مجـع  جهـود  مـن  احملـصلة  سـواء  النقديـة،  التربعات وُتستخدم .النقدية
 والـسلع  والثياب البناء ومواد واإلمسنت السكر مثل سلع لشراء اإلريترية، احلكومة مثل الراعية

 اجلماعـــة إىل النقديـــة ويوصـــلون ُوســـطاء يبيعهـــا حيـــث الـــصومال، إىل لنقلـــها اإللكترونيـــة،
  .املستفيدة

 يف متمركـزة  قرصـنة  شـبكة  أعـضاء  اسـتوىل  ٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين ٩ يف فمثال - ٢٣٧
 الـشخص  وكـان  بوساسـو  إىل متوجهـة  اإلمسنـت  مـن  شـحنة  حتمـل  شـحن  سفينة علىونتالند  ب

 بوساســو، يف البــارزين الــدينيني والوجهــاء األعمــال رجــال أحــد الــشحنة إليــه أُرســلت الــذي
 نفـسه،  األعمـال  رجل مليشيا بتدخل الشحنة وُخلصت .الشباب حبركة صالت له أن ويدعى

 .بوساسو يف اإلمسنت بيع مث
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 املمتثلة غري واجلهات األسلحةتوريد  حلظر الرئيسيون املنتهكون – ادساس 
 الفتـرة  خـالل  األسلحة حظر انتهكتا الفاعلة اجلهات من فئتني أن الرصد فريق الحظ - ٢٣٨
ــة ــة احلالي ــق لوالي ــيت اجلهــات :ومهــا ،الفري ــهاكات ارتكبــت ال ــة انت  املمكــن مــن يكــن مل هام
 الـذين  املمتـثلني  غـري  الـشركاء و األسـلحة؛ توريـد    حظـر  مـن  إعفـاءات  علـى  بـصددها  احلصول
 لـو  لإلعفاء أنشطتهم تأهلت أن احملتمل من كان والذين الصومايل، األمين للقطاع الدعم قدموا

 تـدابري  تتخـذ  ال الـيت  اجلهـات  أيـضا  نياملمتـثل  غـري  الشركاء شمليو .اجلزاءات جلنة هبا أُشعرت
  .األسلحةتوريد  حظر إلنفاذ كافية

 فريـق  فـإن  املمتـثلني،  غـري  والـشركاء  املنتـهكني  من الفئتني هاتني حتديد إىل وباإلضافة - ٢٣٩
  .األسلحةتوريد  حظر منتهكي لألفراد أمشل قائمة وضع بصدد الرصد

  
  الرئيسيون املنتهكون - ألف  

ــستمر - ٢٤٠ ــا ت ــوفري يف إريتري ــدريب ت ــلحة الت ــدعم واألس ــايل وال ــات امل  املعارضــة للجماع
 أنــشطة مــن أييــستأهل  أن جــدا املــستبعد ومــن .األســلحةتوريــد  حلظــر انتــهاك يف حةاملــسل
 .األسلحةتوريد  حظر من إعفاءات إريتريا

ــاإل العــسكري احلــضور ويــشكل - ٢٤١  إىل األســلحة تقــدميها وكــذلك الــصومال، يف ثيوبي
  .األسلحةتوريد  حلظر انتهاكا احلليفة املليشيات من وغريهابونتالند  سلطات

 جلنــة كنــدا يف مقرهــا يقــع الــيت )Africa Oil Corp( أفريقيــا نفــط شــركة ُتخطــر ومل - ٢٤٢
  .أجانب ومدربني مسلحني حراس بتعيني أو مسلحني أمن حراس بتوظيفها اجلزاءات

  
  املمتثلة غري الفاعلة األطراف - باء  

 جلنـة  رإشـعا  دون صـومايل  أمـين  موظـف  ١٧ ٠٠٠ جمموعه ما ثيوبياإ حكومة دربت - ٢٤٣
 االحتاديــة احلكومــة قــواتل األســلحة مــن كــبرية كميــات الوقــت نفــس يف وقــدمت .اجلــزاءات
 احلـصول  أو إشـعار  دومنـا  أيـضا  ، التـابعني هلـا    الـشرطة  وجمنـدي  العكسريني واجملندين االنتقالية،

  .إعفاء على

 حظـر  إنفـاذ  إىل اهلادفـة  التدابري تنفيذ يف كبري قصور إظهار يف اليمن حكومة وتستمر - ٢٤٤
  .األسلحةتوريد 

ــ ومل - ٢٤٥ ــامج شعرُي ــم برن ــائي املتحــدة األم ــة اإلمن ــسبقا اجلــزاءات جلن ــه م ــه بتوظيف  وإدارت
 عنـصر  مشـل  الـذي  الـصومالية،  الـشرطة  ودعـم  لتـدريب  بربناجمـه  أو صـوماليني،  أمنيني ملوظفني
 جمـال  يف التقنيـة  ةباملـساعد  يتعلـق  للـشرطة  التابعـة  اخلاصـة  احلمايـة  وحـدة  لـصاحل  حمددا تدريب
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 اللجنـة  إىل رسـالة  اإلمنـائي  الربنامج هوجَّ،  ٢٠٠٨نوفمرب  / الثاين تشرين ٨ويف   .األسلحة تناول
ويرحــب فريــق الرصــد هبــذه . يــبني فيهــا املــسامهات الــسابقة واحلاليــة املقدمــة إىل قطــاع األمــن

 .لة حلظر توريد األسلحةاخلطوة اليت اختذها الربنامج اإلمنائي جلعل أنشطته يف قطاع األمن ممتث
  

 واملنظمات الدول مع التعاون  - سابعا  
 إىل نــشوء املعنيــة والــسلطات احلكومــات مــع التعــاون علــى الرصــد فريــق تأكيــد دىأ - ٢٤٦
  .جدا اإلجيابية العمل عالقات من عدد

 اتـصال  ومـسؤول  وزيـر  برتبـة  تنـسيق  مـسؤول  االنتقالية االحتادية احلكومة عينت فقد - ٢٤٧
 إصـــدار نـــريويب يف الـــصومالية الـــسفارة وســـهلت .٢٠٠٨ يوليـــه/متـــوز يف باملخـــابرات يـــامعن

 .قصرية مهلة خالل الصومال إىل للسفر الرصد فريق ألعضاء التأشريات

 مـشتركا  عـامال  فريقـا  الكينيـة  اخلارجيـة  لـوزارة  التابعة فريقيألا القرن شعبة وأنشأت - ٢٤٨
 أكتـوبر، /األول تـشرين  ١٦ إىل ١٢ مـن  الفترة ويف .مناسبات ثالث يف اجتمع الوزارات، بني
 اخلارجيــة، لــوزارة التــابعني احلكــوميني املــسؤولني مــن وأربعــة الرصــد، فريــق مــن خــبريان قــام

ــرئيس، ومكتــب ــر اهلجــرة، وإدارة ال ــوطين األمــن ودوائ ــة واالســتخبارات ال ــشتركة ببعث  يف م
 كانـت  والـصومال  ثيوبيـا إل تابعـة  عشائر نأ الرصد فريق وعلم .لكينيا الشرقية الشمالية الوالية
 .مانـديرا  منطقـة  يف ومـوريلي  غـاري  فـئيت  بـني  الكينيـة  األراضـي  على مسلحة صدامات تؤجج
 قواهتـا  أن عـسكرية،  عمليـة  إجـراء  عقـب  الكينية، احلكومة أعلنت نوفمرب/الثاين تشرين ٥ ويف

ــا ١٥٥ أســرت ــن حمارب ــويبإو صــومايل أصــل م ــتوىل .ثي ــائمون واس ــةبا الق ــضا لعملي ــى أي  عل
 .الذخائر من طلقة ١ ٠٥١ و مفجرا، ٦٢٠ و قنابل ٦ و هجومية، بندقية ١٣٠

 كمـا  الفريـق،  مـع  كمنـسق  اخلارجية وزارة يف كبريا مسؤوال إثيوبيا حكومة وعينت  - ٢٤٩
 مفـصلة  معلومـات إثيوبيـا    حكومـة  وقـدمت  .الدفاع وزارة يف بالفريق لالتصال مسؤوال عينت
 .الطلب عندرصد ال لفريق وحمددة

 معلومـات  لفريقل وقدمت الفريق، مع رمسيامسؤول اتصال    جيبويت حكومة وعينت  - ٢٥٠
 .الطلب عند وحمددة مفصلة

ــا صــوماليالند إدارة وتعاونــت  - ٢٥١ ــع كــامال تعاون ــق م ــه ومسحــت الرصــد فري ــة ل  مبعاين
  .التتبع ألغراض مباشرة عليها املستوىل والذخائر األسلحة

 معلومـات  لـه  وقـدمت  الرصـد،  فريـق  مـع  كـامال  تعاونـا  بونتالنـد  سلطات اونتوتع  - ٢٥٢
 .الطلب عند وحمددة مفصلة
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 اإلمنـائي،  املتحـدة  األمـم  وبرنـامج  للـصومال،  الـسياسي  املتحـدة  األمـم  مكتـب  وقدم  - ٢٥٣
ــة ــة واملنظم ــهجرة، الدولي ــة، واملفوضــية لل ــا األوروبي ــا تعاون ــق قيم ــذا الرصــد، لفري ــدة وك  ع

  .اءأعض دول
  

  حق الرد - ألف  
  املساعدة طلبات    

 الــدول إىل رســالة ٤٢ جمموعــه مــااحلاليــة  واليتــه فتــرة خــالل الرصــد فريــق أرســل  - ٢٥٤
 كـل  إىل رسـائل  وأُرسـلت  .واليته تنفيذ على املساعدة امنه ابطال اخلاصة والشركات األعضاء

ــا،إو الروســي، واالحتــاد األفريقــي، االحتــاد مــن ــا، ثيوبي ــا، ســبانيا،إو وإريتري  واإلمــارات وأملاني
 وجــزر وبولنـدا،  وبلغاريـا،  وبلجيكــا، اإلسـالمية،  إيـران  ومجهوريــة وأوغنـدا،  املتحـدة،  العربيـة 
 لــصومال،ل االنتقاليــة االحتاديــة كومــةاحلو وســنغافورة، وجيبــويت، كوريــا، ومجهوريــة القمــر،

 الــسعودية، العربيــة ململكــةوا وكينيــا، وكنــدا، وفرنــسا، والعــراق، الــشعبية، الــصني ومجهوريــة
 كتابـة  حـىت  الرصـد  فريـق  تلقـى  وقد .واليمن واليابان، األمريكية، املتحدة والواليات وهولندا،

  .جوابا ١٥ التقرير هذا
  

 األسلحة تتبع على املساعدة - باء  
 التعـاون الـيت وجههـا      الرسـائل  يف والشركات األعضاء الدول من الرصد فريق طلب  - ٢٥٥
 علـى  وبنـاء  .الـصومالية  األراضـي  يف املوجـودة  باألسـلحة  اإلمـداد  طـرق  وتتبـع  ديدحت على معه

 قبـل  أُنتجـت  تتبعهـا  مت الـيت  األصـناف  معظـم  أن تـبني  األعـضاء،  الـدول  مـن  املقدمـة  املعلومات
 مـن  اإلنتـاج  شـركات  اختفت احلاالت بعض ويف .١٩٩٢ عام يف األسلحةتوريد   حظر فرض

 .لألسلحة األصلية البيع صفقة عن وثائق هنالك تعد ومل الوجود

 تلـك  مثـل  املـشاكل،  بعـض  نفهاتتك األعضاء الدول من الواردة الردود بعض أن غري  - ٢٥٦
 عـام  قبـل  أُنـتج  الـسالح  ألن األسـلحة توريـد    حظر تنتهك مل املعنية الدولة أن تعلن اليت الردود
 أول الـسالح  إليـه  بيـع  الـذي  والبلـد  البيـع  تـاريخ  احلـال  بطبيعـة  اهلامـة  املعلومات منو .١٩٩٢
 توجــد احلــاالت إحــدى ويف .البلــد ذلــك إىل جديــد مــساعدة طلــب بتقــدمي يــسمح ممــا األمــر،
 علـى  جواب بعُد يرد مل حيث ،١٩٩٢ قبل أُنتج السالح كون حجة يف النظر إلعادة مربرات
 .١٩٩٦ عام تاريخ حتمل السالح نفس من عينة خبصوص قدم آخر طلب

حة املستخدمة يف الـرتاع يف الـصومال مـن األسـلحة الـصغرية واألسـلحة                ومعظم األسل   - ٢٥٧
وقد صدقت الدول األعضاء يف املنطقة على الصك الدويل لتمكني الدول مـن الكـشف          . اخلفيفة

قــة يطربعــن األســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة غــري املــشروعة وتعقبــها يف الوقــت املناســب و
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ديـسمرب  / كـانون األول  ٨  املـؤرخ  ٦٠/٨١ قرارهـا     العامـة يف   موثوق هبا، الذي اعتمدتـه اجلمعيـة      
ألســلحة غــري اوسيــستفيد فريــق الرصــد إىل حــد كــبري مــن تلقــي نتــائج عمليــات تتبــع   . ٢٠٠٥

من أيدي احملـاربني الـصوماليني أو الـيت تعتقـد أهنـا مـرت عـرب                 الدول  املشروعة اليت تستويل عليها     
الـدول األعـضاء     الـيت ُيطلـب مـن   “ احلكوميـة الـسجالت ”وتلك املعلومات جزء مـن   . الصومال

  ).٢٠٠٢( ١٤٢٥ من قرار جملس األمن ٦تقامسها مع فريق الرصد، مبوجب الفقرة 
  

  مالحظات واستنتاجات  -ثامنا   
متاسـك احلكومـة االحتاديـة      يف  الً متواصـالً    هتلـه شهد فريق الرصد أثنـاء الواليـة احلاليـة            - ٢٥٨

يف أنـشطة اجلماعـات     حاداً  اً  صعيدجلماعات املسلحة املعارضة وت   االنتقالية وانقساماً يف صفوف ا    
ومن احملتمل أن تتواصل هذه االجتاهـات       . اإلرهاب والقرصنة أنشطة  املسلحة اإلجرامية، مبا فيها     

 موثوقـة ما مل حيرز مزيد من التقدم حنو حتقيـق وقـف دائـم إلطـالق النـار وتنفيـذ عمليـة سياسـية                        
توريـد  املفـروض علـى      غري أن عدم التمكن من إنفـاذ احلظـر        . عالةوإصالح مؤسسات اإلدارة الف   

 .أي منها  أو هذه اجلبهاتمجيعاألسلحة سيقوض بشدة آفاق التقدم على 
  

 األمين القطاع  - ألف  
 علـى  االنتقاليـة  االحتاديـة  احلكومـة  لـدى  املتبقيـة  القـدرات  تضعـضع  كـثرياً  أسهم لقد  - ٢٥٩
 واجلنـود  العـسكرية  واملعـدات  والـذخائر  األسـلحة  تبعثـر  يف ،األمـين  القطـاع  سـيما  وال احلكم،
 وأن ماثلـة  التـشتت  هذا تبعات تظل أن احملتمل ومن .الصومال جنوب أرجاء مجيع يف املدربني
 الدولـة  واحتكـار  املركزيـة  الـسلطة  إصالح احتماالت تقويض تواصل بينما املدى بعيدة تصبح

 .للقوة املشروع لالستخدام

 األمنيــة املــوارد هــذه مبعظــم  االنتقاليــةاالحتاديــة احلكومــة خارجيــة طــرافأ وزودت  - ٢٦٠
املقدمـة   سـهامات اإل تتبـع  أن احملتمـل  ومـن  .إذهنـا  على احلصول أو اجلزاءات جلنة إخطار بدون
 أفـضل  وترسـيخ  ولتنـسيق  أوثق إلشراف ختضع مل ما ذاته النمط املستقبل يف األمين القطاعإىل  
  .وموثوقية استقراراً أكثرألمن يكون ا قطاعل  هيكل إدارييف

ــاً  - ٢٦١ ــراري ووفقـ ــن  لقـ ــق ال ،)٢٠٠٧ (١٧٧٢ و) ٢٠٠٧( ١٧٤٤ جملـــس األمـ  يف حيـ
 لـدعم  األسـلحة   توريـد  علـى  املفـروض  احلظـر  من إعفاءات تطلب أن للدول إال الراهن الوقت
 هــذا دمونيقــ الــذين نو التنفيــذيالــشركاءال و املنفــذة الوكــاالت تكــون ال قــدو .األمــن قطــاع
ــراجمهم كانــت إذا اعلــى علــم مبــ  الــدعم   توريــدعلــى املفــروض احلظــر مــن جوانــب تنتــهك ب

 أو الــتمس قــد إعفــاء أي هنــاك كــان إذا مــا احلــاالت، هــذه مثــل يف يعلمــون، الو األســلحة،
 وضـعها  الـيت  اإلعفـاءات  منح بإجراءات  احلرص على االمتثال على حنو أكرب      سيسهمو .به نِذأُ
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 خـالل  مـن  األمـن  قطـاع  لـدعم  اتـساقاً  أكثـر  اسـتراتيجية  وضـع  يف ةإجيابيـ  صورةبـ  األمن جملس
 .واملساءلة الشفافية زيادة

  
 ةالتجاري يف األسواق ألسلحةا توافر - بـــاء  

ــها    رغــم  - ٢٦٢ ــيت يعــاين من ــستمرة ال ــابع األمــن قطــاع اخلــسارة امل ــة الت ــة للحكوم  االحتادي
 سـيما  وال التجاريـة،  األسـلحة  أسواق من والذخائر سلحةاأل على اًثابت طلبال يبقى االنتقالية،

كـان   عـدن  خلـيج  عـرب  األسـلحة  تـدفق  وقف علىاليمن  حكومة قدرة عدمكما أن   .اليمن يف
 .الصومال يف واألمن السالم استعادة أمام رئيسية عقبةيظل لفترة طويلة  من املرجح أن

 الــضغوط مــن جمموعــة الالــصوم إىل مــن الــيمن  األســلحة تــدفق منــع وســيتطلب  - ٢٦٣
 وخلــيج األمحــر البحــر حــول الــسواحل خفــر قــدرات بنــاءل وبــرامج القويــة الــسياسية واحلــوافز
 .باألسلحة االجتار ملنع مباشر حبري إجراء واختاذ عدن،

 القرصنة - جيـم  
 احلظــر إنفــاذ عــدم إىل جزئيــاً كــذلك األخــرية األشــهر يف القرصــنة ظــاهرة منــو يعــود  - ٢٦٤

 ســهولة مــن توســعها يف البحريــة املليــشيات فادتاســت وقــد .األســلحة  توريــدلــىع املفــروض
وهتريـب   قرصـنة ال بـني  تـداخل     وجـود  الرصـد  فريـق ل وتـبني  .والـذخائر  األسـلحة  على صولاحل

 مـن  تـستفيد  القرصـنة  شـبكات  أن  للفريـق  ثبـت  كمـا  .عـدن  خلـيج  عـرب  هبـا  واالجتـار  األسلحة
 . هلامحايتهممع تلك الشبكات ومن  “الندبونت” إدارة يف املسؤولني كبار تواطؤ

املتعلقـة   األورويب االحتـاد  مبـادرة  تتوخاهـا  الـيت  البحريـة  العمليات منط إىل وباإلضافة  - ٢٦٥
 املتعـددة اجلنـسيات     املـشتركة  العمـل  وفرقـة  ملكافحة القرصـنة يف الـصومال        العسكري تنسيقبال

]CTF-150[، ــا ــن وغريه ــوات م ــة، العــسكرية الق ــدي البحري ــق عتق ــع أن الرصــد فري  االجتــار من
 ومـن  الرئيـسيني  القرصـنة  زعمـاء  حبق اهلدف حمددة جزاءات وفرض عدن خليج عرب باألسلحة
 .القرصنة ملنعالرامية  الدولية اجلهود يف كبرية مسامهة نميثال بوتالند إدارة يف يرعوهنم

 منـو  تغذيـة  يف الفديـة  مدفوعات تصاعد أمهية عن التغاضي ميكن ال ذاته، الوقت ويف  - ٢٦٦
  توريـد  علـى  املفـروض  احلظـر  انتـهاكات  متويـل  ويف )هبـا  املتعلقـة  االختطـاف  وجرميـة ( القرصنة
 بـات و الـصومال  يف رحبـاً  األكثـر  االقتصادي النشاط القرصنة هجمات أضحت فقد .األسلحة
 وكفـاءة  فعاليـة  أكثـر  علـها وج ترسـاناهتم  لتطـوير  الفديـة  أمـوال  مـن  جزءاً ونيستخدم القراصنة

 الـدويل  البحـري  لنقـل بالنـسبة ل   آفـة  القرصـنة  ظـاهرة  تظل أن احملتمل ومن .عملياهتم تنفيذ أثناء
 مـن  الـدويل  العمـل  يـتمكن  مل مـا  الـصومال  يف واألمـن  وللـسالم  اهلندي واحمليط عدن خليج يف

 .الظاهرة هذه وراء الدافع يعد الذي التكلفة إىل الفائدة معدل اجتاه عكس
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  وصياتالت  -تاسعا   
 منها والتخلص وتسجيلها األسلحة إدارة - ألف  

ــق أوصــى  - ٢٦٧ ــره يف الرصــد فري ــسابق تقري ــة ال ــأن اجلــزاءات جلن ــب إىل ت ب ــةطل  احلكوم
 العتمـاد  املتخـذة  التـدابري بـأن تبلغـا عـن        الـصومال  يف األفريقي االحتاد عثةبو االنتقالية االحتادية
 جلنـة  إىل املقدمـة  توصـياته  الرصـد  فريـق  ويكـرر  .منـها  والتخلص األسلحة إلدارة شفافة عملية

 يف األفريقــي االحتــاد وبعثــة االنتقاليــة االحتاديــة احلكومــة إىل رســائل إرســال ويقتــرح اجلــزاءات
  .إثيوبيا حكومةو الصومال

 االحتـاد  وبعثة االنتقالية االحتادية احلكومة إىل تطلب بأن اللجنة الرصد فريق ويوصي  - ٢٦٨
 أن الــصومال إىل املــستقبل يف إيفادهــا يتقــرر أخــرى دوليــة قــوات وأيــة لــصومالا يف األفريقــي
ــذخائر األســلحة مــن املخزونــات لتــسجيل شــفافة نظمــاً تنــشئ ــواد وال  وإدارهتــا املتفجــرة وامل

 للفـائض  الـسريع  التـدمري  علـى  التركيـز  وينبغـي  .املتبعـة  الدولية املمارسات وفق منها والتخلص
  .الصدد هذا يف املتخذة بالتدابري شهرين غضون يف اللجنة وإعالممنها 

  
 األسلحة تعقب - بـــاء  

 بأنـه  الـصومالية  األراضـي  علـى  عليهـا  عثـر  الـيت  األسـلحة  تعقـب  الرصـد  فريق عرَّف  - ٢٦٩
 .األسـلحة   توريـد  علـى  املفـروض  احلظـر  انتـهاكات  توثيـق  إىل الرامية جهوده   يف رئيسي عنصر

 :يلي مبا الرصد فريق ويوصي

الرامـي إىل    الـدويل  الـصك  مبوجـب  بالتزاماهتا األعضاء الدول اللجنة تذكرأن    )أ(  
 يف وتعقبـها  املـشروعة  غـري  اخلفيفـة  واألسـلحة  الـصغرية  األسلحة عن الكشف من الدول متكني
 ؛٦٠/٨١يف قرارها  العامة اجلمعية اعتمدته ملا وفقاً هبا، موثوق وبصورة املناسب الوقت

 الدوليـة  واملنظمـات  الدول إىل يطلب بأن األمن جملس صدالر فريق يوصيأن    )ب(  
 الــصومال أراضــي يف موجــودة إمــا عــسكرية مــواد أو ذخــائر أو أســلحة متتلــك أصــبحت الــيت
 املــواد هلــذه احملــددة اخلــصائص تــسجيل الــصومال مــن أصــالً آتيــة أو الــصومال إىل متجهــة أو

 .)٢٠٠٢ (١٤٢٥ األمن سجمل قرار من ٦لفقرة ل وفقاً عليها الرصد فريق وإطالع

 اإلخطار - جيـم  
 :يلي مبا الرصد فريق يوصي  - ٢٧٠

بـشأن   دقـة ال مـن  مبزيـد  تتـسم  توجيهيـة  مبـادئ  وضع يف األمن جملس ينظر أن  )أ(  
 حتديـــد :تـــشمل الـــصومالية، األمـــن قطـــاع مؤســـساتاإلخطـــار املتعلـــق بالـــدعم املقـــدم إىل  
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 اإلعفـاءات  يف النظـر  وإعـادة  ؛الربنامج يف مشاركني تنفيذيني شركاء أو/و منفذة وكاالت أي
 الرصـد  لفريـق  والـسماح  ال، أم اإلعفـاءات  جتديد ينبغي كان إذا فيما للبت دوري أساس على

 ؛ بهاملأذون اإلعفاء مع مواءمتها لضمان األنشطة هذه من بالتحقق

ــاً ُيطبــق أن يف األمــن جملــس ينظــر أن  )ب(    فيهــا مبــا الدوليــة، املنظمــات علــى رمسي
 املقدمـة  الـدعم  بـربامج  مـسبقاً  اللجنة إخطار شرط املتحدة، لألمم التابعة املتخصصة الوكاالت
  .األمن لقطاع

  
 القرصنة - دال  

 :يلي مبا الرصد فريق يوصي  - ٢٧١

لقوات البحرية الدولية املوجودة يف خلـيج عـدن واحملـيط        ل جملس األمن    يأذنأن    )أ(  
 االحتـاد األورويب وعمليـة   ،]CTF-150[ املتعـددة اجلنـسيات   شتركةاهلندي، مبا فيها فرقة العمل املـ    

 والقوة البحريـة التابعـة ملنظمـة حلـف           ملكافحة القرصنة يف الصومال،    لتنسيق العسكري با املتعلقة
ــسي   ــاتو(مشــال األطل ــدرات       ، )الن ــن ق ــا متلكــه م ــاً مل ــوم وفق ــأن تق ــصر البحــري الروســي ب والعن

  ومبنع االجتار باألسلحة على حنو فعال؛اها أثناء تنفيذ عملياهتباالستيالء على أية أسلحة تصادف

 علـى  الرصـد  فريـق  تطلـع  أن ذاهتـا  البحريـة  القوات إىل األمن جملس يطلب أن  )ب(  
 ؛األسلحة على باالستيالء تتعلق معلومات أية

 لإلشـراف  انتقاليـة  هيئـة  بإنـشاء  املتعلق االقتراح يف النظر األمن جملس يعيد أن  )ج(  
ــ ــة اإلدارة ىعل ــصومال يف البحري ــا املــشار ال ــر مــن ١٩٥ و ١٠٨ الفقــرتني يف إليه ــق تقري  فري

 املـشروع  هـذا  جـدوى  تقيـيم  إلعـادة ) S/2004/604( ٢٠٠٤ أغسطس/آب ١١ املؤرخ الرصد
 ؛ ومراقبتهاوضبطها الصومالية املياه لرصد ضماناً

 والــدعم راتالقــد بنــاء تــوفري علــى األعــضاء الــدول األمــن جملــس يــشجع أن   )د(  
 إىل إضــافةً وبونتالنــد، صــوماليالند يف ســيما وال ، الــصوماليةالــسواحلخفــر  قــوات لعمليــات
  ؛وجيبويت واليمن كينيا مثل إقليمية لدول التابعة خفر السواحل/البحرية القوات

 الــسفن عــن لإلفــراج املدفوعــة الفديــة مبــالغ لةأمــس يف األمــن جملــس ينظــر أن   )هـ(  
 احلظـر  وانتـهاكات  الفديـة  مـدفوعات  بـني  القائمـة  الـصلة  ويف الـصومايل  احلالس من املختطفة
  .املدفوعات هذه مشروعية بشأن مشترك موقف اختاذ ويف األسلحة،  توريدعلى املفروض

  


