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 الصـــومـــــال

   :2003التطورات الرئيسية منذ مايو   

. استمر استخدام األلغام المضادة لألفراد فى أجزاء آثيرة من الصومال من جانب بعض عناصر المتمردين                      
 ، أعد مجلس األمن التابع لألمم المتحدة تقريرًا جاء فيه أن األلغام تصل إلى الصومال عن                  2003وفى نوفمبر   
وبدأ مرآز مكافحة األلغام فى القيام        . وأثيوبيا ، مما يعد خرقًا لقرار األمم المتحدة بحظراألسلحة      طريق اليمن   

وبفضل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تم         ،2004 فى أغسطس     بمعاينات حول تأثير األلغام فى أرض بونط        
 المتحدة اإلنمائي أيضا بتدريب     وقام برنامج األمم .  فى جاروي 2004تأسيس مرآز مكافحة األلغام فى اغسطس       

 .فرق البوليس على نزع المتفجرات وذلك فى أرض بونط، ووسط شابل          

   :1999التطورات الرئيسية منذ عام   

أدت الصراعات المتواصلة ، والتى تشمل استخدام جماعات مختلفة من المتمردين لأللغام األرضية ، إلى منع                    
وقد أجبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،      .  الصومالية فى تلك الفترة    أى نشاط لمكافحة األلغام داخل األراضى      

 لتأسيس مكاتب مكافحة األلغام فى مقديشيو ، على           2001 ، و2000والذى آان قد قام بخطوات فعَّالة فى عام        
  وتم تأسيس مرآز أرض    .  نـتيجة للوضع األمنى الغير مستقر فى تلك المناطق             2002وقف مجهوداته فى عام    

 2002وفى نوفمبر   .  و فى نفس الشهر بدأت لجنة لبحث تأثير األلغام      2004بونط لمكافحة األلغام فى أغسطس     
) أرض بونط ، و اثنان من ممثلى الحكومى الصومالية المؤقتة          (  فردًا من جماعات المتمردين     16، قام  

لمنع األلغام األرضية والتعاون فى      " صك االلتزام  "  والتى أطلق عليها اسم     جنيف بالتوقيع على وثيقة  نداء 
 قامت المستشفيات التى تدعمها الهيئة الدولية للصليب األحمر بعالج أآثر من                 1999ومنذ عام . مكافحة األلغام    

 ضحيًة جديدة على األقل فى        539 سقط 2001ومنذ عام  . القذائف غير المنفجرة   من ضحايااأللغام و  519
 . الصومال  

  منع األلغام سياسة

وتم تكوين حكومة      .  ، ظلت الصومال بدون حكومة مرآزية       1991منذ سقوط حكومة سياد بري فى عام      
 ، والتى تسيطر فقط على أجزاء من مقديشيو وأجزاء أخرى متفرقة من البالد                2000الصومال االنتقالية فى عام       

وفى يوليو    . عاهدة منع األلغام     وهى غير معترف بها من المجتمع الدولى ولذلك ليس من حقها الموافقة على م                 . 
 ، وبعد تكوينها بفترة بسيطة ، أصدرت حكومة الصومال االنتقالية قرارًا ينص على وضع إزالةاأللغام            2000

 . األرضية فى مقدمة أجندة العمل الرسمية لها        
 نداء     من جماعات المتمردين الصوماليين،  طبقا لورشة عمل قامت منظمة               16 قام  2002 نوفمبر  11و فى  

من بينهم ممثلين لحكومة الصومال االنتقالية ، وأرض بونط، و إدارة              ( جنيف بتنظيمها فى إلدورآت في آينيا،          
لمنع األلغام األرضية والتعاون فى         " صك االلتزام    " بالتوقيع على   ) جواهر ، وجيش المقاومة الراهانويين        

ى والتي من بينهم الجماعات التى يرأسها قانيار             ولم توقع بعض العناصر المشاغبة الكبر        . مكافحة األلغام     
وبعض القادة الذين قاموا بالتوقيع ال توجد        . أفراآس، و موريس سودي ياالآو، و باري هيرال وسعيد مرجان      

 لمتابعة تطبيق    2004وقد أرسلت نداء جنيف بعثة فى سبتمبر       . 1تحت سيطرتهم أية أراضى او جيوش مسلحة         
 .االلتزامات  
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 أصدر الرئيس    2000 أعلن شمال شرق الصومال استقالله تحت اسم أرض بونط، وفى عام       1998وفى عام 
 نادى شمال غرب الصومال باالستقالل عن     1991وفى عام   . قرارا بمنع استخدام األلغام المضادة لألفراد    

تفاصيل انظر       لمزيد من ال . ( األلغام األرضية       تم إصدار قرار بمنع   1999األراضى الصومالية ، وفى مارس          
 قامت الحرآة الوطنية الصومالية        1998وفى عام    ). ية  الصومال  األرض تقرير مرصداأللغام األرضية عن   

والتى تعمل فى جنوب منطقة نهر جوبا باإلدالء بتصريح للمجتمع الدولى تؤآد فيه أنها ستطبق معاهدة منع              
. تجت أو قامت بتصدير الغام مضادة لألفراد         وال تعرف الصومال بأنها أن   . األلغام األرضية من جانبها فقط      

وعلى أية حال من المعتقد أن هناك مخزونًا آبيرًا من األلغام فى أيدى العناصر المتمردة المتنافسة ، وفى أيدى              
وتتوافر آل من األلغام المضادة لألفراد أو المضادة للمرآبات  بكثرة فى الصومال ، وهى           . أشخاص مستقلين   

 السالح فى مقديشيو  وفى بعض المدن األخرى ، وعلى وجه التحديد فى أآبر أسواق السالح فى           تباع فى أسواق 
 ، أصدرت بعثة األمم المتحدة تقريرًا حول انتهاك قرار األمم             2003وفى نوفمبر     . 2مقديشيو  وهو سوق برآات    

 األمم المتحدة بحظراألسلحة      ويشير هذا التقرير إلى أن قرار  .  بحظراألسلحة فى الصومال      1474المتحدة رقم 
وقد وجدت بعثة المراقبة أن المتفجرات متاحة للشراء فى آل أنحاء الصومال ،                . قد تم انتهاآه بشكل آبير   

ومعظم هذه الكميات تم الحصول عليها بنزع األلغام األرضية ، وقد وصلت آمية آبيرة منها الى الصومال فى            
وقد علمت بعثة األمم المتحدة بالمحاوالت الحديثة            ...  يا واليمن   السنوات األخيرة بشكل أساسى من أثيوب    

للمتمردين للحصول على متفجرات من سوق مقديشيو للسالح ، وعلمت أيضا باستمرار التدريب العسكرى                
ويعتبر توافر األلغام فى أسواق الصومال نتيجة مباشرة لالنتهاآات الواسعة فى            . على استخدام المتفجرات    

وقد سأل تقرير مرصداأللغام األرضية     . 3 األخيرة لقرار حظراألسلحة فيما يخصاأللغام األرضية            السنوات
وهى دولة موقعة على المعاهدة   ( وحكومة أثيوبيا  ) وهى دولة مشارآة فى معاهدة حظر األلغام     ( حكومة اليمن  

 . عن ردهما على تقرير األمم المتحدة  ) 
 أن األلغام آانت جزءا من شحنة أسلحة جاءت من         2003قالية فى يوليو    وقد أآدت الحكومة الصومالية االنت  

وقد أدلت الحكومة االنتقالية الصومالية باتهامات مماثلة فى               . أثيوبيا ، وهى مخصصة لعناصر المعارضة        
 . 4وقد أنكرت أثيوبيا هذه االتهامات      . 2002

 االســتخــدام  

 خالل الحرب بين محمد سياد برى      1978-1977مال فى عامى    استخدمت األلغام األرضية ألول مرة فى الصو       
 آسالح   1991و 1981وقد استخدمت األلغام فى الفترة بين     . فى الصومال ، و مانجستو هيالماريام فى أثيوبيا      

وبعد سقوطه استمرت المعارضة فى استخدام األلغام             . لجيش المقاومة لخلع نظام محمد سياد بري الديكتاتورى            
وطبقا    . 5قوة فى الصومال بالرغم من انكارها للعديد من االتهامات حول استمرار استخدام األلغام               آوسيلة لل 

للمرآز الصومالى للبحث والتوثيق فإن المرآز يقوم بجمع معلومات عن االستخدامات المذآورة لأللغام              
  .6ونتائجها 

وجودة فى أنحاء آثيرة من        آانت هناك تقاريرمتواصلة حول األلغام األرضية الم         2003وخالل عام   •
وآانت هناك أيضا شكاوى         . مناطق باي، و وسط شابل، وباآول  قامت بزراعتها الميلشيات المتحاربة             

 . وقد عبر أصحاب وسائل النقل العامة عن اهتمامهم بهذا الموضوع         . متتالية من قطاع الطرق      
 آيسمايو  -رة علي طريق مقديشيو وسقط العديد من الضحايا نتيجة لأللغام الموجودة فى أجزاء آثي          •

وقامت الجيوش المتمرآزة فى منطقة حرمكة حول            . الرئيسى الدائرى حول منطقة جوبا و برافو    
وفى   .  آيسمايو -ديشووبا ، بزراعة األلغام فى طريق مق    مضيق جيليب ، والمعارضة لتحالف وادى ج      
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بلغم أرضى على الطريق مما       ، اصطدم المينى باص  2003إحدى الحوادث التى وقعت فى اآتوبر    
 . أدي إلى مقتل شخص واحد على األقل وإصابة العديد من الرآاب المدنيين           

فى إقليم جلجادود أدى النزاع بين قبيلتين فى قرية هيرال بالقرب من مضيق أبو دواق الى قيام الجيوش                             •
 بلغم أرضى مما أدى         ، اصطدمت سيارة    2003وفى أآتوبر   . بزراعة األلغام فى طرق السكك الحديدية          

 .الى مقتل ستة أشخاص وإصابة شخص        
 ، حصلت قوات أرض بونط على السيطرة الكاملة على مقاطعة سول ، والتى آانت                      2003وفى ديسمبر  

 استمرت القوات المسلحة فى       2004وفى منتصف عام    . 7تقع تحت سيطرة آل من الصومال وأرض بونط     
ء الوآاالت الدولية لمرصد األلغام األرضية عن اهتمامهم         وقد عبر أعضا. االنسحاب من الس أنود  

وقد أنكرت آل من السلطات الصومالية وسلطات أرض          . 8باحتمال استخدام آال الجانبين لأللغام األرضية     
  .9بونط استخدام أى من قواتهما لأللغام األرضية      

مثال ، قام المزارعون فى جنوب          فعلى سبيل ال  . وتستخدم األلغام فى بعض األحيان ألسباب غير عسكرية          
 ذآر تقرير مرصد   2001وفى عام . الصومال بزراعة األلغام األرضية لحماية محصوالتهم من السرقة      

األلغام األرضية أن رعاة الجمال آانوا يستخدمون األلغام لمنع مهربى الفحم من قيامهم بالقطع المستمر               
  .10لألشجار التى تعتبر غذاءَا  للبدو    

 أللغام ومكافحتها  مشكلة ا

وتعتبر أآثر المناطق       . القذائف غير المنفجرة     يمتلىء وسط وجنوب الصومال بشكل آبير باأللغام و        
وطبقا لألمم المتحدة      . المصابــة باأللغام هى جلجــادود، و بـــاآول، وبــاي، و هيــران، و جوبا الشعلي          

صابة باأللغام غير محددة ، وهكذا لم يتم تحديد       المشكلة الكبرى هى أن مواقع ومساحات المناطق الم         " فـإن
  . 11" أبعاد المشكلة   

وقد منعت الصراعات فى الصومال قيام مجهودات لمكافحة األلغام على نطاق واسع ، بما فى ذلك القيام                            
وقد قامت أنشطة بسيطة       . 12بمسح األراضى ، وإزالة األلغام ، ونشر أنشطة التحذير من مخاطر األلغام       

) . انظر تقرير مرصد األلغام المنفصل عن هذا الموضوع        ( ة األلغام خارج األراضى الصومالية          لمكافح 
 أجبر برنامج مكافحة األلغام التابع لألمم المتحدة على وقف مجهوداته والتى بدأت تأخذ           2002وفى عام 

وبيمادو     لتأسيس مكاتب مكافحة األلغام فى مقديشيو،       2001 و 2000خطوات استكشافية فى عامى      
ولم تتم اتخاذ خطوات منظمة لتحديد أماآن       . وجاروي وذلك لعدم استقرار الوضع األمنى فى تلك المناطق       

 قامت وآالة إنجليزية بعمل بعثة لمدة         2001وفى يناير   . األلغام فى الصومال ، وخارج األراضي الصومالية          
كافحة وتحديد أماآن األلغام قد أعد         وآان مرآز م . أسبوع واحد  لتقدير مساحات األلغام فى أرض بونط          

 ، وذلك بتمويل من جانب االتحاد    2003للبدء فى القيام بعمل قياسات لتأثير األلغام فى أرض بونط فى عام         
وسيقوم    . 2004وبسبب األحوال األمنية فقد بدأت  هذه األبحاث والقياسات أخيرا فى أغسطس       . األوربى 

 . 13بعمل قياسات تأثير األلغام       مرآز مكافحة األلغام فى أرض بونط      
 أعاد برنامج البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة البدء فى بعض البرامج التي تتضمن مساعدة       2003وفى عام 

 تم تأسيس مرآز أرض بونط لمكافحة          2004وفى فبراير    . السلطات المحلية فى تأسيس آيان متعاون           
تابع لألمم المتحدة يقوم أيضا بتدريب فرق الشرطة لمكافحة                 وآان البرنامج اإلنمائي ال     . 14األلغام فى جاروي    

 لثالث   2004وبدأ التدريب فى مارس    . 15األجسام المتفجرة  فى جاروي ، وفى جوهار بمنطقة وسط شابيل          
جوهار بمنطقة وسط         فى )  أفراد من الشرطة     4( فى جاروي وفريق واحد      )  فردًا من الشرطة     18( فرق  
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ويقول البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة أنه يمكن حل مشكلة األلغام واألجسام الغير منفجرة فى                 . 16شابيل  
 . 17 سنوات بشرط تحديد الخطوات الالزمة         10 الى  7الصومال فى فترة من    

 ضحــايا األلغام 

 من   35 شخصا ، واصيب     40 ضحية جديدة لأللغام ، قتل منهم       75 تم تسجيل سقوط   2003فى عام  
 2002 ضحية لأللغام الذين تم تسجيلهم فى عام    53وهذا يمثل زيادة عن ال  .  18 أطفال على األقل  5بينهم 

وعلى أى حال ال يتم تسجيل ضحايا األلغام فى الصومال بشكل                . 19فى مناطق باي، وجيدو، ووسط شابيل         
 يتم تنسيق هذه      وفى معظم المناطق تحتفظ المستشفيات بمعلومات بسيطة عن المصابين ، وال                . منظم 

ويقوم المرآز الصومالى للبحث والتوثيق فى مقديشيو بجمع المعلومات عن الضحايا وهذا            .  المعلومات  
  16وقد سجل مرآز مكافحة األلغام في الصومال أيضا سقوط             . يدخل فى نطاق األبحاث التى يقوم بها           

 منهم من   12(  مصابا   15، و   ، من بينهم شخص قتل  2003 فى عام    ذائف غير المنفجرة   ـالق ضحيـة   
 أشخاص وأصيب اثنين فى انفجار لغمين             5 ، فقد قتل    2004واستمر سقوط الضحايا فى عام        . 20) األطفال   
  .21 2004فى يناير  

 ، تم  2000 الى 1995وفى الفترة من    . وليس من المعروف تحديدا عدد ضحايا األلغام فى الصومال         
 . 22 جريحًا   1731 قتيًال و 2626اطعات باآول وباي، من بينهم       ضحية لأللغام فى مق     4357تسجيل سقوط   

 مصابا بسبب األلغام    405 ساعدت اللجنة الدولية للصليب األحمر المستشفيات فى عالج        2001وفى عام 
، من     القذائف غير المنفجرة   ضحية  لأللغام و  253وذآرت مصادر أخرى أنه قد سقط    . ومخلفات الحروب    

 . 23  2001األقل وذلك فى عام     قتيًال على 83بينهم 
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 مساعدة الناجين من األلغام  

آما     .24طبقا لجمعية السالم وحقوق اإلنسان ، ال توجد برامج خاصة بالناجين من األلغام فى الصومال           
أن البنية األساسية للصحة فى هذه الدولة فقيرة جدَا ، ألن المستشفيات تعانى من نقص األجهزة واألدوية              

 وفى بعض المدن الكبيرة مثل مقديشيو وبوساسو ، توجد هناك عيادات ومستشفيات خاصة  ،                .والخبراء   
وفى المناطق البعيدة وهى أآثر المناطق المصابة              . ولكن معظم المواطنين ال يستطيعون تحمل نفقاتها       

نظمات     ر يجعل من الصعب على الم     ألن الوضع األمنى الغير مستق     . باأللغام  فإن الموقف أآثر سوءًا        
 . نسانية أن تقوم بتوصيل خدمات صحية للمصابين من األلغام وللشعب بصفة عامة           اإل

وتوفر لجنة الصليب األحمر الدولية األدوية واألجهزة والتدريب والدعم المادى ألآبر أربع مستشفيات فى          
مستشفى ميدنا    الصومال من بينها مستشفى آيساني ، والتى تعمل عن طريق الصليب األحمر الصومالى ، و        

 يساعد الصليب    1999ومنذ عام . فى مقديشو ، ومستشفى بايودا في باي، ومستشفى مودوج فى جاالآايو       
 فى     21 منهم  القذائف غير المنفجرة     من ضحايا األلغام و    519األحمر الدولى المستشفيات فى عالج أآثر من         

  25د الصليب األحمر الدولى      و يساع  . 2000 فى  65 ، و 2001 فى  405 ، 2002 فى  28 ، و 2003
 . 25مرآزا صحيا تابعا للصليب األحمر الصومالى فى جنوب ووسط الصومال             

يم    ى تدع نرويجى ف ر ال ليب األحم تمر الص ر    3ويس ليب األحم رعاية الص ل ب يل تعم ادة التأه ز ألع  مراآ
يع   الج الطب دم الع ز تق ذه المراآ يا، وه ي هارجيس ايو وف ى جاالآ و، وف ى مقديش زاء وى ،الصومالى ف  األج

يعى       الج الطب ى الع ن عل ب القائمي يز ، وتدري ام، والعكاآ الج العظ ية ، وع نذ . التعويض ت 2001وم  قدم
ثالث      ام          449(  من األطراف الصناعية        2027المراآز ال ن من األلغ نهم للناجي  138 (521،من بينهم   )  م

ام          ن من األلغ نهم للناجي ام     ) م  112(  شخصًا العالج الطبيعى 2982وعالوة على ذلك تلقى   . 2003فى ع
ام            ن من األلغ نهم من الناجي ير      ) م م توف ع             338، وت م توزي ازًا فى    1165 من األجزاء التعويضية ، وت  عك

ية      . 2003 ة النرويج ئة المعون ية وهي ية النرويج برنامج وزارة الخارج ذا ال م ه برنامج  .  26ويدع دم ال ويق
برنامج            اندة ل تحدة المس م الم ي لألم نها مساعدة الناجين منها ، والذى              اإلنمائ ام ، وم الصومال لمكافحة األلغ

اهدة لمساعدة الضحايا ، ووضع الخطط ، وتنسيق عمل األنشطة المختلفة ، والتعاون مع         يتضمن وضع مع
نظمات غير الحكومية، والسلطات المحلية، وتقوية القدرات المحلية على مساعدة الضحايا ،                اليونيسيف والم

ن ، وتنسيق المصادر الموجودة ، واآتساب مصادر اضافية             وتدريب الخ    على أية حال فقد  . 27براء المحليي
 .أدت األوضاع األمنية الغير مستقرة إلى تقييد أى تطور فى هذا الشأن 

 ( 28 ، تم تعيين وزيرللمعاقين و العالج الطبيعى فى مجلس الحكومة االنتقالية الصومالية             2002وفى فبراير  
 ).  مرصد األلغام األرضية الخاص باآلراضي الصومالية            انظر تقرير  

  
  
  
  
  
  



 ....! ومازالت الحرب مستمرة  
 2004                      تقارير الدول العربية فى مرصد األلغام األرضية  

 
 
 
 
 

6

 المراجع
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