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ECCAS – Economic Community of Central African States – Wspólnota Gospodarcza 

Państw Afryki Środkowej 

ECOMOG – ECOWAS Monitoring Group – Grupa Monitorująca ECOWAS 

ECOWAS – Economic Community of West African States – Wspólnota Ekonomiczna 

Państw Afryki Zachodniej 

EIS – Eritrean Islamic Salvation – Erytrejskie Ocalenie Islamskie 

ELF – Eritrean Liberation Front – Erytrejski Front Wyzwolenia 

EPDM – Ethiopian People’s Democratic Movement – Etiopski Ludowy Ruch 

Demokratyczny 

EPLF – Eritrean People’s Liberation Front – Front Wyzwolenia Ludu Erytrei 

EPRDF – Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front – Rewolucyjno-

Demokratyczny Front Ludu Etiopskiego 

EU NAVFOR – European Union Naval Force – Siły Morskie Unii Europejskiej 

EUAVSEC – European Union Aviation Security Mission in South Sudan – Misja Unii 

Europejskiej w Sudanie Południowym ds. Bezpieczeństwa Powietrznego 

EUFOR ALTHEA – European Union Force ALTHEA – Siły Unii Europejskiej ALTHEA 

EUFOR Chad/CAR – European Union Force Chad/Central African Republic – Siły Unii 

Europejskiej w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej 

EUFOR RD Congo – European Union Force in the Democratic Republic of the Congo – 

Siły Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga 

EULEX – European Union Rule of Law Mission – Misja Unii Europejskiej na rzecz 

Rządów Prawa 

EUPOL Kinshasa – European Union Police Mission in Kinshasa – Misja Policyjna Unii 

Europejskiej w Kinszasie 

EUPM – European Union Police Mission – Misja Policyjna Unii Europejskiej 

EUSEC RD Congo – European Union Mission to provide advice and assistance for 

security sector reform in the Democratic Republic of the Congo – Misja Unii Europejskiej 
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na rzecz zapewnienia doradztwa i pomocy w reformie sektora bezpieczeństwa  

w Demokratycznej Republice Konga 

EUTM – European Union Traning Mission – Misja Szkoleniowa Unii Europejskiej 

EWG – Europejska Wspólnota Gospodarcza 

FAO – Food and Agriculture Organization – Organizacja Narodów Zjednoczonych  

ds. Wyżywienia i Rolnictwa 

FPU – Formed Police Unit – Sformowana Jednostka Policyjna 

Frolinat – Front de Liberation Nationale du Tchad – Front Wyzwolenia Narodowego 

Czadu 

FSI – Failed/Fragile States Index – Indeks Państw Upadłych/Wrażliwych 

FTA – transitional financial assistance – tymczasowe wsparcie finansowe 

GNOP - Greater Nile Oil Pipeline – ropociąg łączący pola naftowe w Sudanie i Sudanie 

Południowym z Port Sudanem 

GSL – Greater Somali League – Liga Wielkiej Somalii 

GWOT – Global War on Terror – Globalna Wojna z Terroryzmem 

HCFA – Humanitarian Ceasefire Agreement – porozumienie o zawieszeniu broni  

w Darfurze 

HDI – Human Development Index – Wskaźnik Rozwoju Społecznego 

HDR – Human Development Report – Raport o Rozwoju Społecznym 

HOM – Head of Mission – Dowódca Misji 

HQ – Headquarters – kwatera główna 

HSP – Heavy Support Package – Pakiet Ciężkiego Wsparcia 

ICPAT – IGAD Capacity Building Programme against Terrorism – Program Budowania 

Zdolności przeciw Terroryzmowi IGAD 

IDP – Internally Discplaced Person – Osoba Wewnętrznie Przesiedlona 

IFOR – Implementation Force – Siły Implementacyjne 

IGAD – Intergovernmental Authority on Development – Międzyrządowa Organizacja  

ds. Rozwoju 

IGADD – International Authority on Drought and Development – Międzyrządową 

Organizację ds. Suszy i Rozwoju 

IGASOM – IGAD Forces for Somalia – Siły IGAD w Somalii 

ILO – International Labour Organization – Międzynarodowa Organizacja Pracy 

IMPP – Integrated Mission Planning Process – Proces Planowania Misji Zintegrowanej 

IMPT – Integrated Mission Planning Team – Zespół Planowania Misji Zintegrowanej 
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IMT – Integrated Monitoring Team – Zintegrowany Zespół Monitorujący 

IMTF – Integrated Mission Task Force – Zespół Zadaniowy ds. Misji Zintegrowanej 

INUS - an insufficient but necessary part of a causal package, which is in itself 

unnecessary but sufficient - niewystarczająca lecz konieczna część pakietu 

przyczynowego, który sam w sobie jest niekonieczny ale wystarczający 

IOM – International Organization for Migration – Międzynarodowa Organizacja  

ds. Migracji 

IRIN – Integrated Regional Information Networks – Zintegrowana Regionalna Sieć 

Informacyjna 

JBVNM – Joint Border Verificaiton and Monitoring Mechanism – Wspólny Mechanizm 

Weryfikacji i Monitorowania Granicy 

JC – Joint Commission – Wspólna Komisja 

JEM – Justice and Equality Movement – Ruch Sprawiedliwości i Równości 

JIPU – Joint Integrated Police Unit – Wspólna Zintegrowana Jednostka Policyjna 

JIU – Joint Integrated Unit – Wspólna Jednostka Zintegrowana 

JMOC – Joint Military Observer Committee – Wspólny Komitet Obserwacji Wojskowej 

JPSM – Joint Political and Security Mechanism – Wspólny Mechanizm Polityczny  

i Bezpieczeństwa 

JTC – Joint Technical Committee – Wspólny Komitet Techniczny 

KANU – Kenya African National Union – Narodowy Afrykański Związek Kenii 

KFOR – Kosovo Force – Siły NATO w Kosowie 

LAPSSET – Lamu Port – South Sudan – Ethiopia Transport Corridor – Korytarz 

Transportowy Lamu – Sudan Południowy – Etiopia 

LJM – Liberation and Justice Movement – Ruch Wyzwolenia i Sprawiedliwości 

LOGBASE – Logistic Base – baza logistyczna 

LSP – Light Support Package – Pakiet Lekkiego Wsparcia 

MCC – Military Coordination Commission – Wojskowa Komisja Koordynacji 

MCPMR – Mechanism for Conflict Prevention, Management and Resolution – Mechanizm 

Prewencji, Opanowywania i Rozwiązywania Konfliktów 

MINURCAT – Mission des Nations Unies en Republique centrafricaine et au Tchad – 

Misja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie 

MINUSMA – Mission multidimensionnelle integree des Nations Unies pour  

la stabilisation au Mali – Wielowymiarowa Misja Stabilizacyjna Organizacji Narodów 

Zjednoczonych w Mali 
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MINUSTAH – Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haiti – Misja 

Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Stabilizacji Haiti 

MLT – Mission Leadership Team – Zespół Dowódczy Misji 

MONUC – Mission des Nations Unies en Republique Democratique du Congo – Misja 

Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga 

MONUSCO – Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation  

en Republique democratique du Congo – Misja Organizacji Narodów Zjednoczonych na 

rzecz Stabilizacji Demokratycznej Republiki Konga 

MSC – Military Staff Committee – Wojskowy Komitet Sztabowy 

MTK – Międzynarodowy Trybunał Karny 

MVM – Monitoring and Verification Mechanism – Mechanizm Monitorowania  

i Weryfikacji 

MVT – Monitoring and Verification Team – Grupa Monitoringu i Weryfikacji 

NARC – North Africa Regional Capability – Regionalny Potencjał Afryki Północnej 

NATO – North Atlantic Treaty Organization – Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego 

NBCFA – Nile Basin Cooperative Framework Agreement – Porozumienie Ramowe  

o Współpracy w sprawie Nilu 

NBI – Nile Basin Initiative – Inicjatywa Basenu Nilu 

NDA – National Democratic Alliance – Narodowy Sojusz Demokratyczny 

NDP – National Democratic Party – Narodową Partię Demokratyczną 

NEPAD – New Partnership for Africa’s Development – Nowe Partnerstwo na rzecz 

Rozwoju Afryki 

NIF – National Islamic Front – Narodowy Front Islamski  

NMOG I I II – First and Second Neutral Military Observer Group Pierwsza i Druga Grupa 

Neutralnych Obserwatorów Wojskowych I i II 

NRF – National Redemption Front – Narodowy Front Wybawienia 

NSC – National Salvation Council – Rada Ocalenia Narodowego 

NUP – National Unionist Party – Narodowa Partia Unionistyczna 

OBWE – Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 

OCHA – Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – Biuro Organizacji 

Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Spraw Humanitarnych 

OJA – Organizacja Jedności Afrykańskiej 

OLF – Oromo Liberation Front – Front Wyzwolenia Oromo 

OMIB – Observer Mission in Burundi – Misja Obserwacyjna w Burundi 
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OMIC – Observer Mission in the Comoros – Misja Obserwacyjna na Komorach 

ONUB – Operation des Nation Unies au Burundi – Operacja Organizacji Narodów 

Zjednoczonych w Burundi 

ONUC – Operation des Nations Unies au Congo – Operacja Organizacji Narodów 

Zjednoczonych w Kongu 

ONUCA – United Nations Observer Group in Central America – Grupa Obserwacyjna 

Organizacji Narodów Zjednoczonych w Ameryce Środkowej 

ONZ/UN – Organizacja Narodów Zjednoczonych/United Nations 

OPWC – Organization for the Prohibition of Chemical Weapons – Organizacja na rzecz 

Zakazu Broni Chemicznej 

OSAA – Office of the Special Adviser on Africa – Biuro Specjalnego Doradcy ds. Afryki 

PBSO – Peace Building Support Office – Biuro Wsparcia Budowania Pokoju 

PCA – Permanent Court of Arbitration – Stały Trybunał Arbitrażowy 

PCC – Police Contributing Country – Państwo Dostarczające Kontyngent Policyjny 

PDF – People’s Defence Force – Ludowe Siły Obrony 

PDP – People’s Democratic Party – Ludowa Partia Demokratyczna 

PF – Peace Fund – Fundusz Pokoju 

PKB – Produkt Krajowy Brutto 

PLANELM – Planning Element – Komponent Planistyczny 

PoW – The Panel of the Wise – Panel Mędrców 

PSC – Peace and Security Council – Rada Pokoju i Bezpieczeństwa 

PSO – Peace Support Operation – operacje wsparcia pokoju 

PST – Peacekeeping Support Team – Zespół Wsparcia Utrzymania Pokoju 

QIP – Quick Impact Projects – Projekty Szybkiego Wpływu 

QRF – Quick Reaction Force – Siły Szybkiego Reagowania 

R2P – Responsibility to Protect – Odpowiedzialność za Ochronę 

RC/HC – Resident Coordinator/Humanitarian Coordinator – Koordynator 

Rezydent/Koordynator ds. Humanitarnych 

REC – Regional Economic Community – regionalna wspólnota ekonomiczna 

ReCAMP – Renforcement des Capacites Africaines de Maintien de la Paix – Program 

Wzmocnienia Afrykańskiego Potencjału do Utrzymania Pokoju 

RECSA – Regional Centre on Small Arms in the Great Lakes Region, the Horn of Africa 

and Bordering States – Regionalne Centrum ds. Broni Ręcznej w Regionie Wielkich 

Jezior, Rogu Afryki i Państwach Sąsiednich 
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RM – regional mechanism – mechanizm regionalny 

RoE – Rules of Engagement – reguły użycia broni 

RPA – Republika Południowej Afryki 

RB – Rada Bezpieczeństwa (Organizacji Narodów Zjednoczonych) 

SA – Strategic Assessment – Strategiczna Ocena 

SACDNU – Sudan African Closed District National Union – Afrykański Narodowy 

Związek Dystryktów Zamkniętych Sudanu 

SADC – Southern African Development Community – Południowoafrykańska Wspólnota 

Rozwoju 

SAF – Sudanese Armed Forces – Sudańskie Siły Zbrojne 

SAIS – Societa Agricola Italo-Somala – Włosko-Somalijskie Towarzystwo Rolnicze 

SALW – small arms and light weapons – broń ręczna i lekkie uzbrojenie 

SANU – Sudan African National Union – Afrykański Narodowy Związek Sudanu 

SDBZ – Safe Demilitarized Border Zone – Bezpieczna Zdemilitaryzowana Strefa 

Graniczna 

SFOR – Stabilization Force – Siły Stabilizacyjne 

SLM/A – Sudan Liberation Movement/Army – Ruch/Armia Wyzwolenia Sudanu 

SNM – Somali National Movement – Somalijski Ruch Narodowy 

SNRC – Somali National Reconciliation Conference – Somalijska Konferencja Pojednania 

Narodowego 

SOFA – Status of Force Agreement – Porozumienie o Statusie Sił 

SOMA – Status of the Mission Agreement – Porozumienie o Statusie Misji 

SOP – Standard Operating Procedures – Standardowe Procedury Operacyjne 

SPLA – Sudan People’s Liberation Army – Ludowa Armia Wyzwolenia Sudanu 

SPLM – Sudan People’s Liberation Movement – Ludowy Ruch Wyzwolenia Sudanu 

SPM – Somali Patriotic Movement – Somalijski Ruch Patriotyczny 

SRCC – Special Representative of the Chairperson of the Commission – Specjalny 

Przedstawiciel Przewodniczącego Komisji [Unii Afrykańskiej] 

SRF – Sudan Revolutionary Front – Sudański Front Rewolucyjny 

SRRC – Somali Reconciliation and Reconstruction Council – Somalijską Radę Pojednania 

i Odbudowy 

SRSG – Special Representative of the Secretary General – Specjalny Przedstawiciel 

Sekretarza Generalnego 

SSAF – South Sudan Armed Forces – Siły Zbrojne Sudanu Południowego 
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SSDF – Somali Salvation Democratic Front – Demokratyczny Front Ocalenia Somalii 

SSDM/A – South Sudan Democratic Movement/Army – Demokratyczny Ruch/Armia 

Sudanu Południowego 

SSLM/A – Southern Sudan Liberation Movement/Army – Ruch/Armia Wyzwolenia 

Sudanu Południowego 

SSR – Security Sector Reform – reforma sektora bezpieczeństwa 

SSRC – Southern Sudan Referendum Commission – Południowosudańskia Komisja 

Referendalna 

SUIN – sufficient but unnecessary part of a factor that is insufficient but necessary  

for an outcome – wystarczająca ale niekonieczna część [złożonego] czynnika, który jest 

niewystarczający ale konieczny dla osiągnięcia określonego skutku 

SWAPO – South West Africa People’s Organization – Organizacja Ludu Afryki 

Południowo-Zachodniej 

SWAPOL – Police of South West Africa People’s Organization – Siły Policyjne 

Organizacji Ludu Afryki Południowo-Zachodniej 

SYC – Somali Youth Club – Klub Młodzieży Somalijskiej 

SYL – Somali Youth League – Liga Młodzieży Somalijskiej 

TAM – Technical Assessment Mission – Misja Oceny Technicznej 

TCC – Troop Contributing Country – Państwo Dostarczające Kontyngent Wojskowy 

TFC – Transitional Federal Charter – Tymczasowa Karta Federalna 

TFG – Transitional Federal Government – Tymczasowy Rząd Federalny 

TFR – Task Force Rangers – Siły Zadaniowe Rangers 

TNC – Transitional National Council – Tymczasowa Rada Narodowa 

TNG – Transitional Natonal Government – Tymczasowy Rząd Narodowy 

TPLF – Tigray People’s Liberation Front – Front Wyzwolenia Ludu Tigraj 

TSZ – temporary security zone – tymczasowa strefa bezpieczeństwa 

UA – Unia Afrykańska – African Union (AU) 

UE – Unia Europejska – European Union (EU) 

UIC – Union of Islamic Courts – Unia Trybunałów Islamskich 

UN-HABITAT – United Nations Human Settlement Programme – Program Organizacji 

Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich 

UN-WOMEN – United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment  

of Women – Jednostka Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Równości Płci  

i Wzmocnienia Roli Kobiet 
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UNAIDS – The Joint United Nations Programme on HIV and AIDS – Połączony Program 

Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. HIV i AIDS 

UNAMA – United Nations Assistance Mission in Afghanistan – Misja Wsparcia 

Organizacji Narodów Zjednoczonych w Afganistanie 

UNAMI – United Nations Assistance Mission for Iraq – Misja Wsparcia Organizacji 

Narodów Zjednoczonych dla Iraku 

UNAMID – United Nations – African Union Mission in Darfur – Misja Organizacji 

Narodów Zjednoczonych i Unii Afrykańskiej w Darfurze 

UNAMIS – United Nations Advanced Mission in Sudan – Wstępna Misja Organizacji 

Narodów Zjednoczonych w Sudanie 

UNAMSIL – United Nations Mission in Sierra Leone – Misja Organizacji Narodów 

Zjednoczonych w Sierra Leone 

UNAVEM I – United Nations Angola Verification Mission I – Pierwsza Misja 

Weryfikacyjna Organizacji Narodów Zjednoczonych w Angoli 

UNCT – United Nations Country Team – Zespół Krajowy Organizacji Narodów 

Zjednoczonych 

UNDOF – United Nations Disengagement Observer Force – Siły Rozdzielająco-

Obserwacyjne Organizacji Narodów Zjednoczonych 

UNDP – United Nations Development Program – Program Organizacji Narodów 

Zjednoczonych ds. Rozwoju 

UNEF I – First United Nations Emergency Force – Pierwsze Doraźne Siły Organizacji 

Narodów Zjednoczonych 

UNEF II – Second United Nations Emergency Force – Drugie Doraźne Siły Organizacji 

Narodów Zjednoczonych 

UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – 

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Edukacyjnych, Naukowych i Kulturalnych 

UNFICYP – United Nations Peacekeeping Force in Cyprus – Siły Utrzymania Pokoju 

Organizacji Narodów Zjednoczonych na Cyprze 

UNGOMAP – United Nations Good Offices Mission in Afghanistan and Pakistan – Misja 

Dobrych Usług Organizacji Narodów Zjednoczonych w Afganistanie i Pakistanie 

UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees – Biuro Wysokiego 

Komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców 

UNICEF – United Nations International Children’s Emergency Fund – Fundusz 

Organizacji Narodów ZJednoczonych na rzecz Dzieci 
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UNIFIL – United Nations Interim Force in Lebanon – Tymczasowe Siły Organizacji 

Narodów Zjednoczonych w Libanie 

UNIIMOG – United Nations Iran-Iraq Military Observer Group – Grupa Obserwatorów 

Wojskowych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Iranie i Iraku 

UNIPSIL – United Nations Integrated Peacebuilding Office in Sierra Leone – 

Zintegrowane Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych w Sierra Leone ds. Budowania 

Pokoju 

UNIRED – United Nations Integrated Referendum and Electoral Division – Zintegrowany 

Wydział Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Referendów i Wyborów 

UNISFA – United Nations Interim Security Force for Abyei – Tymczasowe Siły 

Organizacji Narodów Zjednoczonych w Abyei 

UNITAF – Unified Task Force – Zjednoczone Siły Zadaniowe 

UNMAS – United Nations Mine Action Service – Służba Organizacji Narodów 

Zjednoczonych ds. Min 

UNMEE – United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea – Misja Organizacji Narodów 

Zjednoczonych w Etiopii i Erytrei 

UNMIBH – United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina – Misja Organizacji 

Narodów Zjednoczonych w Bośni i Hercegowinie 

UNMIK – United Nations Mission in Kosovo – Misja Organizacji Narodów 

Zjednoczonych w Kosowie 

UNMIL – United Nations Mission in Liberia – Misja Organizacji Narodów Zjednoczonych 

w Liberii 

UNMIS – United Nations Mission in Sudan – Misja Organizacji Narodów Zjednoczonych 

w Sudanie 

UNMISS – United Nations Mission in South Sudan – Misja Organizacji Narodów 

Zjednoczonych w Sudanie Południowym 

UNMOGIP – United Nations Military Observer Group – Grupę Obserwatorów 

Wojskowych Organizacji Narodów Zjednoczonych 

UNOAU – United Nations Office to the African Union – Biuro Organizacji Narodów 

Zjednoczonych przy Unii Afrykańskiej 

UNOCI – United Nations Operation in Cote d’Ivore – Operacja Organizacji Narodów 

Zjednoczonych na Wybrzeżu Kości Słoniowej 

UNODA – United Nations Office for Disarmament Affairs – Biuro Organizacji Narodów 

Zjednoczonych ds. Rozbrojenia 
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UNOMIG – United Nations Observer Mission in Georgia – Misja Obserwacyjna 

Organizacji Narodów Zjednoczonych w Gruzji 

UNOMIL – United Nations Observer Mission in Liberia – Misja Obserwacyjna 

Organizacji Narodów Zjednoczonych w Liberii 

UNOSOM I – First United Nations Operation in Somalia – Pierwsza Operacja Organizacji 

Narodów Zjednoczonych w Somalii 

UNOSOM II – Second United Nations Operation in Somalia – Druga Operacja Organizacji 

Narodów Zjednoczonych w Somalii 

UNOWA – United Nations Office for West Africa – Biuro Organizacji Narodów 

Zjednoczonych ds. Afryki Zachodniej 

UNPFA – United Nations Population Fund – Fundusz Ludnościowy Organizacji Narodów 

Zjednoczonych 

UNPOS – United Nations Political Office for Somalia – Biuro Polityczne Organizacji 

Narodów Zjednoczonych w Somalii 

UNPROFOR – United Nations Protection Force – Siły Ochronne Organizacji Narodów 

Zjednoczonych w Bośni i Hercegowinie 

UNRCCA – United Nations Regional Centre for Preventive Diplomacy for Central Asia – 

Regionalne Centrum Dyplomacji Prewencyjnej Organizacji Narodów Zjednoczonych  

w Azji Środkowej 

UNSF – United Nations Security Force – Siły Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 

Zjednoczonych 

UNSOA – United Nations Support Office for AMISOM – Biuro Organizacji Narodów 

Zjednoczonych ds. Wsparcia AMISOM 

UNSOM – United Nations Assistance Mission in Somalia – Misja Wspierająca 

Organizacji Narodów Zjednoczonych w Somalii 

UNTAC – United Nations Transitional Authority in Cambodia – Tymczasowa Władza 

Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kambodży 

UNTAET – United Nations Transitional Administration in East Timor – Tymczasowa 

Administracja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Timorze Wschodnim 

UNTAG – United Nations Transition Assistance Group – Grupa Pomocy Organizacji 

Narodów Zjednoczonych w Okresie Przejściowym w Namibii 

UNTEA – United Nations Temporary Executive Authority – Tymczasowa Władza 

Wykonawcza Organizacji Narodów Zjednoczonych 
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UNTSO – United Nations Truce Supervision Organization – Organizacja Narodów 

Zjednoczonych ds. Nadzorowania Rozejmu 

USA – United States of America – Stany Zjednoczone Ameryki 

USAFRICOM – United States Africa Command – Dowództwo Afrykańskie Stanów 

Zjednoczonych 

USC – United Somali Congress – Zjednoczony Kongres Somalijski 

USCENTCOM – Dowództwo Centralne USA 

USD – United States Dollar – dolar amerykański 

WEU – Western European Union – Unia Zachodnioeuropejska 

WFP – World Food Program – Światowy Program Żywnościowy 

WHO – World Health Organization – Światowa Organizacja Zdrowia 

ZO – Zgromadzenie Ogólne (Organizacji Narodów Zjednoczonych) 

ZSRR – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich 
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Wstęp 
  

Operacje pokojowe stanowią stały element współczesnej architektury 

bezpieczeństwa globalnego. Rozpoczęte u schyłku lat 40. XX w. przez Organizację 

Narodów Zjednoczonych, na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat przeszły zasadnicze 

przemiany. Pierwsze operacje, bardzo ograniczone pod względem zakresu mandatu  

i liczby zaangażowanego personelu, stopniowo ewoluowały w kierunku kompleksowych 

działań, wykonywanych przez wielotysięczny personel wojskowy, policyjny i cywilny. 

Samo powstanie, a następne zmiany charakteru operacji pokojowych, zawsze stanowiły 

reakcję na nowe wyzwania – najpierw na utworzenie państwa Izrael i procesy 

dekolonizacyjne, a następnie na zakończenie zimnej wojny i związaną z tym destabilizację 

kilku regionów, przede wszystkim Bałkanów i Afryki Subsaharyjskiej. Występowanie 

zjawisk określanych zbiorczym terminem „nowe wojny”, postępujące procesy upadku 

państw, katastrofy humanitarne, zakończenie rywalizacji ZSSR i USA oraz łączone z tym 

nadzieje na ukształtowanie się „nowego porządku świata”, wreszcie wykształcanie się 

światowej opinii publicznej i postęp w dziedzinie komunikowania masowego – stanowiły 

asumpt do dynamicznego rozwoju operacji pokojowych pod względem ilościowym  

i jakościowym. Nowe uwarunkowania wymusiły redefinicję zasad prowadzenia operacji 

pokojowych wypracowanych podczas zimnej wojny: zgody stron na rozmieszczenie sił 

pokojowych, bezstronności i ograniczonego użycia siły. 

 Od czasu zakończenia zimnej wojny, jednym z najbardziej niestabilnych regionów 

świata jest Afryka Subsaharyjska. W jej obrębie konflikty i kryzysy ze szczególną 

intensywnością występują w Rogu Afryki. Upadek reżimu Siada Barre w 1991  

r. wyznaczył początek procesu rozpadu państwowości somalijskiej, trwającego przez 

następne dwie dekady. W tym samym roku dobiegała końca wojna domowa w Etiopii, 

która zakończyła się obaleniem rządu Mengistu Hajle Mariama i uzyskaniem 

niepodległości przez Erytreę w 1993 r. Nierozwiązane problemy natury politycznej, 

ekonomicznej i społecznej doprowadziły do wybuchu wojny etiopsko-erytrejskiej  

(1998-2000). W tym czasie toczył się konflikt wewnętrzny w Sudanie, określany mianem 

najdłuższej wojny domowej w Afryce. Zawarcie w 2005 r. Całościowego Porozumienia 

Pokojowego (Comprehensive Peace Agreement, CPA) otworzyło drogę do niepodległości 

Sudanu Południowego, lecz powstanie nowego państwa w 2011 r. nie rozwiązało spornych 

kwestii. Konflikt wewnętrzny pomiędzy dominującą Północą i marginalizowanym 
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Południem uległ transformacji w konflikt międzynarodowy na linii Chartum-Juba. 

Dodatkowo, w 2003 r. wybuchł kryzys w prowincji Darfur, położonej w zachodnim 

Sudanie. Większość z tych konfliktów cechowały: brak wyraźnego początku i końca, 

wielość podmiotów walczących o realizację sprzecznych interesów, powiązanie ze 

stosunkami międzynarodowymi na poziomie subregionalnym, regionalnym i globalnym, 

brutalizacja metod prowadzenia walki, występowanie kryzysów humanitarnych. 

 Celem niniejszej dysertacji jest analiza skuteczności operacji pokojowych oraz 

poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o występowanie i charakter związków przyczynowo-

skutkowych pomiędzy operacjami pokojowymi i stanem pokoju. Próbę badawczą stanowią 

operacje pokojowe, podejmowane w Rogu Afryki po zakończeniu zimnej wojny. Z uwagi 

na fakt, że zjawisko to może zostać przedstawione i zbadane przy wykorzystaniu różnych 

narzędzi badawczych i z różnych punktów widzenia, autor skupił się na jego wybranych 

aspektach. W rozdziale pierwszym przedstawiona zostanie szeroko rozumiana metodologia 

badań. Autor przybliży czytelnikowi cel pracy, podłoże problemu badawczego i sam 

problem badawczy oraz omówi kluczowe pytania i hipotezy. Następnie, przedstawione 

zostaną źródła, które wykorzystano przy gromadzeniu materiału badawczego. Autor 

poświęca również uwagę zakresowi i ograniczeniom badań, wyjaśnia znaczenie pracy dla 

rozwoju dyscypliny naukowej i prezentuje obecny stan badań nad zagadnieniem operacji 

pokojowych. Najbardziej rozbudowana część rozdziału pierwszego poświęcona jest 

analizie dwóch najważniejszych zagadnień metodologicznych – sposobu analizy operacji 

pokojowych i oceny ich efektywności oraz sposobu analizy związków przyczynowo-

skutkowych pomiędzy operacjami pokojowymi i stanem pokoju. 

 Rozdział drugi zawiera analizę operacji pokojowych z perspektywy teoretycznej  

i rozpoczyna się od przedstawienia tego zjawiska w świetle dominujących nurtów teorii 

stosunków międzynarodowych – realizmu, liberalizmu i marksizmu. Następnie, autor 

podejmuje próbę zdefiniowania operacji pokojowych, korzystając z dorobku prawnego 

najważniejszych organizacji prowadzących tego typu działania. Kolejna część rozdziału 

poświęcona jest historycznej analizie rozwoju operacji pokojowych, od lat 40 XX w. do 

połowy drugiej dekady XXI w. – autor prezentuje periodyzację tego zjawiska, 

wypracowaną przez Denisa Jetta, uzupełniając ją o własną próbę uchwycenia najnowszych 

wydarzeń i procesów. Analiza ta pokazuje, że często spotykana opinia o ewolucyjnym 

charakterze rozwoju operacji pokojowych jest błędna. Właściwsze wydaje się postrzeganie 

historii operacji pokojowych przez pryzmat przełomowych wydarzeń, które wpływały na 

redefinicję zasad prowadzenia i funkcji operacji. Zagadnieniu temu poświęcona jest 
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kolejna część rozdziału, ukazująca zadania i zasady działania operacji w świetle 

popularnego podziału na generacje operacji pokojowych. Następnie, autor przechodzi do 

omówienia ram normatywnych i instytucjonalnych prowadzenia operacji pokojowych, 

analizując główne akty prawne i przedstawiając najważniejsze jednostki organizacji 

międzynarodowych, odpowiedzialne za wdrażanie ich zapisów. Na podstawie wybranych 

dokumentów, autor odtwarza proces planowania, powoływania i prowadzenia operacji 

pokojowych. Następnie, analizie zostaje poddany jeden z najważniejszych trendów  

w pozimnowojennym rozwoju operacji pokojowych – współpraca organizacji 

międzynarodowych w ich prowadzeniu. Rozdział kończy szczegółowe omówienie działań 

Unii Afrykańskiej na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w Afryce, tworzonych pod szyldem 

Architektury Pokoju i Bezpieczeństwa w Afryce, jak również analiza mechanizmów 

bezpieczeństwa subregionalnego w Rogu Afryki. 

 Rozdział trzeci poświęcony jest analizie najważniejszych uwarunkowań 

bezpieczeństwa w Rogu Afryki, wpływających na otoczenie prowadzenia omawianych 

operacji pokojowych. Autor definiuje subregion, by następnie przedstawić najważniejsze 

wydarzenia z jego historii, determinujące rozwój sytuacji w Rogu Afryki po zimnej 

wojnie. Analizie zostają poddane także wybrane czynniki polityczne, militarne, 

ekonomiczno-społeczne i ekologiczne, takie jak: dysfunkcyjność państw, systemy 

polityczne państw, działania podmiotów zewnętrznych w regionie, poziom rozwoju 

gospodarczego, stan infrastruktury, zróżnicowanie etniczne i religijne, problem uchodźców 

i osób wewnętrznie wysiedlonych, występowanie broni ręcznej i lekkiego uzbrojenia  

oraz ekologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa. Rozdział kończy omówienie specyfiki 

konfliktów w Rogu Afryki i związanych z tym wyzwań dla organizacji prowadzących 

operacje pokojowe oraz ich personelu. 

 Trzy kolejne rozdziały – czwarty, piąty i szósty – zawierają analizę przebiegu 

dziewięciu operacji pokojowych, podjętych przez ONZ i UA w Rogu Afryki po zimnej 

wojnie. Każda z operacji została omówiona przy wykorzystaniu schematu analizy, 

zawierającego następujące elementy: przyczyny powołania operacji na poziomie 

państwowym, subregionalnym, regionalnym i globalnym; okoliczności powołania 

operacji; zakres mandatu; personel; kontekst prowadzenia operacji; wybrane aspekty 

przebiegu operacji; ocena realizacji mandatu; wpływ operacji na przebieg konfliktu 

zbrojnego; w przypadku operacji już zakończonych – okoliczności zakończenia operacji. 

 W rozdziale czwartym poddano analizie operacje pokojowe, przeprowadzone po 

zimnej wojnie w Somalii. Były to: Pierwsza Operacja Organizacji Narodów 
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Zjednoczonych w Somalii (United Nations Operation in Somalia, UNOSOM I), Druga 

Operacja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Somalii (Second United Nations 

Operation in Somalia, UNOSOM II) oraz Misja Unii Afrykańskiej w Somalii (African 

Union Mission in Somalia, AMISOM). UNOSOM I była prowadzona w latach 1992-1993 

i stanowiła próbę wsparcia kruchego procesu pokojowego w Somalii poprzez 

rozmieszczenie grupy obserwatorów wojskowych. Wobec trwających walk i wyraźnego 

pogorszenia sytuacji humanitarnej, oddziały ONZ zostały wsparte przez międzynarodową 

koalicję w postaci Zjednoczonych Sił Zadaniowych (Unified Task Force, UNITAF) pod 

przywództwem USA. Obiecujące rezultaty działania UNITAF skłoniły ONZ do podjęcia 

decyzji o transformacji UNOSOM I w UNOSOM II. Nowa operacja, funkcjonująca  

w latach 1993-1995, łączyła mandat UNOSOM I i UNITAF, wprowadzając w życie wizję 

szeroko zakrojonych działań na rzecz pokoju i bezpieczeństwa, zawartą w Programie dla 

pokoju przez Boutrosa Ghalego. Pomimo zaangażowania znaczących sił i środków, ONZ 

nie osiągnęła zamierzonych celów. Przez kolejne kilkanaście lat, społeczność 

międzynarodowa ograniczała wsparcie dla somalijskiego procesu politycznego do 

inicjatyw dyplomatycznych. Dopiero w 2007 r. Unia Afrykańska, wobec rozszerzania 

wpływów przez fundamentalistów islamskich, powołała AMISOM. Początkowo Misja 

ponosiła porażki, jednak wraz z upływem czasu i przybywaniem posiłków, stopniowo 

zajmowała najpierw Mogadiszu, a następnie tereny poza stolicą. Wymiernym wskaźnikiem 

sukcesu AMISOM było powołanie pierwszych od upadku reżimu Siada Barre stałych 

instytucji władzy w drugiej połowie 2012 r. 

 Rozdział piąty zawiera analizę operacji pokojowych, prowadzonych na przestrzeni 

ostatnich kilkunastu lat w Sudanie i Sudanie Południowym. Były to: Misja Organizacji 

Narodów Zjednoczonych w Sudanie (United Nations Mission in Sudan, UNMIS), Misja 

Organizacji Narodów Zjednoczonych w Sudanie Południowym (United Nations Mission  

in South Sudan, UNMISS), Tymczasowe Siły Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 

Zjednoczonych w Abyei (United Nations Interim Security Force in Abyei, UNISFA), 

Misja Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Afrykańskiej w Darfurze (United 

Nations – African Union Mission in Darfur, UNAMID) oraz Misja Unii Afrykańskiej  

w Sudanie (African Union Mission in Sudan, AMIS). Powołanie trzech pierwszych 

operacji było związane z zawarciem w 2005 r. Całościowego Porozumienia Pokojowego 

przez rząd w Chartumie i siły opozycyjne z południa państwa. UNMIS wspierała 

implementację CPA, skupiając się na przygotowaniu i przeprowadzeniu referendum 

niepodległościowego. Na mocy plebiscytu, w lipcu 2011 r. powstał niepodległy Sudan 
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Południowy. Z uwagi na niezdolność rządu nowego państwa do samodzielnego 

wypełniania swoich funkcji, Rada Bezpieczeństwa ONZ autoryzowała przeprowadzenie 

nowej operacji. Wysiłki UNMISS koncentrowały się na próbach budowania sprawnych 

instytucji państwowych przy równoczesnych działaniach na rzecz budowania pokoju 

pomiędzy zwaśnionymi grupami etnicznymi. Nierozstrzygnięta w CPA i w drodze 

późniejszych negocjacji kwestia przynależności Abyei, położonego pomiędzy Sudanem  

i Sudanem Południowym, doprowadziła do powołania UNISFA. Operacja ta, poza 

strzeżeniem nienaruszalności granic Abyei, przejęła także część kompetencji władz 

państwowych, zapewniając bezpieczeństwo na spornym terytorium. Dwie pozostałe 

operacje – AMIS i UNAMID – stanowiły reakcję na eskalację konfliktu w innym 

zapalnym punkcie Sudanu – położonej na zachodzie prowincji Darfur. AMIS, dysponując 

bardzo ograniczonymi zasobami i działając w skrajnie trudnych działaniach, była jednym  

z pierwszych symptomów proaktywnej postawy wobec konfliktów i kryzysów, przyjętej 

przez Unię Afrykańską na początku nowego stulecia. Z uwagi na brak poprawy sytuacji  

w Darfurze, pod koniec 2007 r. AMIS została zastąpiona przez UNAMID – pierwszą  

w historii połączoną operację pokojową dwóch organizacji międzynarodowych,  

ONZ i UA. 

 W rozdziale szóstym omówiona zostanie Misja Organizacji Narodów 

Zjednoczonych w Etiopii i Erytrei (United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea, 

UNMEE). Powołana w 2000 r. po wojnie etiopsko-erytrejskiej, UNMEE stanowiła 

operację zbliżoną do działań z czasów zimnej wojny pod względem mandatu i interpretacji 

trzech zasad prowadzenia operacji pokojowych. Niniejszą pracę kończy podsumowanie, 

stanowiące próbę syntetycznego przedstawienia najważniejszych wniosków z analizy. 
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Rozdział I. Zagadnienia metodologiczne 

 Rozdział zawiera omówienie kluczowych zagadnień metodologicznych  

i rozpoczyna się przedstawieniem problemu badawczego oraz jego podłoża. Następnie 

autor prezentuje główne i pomocnicze pytania i hipotezy, po czym przechodzi do 

szczegółowego opisu metodologii, przygotowanej w celu analizy problemów badawczych. 

Jej centralnymi elementami są zagadnienia związane ze sposobem oceny skuteczności 

operacji pokojowej oraz poszukiwaniem związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy 

operacji pokojowymi i stanem pokoju. Po omówieniu tych kwestii, autor wskazuje zakres, 

ograniczenia i znaczenie badań, definiuje kluczowe terminy oraz omawia aktualny stan 

badań nad problematyką poruszaną w dysertacji. 

 

1.1.  Podłoże problemu badawczego 
Operacje pokojowe stanowią jedną z form odpowiedzi społeczności 

międzynarodowej na konflikty i kryzysy w niestabilnych regionach świata. Choć kojarzone 

są głównie z działaniami Organizacji Narodów Zjednoczonych, podejmowane są także 

przez inne ugrupowania międzynarodowe oraz koalicje państw. Największe, najdłuższe  

i najbardziej kompleksowe operacje prowadzi ONZ, w ramach której instrument ten 

podlega dynamicznym zmianom od połowy XX w. Rozpoczęte wówczas misje 

obserwacyjne cechowały się mandatem ograniczonym do monitorowania przestrzegania 

porozumień pokojowych. W kolejnych dekadach operacje pokojowe podejmowały coraz 

bardziej kompleksowe działania, wykonywane już nie tylko przez obserwatorów 

wojskowych, ale także żołnierzy, policjantów i cywilów. W wyniku tych zmian, 

prowadzone po zakończeniu zimnej wojny operacje znacznie wykraczały poza 

„tradycyjny” peacekeeping i objęły działania z zakresu tworzenia (peacemaking), 

wymuszania (peace enforcement) i budowania (peacebuilding) pokoju, a nawet budowania 

państwa (state building). 

 Rozpad ZSRR i związane z tym przetasowania w globalnym układzie sił miały 

znaczący wpływ na rozwój sytuacji w Rogu Afryki. Wycofanie pomocy gospodarczej  

i wojskowej przez Stany Zjednoczone i Związek Radziecki przyczyniło się do upadku 

reżimów Siada Barre w Somalii oraz Mengistu Haile Mariama w Etiopii. Zmiana rządu  

w Addis Abebie umożliwiła realizację niepodległościowych ambicji Erytrei, pośrednio 

oddziaływała także na dynamikę wojny domowej w Sudanie. W efekcie niemal cały region 

pogrążył się w niestabilności. Gwałtowny charakter konfliktów w Somalii, Sudanie  
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oraz pomiędzy Etiopią i Erytreą wymusił reakcję społeczności międzynarodowej. Częścią 

„pakietu stabilizacyjnego” były operacje pokojowe ONZ. Na początku lat 90. XX  

w. Organizacja podjęła tego typu działania w Somalii (UNOSOM I i II, wspierane przez 

siły międzynarodowe pod dowództwem USA – UNITAF); po wojnie etiopsko-erytrejskiej 

na granicy pomiędzy tymi państwami rozmieszczono UNMEE, a w 2005 r. nadzorowanie 

implementacji Całościowego Porozumienia Pokojowego w Sudanie powierzono UNMIS 

(zastąpionej następnie przez UNMISS w Sudanie Południowym). W pierwszej dekadzie 

XXI w. prowadzenie operacji pokojowej rozpoczęła także Unia Afrykańska, podejmując 

dwie operacje: AMIS w Darfurze (2003-2007) oraz AMISOM w Somalii (od 2007 r.).  

W 2007 r. doszło do powołania bezprecedensowej, połączonej operacji pokojowej  

ONZ i UA – UNAMID. 

 Bardzo duża liczba operacji pokojowych w Rogu Afryki w stosunku do ogólnej ich 

liczby, jak również podjęcie przez ONZ i UA pierwszej w historii operacji hybrydowej, 

wskazują nie tylko na strategiczne znaczenie tego regionu. Działania te stanowią wyraz 

przekonania o występowaniu związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy 

przeprowadzeniem operacji pokojowej i następującym w jej wyniku pokojem. Wydaje się, 

że w dyskursie politycznym i medialnym zależność ta przyjmowana była i jest niemal 

bezrefleksyjnie. Postrzeganie operacji pokojowych jako uniwersalnego remedium na 

konflikty i kryzysy międzynarodowe budzi jednak wątpliwości. Nawet pobieżna analiza 

działań podjętych przez ONZ w takich państwach, jak Rwanda i Bośnia, wskazuje na 

znaczne skomplikowanie związków pomiędzy operacjami pokojowymi i stanem pokoju. 

W pełni uzasadnione jest więc poszukiwanie odpowiedzi na pytania o charakter tej relacji 

oraz powiązanych z nią zależności. 

Celem niniejszej dysertacji jest próba odpowiedzi na pytania o skuteczność operacji 

pokojowych (rozumianej jako poziom realizacji zadań przewidzianych w mandacie, 

określonym przez organ ugrupowania międzynarodowego autoryzujący jej 

przeprowadzenie) oraz o występowanie i charakter wpływu tego typu działań na 

rozwiązanie konfliktów zbrojnych w ramach jednego kompleksu bezpieczeństwa 

regionalnego – Rogu Afryki. Zastosowanie perspektywy regionalnej wydaje się zasadne  

z kilku powodów, wśród których najważniejszymi są: wzajemne powiązanie konfliktów 

międzynarodowych, wewnętrznych i tzw. umiędzynarodowionych konfliktów 

wewnętrznych w tym regionie, jak również wpływ działań podejmowanych przez ONZ  

i UA w jednym państwie (np. Sudanie) na sposób odpowiedzi na konflikty w innym 

państwie (np. Somalii). Przykład Rogu Afryki jest szczególnie interesujący także ze 
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względu na prowadzenie w tym regionie operacji pokojowych zróżnicowanych zarówno z 

punktu widzenia mandatu („tradycyjne” monitorowanie porozumienia pokojowego 

pomiędzy państwami – Etiopia-Erytrea, wymuszanie pokoju w warunkach upadku państwa 

– Somalia, budowanie pokoju z elementami budowania państwa – Sudan Południowy), jak  

i podejmujących je organizacji (powszechna – ONZ, regionalna – UA, operacja 

hybrydowa ONZ-UA, planowana operacja ugrupowania subregionalnego IGAD). 

Zasadnym wydaje się stwierdzenie, że w okresie pozimnowojennym w Rogu Afryki 

najpełniej uwidaczniają się trendy w rozwoju operacji pokojowych jako instrumentu 

reagowania na konflikty i kryzysy międzynarodowe i wewnętrzne. 

 

1.2. Problem badawczy 
Głównym problemem badawczym jest zagadnienie oceny skuteczności operacji 

pokojowych, rozumianej jako poziom realizacji zadań przewidzianych w mandacie, 

określonym przez organ ugrupowania międzynarodowego autoryzujący jej 

przeprowadzenie. Ocena sposobu funkcjonowania operacji dokonywana jest przez 

polityków, dziennikarzy i naukowców w sposób nieusystematyzowany i w oparciu  

o niejasny zestaw kryteriów. Najczęściej zwraca się uwagę na jeden, wybrany, najbardziej 

eksponowany i „medialny” aspekt działania operacji. Nierzadko bazuje się przy tym na 

jednym wydarzeniu, np. o obrazie UNOSOM II decyduje tzw. „bitwa o Mogadiszu”  

z  października 1993 r. Tymczasem operacja ta – jak niemal każda inna – stanowiła  

w istocie zestaw zróżnicowanych aktywności, podejmowanych w długim okresie czasu  

(w przypadku UNOSOM II – dwa lata; niektóre operacje – np. UNFICYP – trwają nawet 

kilkadziesiąt lat) na dużym terytorium. Dokonujący pobieżnej oceny operacji pokojowych 

najczęściej pomijają także fakt, że instrument ten nie działa w próżni. Na dynamikę 

konfliktu wpływa szereg czynników, takich jak np. wielość aktorów i różnorodność ich 

interesów czy zaangażowanie podmiotów zewnętrznych, nie zawsze dążących do 

rozwiązania sytuacji kryzysowej w sposób zgodny z wizją organizacji prowadzącej 

operację pokojową. Pomimo wysiłków podejmowanych przez nielicznych autorów, wśród 

których wymienić należy w pierwszym rzędzie Paula Diehla i Daniela Druckmana, 

sposoby oceny skuteczności operacji pokojowych wymagają dalszej refleksji1. W zamyśle 

autora, niniejsza dysertacja stanowi skromną próbę uzupełnienia dorobku naukowego 

poświęconego omawianemu zagadnieniu. 

                                                 
1 P.F. Diehl, D. Druckman, Evaluating Peace Operations, Boulder 2010. 
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Drugim najważniejszym problemem badawczym jest kwestia występowania  

i charakteru związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy operacjami pokojowymi  

i stanem pokoju. Z uwagi na fakt, że w dokumentach statutowych wszystkich ugrupowań 

podejmujących operacje pokojowe znajdują się zapisy o dążeniu do umacniania 

międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, problem ten można przedstawić także jako 

pytanie o zdolność operacji pokojowej do realizacji celów organizacji autoryzującej jej 

przeprowadzenie. Choć w potocznym rozumieniu operacja pokojowa sprzyja pokojowi  

(a więc także realizacji celów statutowych organizacji międzynarodowych), zależność ta 

wydaje się zdecydowanie bardziej złożona. Jak twierdzą Michael Greig i Paul Diehl, 

operacja pokojowa – szczególnie w warunkach konfliktu międzynarodowego,  

w mniejszym stopniu w przypadku konfliktu wewnętrznego – może utrudnić trwałe 

rozwiązanie sporu. Zdaniem autorów, obecność sił pokojowych jedynie „zamraża” 

konflikt, zmniejszając korzyści płynące z zawarcia całościowego porozumienia 

pokojowego2. Podejmowane w ramach operacji wysiłki z zakresu budowania państwa  

i budowania pokoju także mogą wzajemnie się wykluczać3. Ponadto, jak podnoszą autorzy 

pracy Niezamierzone konsekwencje operacji utrzymania pokoju, tego rodzaju działania 

pociągają za sobą wiele różnorodnych, nierzadko negatywnych i niepożądanych, skutków4. 

Ustalenia te – stojące w sprzeczności z potocznym rozumieniem wpływu operacji 

pokojowej na zaistnienie stan pokoju – uzasadniają podjęcie dalszych badań nad 

omawianym zagadnieniem. 

 

 

 

  

                                                 
2 J.M. Greig, P.F. Diehl, The Peacekeeping-Peacemaking Dilemma, “International Studies Quarterly” Vol. 
49, No. 4 (Dec. 2005), s. 621-645. 
3 Por. np. J. Gravingholt, S. Ganzle, S. Ziaja, Policy Brief: Concepts of Peacebuilding and State Building – 
How Compatible Are They?, German Development Institute 2009, <http://www.die-
gdi.de/uploads/media/Peacebuilding_and_Statebuilding__Draft_11-03-09__01.pdf>, dostęp z 12.08.2014 
oraz W. Lacher, South Sudan: International State-Building and its Limits, SWP Research Paper 2012, 
<http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2012_RP04_lac.pdf>, dostęp z 
12.08.2014, Bringing Statebuilding and Peacebuilding Together, http://www.gsdrc.org/go/topic-
guides/statebuilding-and-peacebuilding/bringing-statebuilding-and-peacebuilding-together (dostęp: 
17.05.2013); Peacebuilding and Statebuilding: Priorities and Challenges. A Synthesis of Findings from 
Seven Multi-Stakeholder Consultation, International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding, s. 21–23, 
http://www.pbsbdialogue.org//documentupload/45454619.pdf (dostęp: 22.05.2013); Ch.T. Call, Ending 
Wars, Building States, [w:] Ch.T. Call, V. Wyeth (red.), Building States to Build Peace, Boulder–London 
2008, s. 1–19. 
4 Ch. Aoi, C. de Coning, R. Thakur, red., Unintended Consequences of Peacekeeping Operations, Tokio-
New York 2007. 
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1.3.  Pytania i hipotezy badawcze 
Celem pracy jest poszukiwanie odpowiedzi na następujące, główne, pytania 

badawcze: 

1. Jaka jest skuteczność operacji pokojowych i od czego jest ona uzależniona? 

2. Czy występują związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy operacjami 

pokojowymi i stanem pokoju? Jeśli tak, jaki jest charakter tych związków 

przyczynowo-skutkowych? 

 

W toku wstępnej analizy materiału źródłowego i literatury autor sformułował 

następujące hipotezy badawcze: 

1. Stopień skuteczności operacji pokojowych, rozumianej jako poziom 

realizacji zadań przewidzianych w mandacie, określonym przez organ 

ugrupowania międzynarodowego autoryzujący ich przeprowadzenie, jest 

umiarkowany. Zależy on od wielu czynników endogenicznych (trwałość 

zaangażowania, adekwatne zasoby, adekwatny i możliwy do wypełnienia 

mandat) i egzogenicznych (wola stron konfliktu do jego rozwiązania). 

2. Operacje pokojowe stanowią jedynie część szerszego pakietu wysiłków, 

które prowadzą do rozwiązania konfliktów. Stanowią warunek konieczny, 

lecz niewystarczający. W tym znaczeniu związki przyczynowo-skutkowe 

pomiędzy operacjami pokojowymi i stanem pokoju występują,  

a ich charakter jest uzależniony od efektywności samej operacji i szeregu 

czynników zewnętrznych. 

 

W celu przeprowadzenia wyczerpującej analizy badanego problemu, sformułowano 

ponadto następujące pomocnicze pytania badawcze: 

1. Jakie czynniki wpływają na skuteczność operacji pokojowej? Które z tych 

czynników mają znaczenie pierwszorzędne, a które – poboczne? 

2. W jaki sposób można określić stopień skuteczności operacji pokojowej? 

3. Czy i jakie zależności występują pomiędzy typem konfliktu a wpływem operacji 

pokojowej na jego rozwiązanie? 

4. Czy i jakie zależności występują pomiędzy typem organizacja prowadzącej 

operację pokojową a efektywnością tej operacji? 
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Początkową próbę odpowiedzi na pomocnicze pytania badawcze stanowią 

następujące pomocnicze hipotezy badawcze: 

1. Na skuteczność operacji pokojowej wpływa wiele czynników wewnątrz-  

i zewnątrzorganizacyjnych. Do pierwszej grupy należy zaliczyć: adekwatność 

zasobów ludzkich; materiałowych i finansowych; adekwatność mandatu do sytuacji 

konfliktowej, gotowość do długotrwałego zaangażowania i ponoszenia kosztów 

prowadzenia operacji przez samą organizację oraz państwa-kontrybutorów. Wśród 

czynników zewnątrzorganizacyjnych należy wyróżnić: wolę stron konfliktu do jego 

rozwiązania metodami pokojowymi; brak aktorów zewnętrznych, utrudniających 

rozwiązanie konfliktu. Znaczenie pierwszorzędne mają: adekwatność mandatu  

i zasobów oraz wola stron konfliktu do jego rozwiązania metodami pokojowymi. 

2. Stopień skuteczności operacji pokojowej można określić poprzez zestawienie zadań 

określonych w mandacie z działaniami podjętymi w obszarze prowadzenia 

operacji. Realizowanie najważniejszych zadań operacji świadczy o wysokim 

stopniu skuteczności, a niewypełnienie podstawowych zadań – o niskim stopniu 

skuteczności. 

3. Pomiędzy typem konfliktu a wpływem operacji pokojowej na jego rozwiązanie 

występują zależności. Wpływ ten jest uzależniony od typu konfliktu. Jest on 

największy w przypadku konfliktów międzynarodowych, ograniczony – w sytuacji 

konfliktu wewnętrznego, a najmniejszy – w przypadku umiędzynarodowionych 

konfliktów wewnętrznych. 

4. Najbardziej skuteczne są operacje pokojowe prowadzone przez organizację 

powszechną – Organizacji Narodów Zjednoczonych. Mniejszą skutecznością 

cechują się operacje pokojowe ugrupowań regionalnych, np. Unii Afrykańskiej,  

a najmniejszą – ugrupowań subregionalnych, np. IGAD. 

 

1.4. Źródła 
Materiał do badań został zebrany w oparciu o  pięć grup źródeł: akty prawne  

i dokumenty organizacji międzynarodowych; bazy danych, raporty i analizy instytucji 

analitycznych; opracowania naukowe (zarówno druki zwarte, jak i artykuły naukowe); 

przekazy medialne; obserwacje przeprowadzone podczas badań terenowych. 

Pierwszą grupę źródeł stanowią dokumenty i akty prawne organizacji 

międzynarodowych, które przeprowadzają operacje pokojowe, głównie Organizacji 
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Narodów Zjednoczonych i Unii Afrykańskiej, ale także Sojuszu Północnoatlantyckiego, 

Unii Europejskiej i Międzyrządowej Organizacji ds. Rozwoju. Kluczowymi źródłami z tej 

grupy są rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz komunikaty Rady Pokoju  

i Bezpieczeństwa UA. W dokumentach tych określane są mandaty operacji pokojowych 

oraz liczebność personelu. Bardzo istotnymi dokumentami są również raporty Sekretarza 

Generalnego ONZ i Przewodniczącego (lub Przewodniczącej) Komisji UA. Przedkładane 

odpowiednio Radzie Bezpieczeństwa ONZ oraz Radzie Pokoju i Bezpieczeństwa UA, 

zawierają one szczegółowe informacje o działaniach operacji pokojowej w danym okresie 

czasu (najczęściej kilkumiesięcznym). Ponadto, autor odwoła się do dokumentów 

statutowych obu organizacji – Karty Narodów Zjednoczonych i Aktu Założycielskiego UA, 

jak również do innych wybranych aktów prawa międzynarodowego. 

Drugą grupą źródeł stanowią bazy danych, raporty i analizy instytucji 

analitycznych, zarówno pozarządowych, jak również związanych z państwami  

i organizacjami międzynarodowymi (państwowymi). Do najważniejszych należy zaliczyć:  

a. Uppsala Conflict Data Program – baza danych, przygotowywana przez 

Uniwersytet w Uppsali w Szwecji. Zawiera dane statystyczne dotyczące konfliktów 

zbrojnych5,  

b. Armed Conflict Location&Event Data Project – ACLED – baza zawierająca dane  

o dokładnej lokalizacji i liczbie ofiar incydentów zbrojnych6,  

c. The World Factbook – baza danych zawierająca szczegółowe informacje o sytuacji 

politycznej i gospodarczo-społecznej we wszystkich państwach świata, 

opracowywana i uaktualniana przez Centralną Agencję Wywiadowczą USA,  

d. Human Development Index Report – coroczny raport, przygotowywany przez 

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Wskaźnik Rozwoju 

Społecznego opracowywany jest na podstawie miar poziomu życia, jakości 

edukacji i standardów opieki zdrowotnej7, 

e. The Fragile States Index (w latach 2005-2014 – Failed States Index) – wspólna 

inicjatywa magazynu „Foreign Policy” i organizacji Fund For Peace. Ranking 

opracowywany jest w oparciu o zestaw kryteriów politycznych i bezpieczeństwa, 
                                                 
5 UCDP Conflict Encyclopedia, 
<http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/search.php#__utma=1.2062281550.1407256096.1407256096.14078644
28.2&__utmb=1.3.10.1407864428&__utmc=1&__utmx=-
&__utmz=1.1407864428.2.2.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&
__utmv=-&__utmk=194904493>, dostęp z 12.08.2014. 
6 Armed Conflict Location and Event Data Project, <http://www.acleddata.com/>, dostęp z 12.08.2014. 
7 United Nations Development Program. Human Development Reports, <http://hdr.undp.org/en/data>, dostęp 
z 12.08.2014. 
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ekonomicznych i społecznych, na podstawie których określany jest stopień upadku 

(wrażliwości) państwa8, 

f. The Military Balance – coroczne opracowanie Międzynarodowego Instytutu 

Studiów Strategicznych, zawierające szczegółowe dane (liczba personelu, sprzęt, 

wydatki na zbrojenia itp. dotyczące sił wojskowych wszystkich państw świata9, 

g. The Strategic Survey – coroczne opracowanie Międzynarodowego Instytutu 

Studiów Strategicznych, zawierające analizę sytuacji geopolitycznej  

w poszczególnych regionach świata10, 

h. SIPRI Databases – serwis internetowy Sztokholmskiego Międzynarodowego 

Instytutu Badań nad Pokojem (Stockholm International Peace Research Institute, 

SIPRI), grupujący sześć baz danych: 

- Fakty o Stosunkach Międzynarodowych i Trendach Bezpieczeństwa (Facts on 

International Relations and Security Trends, FIRST), 

- Baza Danych dot. Multilateralnych Operacji Pokojowych (SIPRI Multilateral 

Peace Operations Database), 

- Baza Danych dot. Wydatków na Zbrojenia (SIPRI Military Expenditure 

Database), 

- Baza Danych dot. Transferu Broni (SIPRI Arms Transfer Database), 

- Baza Danych dot. Embargo na Broń (SIPRI Arms Embargoes Database), 

- Baza Danych dot. państwowych raportów (SIPRI national reports database)11, 

i. UNHCR Statitics and Operational Data – serwis internatowy Biura Wysokiego 

Komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, zawierający dane 

dotyczące uchodźców i osób wewnętrznie wysiedlonych (IDPs)12, 

j. The World Bank Data – serwis Banku Światowego, zawierający szczegółowe dane 

makroekonomiczne ze wszystkich państw świata13, 

k. opracowania i analizy przygotowywane przez Instytut Studiów nad 

Bezpieczeństwem. Institute for Security Studies to afrykański ośrodek badawczy, 

                                                 
8 Fragile States Index 2014, <http://ffp.statesindex.org/rankings-2014>, dostęp z 12.08.2014. 
9 The Military Balance 2014, <http://www.iiss.org/en/militarybalanceblog/blogsections/2014-3bea/january-
1138/milbal-advertorial-dfa6>, dostęp z 12.08.2014. 
10 Strategic Survey – The Annual Review of World Affairs, 
<https://www.iiss.org/en/publications/strategicsurvey>, dostęp z 12.08.2014. 
11 SIPRI’s Databases, <http://www.sipri.org/databases>, dostęp z 12.08.2014. 
12 UNHCR Statistical and Operational Data, <http://www.unhcr.org/pages/49c3646c4d6.html>, dostęp z 
12.08.2014. 
13 The World Bank Data, <http://data.worldbank.org/>, dostęp z 12.08.2014. 



38 
 

posiadający cztery oddziały regionalne: w Addis Abebie, Nairobi, Pretorii  

i Dakarze14, 

 

Trzecią grupę źródeł stanowią opracowania naukowe, publikowane zarówno  

w formie druków zwartych, jak i artykułów w czasopismach. Przegląd literatury 

przedmiotu zostanie dokonany poniżej. W tym miejscu należy jedynie wymienić 

najważniejsze periodyki, poruszające problematykę  afrykanistyczną i/lub związaną  

z operacjami pokojowymi. Są to m.in. “Journal of International Peacekeeping”, 

“International Peacekeeping”, “African Journal of Conflict Resolution”, “African Affairs”. 

Czwartą grupę źródeł stanowią przekazy medialne, przede wszystkim publikacje 

prasowe i internetowe. O ich wadze decyduje fakt, że dynamika kryzysów i – co za tym 

idzie – operacji pokojowych, powołanych w celu ich opanowania, jest tak duża, że 

nierzadko przewyższa częstotliwość i szybkość wydawania opracowań naukowych. 

Ponadto, przekazy medialne zawierają cenne informacje i komentarze, które nie są 

publikowane przez ONZ i UA z uwagi na bieżące uwarunkowania prowadzenia operacji, 

np. w raportach Sekretarza Generalnego ONZ, poświęconych operacji UNAMID, 

pomijano część faktów stawiających w niekorzystnym świetle rząd w Chartumie. Do 

najważniejszych źródeł w tej grupie należy zaliczyć witryny internetowe takich instytucji 

medialnych, jak British Broadcasting Company (BBC), Al Jazeera, Cable News Network 

(CNN), Sudan Tribune15. Szczególnie interesującą strona internetową jest All Africa, która 

gromadzi informacje z ponad 130 afrykańskich mediów, w tym licznych opiniotwórczych 

gazet i portali internetowych z państw Rogu Afryki16. 

Piątą grupą źródeł wykorzystanych podczas przygotowania dysertacji stanowią 

badania terenowe, przeprowadzone podczas pobytu autora w Etiopii w lutym-marcu 2013 

r. Pobyt badawczy służył zestawieniu informacji pochodzących z czterech powyższych 

grup źródeł z rzeczywistą sytuacją w największym państwie Rogu Afryki. Autor 

przeprowadził szereg obserwacji sytuacji społeczno-ekonomicznej. Ponadto, odbył wiele 

twórczych i pouczających dyskusji z naukowcami związanymi z Uniwersytetem w Addis 

Abebie (Addis Ababa University) i Instytutem Studiów nad Bezpieczeństwem (Institute for 

                                                 
14 Institute for Security Studies, <http://www.issafrica.org>, dostęp z 13.08.2014. 
15 BBC News, <http://www.bbc.com/news/>; Al Jazeera English, <www.aljazeera.com>; Cable News 
Network International, <http://edition.cnn.com/>; Sudan Tribune, <http://www.sudantribune.com/>, dostęp z 
12.08.2014. 
16 All Africa, <http://allafrica.com/>, dostęp z 12.08.2014. 
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Security Studies, oddział w Addis Abebie), jak również przeprowadził kwerendę  

w bibliotece pierwszej z instytucji. 

 

1.5. Metodologia badań 
Badania nad skutecznością operacji pokojowych i ich wpływem na konflikty 

zbrojne prowadzone są przez naukowców reprezentujących różne dyscypliny: historyków, 

politologów, socjologów, antropologów, przedstawicieli studiów nad rozwojem, 

ekonomistów. Badacze ci skupiają się na odmiennych aspektach analizowanych zjawisk, 

czego efektem jest przyjmowanie różnych założeń i metod badawczych. W niniejszej 

dysertacji, mieszczącej się w obrębie nauk o polityce, autor – na bazie propozycji innych 

badaczy – zaproponuje własny sposób oceny skuteczności operacji pokojowych oraz 

badania związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy nimi i stanem pokoju.  

 

1.5.1. Sposób analizy operacji pokojowych i oceny ich skuteczności 

Przedmiotem oceny jest operacja pokojowa, rozumiana jako zespół działań, 

mieszczących się w przynajmniej jednej z następujących grup: zapobieganie konfliktom; 

tworzenie, utrzymanie, budowanie i wymuszanie pokoju oraz budowanie państwa. 

Podejmowana jest za zgodą rządu państw/państwa przyjmującego przez siły 

międzynarodowe, posiadające autoryzację uprawnionego organu międzynarodowego  

i złożone z komponentów wojskowego, policyjnego i cywilnego. W kontekście oceny 

skuteczności tego instrumentu, najistotniejszym elementem tej definicji jest podkreślenie 

różnorodności prowadzonych operacji pokojowych. Zagadnienie to zostanie poddane 

szczegółowej analizie w rozdziale drugim. W tym miejscu należy jedynie podkreślić,  

że w okresie pozimnowojennym w Rogu Afryki prowadzono operacje pokojowe, które 

przynależą do trzech głównych generacji operacji pokojowych: 

a. „tradycyjne” operacje utrzymania pokoju, skupione na monitorowaniu 

przestrzegania porozumienia o zawieszeniu broni lub implementacji porozumienia 

pokojowego. W ich skład wchodzą głównie obserwatorzy wojskowi oraz żołnierze, 

mający zapewnić bezpieczne warunki pracy dla obserwatorów. Spośród 

omawianych operacji, do tej grupy należy zaliczyć UNOSOM I oraz UNMEE, 

b. wielowymiarowe operacje pokojowe, które poza zadaniami realizowanymi przez 

„tradycyjne” operacje utrzymania pokoju, pełnią także liczne funkcje z zakresu 

szeroko rozumianych budowania pokoju i budowania państwa. Okresowo mogą 
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przejmować część uprawnień przynależnych władzy państwowej. W ich skład 

wchodzą żołnierze, obserwatorzy wojskowi, policjanci i cywile. Spośród 

omawianych operacji, do tej grupy zaliczyć należy: UNMIS, UNMISS, UNISFA, 

AMIS oraz UNAMID, 

c. operacje wymuszania pokoju, działające w warunkach braku zgody przynajmniej 

jednej ze stron na rozmieszczenie sił międzynarodowych. Charakteryzują się 

użyciem siły militarnej wobec stron, które utrudniają rozwiązanie konfliktu.  

W okresie pozimnowojennym w Rogu Afryki działały dwie operacje wymuszania 

pokoju – UNOSOM II i AMISOM. 

 

W kontekście oceny skuteczności operacji pokojowej istotne jest to, że powyższe 

typy wyróżnia się na podstawie powierzonych im zadań. Operacje pierwszej generacji 

wykonują zadania związane z utrzymaniem pokoju, koncentrujące się wokół 

monitorowania przestrzegania porozumienia o zawieszeniu broni lub porozumienia 

pokojowego. Zadania te wypełniane są także przez operacje drugiej generacji, które – 

ponadto – podejmują szereg wysiłków z zakresu budowania pokoju i budowania państwa, 

m.in. szkolenia armii i policji, wspieranie programów DDR i SSR. Co istotne, wobec 

słabości (lub faktycznego braku) aparatu państwowego, biorą także aktywny udział  

w ochronie ludności cywilnej. Okresowo operacje te mogą przejąć część kompetencji 

przynależnych suwerennym władzom państwowym, na całości lub części terytorium 

państwa przyjmującego. Zadanie to łączy je z operacjami trzeciej generacji, które – jako 

jedyne – podejmują ofensywne działania wymuszające na szeroką skalę. Ich celem jest 

militarne pokonanie strony (lub stron), sprzeciwiającej się zaakceptowaniu porozumienia, 

wypracowanego w drodze negocjacji i powszechnie uchodzącego za możliwe do 

zaakceptowania. Działania wymuszające mogą być także skierowane przeciwko stronie, 

która – nawet deklaratywnie – sprzeciwia się zawarciu porozumienia pokojowego. Jak 

pokazuje przykład AMISOM, powodem ich podjęcia może być uniemożliwianie przez 

stronę dostarczenia pomocy humanitarnej do potrzebującej ludności cywilnej. Dodatkowo, 

operacje trzeciej generacji mogą prowadzić przymusowe rozbrojenie walczących. Ponadto, 

na terenach uznanych za wystarczająco stabilne, podejmowany jest szereg wysiłków  

z zakresu budowania pokoju i budowania państwa, właściwych dla operacji drugiej 

generacji. 

Ważną kategorią zadań są zadania bazowe, których wypełnienie przez operacje 

wszystkich generacji jest warunkiem koniecznym skutecznego prowadzenia innych 
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działań. Najważniejszym z nich jest zgromadzenie personelu w liczbie umożliwiającej 

wykonanie mandatu. Ponadto, do zadań bazowych należy zaliczyć zapewnienie 

personelowi swobody wykonywania zadań oraz bezpieczeństwa. Istotne jest także 

przestrzeganie kultury organizacyjnej i ogólnych norm zachowania, w tym niepopełnianie 

przez personel przestępstw i wykroczeń. Z uwagi na fakt, że w terenie prowadzenia 

operacji działają najczęściej także inne jednostki danej organizacji (np. w przypadku ONZ 

– UNHCR), ważnym zadaniem operacji jest utrzymywanie kontaktów z tymi agendami  

i nierzadko świadczenie określonych usług na ich rzecz (przede wszystkim – zapewnianie 

bezpiecznych warunków pracy). Dodatkowo, operacje pokojowe pełnią zadania z zakresu 

informacji publicznej (informowanie ludności cywilnej o celach działania operacji, 

zapisach porozumień pokojowych itp.) oraz utrzymują bieżące stosunki z ludnością 

cywilną. 

 
Tabela 1.1. Zadania trzech generacji operacji pokojowych. 

 Operacje pierwszej 
generacji 

Operacje drugiej 
generacji 

Operacje trzeciej 
generacji 

Zadania  
z zakresu 
utrzymania 
pokoju 

Monitorowanie przestrzegania porozumienia  
o zawieszeniu broni lub implementacji 

porozumienia pokojowego 

Monitorowanie 
przestrzegania 
porozumienia  

o  zawieszeniu broni  
lub implementacji 

porozumienia 
pokojowego pomiędzy 

sygnatariuszami 
Ułatwianie stronom utrzymywania kontaktów, w tym aktywny udział  

(np. przewodniczenie) w gremiach istotnych z punktu widzenia porozumień  
(np. komisji monitorującej zawieszenie broni) 

 
Zapobieganie rozszerzaniu konfliktu na nowe obszary 

 
Zapobieganie rozszerzaniu konfliktu o nowe podmioty 

 
Zadania  
z zakresu 
budowania 
pokoju  
i budowania 
państwa 

 Okresowe sprawowanie części kompetencji władzy 
państwowej (na całym terytorium państwa lub jego 

części) 
Wzmacnianie rozwoju instytucji państwowych,  

w tym administracji lokalnej 
Wspieranie reformy sektora bezpieczeństwa (SSR), 

w tym szkolenie wojska i policji 
Ochrona ludności cywilnej 

 
Ułatwianie dostaw pomocy humanitarnej, w tym 

ochrona tej pomocy i personelu agencji 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie mandatów wybranych operacji pokojowych. 

 

Z uwagi na różnorodne zadania, poszczególne generacje operacji muszą być 

oceniane w oparciu o różne zestawy kryteriów. Ze względu na stopień skomplikowania 

operacji pokojowej jako przedmiotu badania i braku możliwości określenia oraz zbadania 

wpływu wszystkich pozostałych czynników, oddziałujących na dany konflikt, opracowanie 

wyczerpującego zestawu kryteriów nie jest możliwe. Ponadto, posłużenie się zbyt 

rozbudowanymi zestawami kryteriów może utrudnić wyciągnięcie wartościowych 

wniosków. Świadomy tych ograniczeń metodologicznych, autor niniejszej dysertacji 

dokonał selekcji kryteriów, kierując się zasadą wyboru najbardziej pożądanych efektów 

działania operacji pokojowych. 

pomocowych 
 

Wspieranie programów rozbrojenia, demobilizacji  
i reintegracji (DDR) 

Wspieranie ochrony praw człowieka 
 

Zabezpieczanie kluczowej infrastruktury (porty, 
lotniska, główne szlaki komunikacyjne) 
Pomoc w powrotach IDPs i uchodźców 

 
Rozminowanie 

Wspieranie 
przeprowadzenia 

wyborów/referendów 

 

Wspieranie rządów 
prawa 

Zadania  
z zakresu 
wymuszania 
pokoju 

  Prowadzenie działań 
ofensywnych przeciwko 

stronie (stronom) 
łamiącej porozumienia 
lub sprzeciwiającej się 

pokojowemu 
rozwiązaniu konfliktu 

   Przymusowe rozbrojenie 
walczących 

Zadania 
bazowe 

Zgromadzenie personelu przewidzianego w mandacie 
Ochrona personelu, sprzętu i obiektów operacji 

Zapewnienie swobody prowadzenia operacji, w tym swobody poruszania się 
Wspieranie działań innych jednostek organizacji autoryzującej 

Prowadzenie działań z zakresu informacji publicznej 
Przestrzeganie norm organizacyjnych (kultury organizacji) przez personel 

Utrzymywanie relacji z ludnością cywilną 
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Poniższa tabela 1.2. zawiera kryteria, w oparciu o które dokonywana będzie ocena 

realizacji zadań wymienionych w tabeli 1.1. 

 
Tabela 1.2. Kryteria realizacji zadań przez operacje pokojowe 

 Operacje pierwszej 
generacji 

Operacje drugiej 
generacji 

Operacje trzeciej 
generacji 

Zadania  
z zakresu 
utrzymania 
pokoju 

Liczba incydentów zbrojnych stanowiących złamanie 
porozumienia o zawieszeniu broni/porozumienia 

pokojowego 

Liczba incydentów 
zbrojnych  stanowiących 
złamanie porozumienia  

o zawieszeniu 
broni/porozumienia 

pokojowego 
 

Czy odbywały się regularne spotkania przedstawicieli stron? 
Czy operacja pełniła swe funkcje w stosownych organach? 

 
Rozszerzenie konfliktu na nowe obszary 

 
Rozszerzanie konfliktu o nowe podmioty 

 
Zadania  
z zakresu 
budowania 
pokoju  
i budowania 
państwa 

 Czas i liczba przypadków okresowego sprawowania 
części kompetencji władzy państwowej (na całym 

terytorium państwa lub jego części) 
Szkolenia dla pracowników administracji centralnej  

i lokalnej 
Obecność władz centralnych i lokalnych 

Liczba wyszkolonych żołnierzy i policjantów 
Liczba wojskowych zamachów stanu 

Liczba ataków na ludność cywilną 
Liczba ofiar i rannych 

 
Procent populacji, do których agencje pomocowe mają 

dostęp 
Ataki na miejsca przechowywania i transporty pomocy 

humanitarnej 
 

Liczba osób, które przeszły programy DDR 
Ilość broni złożonej przez walczących 

Liczba incydentów naruszeń praw człowieka 
 

Liczba ataków na kluczowe obiekty 

Liczba uchodźców, którzy powrócili do domów 
Liczba IDPs, którzy powrócili do swych domów 

Stan bezpieczeństwa ludności w obozach IDPs/obozach 
uchodźców 

Wielkość powierzchni rozminowanej 
Ilość zniszczonych min i niewypałów 
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Źródło: opracowanie własne. 

 

Drugą ważną kwestią jest problem punktu widzenia, tzn. perspektywy, z której 

oceniana jest skuteczność operacji pokojowej. W niniejszej dysertacji przyjęty został punkt 

widzenia organizacji autoryzującej przeprowadzenie operacji. Operacja będzie uznana za 

skuteczną w przypadku wypełnienia zadań powierzonych jej w mandacie przewidzianym 

przez ONZ lub UA. Należy zaznaczyć, że nie jest to jedyna możliwa perspektywa. Można 

np. przyjąć punkt widzenia rządu państwa dostarczającego dla danej operacji kontyngent 

wojskowy lub policyjny. Dla tego podmiotu, operacja będzie skuteczna, jeśli w ramach 

Przeprowadzenie 
wyborów/referendów  
w planowanym czasie 
Frekwencja wyborcza 
Fałszerstwa wyborcze 

Uznanie wyników 
wyborów przez 
najważniejsze 
ugrupowania 

 

Przyjęcie nowej 
konstytucji/reforma 

konstytucyjna 
Sprawność systemu 

sądownictwa 
Zadania  
z zakresu 
wymuszania 
pokoju 

  Pokonanie strony (stron) 
sprzeciwiających się 

porozumieniu 

   Rozbrojenie strony (stron) 
sprzeciwiających się 

porozumieniu 
Zadania 
bazowe 

Odsetek personelu obecnego w terenie operacji (100% = liczba personelu 
przewidziana w mandacie) 

Liczba ofiar wśród personelu 
Liczba rannych członków personelu 

Liczba ataków na personel 
 

Ograniczenia w swobodzie poruszania się personelu operacji 

Wspieranie działań innych jednostek organizacji autoryzującej 

Czy działania z zakresu informacji publicznej były prowadzone? Jakie kanały 
komunikacyjne były wykorzystywane? 

Liczba przestępstw i wykroczeń popełnianych przez personel (kradzieże, incydenty 
związane z przemocą seksualną) 

Liczba zbrodni wojennych, popełnionych przez personel populacji 
Postawa ludności cywilnej wobec operacji 
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personelu nie zostaną poniesione znaczące straty w ludziach i sprzęcie. Państwo 

finansujące prowadzenie operacji będzie natomiast oczekiwało właściwej alokacji 

zasobów. Strony biorące udział w konflikcie będą uważały operację za skuteczną, jeśli  

ta – nawet w sposób nieintencjonalny – poprawi położenie którejś z nich, np. siły 

międzynarodowe, rozmieszczone pomiędzy oddziałami antyrządowymi i armią rządową, 

de facto wzmacniają pozycję tych pierwszych, gdyż umożliwiają umacnianie instytucji 

władzy alternatywnych w stosunku do władz państwowych na części terytorium, formalnie 

(zgodnie z prawem międzynarodowym) znajdujących się pod kontrolą rządu tego państwa. 

Trzecim istotnym problemem jest określenie perspektywy czasowej, w jakiej 

dokonywana jest ocena skuteczności operacji pokojowej. Za punkt początkowy operacji 

autor przyjmuje datę przyjęcia przez upoważniony organ organizacji międzynarodowej 

aktu prawnego autoryzującego rozmieszczenie operacji pokojowej. Alternatywną 

możliwością jest data rozmieszczenia w terenie operacji pierwszych oddziałów. 

Zasadniczą wadą tego rozwiązania jest fakt, że długość okresu czasu pomiędzy przyjęciem 

dokumentu autoryzującego powołanie operacji i rozmieszczeniem pierwszych żołnierzy 

stanowi ważny wskaźnik zaangażowania członków organizacji w prowadzenie operacji, 

wpływa więc na ostateczną ocenę jej działania. Punktem końcowym oceny będzie dzień 

zakończenia operacji, określony w stosownym akcie prawnym. Okres po zakończeniu 

operacji będzie uwzględniony w dalszej części proponowanej metodologii – na etapie 

oceny wpływu operacji pokojowej na rozwiązanie konfliktu zbrojnego. 

Ocena skuteczności operacji pokojowej może mieć charakter statyczny lub 

dynamiczny. Pierwszy polega na przyjęciu, że działania operacji pokojowej, od początku 

do końca, stanowią jeden, spójny przedmiot oceny. W myśl tego podejścia ocenia się, czy 

w ostatnim dniu działania operacji dane zadanie zostało wykonane. Na przykład, jeśli  

w mandacie zobowiązano operację do ułatwienia dostaw pomocy humanitarnej do osób 

potrzebujących, można porównać procent populacji, do której organizacje pomocowe 

mogą dotrzeć z pomocą w pierwszym i ostatnim dniu działania operacji. Jeśli na początku 

odsetek ten wynosił 50%, a w momencie zakończenia operacji – 60%, należy uznać,  

że operacja odniosła sukces. 

Podejście dynamiczne polega na dokonywaniu oceny skuteczności operacji 

pokojowej w regularnych (np. co trzy, sześć lub dwanaście miesięcy) lub nieregularnych 

(np. pomiędzy przyjmowaniem kolejnych rezolucji modyfikujących mandat operacji) 

przedziałach czasowych. Tak prowadzona ocena pozwala na uchwycenie zmian 

skuteczności operacji pokojowej wraz z upływem czasu oraz transformacją warunków 
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wewnętrznych (np. zwiększaniem liczebności personelu) i zewnętrznych (np. zawarciem 

przez strony porozumienia pokojowego lub przeciwnie – wznowieniem walki przez jedną 

ze stron). Dzięki temu możliwe jest wzbogacenie samej oceny skuteczności o próbę 

wskazania czynników, które wywierają pozytywny lub negatywny wpływ na perspektywę 

sukcesu operacji pokojowych. Równocześnie, podejście dynamiczne może utrudniać 

formułowanie jednoznacznych ocen poszczególnych aspektów działania operacji. Ponadto, 

bardzo ważny jest dobór interwałów czasowych, gdyż może to mieć bezpośredni wpływ na 

ocenę. W przytoczonym powyżej przykładzie, związanym z dostarczaniem pomocy 

humanitarnej, na początku operacji odsetek populacji, do której dostęp mają organizacje 

pomocowe, może wynosić 50%, w ostatnim dniu – 60 %, a w połowie jej działania – 70%. 

Wówczas należy stwierdzić, że skuteczność operacji w tym aspekcie rosła do pewnego 

momentu, by następnie ulec spadkowi. Zestawiając daty pomiarów z innymi ważnymi 

wydarzeniami, np. zmianami liczebności personelu, można wnioskować o przyczynach 

tych zmian. Równocześnie, jeśli pomiary dokonane zostaną z większą częstotliwością, np. 

co kwartał, może się okazać, że odsetek populacji z dostępem do pomocy humanitarnej 

wynoszący 70% nie był największym. Wówczas można wysunąć wniosek, że ważne 

wydarzenie z połowy działania operacji (np. wejście do rządu przedstawicieli 

największego ugrupowania rebelianckiego) nie miało tak istotnego znaczenia, jak 

wydarzenie z okresu późniejszego (np. śmierć lidera organizacji blokującej dostęp pomocy 

humanitarnej do regionu zamieszkiwanego przez dużą część mieszkańców danego 

państwa). 

Czwartą ważną kwestią jest podstawa oceny. Najważniejszymi możliwościami  

są w tym przypadku mandat operacji lub lista warunków, jakie operacja powinna spełnić, 

by przyczynić się do rozwiązania konfliktu. W niniejszej dysertacji ocena zostanie oparta  

o mandat operacji. Rozwiązanie to ma zarówno zalety, jak i wady. Z jednej strony, wydaje 

się najbardziej uzasadnione, ponieważ personel operacji co do zasady nie może wypełniać 

zadań innych niż przewidziane w mandacie. Nie można „rozliczać” żołnierzy, policjantów 

i cywilów za coś, do czego nie są upoważnieni, np. jeśli w terenie działania dochodzi do 

fałszerstw wyborczych, ale mandat nie obejmuje nadzorowania przebiegu głosowania, 

brak reprezentatywności organów wyłonionych w oparciu o te wybory nie powinien 

decydować o negatywnej ocenie operacji. Wadą przyjęcia mandatu za podstawę oceny 

skuteczności operacji jest to, że zbyt ograniczony mandat może utrudniać osiągnięcie 

pozostałych celów (np. jeśli operacja zobowiązana jest do wspierania demobilizacji 

walczących, lecz nie jest autoryzowana do prowadzenia działań rozbrojeniowych, 
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możliwość realizacji celu mandatowego jest ograniczona). Wąski mandat może także 

sprawiać, że wypełnienie zadań będzie bardzo łatwe, a nawet – że poniesienie porażki 

będzie niemal niemożliwe (np. jeśli mandat skupia się na świadczeniu dobrych usług  

i dbaniu o to, by strony utrzymywały ze sobą stały kontakt, organizowanie cyklicznych 

spotkań przedstawicieli walczących może być uznane za realizację tego zadania). Wady 

przyjęcia mandatu za podstawę oceny operacji pokojowej są jednak znacznie mniejsze niż 

niedoskonałości tworzonej ad hoc listy warunków, mogącej mieć charakter myślenia 

życzeniowego, pozostającego poza zakresem możliwości personelu operacji. 

Piątym istotnym problemem jest określenie kontekstu, w jakim prowadzona jest 

operacja pokojowa. Najważniejszymi zmiennymi, determinującymi charakter otoczenia 

operacji, są: 

1. typ konfliktu: 

a. wewnętrzny – umiarkowanie trudny z perspektywy operacji – konflikt toczy 

się na terenie danego państwa bez znaczącego udziału podmiotów 

zewnętrznych, dlatego operacja może (teoretycznie) kontrolować cały 

obszar, z którego pochodzą zagrożenia dla pokojowego rozwiązania 

konfliktu. Wpływ – umiarkowany, 

b. umiędzynarodowiony wewnętrzny – stosunkowo najtrudniejszy  

z perspektywy operacji pokojowej, m.in. z uwagi na zaangażowanie 

podmiotów z innego państwa, np. grup zbrojnych, które po przekroczeniu 

granicy, ze względu na poszanowanie suwerenności innego państwa, nie 

mogą być przedmiotem działań operacji, np. działań wymuszających. 

Wpływ – negatywny, 

c. międzynarodowy – stosunkowo najłatwiejszy z perspektywy operacji,  

m.in. z uwagi na występowanie ośrodków władzy państwowej, 

kotrolujących regularne armie. Wpływ – pozytywny, 

2. natężenie konfliktu: 

a. niskie – co najmniej 25 osób zabitych w wyniku walk w ciągu roku, lecz 

mniej niż 1000 zabitych podczas całego konfliktu. Wpływ pozytywny, 

b. średnie – co  najmniej 25 osób zabitych w wyniku walk w ciągu roku  

i powyżej 1000 w ciągu całego konfliktu, lecz mniej niż 1000 w ciągu 

danego roku. Wpływ umiarkowany, 
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c. wysokie – co najmniej 1000 osób zabitych w wyniku walk w ciągu roku17. 

Wpływ negatywny, 

3. moment rozpoczęcia operacji względem fazy konfliktu: 

a. przed zawarciem porozumienia o zawieszeniu broni – największy stopień 

trudności dla operacji, 

b. po zawarciu porozumienia o zawieszeniu broni, ale przed zawarciem 

porozumienia pokojowego – umiarkowany stopień trudności dla operacji, 

c. po zawarciu porozumienia pokojowego – najmniejszy stopień trudności dla 

operacji, 

4. demograficzno-przestrzenne cechy otoczenia:  

a. wielkość populacji – czym większa liczba ludności, zamieszkującej teren 

działania operacji, tym trudniej zaprowadzić kontrolę. Wpływ na 

prowadzenie operacji: pozytywny, umiarkowany, negatywny, 

b. powierzchnia obszaru – czym większy, tym trudniej sprawować kontrolę 

oraz przemieszczać personel, sprzęt i zaopatrzenie. Wpływ na prowadzenie 

operacji: pozytywny, umiarkowany, negatywny, 

c. gęstość zaludnienia – duże skupiska ludności (miasta) są trudne do 

kontrolowania. Z drugiej strony, niewielka gęstość zaludnienia wymusza 

odbywanie dużej liczby długotrwałych patroli lub zaangażowania 

śmigłowców (sprzęt bardzo niechętnie dostarczany przez państwa 

członkowskie ONZ i UA). Wpływ na prowadzenie operacji: pozytywny, 

umiarkowany, negatywny, 

d. infrastruktura transportowa – gęstość sieci drogowej ma wpływ na 

możliwości wypełniania zadań, w tym przede wszystkim na szybkość 

reakcji. Wpływ na prowadzenie operacji: pozytywny, umiarkowany, 

negatywny, 

e. klimat – występowanie pory deszczowej lub ostrej zimy znacząco utrudnia 

działanie operacji ze względów zdrowotnych (troska o zdrowie i życie 

personelu, związana m.in. z występowaniem malarii) oraz logistycznych 

(utrudnienia w przemieszczaniu się). Wpływ na prowadzenie operacji: 

pozytywny, umiarkowany, negatywny, 

                                                 
17 Kryteria natężenia konfliktu za: K. Eck, A Beginner’s Guide to Conflict Data. Finding and Using the Right 
Dataset, UCDP Papers no. 1, December 2005, 
<http://www.pcr.uu.se/digitalAssets/66/66310_1ucdp_paper1.pdf>, dostęp z 17.08.2014. 
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5. wola stron konfliktu do jego pokojowego rozwiązania i normalizacji stosunków  

(w przypadku konfliktów międzynarodowych) lub stabilizacji sytuacji w państwie  

(w przypadku konfliktów wewnętrznych): duża (wpływ pozytywny), umiarkowana 

(wpływ umiarkowany), niewielka (wpływ negatywny), 

6. stosunek (przywództwa) stron konfliktu do operacji: pozytywny, umiarkowany, 

negatywny, 

7. stosunek lokalnej populacji do operacji: pozytywny, umiarkowany, negatywny, 

8. zdolność władzy centralnej do wypełniania swoich funkcji w zgodzie z zasadami 

procesu pokojowego: pełna (wpływ pozytywny), częściowa (wpływ umiarkowany), 

znikoma lub żadna (wpływ negatywny), 

9. zdolność państwowych sił wojskowych i policyjnych do wypełniania swoich 

funkcji w zgodzie z zasadami procesu pokojowego: pełna (wpływ pozytywny), 

częściowa (wpływ umiarkowany), znikoma lub żadna (wpływ negatywny), 

10. stosunek sąsiadów i mocarstw regionalnych do operacji: pozytywny, umiarkowany, 

negatywny, 

11. aktualna sytuacja międzynarodowa w wymiarze globalnym: 

a. zgodność stałych członków Rady Bezpieczeństwa w kwestii prowadzenia  

i kierunków działania operacji: duża (wpływ pozytywny), umiarkowana 

(wpływ umiarkowany), niewielka (wpływ negatywny), 

b. współwystępowanie ważnych wydarzeń międzynarodowych, 

zmniejszających relatywną wagę konfliktu dla międzynarodowego pokoju  

i bezpieczeństwa (np. wybuch konfliktu w innym, strategicznie 

ważniejszym punkcie świata): rzadkie i krótkotrwałe wydarzenia (wpływ 

pozytywny), umiarkowanie ważne i średnioterminowe wydarzenia (wpływ 

umiarkowany), częste i długotrwałe kryzysy (wpływ negatywny). 

 
Tabela 1.3. Ocena wpływu kontekstu operacji pokojowej na szanse powodzenia operacji 

  Pozytywny Umiarkowany Negatywny 
Typ konfliktu ---    
Natężenie 
konfliktu 

---    

Moment 
rozmieszczenia 

---    

Cechy otoczenia Wielkość 
populacji 

   

Powierzchnia 
obszaru 
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Gęstość 
zaludnienia 

   

Infrastruktura 
transportowa 

   

Klimat    
Wola stron 
konfliktu do 
rozwiązania 

---    

Stosunek stron 
konfliktu do 
operacji 

---    

Stosunek lokalnej 
populacji do 
operacji 

---    

Zdolność władzy 
centralnej i 
struktur 
administracyjnych 
do wypełniania 
zadań 

---    

Zdolność sił 
wojskowych i 
policyjnych do 
wypełniania 
zadań 

---    

Stosunek 
sąsiadów i 
mocarstw do 
operacji 

---    

Sytuacja 
międzynarodowa 
w wymiarze 
globalnym 

Zgodność w 
RB ONZ 

   

Inne 
wydarzenia 

   

Źródło: opracowanie własne. 

 

Powyższe czynniki można podzielić na dwie grupy: niezmienne lub podlegające 

powolnym zmianom oraz mogące podlegać szybkim zmianom. Do pierwszej grupy należy 

zaliczyć: typ konfliktu, cechy otoczenia, moment rozmieszczenia oraz zdolność władz, 

wojska i policji do efektywnego wypełniania swoich funkcji. W drugiej grupie mieszczą 

się: natężenie konfliktu, wola stron konfliktu do jego rozwiązania, stosunek sąsiadów, 

stron i populacji do operacji oraz sytuacja międzynarodowa w wymiarze globalnym.  

Z punktu widzenia prowadzenia operacji pokojowej, czterema najważniejszymi  

z powyższych czynników są typ konfliktu i jego natężenie oraz stosunek stron konfliktu  

i lokalnej populacji do samej obecności i działań podejmowanych przez operację 

pokojową. Oznacza to, że większość najważniejszych zmiennych może podlegać 
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stosunkowo szybkim zmianom. Zmienne te w zasadniczy sposób determinują kontekst 

prowadzenia operacji i wpływają na możliwości realizacji mandatu, a więc na skuteczność 

operacji. 

 

1.5.2. Związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy operacjami pokojowymi i stanem 

pokoju  

Drugi główny problem badawczy, którego rozwiązanie jest celem niniejszej 

dysertacji, stanowi występowanie oraz charakter związków przyczynowo-skutkowych 

pomiędzy operacjami pokojowymi i stanem pokoju. Pozornie, zagadnienie to nie nastręcza 

trudności – w celu rozważenia tego problemu, można zadać pytanie, czy po wycofaniu 

operacji pokojowej pomiędzy państwami (w przypadku konfliktu międzynarodowego) lub 

w państwie (w przypadku konfliktu wewnętrznego) występował stan pokoju. Problem ten 

jest jednak znacznie bardziej skomplikowany. Należy zgodzić się z Josephem 

Schumacherem, który pisze, że „nie ma nic bardziej chaotycznego niż konflikt zbrojny”18. 

Rozwijając tę myśl, można stwierdzić, że także w sytuacji bezpośrednio po zakończeniu 

konfliktu zbrojnego lub w warunkach dogasającego konfliktu, mnogość aktorów, 

różnorodność ich działań oraz wielość interesów tworzą złożoną, wielowymiarową 

matrycę związków przyczynowo-skutkowych. Operacja pokojowa jest tylko jednym  

z elementów tej skomplikowanej układanki, a jej otoczenie zmienia się częściowo 

niezależnie od wysiłków podejmowanych przez jej personel. 

Zdaniem autora dysertacji, w warunkach dogasającego konfliktu zbrojnego lub 

bezpośrednio po jego zakończeniu przypisywanie większości zdarzeń działaniu jednego 

czynnika jest błędne. Co zrozumiałe, uprawnione jest łączenie ze sobą niektórych 

wydarzeń, np. jeśli lider jednego z ugrupowań (A) walczących o władzę zginie z rąk 

członków konkurencyjnej organizacji (B), w wyniku czego w ramach A dojdzie do 

podziałów i walk o władzę, można przyporządkować osłabienie A bezpośredniemu 

działaniu B. Należy jednak zauważyć, że nawet w tak pozornie oczywistej sytuacji śmierć 

przywódcy ugrupowania A mogła nie być jedyną przyczyną rozłamu. Walki o władzę  

w A mogły być spowodowane także innymi czynnikami, np. niewyznaczeniem przez 

zmarłego lidera swego następcy, niedojrzałością struktury organizacyjnej, występowaniem 

                                                 
18 J. Schumacher, What to Measure in Peace Operations [w:] Measures of Effectiveness. Peace Operations 
and Beyond, red. A. Livingstone, A. Arnusch, The Pearson Papers, Vol. 10, Issue 1, 2007, 
<http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENT/5484~v~Measures_of_Effectiveness__Peace_Operati
ons_and_Beyond.pdf>, dostęp z 11.08.2014,  s. 45. 
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pretendentów do władzy. To, co umownie określane jest jako przyczyna danego zdarzenia, 

najczęściej jest jedynie częścią szerszego pakietu przyczynowego. 

Pojęcie pakietu przyczynowego wprowadził w 1965 r. John Mackie, który 

stwierdził, że „należy badać nie związek pomiędzy skutkiem i pojedyncza przyczyną, lecz 

pomiędzy skutkiem i pakietem przyczynowym: zestawem pojedynczych przyczyn, które 

mogą nie mieć niezależnego wpływu na skutek”19. Dziewięć lat później Mackie 

zaproponował kolejny termin, który zawarł w akronimie INUS (an insufficient but 

necessary part of a causal package, which is in itself unnecessary but sufficient). INUS  

to niewystarczająca lecz konieczna część pakietu przyczynowego, który sam w sobie jest 

niekonieczny ale wystarczający20. Zdaniem autora, termin INUS najpełniej określa 

związek przyczynowo-skutkowy, jaki zachodzi pomiędzy operacją pokojową i stanem 

pokoju. Operacja pokojowa: 

- jest niewystarczającą częścią pakietu przyczynowego, gdyż nawet najlepiej 

zorganizowana i przeprowadzona operacja z wysoko wykwalifikowanym  

i zaangażowanym personelem nie rekompensuje braku innych czynników, 

koniecznych do osiągnięcia stanu pokoju, w tym przede wszystkim – woli stron do 

zakończenia konfliktu i pokojowej koegzystencji, 

- jest konieczną częścią pakietu przyczynowego, ponieważ bierze istotny udział  

w tworzeniu warunków do zaistnienia stanu pokoju (np. pomaga w szkoleniu 

wojska i policji, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa, rozdziela 

walczących). Bez sił międzynarodowych osiągnięcie niektórych warunków 

koniecznych nie jest możliwe w tym znaczeniu, że wymaga innego, podobnego 

czynnika, mogącego wywołać analogiczny skutek (np. programu szkolenia wojska  

i policji, prowadzonego przez instruktorów delegowanych przez mocarstwo, 

pragnące umocnić swoje wpływy w tym państwie), 
                                                 
19 B. Befani, Models of Causality and Causal Inference, A review prepared as a part of the DFID study 
Broadening the Range of Designs and Methods for Impact Evaluation, April 2012, 
<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/67427/design-method-
impact-eval.pdf>, dostęp z 15.08.2014, s. 13. 
20 J. Mahoney, Toward a Unified Theory of Causality, “Comparative Political Studies”, Vol. 41, N. 4/5, 
April/May 2008, 
<https://events.umn.edu/prod/groups/public/@pub/@cla/@poli/documents/eventfile/004011.pdf> ,dostęp z 
16.08.2014, s. 418. 
Zdaniem Mahoney’a (tamże, s. 419), INUS jest jedną z pięciu rodzajów przyczyn. Pozostałe to: 
- przyczyna konieczna ale niewystarczająca, 
- przyczyna wystarczająca ale niekonieczna, 
- przyczyna konieczna i wystarczająca, 
- SUIN (sufficient but unnecessary part of a factor that is insufficient but necessary for an outcome) – 
wystarczająca ale niekonieczna część [złożonego] czynnika, który jest niewystarczający ale konieczny dla 
osiągnięcia określonego skutku. 
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- pakiet przyczynowy z operacją jest sam w sobie niekonieczny, ponieważ inne 

czynniki mogłyby spowodować podobne skutki. Niepowołanie operacji pokojowej 

mogłoby wywołać reakcję sąsiedniego państwa w postaci zbrojnej inwazji  

i okupacji, zakończonej osadzeniem rządu, który następnie doprowadziłby do 

stabilizacji sytuacji i nastania stanu pokoju, 

- pakiet przyczynowy z operacją jest sam w sobie wystarczający – działanie 

dodatkowego pakietu nie jest konieczne w celu osiągnięcia skutku w postaci stanu 

pokoju lub składników stanu pokoju (sprawnych sił wojskowych i policyjnych). 

 

 Postrzeganie operacji pokojowej jako INUS oznacza przyjęcie perspektywy 

konfiguracyjnej (configurational view of causation), która zakłada, że przyczyna jest 

jednym z wielu elementów kombinacji pojedynczych przyczyn wywołujących ten sam 

skutek. „Różne kombinacje mogą prowadzić do tego samego skutku, a podobne 

kombinacje mogą prowadzić do różnych skutków, ponieważ pojedyncze przyczyny mogą 

wpływać na skutek na różne sposoby, w zależności od tego, z jakimi innymi czynnikami 

zostaną połączone”21. Jeśli operacja została wyposażona w proaktywny mandat  

i przyznano jej adekwatne do zadań zasoby ludzkie, materialne i materiałowe, może ona 

stanowić – jako INUS w ramach pakietu przyczynowego – przyczynę sprawczą (lub jedną 

z przyczyn sprawczych), działających na gruncie przyczyn bazowych. Zależność tę można 

wyjaśnić, odwołując się wydarzeń z lata 1914 r. Zabójstwo arcyksięcia Franciszka 

Ferdynanda było przysłowiową iskrą, która jednak nie spowodowałaby wybuchu I wojny 

światowej, gdyby nie fakt występowania szeregu przyczyn bazowych (np. kolonialnej 

rywalizacji mocarstw, wyścigu zbrojeń, antagonizmu francusko-niemieckiego itp.). 

Analogicznie, operacja pokojowa może stanowić jedną z przyczyn sprawczych, lecz aby 

odegrała tę rolę, konieczne jest wystąpienie przyczyn bazowych, np. niepodsycania 

konfliktu przez państwa sąsiednie, woli najważniejszych stron do pokojowego rozwiązania 

konfliktu itp. 

Z zagadnieniem związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy operacją pokojową 

i stanem pokoju związane jest rozróżnienie dwóch terminów – przyczynowość i korelacja. 

Przyczynowość zakłada, że operacja pokojowa (niezależnie od tego, czy zostanie uznana 

za INUS, SUIN lub inny rodzaj przyczyny), przyczynia się do zaistnienia stanu pokoju. 

Korelacja oznacza, że operacja pokojowa poprzedza stan pokoju lub z nim 

                                                 
21 B. Befani, Models of Causality…, s. 14. 
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współwystępuje, ale nie stanowi jego przyczyny. W celu ustalenia, czy operacja pokojowa 

przyczynia się do czy współwystępuje ze stanem pokoju, konieczne jest sprawdzenie, jak 

rozwinąłby się konflikt w przypadku nieprzeprowadzenia operacji. W tym celu można 

posłużyć się dwiema metodami: rozumowaniem przeciwfaktycznym lub porównaniem  

z podobnymi konfliktami, w przypadku których nie powołano operacji pokojowej. 

Rozumowanie przeciwfaktyczne polega na rozważeniu, co wydarzyłoby się  

w przypadku usunięcia przyczyny, której potencjalny wpływ chcemy zbadać. W ramach 

omawianego zagadnienia, oznacza to przeprowadzenie myślowego eksperymentu – 

zadania pytania o rozwój sytuacji w przypadku, gdyby operacja pokojowa nie została 

powołana. Czy nastąpiłby stan pokoju? Czy wystąpiłby on po krótszym czy dłuższym 

okresie czasu? Jakie byłyby „koszty” (np. większa liczba ofiar, mniej reprezentatywne 

instytucje władzy)? Porównując stan faktyczny (w którym operacja pokojowa została 

przeprowadzona) ze stanem przeciwfaktycznym (bez operacji) można wnioskować  

o występowaniu (lub nie) związku przyczyno-skutkowego, jak również o charakterze tej 

relacji. Zdaniem Kena Menkhausa, oczywistą wadą tego rozwiązania jest „niemożność 

przewidzenia, co by się stało w przypadku braku interwencji. Oceniający są nieustannie 

zmuszani do porównywania tego, co nastąpiło z tym, co się nie wydarzyło; zadanie to jest 

z natury spekulatywne, a nie empiryczne. […] U pojedynczego oceniającego, wierność 

metodologii nauk społecznych i podstawowym zasadom epistemologicznym, wywołuje 

prawdziwy opór wobec ustalania relacji przyczynowej. […] Poszanowanie metodologii 

nauk społecznych stoi w jawnej sprzeczności z potrzebą oceny wpływu i bezpośredniego 

wnioskowania przyczynowego”22. Menkhaus broni jednak wyciągania wniosków 

przyczynowych, opowiadając się za „refleksyjnym, rygorystycznym i pragmatycznym” 

podejściem, przez co rozumie umiejętny dobór technik w zależności od możliwości  

i potrzeb23. 

Drugim sposobem oceny występowania i charakteru związków przyczynowo-

skutkowych jest porównanie badanych przypadków z podobnymi, w których nie był 

obecny dany element. W ramach zagadnienia poruszanego w dysertacji, oznacza to 

zestawienie konfliktów zbrojnych, w trakcie lub po których doszło do powołania operacji 

pokojowej z podobnymi sytuacjami, w których nie powołano operacji pokojowej. 

                                                 
22 K. Menkhaus, Impact Assessment in Post-Conflict Peacebuilding. Challenges and Future Directions, 
Interpeace July 2004, 
<http://www.dmeforpeace.org/sites/default/files/Menkhaus_Challenges%20in%20Peacebuilding.pdf>, 
dostęp z 16.08.2014, s. 5. 
23 Tamże, s. 7-8. 
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Odpowiednikiem konfliktu wewnętrznego w Somalii (operacja AMISOM) mogłyby być 

np. wydarzenia w Iraku po wycofaniu wojsk amerykańskich w 2011 r. (brak operacji 

pokojowej). Wadą takiego rozwiązania jest to, że nie istnieją dwa identyczne konflikty – 

każdy posiada swoją niepowtarzalną specyfikę. Nawet pozornie duże podobieństwo dwóch 

przypadków nigdy nie jest całkowite. Przeprowadzenie eksperymentu (w rozumieniu nauk 

ścisłych) nie jest możliwe. Wnioskowanie o występowaniu związków przyczynowo-

skutkowych przy wykorzystaniu tej metody jest więc obciążone znaczącym ryzykiem 

błędu. Zdaniem autora dysertacji, ryzyko to jest mniejsze w przypadku wnioskowania 

przeciwfaktycznego, dlatego w celu odpowiedzi na pytanie o związki przyczynowo-

skutkowe pomiędzy operacją pokojową i stanem pokoju zastosowana zostanie ta metoda. 

Poruszając zagadnienie związków przyczynowo-skutkowych, należy rozważyć 

problem atrybucji, czyli przypisania danego skutku określonej przyczynie. W omawianym 

przypadku idzie o wskazanie, czy operacja pokojowa była przyczyną zaistnienia stanu 

pokoju. Jak zaznaczono powyżej, operacja powinna być rozpatrywana raczej jako jedynie 

część pakietu przyczynowego, który wywołuje stan pokoju. Tymczasem logika atrybucji 

ze swej natury prowadzi do absolutyzowania roli przyczyny w wywołaniu skutku. Z uwagi 

na to, w niniejszej dysertacji przyjęta zostanie logika kontrybucji, polegająca na 

stwierdzeniu, „czy i jak interwencja przyczyniła się do zaobserwowanego wpływu”24. 

Stanowisko to jest zgodne z założeniami operacji pokojowej jako działania, które ma na 

celu stworzenie warunków do rozwiązania konfliktu (a więc przyczynienie się do 

rozwiązania konfliktu), a nie samo rozwiązanie konfliktu (spowodowanie rozwiązania – co 

uzasadniałoby zastosowanie logiki atrybucji). 

 Podsumowując, w celu ustalenia występowania i charakteru związków 

przyczynowo-skutkowych pomiędzy operacją pokojową i stanem pokoju, przyjęto 

założenia o operacji pokojowej jako INUS w ramach pakietu przyczynowego, 

konieczności posługiwania się logiką kontrybucji i rozumowaniem przeciwfaktycznym.  

 

1.6.  Ograniczenia badań 
Poza wymienionymi powyżej ograniczeniami natury metodologicznej, 

wynikającymi z podjęcia próby oceny efektywności operacji pokojowych i ich wpływu na 

konflikt zbrojny, podstawowy problem związany jest z pozyskiwaniem i dokładnością 
                                                 
24 E. Stern, red., Broadening the Range of Designs and Methods for Impact Evaluation, Report of a study 
commissioned by the Department for International Development, April 2012, 
<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/67427/design-method-
impact-eval.pdf>, dostęp z 15.08.2014, s. 38. 
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danych. Wysoki poziom złożoności i ogólna liczba przedmiotów badania, jak również 

długa perspektywa czasowa, uniemożliwiają samodzielne zbieranie danych przez 

indywidualnego badacza. Autor musi więc polegać na wynikach pracy innych osób – 

badaczy, pracowników organizacji międzynarodowych, personelu operacji. Należy 

przyjąć, że dane zgromadzone przez te podmioty cechują się wysoką jakością – są 

gromadzone w sposób regularny i według określonych procedur, wypracowanych  

w drodze kilkudziesięcioletnich doświadczeń. Jednak z ich wykorzystaniem wiążą się 

pewne ograniczenia. Przede wszystkim, ONZ i UA nie publikują niektórych danych, co 

podyktowane jest bieżącymi uwarunkowaniami natury politycznej. W obawie przed 

pogorszeniem warunków działania operacji raporty Sekretarza Generalnego ONZ  

z działania UNAMID nierzadko zawierają bardzo ogólnikowe stwierdzenia, a ich autorzy 

unikają jednoznacznego wskazania strony winnej naruszenia porozumień pokojowych.  

W niniejszej dysertacji problem ten zostanie rozwiązany poprzez zestawienie danych 

pochodzących z organizacji międzynarodowych z analizami badaczy od nich niezależnych 

oraz z przekazami medialnymi. Pozwoli to na częściowe uniezależnienie wyników badań 

od zniekształconych danych oraz uniknięcie niebezpiecznej sytuacji – oparcia analizy na 

pojedynczym źródle. 

Drugim istotnym ograniczeniem jest problem wartościowania, związany  

z badaniem zjawisk społecznych, mających miejsce poza obrębem kultury zachodniej. 

Problem ten wynika nie tylko z faktu pochodzenia autora dysertacji spoza państw,  

w których prowadzone są analizowane operacje pokojowe. Co równie ważne, sama idea 

operacji pokojowych związana jest z kilkoma koncepcjami, mającymi swoje źródło  

w kulturze zachodniej. Są to: państwo (i określony kształt tej formy organizacji życia 

społecznego); stosunki międzynarodowe jako relacje pomiędzy suwerennymi państwami; 

definicje wojny i pokoju; prawa człowieka; demokracja jako ustrój, do którego powinny 

dążyć państwa pokonfliktowe; bezpieczeństwo jednostki ludzkiej. Sprawia to, że sposób  

i cele prowadzenia operacji pokojowych nie są neutralne. Wysiłek analizy i oceny tych 

zjawisk również nie może być podejmowany w sposób całkowicie obiektywny. Problem 

wartościowania nie jest możliwy do rozwiązania, co stanowi wyraźne ograniczenie 

obiektywizmu wyników badań. 
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1.7.  Zakres badań 
Badania obejmują analizę uwarunkowań i przebiegu oraz próbę oceny skuteczności 

operacji pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Afrykańskiej w Rogu 

Afryki oraz ich wpływu na konflikty zbrojne w regionie w okresie pozimnowojennym. 

Takie sformułowanie problemu oznacza, że okres analizy obejmuje lata 1992-2014. Dla 

operacji, które w lipcu 2014 r. nadal były prowadzone, za końcową datę analizy przyjęto 

30 czerwca 2014 r. Podyktowane jest to zarówno względami pragmatycznymi. Dwie  

z czterech trwających wówczas operacji – UNISFA i UNMISS – zostały powołane 

odpowiednio 27 czerwca i 8  lipca 2011 r.; przyjęcie 30 czerwca 2014 r. jako daty 

końcowej pozwala na analizę trzech pełnych lat działania tych operacji. Dwie pozostałe 

trwające operacje – AMISOM i UNAMID – zostały powołane odpowiednio w styczniu  

i lipcu 2007 r. Ustalenie końcowej daty na 30 czerwca 2014 r. pozwoli na ocenę 

odpowiednio siedmiu i pół oraz siedmiu lat działania operacji. 

Próba badawcza obejmuje dziewięć przypadków. Są to: 

1. Pierwsza Operacja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Somalii (First 

United Nations Operation in Somalia, UNOSOM I): 1992-1993, 

2. Druga Operacja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Somalii (Second 

United Nations Operation in Somalia, UNOSOM II): 1993-1995, 

3. Misja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Etiopii i Erytrei (United 

Nations Mission in Ethiopia and Eritrea, UNMEE): 2000-2008, 

4. Misja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Sudanie (United Nations 

Mission in the Sudan, UNMIS): 2005-2011, 

5. Misja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Sudanie Południowym 

(United Nations Mission in South Sudan, UNMISS): 2011-, 

6. Tymczasowe Siły Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych  

w Abyei (United Nations Interim Security Force for Abyei, UNISFA): 

2011-, 

7. Misja Unii Afrykańskiej w Somalii (African Union Mission in Somalia, 

AMISOM): 2007-, 

8. Misja Unii Afrykańskiej w Sudanie (African Union Mission in the Sudan, 

AMIS): 2004-2007. 

9. Misja Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Afrykańskiej w Darfurze 

(United Nations – African Union Mission in Darfur, UNAMID): 2007-. 
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Przebieg dziewięciu operacji pokojowych został poddany analizie w rozdziałach 

czwartym (operacje prowadzone w Somalii), piątym (operacje podejmowane w Sudanie  

i Sudanie Południowym) i szóstym (UNMEE w Etiopii i Erytrei). Autor posłużył się w tym 

celu schematem analizy, składającym się z następujących elementów: 

1. omówienie przyczyn wewnętrznych, subregionalnych, regionalnych i globalnych, 

podjęcia operacji 

2. zwięzły opis okoliczności powołania operacji, 

3. przedstawienie założeń mandatu, 

4. omówienie liczebności i składu personelu, 

5. analiza kontekstu prowadzenia operacji, 

6. opis przebiegu operacji, ze wskazaniem najważniejszych działań, 

7. ocena stopnia realizacji mandatu, 

8. ocena wpływu operacji na przebieg konfliktu, 

9. w przypadku operacji zakończonych – analiza okoliczności zakończenia operacji  

i sytuacji w państwie/państwach po wycofaniu sił międzynarodowych.  

 

Badania prowadzone w ramach niniejszej dysertacji nie obejmują wszystkich 

wysiłków społeczności międzynarodowej na rzecz rozwiązania konfliktów zbrojnych  

w Rogu Afryki. Autor wyłączył z zakresu analizy misje polityczne ONZ, takie jak 

UNSOM/UNPOS w Somalii i UNAMIS w Sudanie. Ponadto, rozprawa nie obejmuje 

działań antypirackich, prowadzonych od końca pierwszej dekady XXI w. przez NATO 

(operacja Ocean Shield) i UE (operacja Atalanta) u wybrzeży Somalii. W dysertacji nie są 

omawiane także misje szkoleniowo-doradcze UE (np. EUTM Somalia i EUAVSEC  

w Sudanie Południowym). Charakter wszystkich wymienionych operacji jest zasadniczo 

odmienny od specyfiki operacji pokojowych. Choć z operacjami pokojowymi łączy je 

wspólny cel – wspieranie rozwiązywania konfliktów zbrojnych, to jednak wysiłki te różnią 

się od operacji pokojowych mandatem i metodami działań. 

 

1.8.  Znaczenie badań 
Niniejsza dysertacja porusza istotne zagadnienia, związane z szeroko rozumianym 

rozwiązywaniem konfliktów zbrojnych. Pomimo stosunkowo obszernej literatury 

przedmiotu, poświęconej różnym aspektom prowadzenia operacji pokojowych  
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i stanowiącej wynik refleksji ekspertów cywilnych i wojskowych, mechanizmy działania 

tego instrumentu i jego wpływ na konflikt zbrojny nadal nie zostały w pełni wyjaśnione.  

W zrozumieniu danego zjawiska społecznego bardzo pomocna jest metodologia, dlatego 

też w opinii autora głównym wkładem rozprawy doktorskiej w rozwój dyscypliny 

naukowej jest właśnie nowatorska metodologia, wypracowana i sprawdzona w toku 

przygotowania dysertacji. 

Głównym wkładem pracy w rozwój badań nad operacjami pokojowymi jest 

dostrzeżenie błędu atrybucji, popełnianego przez autorów podejmujących próbę oceny 

efektywności operacji pokojowych. W literaturze przedmiotu (omówionej poniżej) ocenia 

się operacje pokojowe poprzez zestawienie mandatu i stanu faktycznego. Na przykład, jeśli 

zadaniem operacji jest wspieranie rozwoju cywilnej kontroli nad armią, uznaje się,  

że operacja wypełniła to zadanie, jeśli w danym okresie czasu w państwie nie doszło  

do wojskowego zamachu stanu. Tymczasem brak zamachu stanu może być związany  

z występowaniem szeregu czynników niezależnych od  obecności sił międzynarodowych 

w tym państwie. Posługując się przedstawioną powyżej terminologią, na sytuację, w której 

nie dochodzi do zamachu stanu, składa się szereg czynników, tworzących pakiet 

przyczynowy. Z uwagi na pomijanie tego elementu przez innych autorów, zwrócenie nań 

uwagi i osadzenie go w toku analizy operacji pokojowych stanowi o innowacyjnym 

charakterze dysertacji. 

Pogłębienie zrozumienia operacji pokojowej jest ważne zarówno z naukowego, jak 

również z politycznego punktu widzenia. Analiza efektywności operacji pokojowych i ich 

wpływu na możliwości rozwiązania konfliktów zbrojnych służy falsyfikacji powszechnie 

przyjętego przekonania o roli operacji jako instrumentu przyczyniającego się do 

zakończenia konfliktu i wystąpienia stanu pokoju. Jest to o tyle istotne, że operacje 

pokojowe pociągają za sobą znaczące koszty polityczne, ekonomiczne i społeczne, 

zarówno dla państw przyjmujących, państw dostarczających personelu, sprzętu i zasobów 

finansowanych, jak i dla społeczności międzynarodowej jako całości. Wyniki 

prowadzonych badań mogą się więc przyczynić do podejmowania przez państwa  

i organizacje międzynarodowe bardziej adekwatnych działań. 

Badania nad operacjami pokojowymi są istotne także z perspektywy polityki 

zagranicznej Polski. Przede wszystkim, z członkostwem Polski w ONZ wiąże się 

konieczność wspierania prowadzenia operacji pokojowych w wymiarze osobowym 

(wysyłanie oddziałów), materiałowym (dostarczanie sprzętu) oraz finansowym. Zbadanie 

efektywności operacji pokojowych może pozwolić na lepszą alokację tych ograniczonych 
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zasobów, jak również środków przeznaczanych na prowadzenie operacji pokojowych  

UE i NATO oraz programy rozwoju potencjału państw afrykańskich w dziedzinie 

samodzielnego podejmowania tego typu działań.  

 

1.9.  Przegląd literatury – stan badań 
Operacje pokojowe, przede wszystkim podejmowane przez ONZ, cieszą się dużym 

zainteresowaniem polskich autorów, głównie w kontekście udziału w nich polskich 

kontyngentów. Ze względu na fakt, że jednostki z naszego państwa nie uczestniczyły na 

dużą skalę w żadnej z operacji, prowadzonej w Rogu Afryki, tematyka ta w praktyce nie 

jest obecna w krajowej literaturze przedmiotu. Istotny wyjątek stanowi tu jeden  

z rozdziałów pracy W. Lizaka Afrykańskie instytucje bezpieczeństwa, poświęcony 

operacjom pokojowym Unii Afrykańskiej, w tym AMIS, UNAMID i AMISOM. 

Prace polskich autorów zawierają wiele interesujących wątków związanych  

z samymi operacjami pokojowymi – ich historią, aspektami prawnymi, instytucjonalnymi, 

„codziennym” funkcjonowaniem. Szczególną aktywnością na tym polu badawczym 

wykazuje się D. S. Kozerawski, redaktor takich prac, jak Międzynarodowe operacje 

pokojowe. Planowanie, zadania, warunki i sposoby realizacji czy Operacje pokojowe  

i antyterrorystyczne w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego w latach 

1948-2004. Spośród publikacji poruszających analizowany problem z pozycji nauk 

prawnych, należy wyróżnić Dylematy humanitarnej interwencji J. Zajadły. Co istotne, 

choć wymienieni autorzy wielokrotnie stosują pojęcie skutków/efektów i rozważają 

poszczególne opisywane przez siebie operacje w kategoriach „sukcesów” i „porażek”, nie 

wprowadzają jednak definicji ani wyraźnie wyróżnionych kryteriów, w oparciu o które 

formułują swoje sądy. W tym kontekście autor niniejszej dysertacji pragnie podjąć próbę 

uzupełnienia dorobku polskiej literatury przedmiotu o pomijane dotąd zagadnienia. 

Różnorodne aspekty zagadnienia operacji pokojowych stanowią przedmiot 

zainteresowania badaczy zagranicznych. Niemal każda operacja pokojowa została 

stosunkowo dokładnie opisana, choć niektóre z nich przyciągają wyraźnie większą uwagę 

naukowców. Zmienne zainteresowanie badaczy widoczne jest również w przypadku 

operacji podejmowanych w Rogu Afryki. Obok bardzo „popularnych” operacji  

w UNOSOM I i II oraz UNITAF w Somalii w pierwszej połowie lat 90. XX w., występują 

bowiem misje UNMEE (na granicy etiopsko-erytrejskiej) i UNMIS/UNMISS (w Sudanie), 

którym poświęcono znacznie mniej uwagi. Wśród najważniejszych prac, w całości lub 
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części poświęconych operacjom pokojowym w Rogu Afryki, należy wymienić: United 

Nations Interventionism 1991-2004 (red. M. Berdal, S. Economides), Managing World 

Order. United Nations Peace Operations and the Security Agenda (R. Kareem Al-Qaq), 

Clausewitz and African War. Politics and Strategy in Liberia and Somalia  

(Y. Duyvesteyn), Clinton, Peacekeeping and Humanitarian Intervention. Rise and Fall of 

a Policy (L.G. Murray), UN Peacekeeping: Myth and Reality (A. Sitkowski), The African 

Union Mission in Sudan (AMIS). Experiences and Lessons Learned (A. Ekengard), African 

Union Mission in Somalia (AMISOM). Exemplifying African Union Peacekeeping 

Challenges (C. Hull, E. Svensson). 

Kluczowym zagadnieniem niniejszej dysertacji jest problematyka skuteczności 

operacji pokojowych oraz ich wpływu na rozwiązywanie konfliktów zbrojnych. Jak 

wspomniano, w polskiej literaturze przedmiotu tematyka ta jest praktycznie nieobecna. 

Próby wypracowania usystematyzowanego sposobu oceny efektywności operacji 

pokojowych i ich wpływu na rozwiązanie konfliktów są natomiast podejmowane na 

gruncie nauki zachodnioeuropejskiej, skandynawskiej i amerykańskiej od kilkunastu lat. 

Kluczową pracą jest opublikowana w 2010 r. Evaluating peace operations, której autorzy 

– P.F. Diehl i D. Druckman – przedstawiają rozbudowaną metodologię oceny skuteczności 

operacji pokojowej w oparciu o trzy grupy celów: trzy kluczowe (wspólne dla wszystkich 

operacji pokojowych: ograniczenie przemocy, powstrzymanie konfliktu oraz rozwiązanie 

konfliktu), pięć nowych (nadzorowania wyborów; demokratyzacja; pomoc humanitarna; 

rozbrojenie, demobilizacja i reintegracja; ochrona praw człowieka) i cztery związane  

z budowaniem pokoju (bezpieczeństwo lokalne; rządy prawa; lokalne rządzenie; 

odbudowa, pojednanie i transformacja)25. Diehl i Druckman wymieniają szereg 

wskaźników, przy pomocy których można mierzyć stopień osiągnięcia poszczególnych 

celów. Choć autorzy dostrzegają znaczenie otoczenia (poświęcając temu zagadnieniu jeden 

z siedmiu rozdziałów pracy), powiązania między uwarunkowaniami zewnętrznymi  

a działaniem operacji pokojowej zostały wykazane w formie jedynie szczątkowej.  

Na ograniczenia metodologii zaproponowanej przez Diehla i Druckmana wskazuje  

m.in. J. Braithwaite, który zastosował ją do oceny operacji UNTAET w Timorze 

Wschodnim (Evaluating the Timor-Leste Peace Operation). 

Zagadnieniu oceny skuteczności operacji pokojowych i ich wpływu na 

rozwiązywanie konfliktów zbrojnych poświęcone są także inne opracowania naukowe. 

                                                 
25 P.F. Diehl, D. Druckman, Evaluating Peace Operations…. 
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Znacznie bardziej ograniczoną metodologię, w stosunku do zaproponowanej przez Diehla  

i Druckmana, zaproponował J. Schumacher (What to Measure in Peace Operations). 

Wspomniany P.F. Diehl, wspólnie z M. Greigiem, zaproponowali pojęcie dylematu 

utrzymanie pokoju-tworzenie pokoju (peacekeeping-peacemaking dilemma),  

na oznaczenie sytuacji, w której rozmieszczenie operacji pokojowej może utrudnić trwałe 

rozwiązanie konfliktu (Peacekeeping: A Barrier to Durable Peace?). H. Hegre,  

L. Hultman i H.M. Nygard zbadali wpływ operacji pokojowych na ograniczenie konfliktu 

zbrojnego, dochodząc do wniosku, że obecność sił międzynarodowych pozytywnie 

oddziałuje na zmniejszenie skali konfliktu (Evaluating the conflict-reducing effect of UN 

peace-keeping operations). M.J. Gilligan i E.J. Sergenti dowiedli, że operacje pokojowe 

ONZ są skuteczne w przypadku zakończonych wojen domowych, lecz nie odnoszą 

zamierzonych skutków w warunkach toczącego się konfliktu wewnętrznego (Evaluating 

UN Peacekeeping with Matching to Improve Causal Inference). Badania nad warunkami 

powodzenia operacji pokojowych przeprowadziła także D. Pushkina (A Recipe for 

Success? Ingredients of a Successful Peacekeeping Mission). Ilościową analizę wpływu 

operacji UNMIL na sytuację w Liberii przeprowadzili E. Mvukiyehe i C. Samii 

(Quantitative Impact Evaluation of the United Nations Mission in Liberia: Final Report). 

Bardzo pomocne w doborze i opracowaniu metodologii były prace poświęcone 

ewaluacji projektów rozwojowych i ocenie działań z zakresu budowania pokoju. Wyróżnić 

należy szczególnie Broadening the Range of Designs and Methods for Impact Evaluations 

– raport przygotowany dla brytyjskiego Departamentu Rozwoju Międzynarodowego przez 

zespół pod kierunkiem E. Sterna. Cenne uwagi metodologiczne zawiera opracowanie  

K. Menkhausa pt. Impact Assessment in Post-Conflict Peacebuilding. Challenges and 

Future Directions. W 2012 r. organizacja pozarządowa InterAction opublikowała serię 

czterech krótkich publikacji, poświęconych podstawom procedury ewaluacyjnej 

(Introduction to Impact Evalution; Linking Monitoring & Evaluation to Impact Evaluation; 

Introduction to Mixed Methods in Impact Evaluation; Use of Impact Evaluation Results). 

W celu należytej oceny skuteczności operacji pokojowych i ich wpływu  

na konflikty zbrojne w Rogu Afryki, niezbędne jest dokonanie analizy samych konfliktów 

i szerzej – stosunków międzynarodowych w Rogu Afryki po zakończeniu zimnej wojny. 

W polskiej literaturze przedmiotu zagadnienie to nie doczekało się całościowego 

opracowania. Praca zbiorowa Róg Afryki pod redakcją Andrzeja Bartnickiego i Joanny 

Mantel-Niećko jest znakomitym studium historii państw regionu, które jednak – z uwagi 

na fakt wydania w 1999 r. – nie zawiera analizy wydarzeń z ostatnich kilkunastu lat.  
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Ponadto, polscy autorzy nie podejmują prób zrewidowania i uaktualnienia doskonałych 

prac historycznych, takich jak Historia Etiopii (J. Mantel-Niećko i A. Bartnicki)  

czy Historia Afryki Wschodniej (H. Zins), powstałych w latach 80. XX w. O ile  

w początkowych latach XXI w. publikowano stosunkowo niewiele prac poświęconych 

stosunkom międzynarodowym w Afryce (m.in. J. Milewski, W. Lizak, red., Stosunki 

międzynarodowe w Afryce, Warszawa 2002 oraz B. Ziółkowski, Konflikty zbrojne we 

współczesnej Afryce: stan obecny na tle historycznym, Warszawa 2002), to w ostatnim 

czasie można jednak zaobserwować wzrost zainteresowania tematyką afrykanistyczną, 

czego dowodem są takie prace, jak wspomniane już Afrykańskie instytucje bezpieczeństwa 

(W. Lizak), jak również USA i UE w Afryce Subsaharyjskiej. Współpraca i rywalizacja  

(K. Redłowska) czy Unia Europejska - Afryka Subsaharyjska. Uwarunkowania-

mechanizmy-efektywność współpracy (P. Frankowski i I. Słomczyńska). Analizy 

wybranych problemów bezpieczeństwa państw Rogu Afryki zawierają prace zbiorowe pod 

redakcją R. Kłosowicza: Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych; 

Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe; Państwa 

dysfunkcyjne i międzynarodowe wysiłki zmierzające do ich naprawy. Jednocześnie Rogowi 

Afryki, jako regionowi międzynarodowemu, nie poświęcono jak dotąd żadnego 

opracowania. W ostatnich latach ukazały się natomiast prace zawierające analizę wydarzeń 

w Sudanie – Konflikt w Darfurze (J. Kościółek) oraz Konflikty w Sudanie (R. Łoś). 

W literaturze obcojęzycznej zagadnienia stosunków międzynarodowych w Rogu 

Afryki od lat cieszą się znaczącym zainteresowaniem. Najbardziej owocną próbę 

całościowej analizy sytuacji podjął P. Woodward w pracy The Horn of Africa. State, 

politics and international relations. Praca ta, wydana w 2002 r., nie zawiera omówienia 

najnowszych wydarzeń. Lukę tę częściowo uzupełnia zbiorowa publikacja Regional 

Security in the post-Cold War Horn of Africa (red. R. Sharamo, B. Mesfin), zawierająca 

czternaście artykułów, poświęconych różnym zagadnieniom, m.in. operacjom pokojowym 

w Darfurze i Somalii. Autorzy większości prac skupiają się jednak na poszczególnych 

konfliktach zbrojnych. Szczególnie obszerna jest literatura omawiająca konflikt  

w Darfurze, m.in. Darfur. A New History of a Long War (J. Flint, A. de Waal), Darfur. The 

Road to Peace (D. Hoile), Sudan. Darfur and the Failure of an African State (R. Cockett). 

Konfliktowi rządu w Chartumie z południem państwa poświęcone są m.in. następujące 

opracowania: Sudan IGAD Peace Process: an Evaluation (J. Young), Sudan. Race, 

Religion and Violence (J.M. Jok).  Wyczerpującą analizę konfliktu etiopsko-erytrejskiego 

zawiera praca T. Negasha i K. Tronvoll Brothers at War. Making sense of the Eritrean-
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Ethiopian War. Sytuacji w Somalii poświęcone są natomiast m.in. opracowania: Somalia: 

Current Conditions and Prospects for Lasting Peace (T. Dagne), Somalia: State Collapse 

and the Threat of Terrorism (K. Menkhaus). 

Podsumowując, niniejsza dysertacja uzupełniaj istotne braki w polskiej literaturze 

przedmiotu, podejmując zagadnienia stosunków międzynarodowych w Rogu Afryki po 

zakończeniu zimnej wojny, operacji pokojowych w tym regionie oraz oceny skuteczności 

operacji pokojowych i ich wpływu na rozwiązywanie konfliktów zbrojnych. Szczegółowa 

analiza ostatniego z wymienionych problemów plasuje rozprawę doktorską w ramach 

dynamicznie rozwijających się badań, prowadzonych w USA, Europie Zachodniej  

i państwach skandynawskich. Walor unikalności w skali międzynarodowej nadaje 

niniejszej dysertacji także analiza rzadko omawianych operacji, np. UNMIS/UNSMISS  

i UNISFA. 

 

1.10.  Podsumowanie 
W niniejszym rozdziale zostały przedstawione problemy badawcze, sformułowano 

pytania i hipotezy, wskazano zakres, ograniczenia i znaczenie prowadzonej analizy, jak 

również aktualny stan badań nad omawianymi zagadnieniami.  Zaprezentowana w tej 

części rozprawy metodologia oceny skuteczności operacji pokojowej oraz ustalenia 

związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy operacją pokojową i stanem pokoju 

zostanie wykorzystana w kolejnych rozdziałach. Pomimo licznych ograniczeń 

metodologicznych, autor jest przekonany o konieczności podejmowania prób naukowej 

analizy tych zagadnień. W celu jak najpełniejszego zrozumienia problemu badawczego, 

dwa kolejne rozdziały poświęcone będą analizie operacji pokojowych z perspektywy 

teoretycznej oraz uwarunkowań bezpieczeństwa w regionie Rogu Afryki. 
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Rozdział II. Operacje pokojowe – wybrane aspekty 
 

Celem rozdziału jest analiza wybranych aspektów operacji pokojowych. Rozdział 

rozpoczyna próba przedstawienia operacji pokojowych z perspektywy najważniejszych 

teorii stosunków międzynarodowych. Kolejna część rozdziału poświęcona jest problemom 

definicyjnym. Autor omawia definicje i klasyfikacje operacji pokojowych, wskazując 

jednocześnie na różnice pomiędzy nimi i terminami pokrewnymi. Następnie operacje 

pokojowe poddane zostaną analizie historycznej. W dalszej kolejności omówione zostaną 

główne zasady i funkcje oraz ramy instytucjonalne i normatywne operacji ONZ. Autor 

podejmuje również próbę przedstawienia wybranych aspektów planowania, przygotowania 

i prowadzenia operacji. Rozdział zamyka analiza współpracy ONZ i organizacji 

regionalnych w dziedzinie pokoju i bezpieczeństwa, omówienie Architektury Pokoju  

i Bezpieczeństwa w Afryce oraz procesu budowy mechanizmów bezpieczeństwa 

subregionalnego w Afryce Wschodniej. 

 

2.1. Operacje pokojowe z perspektywy wybranych teorii stosunków 

międzynarodowych 
 W 2000 r. Roland Paris słusznie zauważył, iż „brak jest poważnego wysiłku 

włączenia głównych debat toczących się w ramach teorii stosunków międzynarodowych 

do literatury [na temat operacji pokojowych - przyp. aut.]. […] relacje między operacjami 

pokojowymi i strukturą systemu międzynarodowego pozostają w znacznej mierze 

niezbadane”26. Wydaje się, że pomimo upływu kilkunastu lat wciąż dominuje perspektywa 

teoretyczna, którą Alex Bellamy i Paul Williams określili jako „teoria rozwiązywania 

problemów” (problem solving theory). Większość badaczy skupia się bowiem na 

praktycznych aspektach funkcjonowania pojedynczych operacji i nie zajmuje się ich 

szerszym wpływem, np. na stosunki międzynarodowe w danym regionie czy na samą 

(ogólną) koncepcję operacji pokojowych27. 

 Historia refleksji teoretycznej nad stosunkami pomiędzy jednostkami politycznymi 

sięga czasów starożytnych, jednak jej dynamiczny rozwój i nadanie jej ram naukowych 

                                                 
26 R. Paris, Broadening the study of peace operations, “International Studies Review” nr 2(3)/2000, s. 29 i 
33. 
27 A. Bellamy, P. Williams, Thinking Anew about Peace Operations, “International Peacekeeping” nr 1/2004, 
s. 6. 
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nastąpiło dopiero w XX w.28 Teorie te są klasyfikowane w różny sposób i ulegają 

modyfikacjom na skutek przełomowych wydarzeń i zmian w globalnym układzie sił.  

Są również silnie powiązane z wykształcaniem się nowych nurtów w myśli politycznej, 

m.in. feminizmu i ekologizmu. Szczegółowe omówienie operacji pokojowych  

z perspektywy wszystkich najważniejszych teorii przekracza ramy dysertacji. Autor skupi 

się więc na trzech teoriach, które w znacznej mierze determinują współczesne postrzeganie 

stosunków międzynarodowych: realizmie, liberalizmie i globalizmie (marksizmie – 

teoriach zależności)29. Należy przy tym zaznaczyć, iż każda z tych „wielkich” teorii 

występuje w wielu odmianach. Tak jak niepoprawne jest twierdzenie o istnieniu jednej, 

ogólnej, teorii stosunków międzynarodowych, tak też nie występuje np. jeden realizm. 

Autor odwoła się jedynie do najważniejszych kategorii każdej z trzech „wielkich” teorii, 

nie będzie więc czynił rozróżnienia np. na realizm „klasyczny” Hansa Morgenthaua  

i neorealizm Kennetha Waltza. Jakkolwiek uzasadnione, wprowadzenie tego podziału 

mogłoby doprowadzić do nadmiernego rozbudowania analizy i utrudnić wyciągnięcie 

wniosków istotnych z punktu widzenia celu dysertacji. 

 

2.1.1. Realizm 

 Choć źródeł realistycznej analizy stosunków międzynarodowej można poszukiwać 

już w Wojnie Peloponskiej Tukidydesa, to za ojca nowoczesnego realizmu uważa się 

Hansa J. Morgenthaua, autora pracy Politics Among Nations (1948)30. Dla realistów 

                                                 
28 Jak twierdzi Scott Burchill: „Chociaż naukowcy i myśliciele od dawna poświęcali uwagę polityce 
międzynarodowej, formalne uznanie stosunków międzynarodowych jako odrębnej dyscypliny naukowej w 
nauce zachodniej datuje się na koniec pierwszej wojny światowej […].”: S. Burchill, Wstęp [w:] S. Burchill 
et al., Teorie stosunków międzynarodowych, Warszawa 2006, s. 15. 
29 Jacek Czaputowicz określa trzy wymienione teorie jako teorie głównego nurtu. Równocześnie wskazuje, iż 
występują one pod różnymi nazwami. Tyczy się to szczególnie marksizmu, określanego również jako 
rewolucjonizm, globalizm, socjalizm czy strukturalizm. Por.: J. Czaputowicz, Teorie stosunków 
międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2008, s. 50-53. 
30 Szczególne znaczenie Tukidydesa jako „ojca” teorii stosunków międzynarodowych podkreśla m.in. J. Nye 
jr. w pracy Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009. Istotne podwaliny 
pod koncepcje Morgenthaua położył w latach 30. XX w. E.H. Carr. W pracy The Twenty Years’ Crisis: 
1919-1939, skrytykował założenia, na jakich opierała się Liga Narodów i system międzynarodowy 
wykształcony po I wojnie światowej. Carr nazwał je „utopijnym liberalnym internacjonalizmem”. Za: S. 
Burchill, Realizm i neorealizm [w:] S. Burchill et al., Teorie stosunków…, s. 99-106 i 115. Sam Morgenthau 
przedstawił sześć zasad myśli realistycznej: (1) polityka rządzi się obiektywnymi i niezmiennymi prawami, 
zakorzenionymi w naturze ludzkiej; (2) centralną kategorią polityki są interesy definiowane w kategoriach 
siły. Skutki działania są ważniejsze niż jego motywy; (3) interes definiowany w kategoriach siły ma 
charakter obiektywny, ale jego znaczenie może ulegać zmianom; (4) sukces polityczny i zasady moralne 
nierzadko znajdują się w opozycji; (5) państwa próbują przedstawiać swoje cele i działania jako zgodne z 
zasadami moralnymi; (6) realizm różni się od innych teorii stosunków międzynarodowych. Por. J. 
Czaputowicz, Teorie stosunków…, s. 76-79 oraz Hans Morgenthau, 1948. Politics Among Nations, (New 
York: Knopf) Chapters 1 and 2., 
<http://www.people.fas.harvard.edu/~plam/irnotes07/Morgenthau1948.pdf>, dostęp z 25.10.2013. 



67 
 

głównym aktorem w stosunkach międzynarodowych jest państwo, którego celem jest 

maksymalizacja własnej potęgi. Dążenie to wynika z anarchicznej struktury systemu 

międzynarodowego. Ponieważ osiągnięcie hegemonii jest trudne i kosztowne, państwa 

decydują się na postępowanie zgodne z logiką równowagi sił. „Występuje [ona – przyp. 

aut.] wówczas, gdy żadne państwo nie jest na tyle silne, by podporządkować sobie 

pozostałe”31. Prowadzenie konfliktu zbrojnego jest jedną z metod utrzymania równowagi 

sił lub maksymalizacji potęgi. Inną ważną kategorią w realistycznych teoriach stosunków 

międzynarodowych jest dylemat bezpieczeństwa. Państwa zwiększają swoją potęgę, gdyż 

obawiają się, że w przeciwnym razie inne państwo może zagrozić ich bezpieczeństwu. 

Rozwój potęgi danego państwa zwiększa poczucie zagrożenia innych aktorów systemu,  

co prowadzi do dalszego wzrostu nakładów przeznaczanych na obronność. W praktyce 

oznacza to rozwój zdolności ofensywnych i spadek poziomu bezpieczeństwa innych 

państw32.  

 Operacje pokojowe w świetle teorii realistycznej stanowić będą instrument, który 

służy najważniejszym aktorom systemu międzynarodowego – mocarstwom zasiadającym 

w Radzie Bezpieczeństwa ONZ – do ochrony własnych interesów. Interes mocarstw jest 

przy tym rozumiany zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio (jako interes ich sojuszników). 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że powołanie operacji pokojowej ONZ wymaga braku 

sprzeciwu stałych członków Rady. Oznacza to, że operacje nie są środkiem 

maksymalizacji potęgi – na wzrost potęgi jednego mocarstwa nie zgodziłyby się bowiem 

pozostałe – lecz stanowią instrument defensywny – zapobiegają znaczącemu wzrostowi 

potęgi któregokolwiek z mocarstw. W myśl realizmu operacja powoływana jest wtedy, gdy 

ponowna eskalacja konfliktu zagraża interesom mocarstw. Na przykład operację UNEF  

II (1973-1979) na Bliskim Wschodzie można interpretować jako sposób na zwiększenie 

bezpieczeństwa Izraela (cel USA) oraz zmniejszenie rozmiarów porażki państw arabskich 

(popieranych przez ZSRR)33. UNEF II pozwalała na utrzymanie równowagi sił i stref 

wpływów mocarstw w strategicznie ważnym regionie świata. Operacje pokojowe nie są 

więc instrumentem neutralnym i wyrazem troski mocarstw o międzynarodowy pokój  

i bezpieczeństwo. Służą interesom najważniejszych aktorów systemu, choć – zgodnie  

z piątą zasadą Morgenthaua – przedstawiane są jako wyraz bezinteresownego dążenia do 

urzeczywistnienia uniwersalnych zasad moralnych.  

                                                 
31 J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe – współczesne koncepcje, Warszawa 2012, s. 108. 
32 Tamże, s. 109-112. 
33 Opinię taka wyraża D. Jett, Why Peacekeeping Fails?, New York 2001, s. 26. 
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Zgodnie z teorią realistyczną, Organizacja Narodów Zjednoczonych nie prowadzi 

autonomicznych działań – podejmowane przez nią operacje są jedynie wypadkową 

interesów mocarstw. Inne organizacje międzynarodowe prowadzące operacje realizują  

w ten sposób cele najważniejszych członków. Na przykład operacje pokojowe Unii 

Europejskiej w Afryce (w Czadzie, Republice Środkowoafrykańskiej oraz Demokratycznej 

Republice Konga – a więc z dala od granic państw członkowskich) wynikały – zdaniem 

realistów – z silnej pozycji Francji w UE. Działając w ramach Unii, Paryż dążył do 

zachowania strefy wpływów w Afryce (realizacji interesów narodowych) przy 

jednoczesnym zmniejszeniu politycznych i militarnych kosztów zaangażowania. 

Interwencja pod auspicjami organizacji międzynarodowej cieszy się zazwyczaj większym 

stopniem legitymacji, niż działania pojedynczych państw.  

W świetle założeń myśli realistycznej, państwa dostarczające oddziałów dla ONZ 

(głównie państwa globalnego Południa, takie jak Indie, Bangladesz i Pakistan) decydują 

się na udział w operacjach, gdyż zwiększa to ich prestiż na arenie międzynarodowej oraz 

pozwala na modernizację i profesjonalizację własnych sił zbrojnych. W niektórych 

przypadkach zaangażowanie w operację pokojową ONZ lub innej organizacji wynika  

z dążenia do zwiększenia bezpieczeństwa państwa. Kenia bierze udział w operacji 

AMISOM z uwagi na bezpośredni wpływ konfliktu w Somalii na bezpieczeństwo 

wewnętrzne. Logikę realistyczną można również odnieść do poziomu aktorów lokalnych – 

stron biorących udział w konflikcie. Jedna z zasad operacji pokojowych – zgoda stron na 

obecność sił międzynarodowych – implikuje, iż zwaśnione strony zaakceptują operację 

tylko wówczas, gdy będzie to służyło ich interesom. W warunkach dogasającego konfliktu 

zbrojnego oznacza to, iż strony przestają dążyć do odniesienia zwycięstwa, a ich głównym 

celem staje się zachowanie części stanu posiadania lub czasowe zawieszenie konfliktu  

w oczekiwaniu na poprawę własnego położenia względem przeciwnika34. 

 

2.1.2. Liberalizm 

Jak twierdzą Alex Bellamy i Paul Williams, „bez wątpienia najbardziej wpływową 

teorią stosunków międzynarodowych, jeśli idzie o badanie operacji pokojowych, jest teoria 

liberalna”35. Jednym z jej centralnych pojęć jest demokratyczny pokój. Zgodnie z tą 

koncepcją, państwa demokratyczne nie prowadzą konfliktów pomiędzy sobą. Są również 

                                                 
34 W. Durch, The Evolution of UN Peacekeeping, New York 1993, s. 12 za: D. Jett, Why Peacekeeping 
Fails…, s. 25. 
35 A. Bellamy, P. Williams, Understanding Peacekeeping, Cambridge 2010, s. 23. 
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mniej skłonne do prowadzenia konfliktów zbrojnych z innymi państwami. U jej podstaw 

leży założenie, iż jednostka ludzka jest dobra z natury i dąży do rozwoju. Tak 

motywowane jednostki najpełniej realizują swoje cele w państwie demokratycznym. 

Zachowania z poziomu jednostek przenoszone są na poziom międzynarodowy – państwa 

demokratyczne nie są skłonne do prowadzenia konfliktów, gdyż te są kosztowne  

i wyniszczające. Spory rozwiązuje się drogą pokojową, a napięcia łagodzone są poprzez 

występowanie współzależności, przede wszystkim w wymiarze ekonomicznym. Wymiana 

handlowa, ożywione stosunki polityczne oraz rozwój kontaktów pomiędzy 

społeczeństwami sprzyja pokojowi. Zinstytucjonalizowaną formą współpracy państw są 

organizacje międzynarodowe. W ich ramach wypracowuje się regulacje prawne, 

zmniejszające prawdopodobieństwo wystąpienia sporów36.  

Sposobem państw na zapewnienie bezpieczeństwa jest budowa systemu 

bezpieczeństwa zbiorowego. W jego ramach wszystkie państwa zobowiązują się do 

solidarnego wystąpienia przeciwko agresorowi, który sam jest członkiem systemu37. 

Dzięki temu państwa nie są – jak w teorii realistycznej – zmuszone do maksymalizacji 

własnej potęgi w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Co więcej – są do tego 

zniechęcane, gdyż zwiększanie potencjału militarnego może być odebrane przez innych 

członków systemu jako przygotowanie do przyszłej agresji. Nie oznacza to, że liberałowie 

nie zakładają możliwości użycia siły na arenie międzynarodowej. Operacja militarna jest 

dopuszczalna, a nawet pożądana, jeśli podejmowana jest w celu zapobiegania naruszeniom 

praw człowieka. Taka forma użycia siły określana jest mianem interwencji humanitarnej 

(humanitarian intervention)38. Przywiązanie liberałów do praw człowieka przejawia się 

również w promowaniu przez nich koncepcji bezpieczeństwa jednostki ludzkiej (human 

security)39. W praktyce oznacza to odejście od dogmatycznego pojmowania zasady 

suwerenności i nieingerencji w sprawy wewnętrzne państw40. 

W świetle teorii liberalnej operacje pokojowe stanowią wyraz zaangażowania 

społeczności międzynarodowej w utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa. Państwa, działając 

poprzez organizacje międzynarodowe, próbują w ten sposób ograniczyć liczbę  

i intensywność konfliktów. Organizacje międzynarodowe posiadają autonomię,  

                                                 
36 Relacje pomiędzy wojnami, demokracją i wolnym handlem z perspektywy teorii liberalnej przedstawia S. 
Burchill, Liberalizm [w:] S. Burchill et al., Teorie stosunków…, s. 50-70. 
37 J. Czaputowicz, Teorie stosunków…, s. 137-139. 
38 Por. J. Zajadło, Dylematy humanitarnej interwencji. Historia-etyka-polityka-prawo, Gdańsk 2005, J. 
Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowej…, s. 152-154. 
39 J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe…, s. 154-164. 
40 Por. A. Bellamy, P. Williams, Understanding Peacekeeping…, s. 36-39. 
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co oznacza, iż mają udział w procesie decyzyjnym dotyczącym powołania operacji. Nie 

stanowią – jak w teorii realistycznej – pola ścierania się interesów, lecz wyrażają „wolę 

zbiorową” społeczności międzynarodowej. Ograniczenie liczby i intensywności konfliktów 

służy realizacji interesów państw – czyli rozwojowi współpracy międzynarodowej, 

zwiększaniu poziomu współzależności, wzrostowi wymiany handlowej itp. Operacje 

pokojowe stanowią także instrument ochrony praw człowieka oraz ich promowania  

w państwach, w których dotąd nie były przestrzegane. Kwestie te stanowią ważny element 

mandatu wielu operacji, co pozwala wysnuć wniosek o istotności humanitarnych 

motywów interwencji.  

Należy podkreślić, iż operacje pokojowe nie są tożsame ani z interwencjami 

podejmowanymi przez państwa przeciwko agresorowi w myśl logiki systemu 

bezpieczeństwa zbiorowego, ani z interwencjami humanitarnymi. Operacje prowadzone są 

za zgodą państwa/państw przyjmujących, a interwencje – wbrew ich woli. Jednak ukrytym 

założeniem liberałów jest to, iż interwencja przeciwko agresorowi i interwencja 

humanitarna służą długoterminowym interesom obywateli państw, przeciw którym są 

podejmowane. Wystąpienie przeciw „agresywnemu” rządowi, który – w myśl założeń 

koncepcji demokratycznego pokoju – równocześnie nie przestrzega zasad 

demokratycznych i łamie prawa człowieka, zwiększa bowiem bezpieczeństwo i dobrobyt 

jednostek. O ile interwencja humanitarna wprowadza społeczeństwo danego państwa  

w krąg potencjalnych beneficjentów praw człowieka, o tyle operacja pokojowa jest 

instrumentem, który ma wspomagać społeczeństwo oraz rząd w umacnianiu praw 

człowieka w danym państwie. 

Teoria liberalna w przekonujący sposób tłumaczy niektóre z podejmowanych po 

zimnej wojnie operacji pokojowych. Odnosi się to szczególnie do przypadków, w których 

motywy humanitarne były silnie akcentowane, a zaangażowanie ONZ i globalnych 

mocarstw trudno wyjaśnić z punktu widzenia teorii realistycznej. Przykładem takich 

działań są operacje ONZ w Somalii w pierwszej połowie lat 90. Rozwój sytuacji w tym 

państwie nie zagrażał międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu, nie godził również 

w strategiczne interesy mocarstw. Mimo to, Stany Zjednoczone wysłały do Somalii ponad  

20 000 żołnierzy. Deklarowanym celem operacji było niesienie pomocy ofiarom klęski 

głodu. O zaangażowaniu przesądziły więc motywy humanitarne. Należy również 

podkreślić, iż – przynajmniej w sferze deklaratywnej – teoria liberalna dominuje  

w kręgach zarządzających ONZ. Elementy teorii demokratycznego pokoju można odnaleźć 
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w ważnych dokumentach Organizacji, poświęconym operacjom pokojowym,  

np. w Programie dla pokoju z 1992 r.41.  

 

2.1.3. Marksizm – teorie dependencji 

 W XX w. na gruncie filozofii Karola Marska rozwinęło się wiele teorii stosunków 

międzynarodowych. Wspólnym elementem większości z nich jest przekonanie, że świat 

podzielony jest na zasadzie hierarchicznej na centrum i peryferia. Centrum posiada 

przewagę ekonomiczną (bardziej zaawansowane sposoby produkcji), dzięki czemu 

sprawuje kontrolę i eksploatuje peryferia. Włączanie kolejnych obszarów (państw)  

z peryferii do globalnego obiegu gospodarczego służy interesom centrum. Tworzenie więzi 

ekonomicznych nie sprzyja – jak chcą liberałowie – wzrostowi zamożności wszystkich 

uczestników wymiany handlowej, lecz powiększa nierówności i w jeszcze większym 

stopniu marginalizuje peryferia. Państwa stanowią narzędzia w rękach elit, realizujących 

partykularne interesy. Organizacje międzynarodowe są instrumentem wpływu państw 

wysoko rozwiniętych, umożliwiając narzucanie określonego modelu życia politycznego, 

gospodarczego i społecznego społeczeństwom peryferii42. 

 Wyraźnie inspirowana marksizmem i teoriami krytycznymi jest praca Richarda 

Kareema Al-Qaqa pt. Zarządzanie światowym porządkiem. Operacje pokojowe 

Organizacji Narodów Zjednoczonych i program bezpieczeństwa43. Autor dostarcza 

interesującego wyjaśnienia przyczyn powstania instrumentu operacji pokojowych po 1945 

r. Jego zdaniem, miał to być środek wspierający przekształcenie globalnego porządku ze 

„świata imperiów” na „świat państw narodowych”. Głównym pomysłodawcą operacji 

pokojowych były USA, najbardziej zainteresowane „promowaniem, zachowaniem  

i rozszerzaniem specyficznego powojennego porozumienia politycznego  

i ekonomicznego”44. Celem operacji zimnowojennych było głównie powstrzymanie 

przemocy w strategicznie ważnych obszarach, przede wszystkim na Bliskim Wschodzie. 

                                                 
41 Por. Agenda for Peace. Preventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping , Report of the Secretary-
General pursuant to the statement adopted bythe Summit Meeting of the Security Council on 31 January 
1992, A/47/277 – S/24111, 17 June 1992, <http://www.unrol.org/files/A_47_277.pdf>, p. 59: “Występuje 
oczywisty związek pomiędzy praktykami demokratycznymi – takimi jak rządy prawa i transparentność w 
procesie podejmowania decyzji – i osiągnięciem prawdziwego pokoju i bezpieczeństwa w nowym i 
stabilnym porządku politycznym.” 
42 Podział świata na centrum i peryferia głosili m.in. Johan Galtung (A Structural Theory of Imperialism, 
„Journal of Peace Research”, t.13, nr 2 (1971)) oraz Immanuel Wallerstein (The Modern World-System, New 
York 1976). Por. J. Czaputowicz, Teorie stosunków…, s. 150-163. 
43 R. Kareem Al-Qaq, Managing World Order. United Nations Peace Operations and the Security Agenda, 
London/New York 2009. 
44 Tamże, s. 17. 
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Nawet wówczas podejmowano jednak operacje (ONUC i UNTEA), które służyły 

„przenoszeniu nowoczesności do obszarów granicznych”, czyli terenów pomiędzy centrum 

i peryferiami45. 

Al-Qaq twierdzi, iż po zimnej wojnie operacje pokojowe zostały zaakceptowane 

przez społeczność międzynarodową jako „niekwestionowany fakt polityki globalnej”  

i forma globalnego rządzenia (global governance)46. Jego zdaniem, operacje pokojowe są 

instrumentem „stosowanym w celu ułatwienia przeobrażenia stosunków państwo-

społeczeństwo [w państwach globalnego Południa – przyp. aut.] w zgodzie z koncepcjami 

neoliberalnymi”47. ONZ, prowadząc operacje pokojowe, realizuje „głęboko polityczny 

projekt mniejszości” – czyli elit państw zachodnich oraz funkcjonariuszy organizacji 

międzynarodowych48. Ich celem jest budowa nowego porządku społecznego w państwach,  

w których zakończył się konflikt zbrojny. Ponadto, ONZ promuje określone osoby i grupy, 

które tworzą nowe elity, realizujące zamierzenia patronów49. Al-Qaq wielokrotnie 

podkreśla, iż „operacje pokojowe mogą być traktowane jako bezstronne, neutralne i wolne 

od wartościowania jedynie wówczas, jeśli zaakceptujemy, że powojenny [po II wojnie 

światowej – przyp. aut.] porządek jest naturalny i uniwersalny”50. W przeciwnym wypadku 

należy postrzegać operacje pokojowe jako działanie służące interesom określonych 

podmiotów – organizacji międzynarodowych, państw, elit polityczno-gospodarczych itp. 

Wyjaśnienia Al-Qaqa znajdują pewne potwierdzenie w praktyce prowadzenia 

operacji pokojowych. Mandat większości operacji zawiera odniesienie do koncepcji praw 

człowieka, głęboko zakorzenionej w zachodniej myśli politycznej. Pomimo tego,  

że działania te prowadzone są na różnych kontynentach i w różnych kręgach kulturowych, 

„założenia ideologiczne” poszczególnych operacji wydają się niezmienne. Funkcjonariusze 

ONZ i innych organizacji międzynarodowych wyraźnie preferują współpracę z lokalni 

politykami, którzy deklarują przywiązanie do zasad demokratycznych. Operacje pokojowe 

nierzadko wspierają proces budowy instytucji państwowych. Także w tym przypadku 

promowany jest model państwa, wypracowany w ramach zachodniej myśli politycznej. 

 

 

 
                                                 
45 Tamże, s. 25. 
46 Tamże, s. 150. 
47 Tamże, s. 7. 
48 Tamże, s. 8. 
49 Tamże, s. 9. 
50 Tamże, s. 34. 
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2.1.4. Podsumowanie 

 Jak wynika z powyższej analizy wybranych teorii stosunków międzynarodowych, 

rozumienie przyczyn, istotny i celów operacji pokojowych jest uzależnione od przyjęcia 

określonej perspektywy teoretycznej. Z punktu widzenia realizmu, operacje pokojowe 

stanowią narzędzie prowadzenia polityki równowagi sił. Ich celem jest niedopuszczenie do 

znaczących zmian w układzie sił w strategicznie ważnych regionach świata. Organizacje 

międzynarodowe stanowią pole ścierania się interesów mocarstw i nie dysponują 

autonomią. Liberałowie postrzegają operacje pokojowe jako wyraz zaangażowania państw 

w utrzymanie pokoju i rozwój praw człowieka. Operacje mają na celu zwiększanie 

poziomu bezpieczeństwa jednostki ludzkiej, stanowią też pożądaną formę zaangażowania 

wspólnoty międzynarodowej w państwach, przeciw którym została przeprowadzona 

interwencja humanitarna. W myśl teorii inspirowanych marksizmem, operacje pokojowe 

są narzędziem wpływu państw wysoko rozwiniętych. Służą promowaniu określonego 

porządku gospodarczego i społecznego – neoliberalizmu. 

 Wydaje się, że każda z wymienionych teorii – jak również teorie nieujęte  

w powyższej analizie – formułuje istotne pytania o różne aspekty zjawiska operacji 

pokojowych i dostarcza na nie przekonujących odpowiedzi. Ograniczanie się do 

stosowania kategorii zaproponowanych przez jedną z teorii mogłoby więc pozbawić 

dysertację waloru poznawczego. Z uwagi na to autor, poszukując odpowiedzi na pytania  

o przyczyny, cele, przebieg i skutki poszczególnych operacji pokojowych w Rogu Afryki, 

będzie się odwoływał równocześnie do wielu podejść teoretycznych. 

 

2.2. Definicje i typologie operacji pokojowych 
 Operacje pokojowe stanowią przejaw dążenia społeczności międzynarodowej do 

utrzymania pokoju i bezpieczeństwa zarówno pomiędzy państwami, jak i wewnątrz nich. 

Pomimo kilkudziesięcioletniej historii, w kręgach politycznych, wojskowych  

i akademickich nadal nie wypracowano konsensusu w kwestii definiowania operacji 

pokojowych, ich typologii, zasad oraz zakresu zadań, które mogą i powinny wykonywać. 

W niniejszej części dysertacji autor przedstawi wybrane definicje i typologie operacji 

pokojowych, przyjęte przez organizacje międzynarodowe – ONZ, NATO, Unię Europejską 

i Unię Afrykańską. 
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2.2.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych 

Organizacja Narodów Zjednoczonych jest ugrupowaniem, w ramach którego 

wypracowano innowacyjny mechanizm operacji pokojowej. Podejmuje ona największą 

liczbę najbardziej złożonych i zróżnicowanych operacji, dlatego rozważania definicyjne 

należy rozpocząć od analizy dorobku prawnego tej organizacji. Nadrzędny akt prawny – 

Karta Narodów Zjednoczonych – nie zawiera bezpośredniego odniesienia do operacji 

pokojowych. Trudno rozstrzygnąć, w jakim kontekście, kiedy oraz kto po raz pierwszy 

określił tym terminem działania podejmowane przez ONZ w obszarach dotkniętych 

konfliktami zbrojnymi. W rezolucjach Rady Bezpieczeństwa, powołujących pierwsze 

operacje – Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Nadzorowania Rozejmu (United 

Nations Truce Supervision Organization, UNTSO) na Bliskim Wschodzie w 1948 r.  

oraz Grupę Obserwatorów Wojskowych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Indiach  

i Pakistanie (United Nations Military Observer Group, UNMOGIP) w 1949 r. – określenie 

„operacja pokojowa” nie występuje. Zdaniem Dennisa Jetta, dopiero Pierwsze Siły 

Doraźne Narodów Zjednoczonych (First United Nations Emergency Force, UNEF I), 

rozlokowane w 1956 r. na Półwyspie Synaj w Egipcie, nazwane zostały operacją 

utrzymania pokoju (peacekeeping)51. Należy jednak podkreślić, ze w rezolucjach 

Zgromadzenia Ogólnego, odnoszących się do utworzenia UNEF I, wspomina się o „Siłach 

Narodów Zjednoczonych” (United Nations Force), a nie o operacji utrzymania pokoju czy 

operacji pokojowej. Określenie „operacja” (bez dodatkowych przymiotników) pojawia się 

natomiast w tzw. Zbiorczym raporcie (The Summary Report) Daga Hammarskjolda z 1958 

r., w którym ówczesny Sekretarz Generalny podsumowywał pierwsze lata funkcjonowania 

UNEF I52. 

 Wspomniany raport stanowił pierwszą próbę sformułowania zasad działania 

operacji podejmowanych przez ONZ w ramach odpowiedzi na zagrożenia dla 

międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. W kluczowej kwestii autoryzacji, Sekretarz 

Generalny twierdził, że zgodnie z rezolucją ZO Zjednoczeni dla Pokoju (Uniting for 

Peace) z 1950 r., decyzję o utworzeniu operacji podejmuje Zgromadzenie Ogólne lub Rada 

Bezpieczeństwa53. Podstawa prawna funkcjonowania sił międzynarodowych nie została 

jednoznacznie określona. Hammarskjold ograniczył się do stwierdzenia, że nie może nią 
                                                 
51 D. Jett, Why Peacekeeping Fails…, s. 24. 
52 Summary study of the experience derived from the establishment and operation of the Force: report of the 
Secretary-General, Document A/3943, 9 October 1958, <http://www.un.org/depts/dhl/dag/docs/a3943e.pdf>, 
dostęp z 31.08.2013. 
53 Tamże, par. 174. Rezolucja Zjednoczeni dla pokoju zostanie poddana analizie w części 3.5.2 niniejszego 
rozdziału. 
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być rozdział VII Karty NZ54. Oznacza to, że Sekretarz Generalny nie postrzegał operacji 

utrzymania pokoju jako działania wymuszającego. Operacja mogła zostać utworzona na 

podstawie decyzji upoważnionego organu – ZO lub RB. Konieczna była również zgoda 

zwaśnionych państw i wola rozwiązania konfliktu, wyrażona w istnieniu porozumienia  

o zawieszeniu broni. Cofnięcie zgody przez zainteresowane rządy oznaczało konieczność 

zakończenia operacji. Siły międzynarodowe zachowywały bezstronność. Ich zadania, 

określone w mandacie, ograniczały się do nadzorowania przestrzegania zawieszenia broni  

i informowania centrali ONZ o jego naruszeniach. Funkcjonariusze, pochodzący z państw 

innych niż supermocarstwa i niezaangażowanych bezpośrednio lub pośrednio w konflikt, 

byli lekko uzbrojeni i mogli użyć siły wyłącznie w samoobronie. ONZ nie dysponowała 

własnymi siłami zbrojnymi – były one dostarczane każdorazowo przez członków 

Organizacji. Dowódca operacji, wyznaczany przez organ autoryzujący, był 

odpowiedzialny przed Sekretarzem Generalnym. Jednocześnie Hammarskjold podkreślał 

elastyczność powyższych zasad – ich praktyczne zastosowanie miało być uzależnione od 

specyfiki danej sytuacji55. 

 W cytowanym raporcie wielokrotnie podkreślano nadzwyczajny charakter operacji 

ONZ jako instrumentu reagowania na konflikty pomiędzy państwami członkowskimi. 

Prawdopodobnie z tego powodu, jak również z uwagi na toczącą się wówczas rywalizację 

USA i ZSRR, w okresie zimnowojennym nie podjęto próby wypracowania spójnych zasad 

powoływania i prowadzenia tego typu operacji. Podkreślano jedynie wagę trzech zasad – 

zgody stron na rozmieszczenie operacji, bezstronności sił międzynarodowych oraz 

ograniczonego użycia siły. Ich przestrzeganie decydowało o ograniczonym charakterze 

operacji utrzymania pokoju podejmowanych podczas zimnej wojny56. 

Dopiero fundamentalna zmiana charakteru stosunków międzynarodowych, 

związana z zakończeniem zimnej wojny, uruchomiła proces reformy ONZ. Jednym z jej 

elementów było dążenie do uporządkowania działań Organizacji w dziedzinie 

międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Wybrany w 1991 r. na stanowisko 

Sekretarza Generalnego Butros Butros-Ghali już kilka miesięcy później – 17 czerwca 1992 

r. – przedstawił raport Program dla Pokoju. Dyplomacja prewencyjna, tworzenie pokoju  

i utrzymanie pokoju (Agenda for Peace. Preventive diplomacy, peacemaking and peace-

                                                 
54 Tamże, par. 155. 
55 Tamże, par. 149, 151, 155, 158, 160, 164, 165, 169, 170, 171, 172, 175 i 179. 
56 Zasady te zostały naruszone podczas operacji ONUC i UNTEA. Przypadki te zostaną omówione w części 
3.3.2 niniejszego rozdziału. 
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keeping). Dokument ten zawiera pierwszą w historii ONZ klasyfikację instrumentów na 

rzecz pokoju. Są to: 

 dyplomacja prewencyjna (preventive diplomacy), 

 tworzenie pokoju (peacemaking), 

 utrzymanie pokoju (peace-keeping), 

 budowanie pokoju po konflikcie (post-conflict peace-building)57. 

Dyplomacja prewencyjna polega na „niedopuszczeniu do narastania sporów 

pomiędzy stronami, przeradzania się sporów w konflikty oraz rozprzestrzeniania się 

konfliktów już występujących.”58 Może być podejmowana przez szereg podmiotów, m.in. 

Sekretarza Generalnego, Radę Bezpieczeństwa, Zgromadzenie Ogólne lub organizacje 

regionalne. Dla osiągnięcia pożądanych efektów, konieczna jest budowa zaufania między 

stronami (measures to build confidence), osiągana m.in. poprzez przepływ informacji 

odnośnie handlu bronią i wymianę misji wojskowych. Niezbędne jest również ustalenie 

stanu faktycznego (fact-finding). Stosowne informacje mogą być gromadzone przez 

specjalne misje ONZ (fact-finding missions). Ponadto, Sekretarz Generalny wskazał na 

konieczność budowy sieci wczesnego ostrzegania (early warning)59.  

Szczególną formą dyplomacji prewencyjnej jest prewencyjne rozmieszczenie sił 

międzynarodowych (preventive deployment). Instrument ten może być zastosowany 

zarówno w sytuacji napięć pomiędzy państwami, jak i podczas kryzysów wewnętrznych. 

W pierwszym przypadku wymagana jest zgoda wszystkich stron na obecność sił 

międzynarodowych. Operacja taka może również zostać podjęta na prośbę państwa, które 

obawia się agresji ze strony sąsiada. Siły międzynarodowe mogą także nadzorować strefę 

zdemilitaryzowaną (demilitarized zone), utworzoną za zgodą zainteresowanych stron.  

W warunkach konfliktu wewnętrznego operacja jest podejmowana na prośbę rządu danego 

państwa, lecz powinna pozostać bezstronna, szczególnie w wypełnianiu zadań związanych 

z niesieniem pomocy humanitarnej60. 

Drugą grupą działań, wymienionych w Programie dla pokoju, jest tworzenie 

pokoju. Pojęcie to zostało zdefiniowane jako „działanie, polegające na nakłonieniu 

zwaśnionych stron do porozumienia, przede wszystkim poprzez środki pokojowe 
                                                 
57 Agenda for Peace. Preventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping, Report of the Secretary-
General pursuant to the statement adopted by the Summit Meeting of Security Council on 31 January 1992, 
A/47/277 – S/24111, 17 June 1992, <http://www.unrol.org/files/A_47_277.pdf>, dostęp z 26.10.2013. 
58 Tamże, p. 20. 
59 Tamże, p. 23-27. 
60 Tamże, p. 28-33. 
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przewidziane w rozdziale VI Karty NZ”61. W art. 33 p. 1. dokumentu statutowego ONZ  

wymienia się w tym kontekście: rokowania, badania, pośrednictwo, pojednanie, arbitraż, 

rozstrzygnięcie sądowe, odwołanie się do organizacji lub układów regionalnych oraz „inne 

środki pokojowe według własnego wyboru” stron62. Szczególna odpowiedzialność 

spoczywa na Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości, który rozstrzyga spory 

między państwami63. Działania w ramach tworzenia pokoju mogą obejmować również 

niesienie pomocy, która zwiększa możliwości pokojowego rozwiązania sporu 

(amelioration through assistance). W niektórych przypadkach Rada Bezpieczeństwa może 

nałożyć sankcje (sanctions). Sekretarz Generalny podkreślił, że duży wpływ na 

wiarygodność peacemakingu ma gotowość ONZ do podjęcia działań wymuszających, 

przewidzianych w rozdziale VII Karty NZ.64 

Utrzymanie pokoju zostało zdefiniowane jako „rozmieszenie przez ONZ w regionie 

konfliktu, jak dotąd za zgodną stron, personelu wojskowego i/lub policyjnego, często 

również cywilnego. Peacekeeping to technika „poszerzająca możliwości w dziedzinach 

zapobiegania konfliktom i tworzenia pokoju”65. Instrument ten został określony jako 

„innowacja Narodów Zjednoczonych [która] przyniosła stabilność wielu regionom na 

świecie”66. Sekretarz Generalny zwrócił uwagę na rosnące zapotrzebowanie na tego typu 

działania i wiążące się z tym wyzwania dla ONZ. Choć charakter operacji utrzymania 

pokoju dynamicznie się zmienia, kluczowe warunki ich powodzenia są względnie stałe. 

Działania te muszą się opierać na jednoznacznym mandacie, gotowości państw do 

ponoszenia obciążeń z nimi związanych oraz odpowiednim zapleczu logistycznym  

i finansowym. Operacje wymagają ciągłego wsparcia Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz 

efektywnych struktur dowodzenia na poziomie centrali w Nowym Jorku i w terenie67. 

Jednocześnie sformułowanie „jak dotąd za zgodą stron” oznaczało, że Sekretarz Generalny 

rozważał możliwość prowadzenia operacji w przyszłości bez takiej zgody. W Programie 

dla pokoju podkreślono rosnącą rolę personelu cywilnego w prowadzeniu operacji 

utrzymania pokoju68. 

                                                 
61 Tamże, p. 20. 
62 Karta Narodów Zjednoczonych, podpisana w San Francisco w dniu 26.06.1945 , art. 33 p. 1, 
<http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1945.html>, dostęp z 27.10.2013. 
63 Tamże, art. 92-96. 
64 Agenda for Peace…, p. 34-42. 
65 Tamże, p. 20. 
66 Tamże, p. 46. 
67 Tamże, p. 50. 
68 Tamże, p. 51-54. 
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Czwartym instrumentem ONZ na rzecz pokoju i bezpieczeństwa było budowanie 

pokoju po konflikcie, czyli „działanie polegające na zidentyfikowaniu i wspieraniu struktur 

wzmacniających pokój, w celu uniknięcia ponownego wybuchu konfliktu”69. Zdaniem 

Ghaliego, peace-building stanowi zarówno autonomiczną formę aktywności, jak  

i niezbędny element trzech pozostałych instrumentów. „Identyfikowanie i wspieranie 

struktur wzmacniających pokój” występuje już podczas tworzenia i utrzymania pokoju. Na 

przykład oczyszczanie terenu z min, niezbędne dla podjęcia działalności rolniczej  

na danym obszarze, powinno być wykonywane przez żołnierzy operacji typu 

peacekeeping. Z kolei po zakończeniu konfliktu zbrojnego, do budowania pokoju 

przyczyniają się np. wspólne dla kilku państw projekty w dziedzinie infrastruktury czy 

eksploatacji surowców naturalnych70. 

Sekretarz Generalny przedstawił powyższe instrumenty jako szczególnie 

adekwatne w wybranych fazach konfliktu i tworzące swego rodzaju kontinuum. 

Dyplomacja prewencyjna miała zapobiec wybuchowi walk poprzez pokojowe rozwiązanie 

sporu, tworzenie i utrzymanie pokoju służyły ograniczeniu konfliktu i zachowaniu pokoju 

po jego osiągnięciu. „Zakończone sukcesem, działania te wzmacniają szansę na budowanie 

pokoju po konflikcie, które może zapobiec powrotowi przemocy pomiędzy narodami  

i ludami”71. Jednocześnie należy podkreślić, że w Programie dla pokoju nie wytyczono 

wyraźnych granic pomiędzy poszczególnymi instrumentami. Świadczy o tym przytaczany 

powyżej przykład wypełniania zadań niezbędnych do budowania pokoju przez personel 

operacji typu peacekeeping. Ponadto, o wymuszaniu pokoju (peace-enforcement) 

wspomniano w rozdziale raportu poświęconym tworzeniu pokoju w kontekście 

podnoszenia wiarygodności peacemakingu. Zdaniem Sekretarza Generalnego, wymuszanie 

pokoju nie powinno być utożsamiane z akcjami podjętymi na mocy art. 42 Karty NZ,  

a jednostki wojskowe wypełniające te zadania – z siłami, o których mowa w art. 43 Karty. 

Podstawą prawną ich działania powinien być raczej art. 4072. Zapisy te pozostawiały wiele 

możliwości interpretacyjnych i świadczyły o tym, że koncepcja peace-enforcement 

znajduje się w fazie embrionalnej. 

 „Program dla pokoju stanowi kulminację ewolucji doktryny ONZ i dostosowanie 

instrumentu stosowanego do utrzymania pokoju od czasu powstania Organizacji w 1945 

                                                 
69 Tamże, p. 20. 
70 Tamże, p. 59. 
71 Tamże, p. 21. 
72 Tamże, p. 42-44. 
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r.”73. Jednak dynamicznie zmieniająca się sytuacja międzynarodowa, szczególnie 

wydarzenia w Somalii, Rwandzie i Bośni, wymogły konieczność dalszych prac na 

koncepcją prowadzenia działań na rzecz pokoju i bezpieczeństwa. Zapisy Programu dla 

pokoju zostały zmodyfikowane w Załączniku do Programu dla pokoju (Supplement to an 

Agenda for Peace) z 3 stycznia 1995 r. Butros-Ghali twierdził, że celem Załącznika jest 

„uwypuklenie niektórych obszarów, gdzie wystąpiły częściowo lub całkowicie 

nieprzewidziane trudności i gdzie konieczne jest podjęcie przez państwa członkowskie 

<<poważnych decyzji>> […].74” W szczególności podkreślono, że zadaniem coraz 

częściej podejmowanym przez siły ONZ jest ochrona operacji humanitarnych. 

Doprowadziło to do wyłonienia się nowego typu operacji. Pomimo autoryzacji na 

podstawie rozdziału VII Karty NZ, siły międzynarodowe miały zachować neutralność  

i bezstronność. Ich mandat nie obejmował powstrzymywania agresora lub narzucania 

zakończenia walk75. Ponadto, operacje coraz częściej działały w kontekście zakończonego 

konfliktu zbrojnego, podczas gdy w trakcie zimnej wojny stanowiły środek wspierający 

dopiero toczące się rozmowy pokojowe. Zmiana ta oznaczała konieczność podjęcia 

nowego typu zadań, np. budowy sił policyjnych czy nadzorowania powrotu uchodźców76. 

Na podstawie tych przesłanek, Sekretarz Generalny zaproponował nową klasyfikację 

instrumentów na rzecz pokoju i bezpieczeństwa. Były to: 

 dyplomacja prewencyjna i tworzenie pokoju, 

 utrzymanie pokoju, 

 budowanie pokoju po konflikcie zbrojnym, 

 rozbrojenie (disarmament), 

 sankcje, 

 działanie wymuszające (enforcement action)77. 

Ujmowane poprzednio oddzielnie dyplomacja prewencyjna i tworzenie pokoju 

zostały ujęte zbiorczo jako jeden z instrumentów. Z peacemakingu wyraźnie wydzielono 

                                                 
73 M.W. Doyle, N. Sambanis, Peacekeeping Operations [w:] The Oxford Handbook on the United Nations, 
red. S. Daws i T.G. Weiss, Oxford 2008 (printed), 2009 (online), 
<http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199560103.001.0001/oxfordhb-
9780199560103-e-019>, dostęp z 26.03.2013, s. 3. 
74 Supplement to an Agenda for Peace, Position Paper of the Secretary-General on the Occasion of the 
Fiftieth Anniversary of the United Nations, 3.01.1995, 
<http://www.un.org/documents/ga/docs/50/plenary/a50-60.htm>, dostęp z 26.10.2013, p. 6. 
75 Tamże, p. 18-19. 
76 Tamże, p. 20-21. 
77 Tamże, p. 23. 
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sankcje. Pominięte w Programie dla pokoju rozbrojenie również znalazło się w nowym 

katalogu działań. Najbardziej znamienną zmianą wydaje się jednak wyróżnienie koncepcji 

wymuszania pokoju, która trzy lata wcześniej została potraktowana marginalnie.  

Za podstawową oś klasyfikacyjną uznano kwestię zgody państwa przyjmującego  

na zastosowanie danego instrumentu. Dyplomacja prewencyjna, tworzenie, utrzymanie  

i budowanie pokoju wymagały takiej zgody. Sankcje i wymuszanie pokoju mają charakter 

przymusowy. Rozbrojenie może się odbywać zarówno za zgodą danego państwa, jak i przy 

jego sprzeciwie78.  Co znamienne, w odróżnieniu od Programu dla pokoju, Załącznik nie 

zawiera definicji wymienionych instrumentów. Można przypuszczać, że wynikało to  

z chęci zapewnienia Organizacji swobody interpretacyjnej w przypadku konieczności 

podjęcia działań. 

 W stosunku do szczególnie ważnego instrumentu – operacji utrzymania pokoju – 

Załącznik podkreśla, że prawdopodobieństwo sukcesu rośnie wraz z restrykcyjnym 

przestrzeganiem trzech „klasycznych” zasad: zgody stron, bezstronności i ograniczonego 

użycia siły. Jednocześnie nowe zadania, szczególnie ochrona cywilów i organizacji 

humanitarnych, w praktyce wymusiły łamanie wszystkich powyższych zasad. Przede 

wszystkim, wymagały użycia siły przeciwko jednej ze stron. Wobec braku odpowiedniego 

sprzętu i przygotowania do prowadzenia tego typu działań, skazywało to daną operację na 

porażkę79. Sekretarz Generalny podkreślił, że użycie siły w celu przyspieszenia procesu 

rozwiązywani konfliktu o złożonym podłożu jest bardzo ryzykowne. W szczególności, nie 

należy postrzegać utrzymania i wymuszania pokoju jako części kontinuum. Peacekeeping  

i peace-enforcement to instrumenty alternatywne80. Tak wyraźne rozgraniczenie wynikało 

zapewne z doświadczeń operacji w Somalii. W tym przypadku ONZ stosunkowo płynnie 

przeszło od utrzymania do wymuszania pokoju, co nie przyniosło rozwiązania konfliktu 

wewnętrznego w tym państwie. 

 Kilka miesięcy po opublikowaniu Załącznika do Programu dla pokoju,  

w październiku 1995 r., Departament Operacji Utrzymania Pokoju ONZ wydał Ogólne 

wytyczne dla operacji utrzymania pokoju (General Guidelines for Peacekeeping 

Operations)81. Dokument ten jest szczególnie interesujący, gdyż stanowił pierwszy 

                                                 
78 Tamże, p. 23. 
79 Tamże, p. 34-35. 
80 Tamże, p. 36. 
81 General Guidelines for Peacekeeping Operations, UN/210/TC/GG95, New York 1995, 
<http://j3.rtarf.mi.th/poc/Download/data/genguideforPKO_en.pdf>, dostęp z 26.10.2013. 
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„podręcznik” prowadzenia operacji pokojowych82. Co ważne, katalog „instrumentów 

odpowiedzi na różne typy konfliktów” różni się od zawartego w Załączniku i obejmuje: 

 dyplomację prewencyjną, 

 tworzenie pokoju, 

 utrzymanie pokoju, 

 wymuszanie pokoju, 

 budowanie pokoju83. 

Niezgodność pomiędzy Załącznikiem (będącym raportem Sekretarza Generalnego) 

a Ogólnymi wytycznymi (czyli dokumentem Departamentu podległego Sekretarzowi) 

wskazuje na brak spójnej doktryny w systemie Narodów Zjednoczonych. Co istotne,  

w Ogólnych wytycznych utrzymanie pokoju umieszczono pomiędzy zapisami o tworzeniu  

i wymuszaniu pokoju. Jest to o tyle ważne, że jako podstawę prawną peacemakingu 

wskazano rozdział VI Karty NZ, natomiast kwestie peace-enforcement miał regulować 

rozdział VII tego dokumentu. Peacekeeping został niejako zawieszony pomiędzy tymi 

dwoma źródłami legitymacji, co uzasadniało tezę o operacjach utrzymania pokoju jako 

działaniach z „rozdziału 6 ½” Karty NZ. Jeszcze wyraźniej podkreślono ostateczny 

charakter wymuszania pokoju stwierdzając, że może być zastosowane „gdy wszystkie inne 

wysiłki nie przyniosą rezultatu”84. Sam peacekeeping został zdefiniowany jako „obecność 

Narodów Zjednoczonych w terenie (zazwyczaj obejmująca personel wojskowy i cywilny), 

za zgodą skonfliktowanych stron, w celu wprowadzenia lub monitorowania wprowadzenia 

porozumień odnoszących się do kontroli konfliktów (zawieszenia broni, oddzielenia sił 

itp.) i ich rozwiązania (częściowe lub całościowe regulacje) lub dla zabezpieczenia 

dostarczania pomocy humanitarnej.”85 Istotnym zapisem było też określenie budowania 

pokoju jako działań prowadzonych po konflikcie zbrojnym. We wcześniejszych 

dokumentach – Programie dla pokoju i Załączniku – pomimo stosowanego nazewnictwa 

(post-conflict peace-building), wskazywano na możliwość podejmowania także 

prewencyjnego (przedkonfliktowego) budowania pokoju86. 

                                                 
82 J. Reginia-Zacharski, Problem autoryzacji użycia siły (wojny legalnej) w Organizacji Narodów 
Zjednoczonych po roku 1991 [w:] R. Łoś, J. Reginia-Zacharski, Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 
2010, s. 136. 
83 General guidelines…, s. 5-6. 
84 Tamże, s. 6. 
85 Tamże, s. 6. 
86 Por. np. Supplement to an Agenda…, p. 49. 
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 Ogólne wytyczne zawierają wyliczenie typów operacji utrzymania pokoju. Są to: 

utrzymanie zawieszenia broni i oddzielenie sił (maintenance of cease-fires and separation 

of forces)87, rozmieszczenie prewencyjne (preventive deployment)88, wprowadzenie 

całościowych rozwiązań konfliktu (implementation of comprehensive settlements)89 oraz 

ochrona operacji humanitarnych podczas trwających konfliktów (protection  

of humanitarian operations during continuing conflicts)90. Ogólne wytyczne zawierają 

również zbiorczy katalog zasad operacji utrzymania pokoju. Są to: legitymacja, stałe 

i aktywne wsparcie Rady Bezpieczeństwa, nieprzerwane zaangażowanie państw 

dostarczających oddziałów, jasny i możliwy do wykonania mandat, zgoda i współpraca 

stron konfliktu, bezstronność i obiektywizm, nieużycie siły oraz jedność (przez co 

rozumiano działanie operacji jako „zintegrowanej jednostki odzwierciedlającej wolę 

społeczności międzynarodowej”)91. 

Dekada lat 90. XX w., a szczególnie jej początek, była okresem rozwoju doktryny  

i praktyki prowadzenia operacji pokojowych. ONZ odnotowała pewne sukcesy, poniosła 

jednak także szereg porażek. Całościowej oceny doświadczeń organizacji w tej dziedzinie 

dokonał zespół, na którego czele stał doświadczony algierski dyplomata, Lakhdar Brahimi. 

Owocem prac ekspertów był Raport Panelu ds. Operacji Pokojowych Narodów 

Zjednoczonych (Report of the Panel on United Nations Peace Operations)92. Dokument, 

zwany potocznie Raportem Brahimiego, został opublikowany w sierpniu 2000 r. i poza 

praktycznymi rekomendacjami, poruszał również istotne kwestie doktrynalne. W raporcie 

stwierdzono, że operacje pokojowe obejmują trzy grupy działań: 

                                                 
87 Tradycyjny peacekeeping, rozwinięty podczas zimnej wojny. Zakłada on obecność obserwatorów 
wojskowych (nieuzbrojonych) lub sił pokojowych. Celem tego typu operacji jest „zapewnienie stron, że 
<<wróg>> nie będzie mógł wykorzystać zawieszenia broni do uzyskania przewagi militarnej”.: General 
Guidelines…, s. 9. 
88 Ujmowane w Programie dla pokoju jako element tworzenia pokoju, w Ogólnych wytycznych zostało 
zdefiniowane jako „środek budowania zaufania […] zapewniający pewien poziom transparentności 
zapobiegający błędnej ocenie sytuacji, która może doprowadzić do wojny.” Rozmieszczenie prewencyjne 
„podnosi cenę polityczną agresji w obszarze jego prowadzenia”.: Tamże, s. 10. 
89 To nowy rodzaj operacji, który wykształcił się pod koniec lat 80. XX w. ONZ wspiera całościowe 
rozwiązanie konfliktu. Oznacza to podjęcie znacznie szerszego zakresu obowiązków w stosunku do 
tradycyjnego peacekeepingu, np. organizacji wyborów i wspierania reform konstytucyjnych.: Tamże, s. 11. 
90 podobnie jak poprzedni typ, również tego rodzaju działania zostały podjęte dopiero wraz z zakończeniem 
zimnej wojny, np. w Somalii. Podkreślono, że w warunkach chaosu i anarchii wewnątrz państwa, siły 
pokojowe nierzadko zmuszone są do naruszenia zasady ograniczonego użycia siły i podjęcia walki jako 
strona konfliktu. „Ukazuje to ograniczenia operacji utrzymania pokoju w zderzeniu z determinacją danej 
strony do kontynuowania walki”.: Tamże, s. 12. 
91 Tamże, s. 14-24. 
92 Report of the Panel on United Nations Peace Operations, A/55/305; S/2000/809, 
<http://www.unrol.org/files/brahimi%20report%20peacekeeping.pdf>, dostęp z 26.10.2013. 
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 zapobieganie konfliktom i tworzenie pokoju (conflict prevention and peacemaking) 

– polegające na zastosowaniu narzędzi dyplomacji i mediacji do powstrzymania 

konfliktu zbrojnego93, 

 utrzymanie pokoju (peacekeeping) – „to prowadzone od 50 lat przedsięwzięcie, 

które w przeciągu ostatniej dekady [lat 90. XX w. – przyp. aut.] podlegały szybkiej 

ewolucji od tradycyjnego, głównie wojskowego modelu obserwacji zawieszenia 

broni i separacji stron po konfliktach międzypaństwowych, do modelu złożonego, 

polegającego na współpracy elementów wojskowych i cywilnych w celu budowy 

pokoju w niebezpiecznym środowisku po wojnach domowych”94, 

 budowanie pokoju (peacebuilding) – to środki stosowane w celu „ponownego 

utworzenia fundamentów pokoju i dostarczenia narzędzi do budowy na tych 

fundamentach czegoś więcej niż tylko braku wojny”95.  

Co znamienne, Raport Brahimiego wśród operacji pokojowych nie wymienia 

wymuszania pokoju. Wiąże się to z założeniem, że podstawą zaangażowania ONZ 

powinno być uprzednie zawarcie przez strony porozumienia pokojowego. Innymi słowy, 

aby Organizacja podjęła operację utrzymania pokoju, na danym obszarze musi 

występować stan pokoju, który można utrzymać (a peace to keep)96. Jednocześnie eksperci 

podkreślili, że operacje utrzymania pokoju powinny posiadać zasoby, które umożliwiają 

wypełnianie mandatu i realizację prawa do samoobrony. „Zasady użycia broni powinny 

być wystarczająco mocne, by siły ONZ nie były zmuszone oddać inicjatywy 

atakującym”.97 Także zasada bezstronności nie może być absolutyzowana – łamanie 

porozumienia pokojowego przez jedną ze stron powinno spotkać się z odpowiedzią ONZ. 

Trzecia z „klasycznych” zasad – zgoda stron – również została określona jako niejasna. 

Zaproponowana przez Raport Brahimiego interpretacja zasad operacji utrzymania pokoju 

otwierała tym samym możliwość podjęcia w jej ramach działań wymuszających. 

W 2003 r. Departament Operacji Utrzymania Pokoju wydał Podręcznik 

wielowymiarowych operacji utrzymania pokoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

Publikacja ta ma odmienny charakter niż pochodzące z 1995 r. Ogólne wytyczne. Przede 

wszystkim, Podręcznik pozbawiony jest części definicyjnej i skupia się na wyliczeniu oraz 
                                                 
93 Tamże, p. 11. 
94 Tamże, p. 12. 
95 Tamże, p. 13. 
96 Handbook on United Nations Multidimensional Peacekeeping Operations, 2003, 
<http://www.peacekeepingbestpractices.unlb.org/Pbps/library/Handbook%20on%20UN%20PKOs.pdf>, 
dostęp z 26.10.2013, s. 6. 
97 Report of the Panel…, s. X. 
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dokładnym opisie zadań operacji. Jednocześnie stanowi on pierwszy dokument, który 

podkreśla wielowymiarowy charakter operacji utrzymania pokoju. Oznacza to, że personel 

wojskowy, policyjny i cywilny wykonywał zadania znacznie wykraczające poza 

„tradycyjne” obowiązki personelu tego typu operacji. W celu zilustrowania różnorodności 

funkcji operacji wielowymiarowych, warto odwołać się do tytułów rozdziałów 

Podręcznika. Są to np. pomoc przy wyborach; policja, sądownictwo i korekcyjne aspekty 

rządów prawa; prawa człowieka czy wreszcie odbudowa, rozwój i trwały pokój98.  

W kontekście poszukiwania definicji operacji pokojowej należy również podkreślić, że  

w publikacji z 2003 r. zrównano pojęcia wielowymiarowej operacji utrzymania pokoju  

i operacji pokojowej99. 

Najnowszym dokumentem, w którym podjęto próbę zdefiniowania  

i sklasyfikowania operacji pokojowych, są wydane w 2008 r. Operacje utrzymania pokoju 

Narodów Zjednoczonych: zasady i wytyczne (United Nations Peacekeeping Operations. 

Principles and Guidelines)100. „Spektrum działań na rzecz pokoju i bezpieczeństwa” objęło 

pięć rodzajów wysiłków: 

 zapobieganie konfliktom (conflict prevention) – „stosowanie środków 

strukturalnych lub dyplomatycznych w celu zapobieżenia przekształceniu się 

napięć i sporów wewnętrznych oraz międzynarodowych w konflikty”101. 

Przykładami tego typu działań są dobre usługi Sekretarza Generalnego  

i rozmieszczenie prewencyjne, 

 tworzenie pokoju (peacemaking) to „środki, zazwyczaj działania dyplomatyczne, 

stosowne w odniesieniu do toczących się konfliktów, mające na celu 

doprowadzenie do zawarcia porozumienia pokojowego przez zwaśnione 

strony.”102, 

 utrzymanie pokoju (peacekeeping) „to technika przeznaczona do zachowania 

pokoju (nawet kruchego) po wstrzymaniu walk i do wspomagania implementacji 

porozumienia pokojowego wypracowanego przez operację tworzenia pokoju.  

Na przestrzeni lat peacekeeping przeszedł ewolucję od opartego głównie na siłach 

zbrojnych modelu misji powołanych w celu obserwowania zawieszenia broni  

                                                 
98 Handbook on United…, Contents. 
99 Tamże, s. 10. 
100 United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines, 
<http://pbpu.unlb.org/pbps/library/capstone_doctrine_eNg.pdf>, dostęp z 26.10.2013. 
101 Tamże, s. 17. 
102 Tamże, s. 17-18. 
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i rozdzielania walczące strony po konfliktach międzypaństwowych do 

kompleksowego modelu opartego na współpracy elementów wojskowych, 

policyjnych i cywilnych, współpracujących w celu stworzenia podstaw trwałego 

pokoju”103. Definicja ta stanowi niemal dosłowne powtórzenie zapisów Raportu 

Brahimiego, 

 wymuszanie pokoju (peace enforcement) to „stosowanie na podstawie autoryzacji 

Rady Bezpieczeństwa szeregu środków przymusu, w tym użycia siły militarnej. 

Działania te są podejmowane w celu przywrócenia międzynarodowego pokoju  

i bezpieczeństwa w sytuacjach, w których Rada Bezpieczeństwa stwierdzi 

występowanie zagrożenia dla pokoju, naruszenia pokoju lub aktu agresji”104.  

W tym miejscu podkreślono, że do podjęcia działań wymuszających Rada 

Bezpieczeństwa może upoważnić organizacje regionalne, 

 budowanie pokoju (peacebuilding) to „szereg środków mających na celu 

ograniczenie ryzyka wybuchu lub nawrotu konfliktu poprzez wzmocnienie 

potencjału państwa w dziedzinie zarządzania kryzysowego na wszystkich 

poziomach oraz stworzenie podstaw trwałego pokoju i rozwoju”105. 

Bardzo istotną cechą powyższej klasyfikacji jest zawarcie w niej wymuszania 

pokoju. Jak wynika z powyższej analizy, działania typu peace enforcement znalazły się  

w Programie dla pokoju jako element uwiarygodniający tworzenie pokoju. W Załączniku  

i Ogólnych wytycznych były już samodzielnym typem działania, jednak wyraźnie 

odróżnianym od pozostałych ze względu na brak zgody państwa przyjmującego na jego 

zastosowanie oraz podstawę prawną (rozdział VII Karty NZ). Wymuszanie pokoju nie 

znalazło się natomiast w Raporcie Brahimiego. Publikacja z 2008 r. powraca do praktyki  

z lat 90. i umieszcza peace enforcement pośród instrumentów na rzecz międzynarodowego 

pokoju i bezpieczeństwa. 

Analizowany dokument wprowadza bardzo ważne pojęcie wzmocnionego 

utrzymania pokoju (robust peacekeeping). Można przyjąć, że jest to instrument pośredni 

pomiędzy „tradycyjnym” utrzymaniem pokoju i działaniami typu peace enforcement. 

Wzmocniony peacekeeping dopuszcza ofensywne użycie siły na poziomie taktycznym, 

„szczególnie gdy państwo nie może zapewnić bezpieczeństwa i utrzymać porządku 

                                                 
103 Tamże, s. 18. 
104 Tamże, s. 18. 
105 Tamże, s. 18. 
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publicznego”106. Oznacza to, że tego rodzaju operacja wspiera niezdolny do wypełniania 

swoich funkcji rząd państwa dysfunkcyjnego. Jedna z naczelnych zasad prowadzenia 

operacji pokojowych – zgoda stron – odnosi się w takim przypadku głównie do zgody 

rządu państwa przyjmującego. Trudno bowiem domniemywać, by ugrupowania łamiące 

porozumienia pokojowe były przychylne obecności sił międzynarodowych w danym 

państwie. W konsekwencji, kierowanie się zasadą pełnej bezstronności nie jest możliwe. 

Siła jest używana przeciw jednej ze stron konfliktu i wzmacnia pozycję innej, najczęściej 

rządu. Równocześnie, autorzy analizowanego dokumentu nakreślili wyraźne – ich zdaniem 

– różnice pomiędzy nowym typem działań a wymuszaniem pokoju. Peace enforcement 

zakłada brak zgody rządu państwa przyjmującego. Ponadto, dopuszcza użycie siły na 

poziomie strategicznym i międzynarodowym. Wzmocniony peacekeeping opiera się na 

zgodzie rządu i użyciu siły na niższym, taktycznym szczeblu. Wydaje się jednak, że 

rozróżnienie pomiędzy poziomami taktycznym oraz strategicznym i międzynarodowym  

w warunkach umiędzynarodowionego konfliktu wewnętrznego (np. Demokratyczna 

Republika Konga) jest w praktyce niemożliwe. W 2008 r. ONZ powróciła więc do 

koncepcji „silnych” operacji pokojowych z początku lat 90. XX w. 

Należy również zwrócić uwagę na szczególny sposób definiowania budowania 

pokoju. Obok występujących w poprzednich dokumentach ogólnikowych zapisów  

o „tworzeniu podstaw trwałego pokoju i rozwoju”, wspomniano także o „wzmacnianiu 

potencjału państwa”107. Oznacza to, że w początkach XXI w. ONZ postrzega budowanie 

państwa jako element i warunek konieczny budowania pokoju. Jest to o tyle istotne, że 

nierzadko spotyka się twierdzenia o wzajemnym wykluczaniu się obu procesów. Problem 

ten zostanie omówiony w dalszej części rozdziału. 

W analizowanym dokumencie przedstawiono również poszczególne działania na 

rzecz międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w świetle kolejnych faz konfliktu 

zbrojnego. Przed wybuchem konfliktu podejmowane są wysiłki prewencyjne, natomiast po 

rozpoczęciu walk – działania z zakresu tworzenia pokoju. ONZ może się także odwołać do 

wymuszania pokoju. Tworzenie i wymuszanie mogą zachodzić w tym samym czasie. Ich 

celem jest doprowadzenie do zakończenia walk, lecz w niektórych przypadkach mogą być 

prowadzone także po zawarciu zawieszenia broni. Wraz z zawieszeniem broni ONZ może 

rozpocząć operację utrzymania pokoju, która stanowi część szerszych wysiłków 

związanych z budowaniem pokoju oraz zapobieganiem ponownemu wybuchowi konfliktu. 

                                                 
106 Tamże, s. 19. 
107 Tamże, s. 18. 
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Równocześnie, peacekeeping może objąć elementy tworzenia i wymuszania pokoju. 

Zapisy dokumentu tylko częściowo pokrywając się z praktyką prowadzenia operacji 

pokojowych. Wiele z nich toczy się w warunkach konfliktu zbrojnego. Ich rozpoczęcie 

wiąże się co prawda z zawarciem przez strony porozumienia o zawieszeniu broni lub 

nawet porozumienia pokojowego. Jednak z uwagi na specyfikę współczesnych konfliktów 

zbrojnych (przede wszystkim proliferację walczących podmiotów) w obszarze 

rozmieszczenia nierzadko prowadzone są walki. W niektórych przypadkach, np.  

w Demokratycznej Republice Konga, operacje pokojowe stają się ich stroną. Sprawia to, 

że przynajmniej niektóre z operacji określane mianem peacekeepingu stanowią de facto 

działania z pogranicza utrzymania i wymuszania pokoju. Prawdopodobnie było to 

przyczyną wyróżnienia podtypu utrzymania pokoju w postaci wzmocnionego utrzymania 

pokoju (robust peacekeeping). 

Analizowane powyżej dokumenty i publikacje stanowią jedynie niewielką część 

dorobku prawnego i konceptualnego ONZ poświęconego operacjom pokojowym. Innymi 

ważnymi dokumentami są np. przygotowany przez DPKO i DFS Nowy program 

partnerstwa. Wytyczenie nowego horyzontu dla operacji utrzymania pokoju ONZ (A New 

Partnership Agenda. Charting a New Horizon for UN Peacekeeping) z 2009 r. oraz liczne 

raporty Sekretarza Generalnego, np. Brak wyjścia bez strategii: Decyzje Rady 

Bezpieczeństwa a zakończenie lub przekształcenie operacji utrzymania pokoju ONZ  

(No exit without strategy: Security Council decision-making and the closure or transition 

of United Nations peacekeeping operations) z 2001 r.108 

Oprócz wymienionych „specjalistycznych” publikacji, poświęconych wyłącznie 

odpowiedzi na zagrożenia dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, problematyka 

ta była poruszana również w dokumentach dotyczących całościowej reformy ONZ. Do 

grupy tej należy zaliczyć m.in. raport Kofiego Annana W większej wolności: rozwój, 

bezpieczeństwo i prawa człowieka dla wszystkich (In larger freedom: towards 

development, security and human rights for all) z 2005 r. oraz raport Wysokiego Panelu 

ds. Zagrożeń, Wyzwań i Zmiany pt. Bezpieczniejszy świat: nasza wspólna 

                                                 
108 Por. A New Partnership Agenda. Charting a New Horizon for UN Peacekeeping, Department of 
Peacekeeping Operations and Department of Field Support, July 2009, 
<http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/newhorizon.pdf>, dostęp z 25.10.2013 oraz No exit without 
strategy: Security Council decision-making and the closure or transition of United Nations peacekeeping 
operations, S/2001/394, 
<http://pksoi.army.mil/doctrine_concepts/documents/UN%20Policy%20Documents/No%20exit%20without
%20strategy.pdf>, dostęp z 26.10.2013. 
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odpowiedzialność (A more secure world: our shared responsibility) z 2004 r.109 

Szczegółowa analiza tych dokumentów przekracza ramy niniejszej dysertacji. Należy 

jednak podkreślić, że poczynione w nich odniesienia do problematyki pokoju  

i bezpieczeństwa stanowią dowód na priorytetową pozycję, jaką działania te zajmują w 

katalogu aktywności Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

 

Podczas kilkudziesięciu lat prowadzenia operacji pokojowych w ramach ONZ 

podjęto wysiłki na rzecz wypracowania ich definicji i klasyfikacji. Starania te uległy 

intensyfikacji po zakończeniu zimnej wojny. Wydaje się, iż wynikało to z przyjęcia, że 

operacje pokojowe staną się stałym instrumentem reagowania Organizacji na konflikty  

i kryzysy w niestabilnych regionach świata. Podczas zimnej wojny operacjom pokojowym 

towarzyszył duch tymczasowości (ad hoscism), co utrudniało prace nad spójną koncepcją 

operacji pokojowych. Pomimo starań kolejnych Sekretarzy Generalnych – Butrosa 

Ghaliego i Kofiego Annana – w omawianej dziedzinie nadal występują liczne 

niespójności. Niektóre z definicji są niejasne i niejednoznaczne. Samo pojęcie operacji 

utrzymania pokoju obejmuje – zdaniem ONZ – tak szerokie spektrum aktywności i tak 

bardzo pokrywa się z elementami innych typów operacji, szczególnie budowania pokoju, 

iż określenie to może w praktyce oznaczać niemal każde działanie Organizacji w terenie. 

Niespójności w koncepcji operacji pokojowych są jednak korzystne z punktu widzenia 

ONZ, gdyż umożliwiają prowadzenie działań dopasowanych do bieżących potrzeb bez 

związania sztywnymi wytycznymi dokumentów programowych. Należy również zwrócić 

uwagę na fakt, że dorobek prawny i konceptualny ONZ stanowi swego rodzaju kompromis 

pomiędzy ścierającymi się wizjami i interesami różnych państw. Wyważony język 

oficjalnych dokumentów wynika z charakteru ONZ jako organizacji powszechnej. 

 

2.2.2. Operacje pokojowe w dorobku prawnym wybranych organizacji regionalnych 

ONZ nie jest jedyną organizacją podejmującą działania na rzecz 

międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Bardzo aktywny w tej dziedzinie jest Sojusz 

Północnoatlantycki, który prowadzi „operacje wsparcia pokoju” (peace support 

operations, PSO). W opublikowanym w 2001 r. dokumencie Operacje wsparcia pokoju, 

termin tej jest definiowany jako „wielofunkcyjne operacje, przeprowadzane w sposób 
                                                 
109 In larger freedom: towards development, security and human rights for all, Report of the Secretary-
General, A/59/2005, <http://www.globalpolicy.org/images/pdfs/followupreport.pdf>, dostęp z 26.10.2013 
oraz A more secure world: our shared responsibility, Report of the High-level Panel on Threats, Challenges 
and Change, <http://www1.umn.edu/humanrts/instree/report.pdf>, dostęp z 26.10.2013. 
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bezstronny, zazwyczaj dla wsparcia posiadającej uznanie organizacji międzynarodowej, 

takiej jak ONZ i OBWE, obejmujące siły militarne oraz agencje dyplomatyczne  

i humanitarne. PSO mają na celu osiągnięcie długoterminowego rozwiązania politycznego 

lub innych określonych warunków”110. Według klasyfikacji NATO, operacje wsparcia 

pokoju obejmują: 

 zapobieganie konfliktom – to szereg działań, zarówno pokojowych 

(przeprowadzanych w oparciu o rozdział VI Karty NZ), jak i siłowych  

(np. rozmieszczenie prewencyjne, które „może wymagać postawy bojowej  

i mandatu wymuszającego” opartego o rozdział VII Karty NZ)111, 

 utrzymanie pokoju – to operacje podejmowane „w zgodzie z zasadami rozdziału  

VI Karty NZ w celu monitorowania i ułatwiania wprowadzania porozumienia 

pokojowego”112. NATO podkreśliło przy tym znaczenie zasad wypracowanych 

przez ONZ – zgody stron, bezstronności i ograniczonego użycia siły113, 

 wymuszanie pokoju – operacje podejmowane na podstawie artykułu VII Karty NZ. 

„Z natury przymusowe, są przeprowadzane, gdy zgoda wszystkich stron konfliktu 

nie została osiągnięta lub gdy może ona być niepewna. Ich celem jest utrzymanie 

lub przywrócenie pokoju albo też wymuszenie warunków określonych  

w mandacie”114. Operacja wymuszania pokoju nie ma na celu pokonania 

przeciwnika, lecz skłonienie go do zgody na proponowany sposób rozwiązania 

konfliktu.  

 tworzenie pokoju – to „działania dyplomatyczne” podejmowane po rozpoczęciu 

konfliktu, mające na celu zawarcie zawieszenia broni lub szybkie rozwiązanie 

konfliktu”115, 

 budowanie pokoju – „obejmuje działania wspierające środki polityczne, 

ekonomiczne, społeczne i militarne, mające na celu wzmocnienie politycznego 

rozwiązania konfliktu”116. Budowanie pokoju wymaga zaangażowania organizacji 

humanitarnych i rozwojowych, ale obecność wojskowa na danym obszarze również 

                                                 
110 Peace Support Operations, AJP-3.4.1, NATO 2001, <http://www.osrh.hr/smvo/Library/ajp-3.4.1.pdf>, 
dostęp z 26.10.2013, p. 0202. 
111 Tamże, p. 0212. 
112 Tamże, p. 0216. 
113 Tamże, p. 0216. 
114 Tamże, p. 0217. 
115 Tamże, p. 0221. 
116 Tamże, p. 0222. 
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jest pożądana. Zwiększa ona wiarygodność i bezpieczeństwo działań, 

podejmowanych przez cywilów117, 

 operacje humanitarne – przeprowadzane niezależnie lub jako element innej operacji 

wsparcia pokoju. Mogą poprzedzić lub mieć miejsce w trakcie działań 

podejmowanych przez organizacje humanitarne118. 

Wysiłki na rzecz międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa prowadzi również 

Unia Europejska. Już w 1992 r. Unia Zachodnioeuropejska (Western European Union, 

WEU) ogłosiła katalog tzw. misji petersberskich119. Były to: zadania humanitarne  

i ratownicze (humanitarian and rescue tasks), zadania związane z utrzymaniem pokoju 

(peacekeeping tasks) oraz zadania sił zbrojnych w procesie zarządzania kryzysowego,  

w tym tworzenie pokoju (tasks of combat forces in crisis management, including 

peacemaking). W ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa prowadzone 

są obecnie misje (cywilne) i operacje (militarne). W Traktacie z Lizbony (art. 28b p.1) 

stwierdzono, iż obejmują one: „wspólne działania rozbrojeniowe, misje humanitarne  

i ratunkowe, misje wojskowego doradztwa i wsparcia, misje zapobiegania konfliktom  

i utrzymania pokoju, misje zbrojne służące zarządzaniu kryzysowemu, w tym misje 

przywracania pokoju i operacje stabilizacji sytuacji po zakończeniu konfliktów 

zbrojnych”120. Podczas wymienionych misji, podejmowane są następujące działania: 

zapobieganie konfliktom (conflict prevention), reagowanie kryzysowe (crisis response), 

zarządzanie kryzysowe (crisis management), stabilizację i odbudowę (stabilisation and 

long-term recovery), rekoncyliację (reconciliation), rekonstrukcję (reconstruction) oraz 

rozwój (development), mające na celu „zachowanie pokoju i wzmocnienie bezpieczeństwa 

międzynarodowego”121.  

Czwartą organizacją podejmującą operacje pokojowe, szczególnie istotną z uwagi 

na temat niniejszej dysertacji, jest Unia Afrykańska. Choć pierwsza operacja pokojowa 

została podjęta przez poprzedniczkę UA – Organizację Jedności Afrykańskiej – już w 1981 

r., to prace nad doktryną tego typu operacji podjęto dopiero w pierwszej dekadzie XXI  

                                                 
117 Tamże, p. 0224. 
118 Tamże, p. 0225. 
119 Petersberg Declaration of Western European Union Council of Ministers, Bonn, 19 June 1992, 
<http://www.weu.int/documents/920619peten.pdf>, dostęp z 26.10.2013, p. II.4. 
120 Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską 
podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., art. 28b p. 1, <http://eur-
lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:PL:HTML>, (dostęp: 12.05.2013). Należy zaznaczyć, że 
w angielskiej wersji językowej traktatu mówi się nie o „misjach”, lecz „zadaniach (ang. tasks) lub – w 
przypadku rozbrojenia – operacjach (ang. joint disarmament operations). 
121 Crisis Response, <http://eeas.europa.eu/crisis-response/index_en.htm>, (dostęp: 11.05.2013). 
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w. W 2006 r. opublikowano dokument Afrykańskie Siły Pokojowe. Doktryna operacji 

wsparcia pokoju (African Standby Force. Peace Support Operations Doctrine). 

Zdefiniowano w nim operacje wsparcia pokoju jako „wielofunkcyjne operacje, 

podejmowane w celu przywrócenia lub utrzymania pokoju w obszarze działania, 

prowadzone bezstronnie przez komponenty dyplomatyczny, wojskowy i cywilny  

w zgodzie z celami i zasadami Karty NZ”122. Wymieniono przy tym następujące rodzaje 

podejmowanych działań: 

 zapobieganie konfliktom, 

 tworzenie pokoju, 

 wymuszanie pokoju, 

 utrzymanie pokoju, 

 budowanie pokoju, 

 operacje humanitarne. 

Powyższa klasyfikacja odzwierciedla tę przyjętą przez NATO. Także sposób 

definiowania poszczególnych typów operacji wsparcia pokoju jest bardzo podobny. Należy 

równocześnie podkreślić, że specyfika konfliktów na kontynencie afrykańskim przyczyniła 

się do odmiennego interpretowania niektórych zapisów. Przede wszystkim, w kwestii 

operacji utrzymania pokoju stwierdzono, że UA przyjmuje odmienną w stosunku do ONZ  

i NATO strategię wejścia (entry strategy). Podczas gdy ONZ i NATO naciskają na 

zawarcie przez strony porozumienia pokojowego przed rozmieszczeniem operacji, Unia 

rozwija „odmienną doktrynę operacji utrzymania pokoju: zamiast czekać na pokój, który 

będzie można utrzymać, UA postrzega peacekeeping jako możliwość ustanowienia pokoju 

przed utrzymywaniem go.”123 Oznacza to, że Unia skłania się do koncepcji wzmocnionego 

utrzymania pokoju i jest skłonna do podejmowania interwencji w trakcie konfliktu, a nie 

dopiero po jego wygaszeniu. 

 

 

 

 
                                                 
122 African Standby Force Peace Support Operation Doctrine, 
<http://consilium.europa.eu/media/1308809/00_asf_pso_doctrine.pdf>, dostęp z 26.10.2013, s. 148. 
123 Report of the Chairperson of the Commission on the Partnership between The African Union and The 
United Nations on Peace and Security: Towards Greater Strategic and Political Coherence, 
PSC/PR/2(CCCVII), Peace and Security Council 307th Meeting, Addis Ababa, Ethiopia, 9 January 2012, 
<http://www.peaceau.org/uploads/report-au-un-jan2012-eng.pdf>, dostęp z 26.10.2013. 
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2.2.3. Terminy pokrewne i powiązane 

 Z analizowanymi powyżej pojęciami związanych jest kilka innych ważnych 

terminów, takich jak: bezpieczeństwo jednostki ludzkiej (human security), 

odpowiedzialność za ochronę (responsibility to protect, R2P), interwencja humanitarna 

(humanitarian intervention), budowanie państwa (statebuilding), budowanie narodu 

(nationbuilding), operacja stabilizacyjna (stability operation) oraz misja polityczna 

(political mission). Ich relacje z szeroko pojętymi operacjami pokojowymi są różnorodne. 

W celu zapewnienia jednoznaczności terminologii stosowanej w dysertacji, terminy te 

zostaną poddane syntetycznej analizie. 

 Pierwsze trzy terminy są ze sobą silnie powiązane. Powszechnie uważa się, że 

pojęcie „bezpieczeństwo jednostki ludzkiej” zostało wprowadzone przez ONZ. W 1994  

r. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ogłosił Raport nt. Rozwoju Społecznego 

(Human Development Report, HDR), noszący podtytuł Nowe wymiary bezpieczeństwa 

jednostki ludzkiej (New Dimensions of Human Security)124. Należy równocześnie 

podkreślić, że elementy tej koncepcji pojawiały się już wcześniej125. Human security 

można zdefiniować jako koncepcję, zgodnie z którą kluczową wartością jest 

bezpieczeństwo jednostki ludzkiej, składające się z siedmiu czynników: ekonomicznego, 

żywnościowego, zdrowotnego, ekologicznego, osobistego, zbiorowości (komunalnego) 

oraz politycznego126.  Wprowadzenie pojęcia bezpieczeństwa jednostki ludzkiej można 

uznać za istotną zmianę w postrzeganiu bezpieczeństwa. W centrum tradycyjnego 

dyskursu o problemach bezpieczeństwa umieszczano państwo (state security lub national 

security). Human security – zgodnie z nazwą – wysuwa na plan pierwszy bezpieczeństwo 

jednostki ludzkiej jako podstawę bezpieczeństwa państwa127. 

 Z przesunięciem centralnego podmiotu bezpieczeństwa z państwa na jednostkę 

ludzką, rozwojem praw człowieka oraz rosnącą po zimnej wojnie liczbą państw 

demokratycznych związany jest rozwój koncepcji odpowiedzialności za ochronę 
                                                 
124 Human Development Report 1994. New Dimensions of Human Security, United Nations Development 
Program Report 1994, <http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1994/chapters/>, dostęp z 26.10.2013. 
125 Na przykład w 1991 r. grupa przywódców na czele z prezydentem Ugandy Yoweri Musevenim 
opracowała tzw. Dokument z Kampali, składający się z czterech „koszyków”: bezpieczeństwa, stabilności, 
rozwoju i współpracy. Co znamienne, zdaniem autorów dokumentu „koncepcja bezpieczeństwa wychodzi 
poza ramy militarne; obejmuje wszystkie aspekty życia społecznego, w tym wymiary gospodarczy, 
polityczny i społeczny”. Za: Conference on Security, Stability, Development & Cooperation in Africa 
(CSSDS), Kampala 19-22.08.1991, <http://www.au2002.gov.za/docs/key_oau/cssdca.htm>, dostęp z 
26.10.2013. 
126 Human Development Report 1994…, s. 24-33. 
127 F. Soederbaum, B. Hettne, Regional Security in Global Perspective [w:] Africa’s New Peace and Security 
Architecture: Promoting Norms and Institutionalizing Solutions, red. J.G. Porto, U. Engel, Farnham 2010, s. 
16. 



93 
 

(Responsibility to Protect, R2P) i suwerenności jako odpowiedzialności (sovereignty  

as responsibility). Uważa się, że pojęcia te zostały wprowadzone w raporcie 

Międzynarodowej Komisji ds. Interwencji i Suwerenności Państw pt. Odpowiedzialność  

za ochronę z 2001 r.128 Francis Deng przekonuje jednak, iż kształtowały się stopniowo  

w latach 90. XX w., a raport Komisji jedynie wprowadził je do głównego nurtu debaty  

o bezpieczeństwie globalnym. Choć dokument ten został wypracowany poza systemem 

Narodów Zjednoczonych, jego kluczowe tezy zostały zaadoptowane m.in. w rezolucji 

Rady Bezpieczeństwa nr 1674 z 2006 r.129 

 Zdaniem Francisa Denga jedno z kluczowych pojęć w stosunkach 

międzynarodowych – suwerenność (sovereigty) – przeszło ewolucję w ostatnich kilku 

stuleciach. Traktat westfalski z 1648 r. ustanowił system międzynarodowy, złożony  

z suwerennych państw narodowych. Suwerenność oznaczała prawo władzy danego 

państwa do sprawowania niczym nieograniczonej kontroli nad danym terytorium  

i zamieszkującą je ludnością. „Absolutyzowanie” suwerenności zaczęło ulegać zmianie 

dopiero po II wojnie światowej na skutek rozwoju idei demokratycznych i praw człowieka. 

O ile podczas zimnej wojny wartości te traktowane były nierzadko wyłącznie 

instrumentalnie, o tyle ich znaczenie istotnie wzrosło po zakończeniu rywalizacji USA  

i ZSRR. W połączeniu ze słabnięciem władzy państwa, spowodowanym m.in. procesami 

globalizacyjnymi, oznaczało to odejście od pojmowania suwerenności jako niczym 

nieograniczonego atrybutu władzy państwowej. Po zimnej wojnie suwerenność jest coraz 

częściej pojmowana jako odpowiedzialność państwa (sovereignty as responsibility) za 

bezpieczeństwo i dobrobyt obywateli oraz jednostek przebywających na jego terytorium130. 

 Główną sferą odpowiedzialności państwa jest ochrona obywateli. Zgodnie  

z koncepcją R2P „tam, gdzie ludność odnosi poważną krzywdę, będącą rezultatem wojny 

wewnętrznej, powstania, represji lub upadku państwa, natomiast państwo nie chce lub nie 

może temu zapobiec, zasada nieingerencji w sprawy wewnętrzne ustępuje przed zasadą 

międzynarodowej odpowiedzialności za ochronę [ludności cywilnej - przyp. aut.]”131. 

Oznacza to nałożenie na ONZ i jej państwa członkowskie obowiązku interweniowania  

w sytuacjach kryzysowych (responsibility to react), zapobiegania ich występowaniu 

(responsibility to prevent) oraz udzielania trwałej pomocy rządowi państwa borykającego 
                                                 
128 The Responsibility to Protect. Report of the International Commission on Intervention and State 
Sovereignty, <http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf>, dostęp z 22.07.2013. 
129 F. Deng, The evolution of the idea of ‘sovereignty as responsibility [w:] From Global Apartheid to Global 
Village. Africa and the United Nations, red. A. Adebayo, Scottsville 2009, s. 191-213. 
130 Tamże, s. 192-193. 
131 The Responsibility to Protect…, s. XI. 
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się z problemami, aż do uzyskania przez niego zdolności do efektywnego wypełniania 

swoich funkcji (responsibility to rebuild)132. Formalny wymóg autoryzacji tego typu 

działań przez Radę Bezpieczeństwa poważnie ogranicza rzeczywiste możliwości 

stosowania zasady odpowiedzialności za ochronę, czyniąc ją zakładniczką interesów 

najważniejszych mocarstw133. Równocześnie należy podkreślić, że w centrum koncepcji 

R2P znajduje się nie społeczność międzynarodowa, lecz państwo. To ono obarczone jest 

odpowiedzialnością za zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. Dopiero w sytuacji, gdy 

rząd nie wypełnia tej podstawowej funkcji w sposób efektywny, społeczność 

międzynarodowa upoważniona jest do podjęcia działań naruszających suwerenność. 

Z zasadą odpowiedzialności za ochronę związane jest pojęcie „interwencji 

humanitarnej” (humanitarian intervention). Zdaniem J.L. Holzgrefe’a jest to „użycie siły 

lub groźba jej użycia ponad granicami państwa przez państwo (lub grupę państw) mająca 

na celu zapobieganie lub zakończenie masowego i poważnego łamania podstawowych 

praw człowieka obywateli innych państw, bez zgody państwa, na którego terytorium 

stosowana jest siła.”134 Można przyjąć, że interwencja humanitarna jest najbardziej 

„inwazyjnym” instrumentem, za pomocą którego społeczność międzynarodowa egzekwuje 

zasadę odpowiedzialności za ochronę. Różni się ona od operacji pokojowej przede 

wszystkim tym, iż jest podejmowania bez zgody państwa (rządu państwa przyjmującego). 

Przykładem interwencji humanitarnej może być operacja NATO w Kosowie w marcu-

czerwcu 1999 r. Działania Sojuszu ukazują jeszcze jedną istotną różnicę pomiędzy 

operacją pokojową i interwencją humanitarną – ta druga może być podejmowana bez 

zgody Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jej legalność wywodzi się z doktryny R2P, przez co 

staje się ona obiektem krytyki niektórych państw, m.in. Chin, Rosji i państw globalnego 

Południa. Ponadto, interwencja humanitarna – zgodnie z nazwą – podejmowana jest w celu 
                                                 
132 J. Zajadło, Dylematy humanitarnej…, s. 20. 
133 Warto zaznaczyć, że już w 2001 r. zasadę odpowiedzialności za ochronę do swego porządku prawnego, 
jako pierwsza organizacja międzynarodowa, wprowadziła Unia Afrykańska. Art. 4(h) Aktu Założycielskiego 
Unii Afrykańskiej (a więc aktu prawnego najwyższego rzędu) mówi o „prawie Unii do podjęcia interwencji w 
państwie członkowskim na podstawie decyzji Zgromadzenia w przypadku poważnych okoliczności, to 
znaczy zbrodni wojennych, ludobójstwa i zbrodni przeciw ludzkości, jak również poważnego zagrożenia dla 
porządku prawnego w celu przywrócenia pokoju i bezpieczeństwa w państwie członkowskim Unii na 
podstawie zalecenia Rady Pokoju i Bezpieczeństwa.” Por. The Constitutive Act of The African Union, 
<http://www1.umn.edu/humanrts/africa/auconst-act2001.html>, dostęp z 11.05.2013 oraz Protocol on 
Amendments to the Constitutive Act of The African Union z 11 czerwca 2003 r., 
<http://www.afrimap.org/english/images/treaty/file4242dcb4b5a1d.pdf>, dostęp z 11.05.2013. 
Zagadnienie relacji pomiędzy R2P a zasadą nieingerencji w sprawy wewnętrzne w kontekście 
funkcjonowania Unii Afrykańskiej omawia L. Chitima, Balancing the responsibility to protect with non-
interference [w:] The African Union Peace and Security Council. A five-year appraisal, red. T. Murithi,  
H. Lulie, Pretoria 2012, s. 181-195. 
134 J.L. Holzgrefe, The Humanitarian Intervention Debate [w:] Humanitarian Intervention. Ethical, Legal, 
and Political Dilemmas, red. J.L. Holzgrefe, R. Keohane, Cambridge 2003, s. 18. 
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ochrony podstawowych praw człowieka. Głównym celem operacji pokojowej jest 

natomiast utrzymanie (i budowanie) pokoju w wymiarze międzynarodowym  

i wewnętrznym. Zaledwie od zakończenia zimnej wojny cel ten związany jest z ochroną 

praw człowieka, lecz – przynajmniej w sferze deklaratywnej – nie stanowi on celu 

podstawowego operacji pokojowych. 

Niektóre zadania wypełniane przez żołnierzy, policjantów i pracowników 

cywilnych podczas operacji pokojowych, szczególnie tych prowadzonych w odpowiedzi 

na konflikty wewnętrzne w państwach dysfunkcyjnych, można zaliczyć do budowania 

państwa (statebuilding). Terminem tym określa się działania podejmowane przez podmioty 

międzynarodowe (w mniejszym stopniu również wewnętrzne), które mają na celu 

ustanowienie, zreformowanie lub wzmocnienie instytucji państwa i ich stosunków ze 

społeczeństwem135. Francis Fukuyama twierdzi, iż „budowanie państwa stanowi jedno  

z najważniejszych zadań wspólnoty międzynarodowej, a to dlatego, że słabe lub nie 

wywiązujące się ze swej funkcji państwa stanowią źródło wielu najbardziej dotkliwych 

problemów współczesnego świata […]”136. Szczególnie złożone zależności występują 

pomiędzy budowaniem państwa i budowaniem pokoju. Na poziomie czysto teoretycznym, 

oba stanowią wzajemnie wspierające i wzmacniające się procesy. Sprawnie funkcjonujące 

państwo może być postrzegane jako forum, na którym poszczególne grupy rozwiązują 

kwestie sporne. Przyczynia się to do utrzymania i budowania pokoju. W sytuacji wielu 

państw dysfunkcyjnych państwo staje się jednak narzędziem dominacji jednej z grup. 

Kontrola nad instytucjami władzy traktowana jest jako warunek konieczny rozwoju,  

a nawet przetrwania grupy. Walka o władzę staje się więc grą o sumie zerowej i jako taka 

prowadzona jest za pomocą metod, które naruszają podstawy pokoju. W takim przypadku 

budowanie państwa utrudnia, a nierzadko nawet uniemożliwia, budowanie pokoju137.  

Kolejnym pojęciem, które pojawia się w debacie na temat operacji pokojowych, 

jest budowanie narodu (nation building). Jak twierdzą Charles T. Call i Elizabeth Cousens, 

budowanie narodu bywa mylone z peacebuildingiem i działaniami stabilizacyjnymi na 

skutek błędnego stosowania tego terminu przez administrację George’a W. Busha138. 

Autorzy ci definiują nation building jako „działania podejmowane głównie przez podmioty 

wewnętrzne na rzecz wzmacniania poczucia wspólnej narodowości, zazwyczaj w celu 
                                                 
135 Za: Ch. T. Call, E.M. Cousens, Ending Wars and Building Peace: International Responses to War-Torn 
Societies, “International Studies Perspectives” (2008) 9, s. 4. 
136 F. Fukuyama, Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Poznań 2005, s. 9. 
137 Złożone zależności pomiędzy budowaniem państwa i budowaniem pokoju analizują autorzy pracy 
zbiorowej Building States to Build Peace, red. Ch.T. Call (z V. Wyeth), Boulder/London 2008. 
138 Ch. T. Call, E.M. Cousens, Ending Wars…, s. 4. 
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przezwyciężania różnic etnicznych, religijnych i wspólnotowych, zwalczania 

alternatywnych źródeł tożsamości i lojalności oraz mobilizowania ludności wokół 

równoczesnego projektu budowania państwa”139. Różnice pomiędzy budowaniem narodu  

i operacjami pokojowymi są więc wyraźne i koncentrują się wokół podmiotu (społeczność 

międzynarodowa – podmioty wewnętrzne, głównie ugrupowania polityczne i religijne) 

oraz celu działań (stabilizacja sytuacji, budowanie pokoju, budowanie państwa – 

tworzenie/wzmacnianie tożsamości narodowej). 

Po zamachach terrorystycznych z 11 września, a szczególnie po interwencjach  

w Afganistanie i Iraku, w USA powszechnie używa się terminu „operacja stabilizacyjna” 

(stability operation). Zgodnie z definicją, przyjętą w 2010 r. przez Departament Obrony, 

jest to „termin obejmujący różne misje, zadania i działania wojskowe, prowadzone poza 

terytorium Stanów Zjednoczonych w koordynacji z innymi agencjami rządowymi, mające 

na celu utrzymanie lub przywrócenie bezpiecznego środowiska, zapewnienie 

podstawowych usług publicznych, odbudowę infrastruktury i pomoc humanitarną”140.  

W amerykańskiej doktrynie operacje stabilizacyjne są pojęciem bardzo szerokim, 

obejmującym tak diametralnie różne działania, jak demonstracja siły i operacje 

ewakuacyjne. Operacje pokojowe stanowią zaledwie jeden z dziesięciu podtypów operacji 

stabilizacyjnych. Składają się na nie: operacje utrzymania i wymuszania pokoju oraz 

operacje wspierające wysiłki dyplomatyczne (operations in support of diplomatic 

efforts)141. Na podstawie doświadczeń afgańskich i irackich można stwierdzić, że operacje 

stabilizacyjne cechują się użyciem siły na większą skalę. W operacjach pokojowych 

(nawet typu peace enforcement) użycie siły ma charakter pomocniczy, pełni funkcję 

służebną wobec zadań cywilnych i jest obwarowane restrykcyjnymi zapisami mandatu.  

W operacjach stabilizacyjnych stosowanie środków przymusu wysuwa się natomiast na 

plan pierwszy, a zadania cywilne (kluczowe dla osiągnięcia celów) mogą być realizowane 

tylko dzięki wzmożonej obecności sił wojskowych. Ponadto, operacja stabilizacyjna 

podejmowana jest w celu wspierania jednej ze stron – rządu (por. Afganistan po 2001 r.  

i Irak po 2003 r.). Operacja pokojowa cechuje się natomiast bezstronnością, a jej głównym 

celem jest utrzymanie i budowanie pokoju, a nie wzmacnianie pozycji strony rządowej. 

                                                 
139 Tamże, s. 4. 
140 Department of Defence Dictionary of Military and Associated Terms, 
<http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp1_02.pdf>, dostęp z 26.10.2013, s. 264. 
141 Stability operations, <http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/3-0/ch9.htm#par3>, 
dostęp z 11.05.2013. 
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Operacje pokojowe wyraźnie różnią się także od misji politycznych (political 

mission). Działania te polegają na rozmieszczeniu przez organizację międzynarodową 

cywilnych ekspertów (którym mogą towarzyszyć eksperci wojskowi), chronionych 

najczęściej przez uzbrojony personel międzynarodowy. Misje wypełniają zadania 

związane z zapobieganiem konfliktom oraz tworzeniem i budowaniem pokoju. Najwięcej 

misji politycznych prowadzą ONZ oraz UE. Zdaniem Alishy Kugel, misje polityczne ONZ 

można podzielić na cztery grupy142: 

 misje wspierające dobre rządy: duże misje, współpracujące z instytucjami państw 

dysfunkcyjnych w celu poprawy zarządzania, bezpieczeństwa itp., np. Misja 

Wsparcia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Iraku (United Nations 

Assistance Mission for Iraq, UNAMI)143, 

 misje wspierające proces pokojowy: misje średniej i małej wielkości, 

wspomagające implementację porozumień pokojowych, np. Misja Wsparcia ONZ 

w Somalii (United Nations Assistance Mission in Somalia, UNSOM)144, 

 biura ds. budowania pokoju: wspierające państwa w fazie postkonfliktowej,  

np. Zintegrowane Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych w Sierra Leone  

ds. Budowania Pokoju (United Nations Integrated Peacebuilding Office in Sierra 

Leone, UNIPSIL)145, 

 biura regionalne: zajmujące się poszukiwaniem odpowiedzi na zagrożenia  

o wymiarze ponadgranicznym (m.in. handlem narkotykami), np. Biuro Organizacji 

Narodów Zjednoczonych ds. Afryki Zachodniej (United Nations Office for West 

Africa, UNOWA)146. 

Misje polityczne ONZ kierowane są przez Departament Spraw Politycznych, co wyraźnie 

odróżnia je od operacji pokojowych, nadzorowanych przez Departament Operacji 

Utrzymania Pokoju147. Komponent militarny pełni jedynie rolę pomocniczą, chroniąc 

personel cywilny w państwach o niskim stopniu bezpieczeństwa, np. w Iraku. Na ogół 

                                                 
142 Alischa Kugel, No helmets, just suits. Political missions as an instrument of the UN Security Council for 
civilian conflict management, International Policy Analysis of The Friedrich Ebert Stiftung, March 2011, 
<http://library.fes.de/pdf-files/iez/07899.pdf>, dostęp z 17.05.2013, s. 3-4. 
143 About UNAMI, <http://unami.unmissions.org/Default.aspx?tabid=2832&language=en-US>, dostęp  
z 17.05.2013. 
144 United Nations Assistance Mission in Somalia, <http://unsom.unmissions.org>, dostęp z 26.10.2013. 
145 UNIPSIL Mandate and Approach, <http://unipsil.unmissions.org/Default.aspx?tabid=9613&language=en-
US>, dostęp z 17.05.2013. 
146 UNOWA Mandate, <http://unowa.unmissions.org/Default.aspx?tabid=747>, dostęp z 17.05.2013. 
147 Jedyną misją polityczną, kierowaną przez DPKO, a nie przez DPA, jest Misja Wsparcia Narodów 
Zjednoczonych w Afganistanie (ang. United Nations Assistance Mission in Afghanistan, UNAMA). 
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personel zaangażowany w misje polityczne jest wyraźnie mniej liczny niż skład osobowy 

operacji pokojowych, np. mandat Regionalnego Centrum Dyplomacji Prewencyjnej ONZ 

w Azji Środkowej (United Nations Regional Centre for Preventive Diplomacy for Central 

Asia, UNRCCA) wypełnia zaledwie 7 funkcjonariuszy międzynarodowych  

i 22 pracowników lokalnych148. W połowie 2013 r. w ramach 13 misji politycznych ONZ 

(w tym UNAMA w Afganistanie, kierowanej przez DPKO) prawie 3800 osób, z czego 

cywilny personel międzynarodowy liczył 1252 osób, a personel mundurowy – 340 osób149. 

Dla porównania, personel 15 prowadzonych wówczas operacji pokojowych wynosił  

ok. 115,6 tys., w tym prawie 97 tys. żołnierzy i policjantów150. Należy dodać, iż misje 

polityczne prowadzą również inne organizacje międzynarodowe, w tym przede wszystkim 

Unia Europejska. Największą misją polityczną Unii jest Misja na rzecz Rządów Prawa  

w Kosowie (European Union Rule of Law Mission, EULEX), której personel liczy aż 2140 

osób (a więc ponad połowę liczby personelu wszystkich misji politycznych ONZ)151. 

 

2.2.4. Definicja przyjęta w dysertacji 

 Większość operacji, prowadzonych przez ONZ i organizacje regionalne po zimnej 

wojnie, określana jest mianem operacji utrzymania pokoju. Zdaniem autora, stosowanie 

tego terminu na oznaczenie szerokiego spektrum diametralnie różnych operacji, jest 

niewłaściwe. Nazwy poszczególnych typów operacji pochodzą od podejmowanych przez 

nie funkcji. Tymczasem w okresie pozimnowojennym niemal wszystkie operacje 

wypełniają zadania właściwe dla kilku „typów idealnych”. W 1998 r. Sekretarz Generalny 

Kofi Annan stwierdził: „choć kategorie prewencji, utrzymania pokoju i budowania pokoju 

po konflikcie pozostają użyteczne, obecnie szeroko uznaje się, że większość operacji łączy 

działania więcej niż jednej kategorii”152. Granice pomiędzy poszczególnymi rodzajami 

operacji i szerzej – działań na rzecz międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa – uległy 

zatarciu153. Stosunkowo najczęściej łączone są utrzymanie i budowanie pokoju, przy czym 

                                                 
148 United Nations Political and Peacebuilding Missions Fact Sheet 31 August 2013, 
<http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/ppbm.pdf>, dostęp z 26.10.2013. 
149 Tamże. 
150 United Nations Peacekeeping Operations Fact Sheet 31 August 2013, 
<http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/bnote0813.pdf>, dostęp z 26.10.2013. 
151 Overview of the missions and operations of the European Union. April 2013, 
<http://www.consilium.europa.eu/eeas/security-defence/eu-operations>, dostęp z 17.05.2013. 
152 Annual Report of the Secretary-General on the Work of the Organization, A/53/1, 27 August 1998, par. 
70. Cytat za: I. Popiuk-Rysińska, J. Zając, Operacje pokojowe Narodów Zjednoczonych [w:] Organizacja 
Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, red. J. Symonides, Warszawa 2006, s. 110. 
153 Zwracają na to uwagę m.in. autorzy analizowanego powyżej dokumentu Operacje utrzymania pokoju 
Narodów Zjednoczonych. Zasady i wytyczne, s. 18. 
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peacebuilding nierzadko rozszerza się o działania związane z budowaniem państwa.  

Co istotne, nadal podejmowane są „klasyczne” operacje utrzymania pokoju o bardzo 

ograniczonym mandacie. Nieuprawnione jest więc twierdzenie, że ewolucja operacji 

utrzymania pokoju, polegająca na poszerzaniu ich mandatu, uzasadnia stosowanie terminu 

peacekeeping w stosunku do tak różnych operacji, jak UNMEE („klasyczny” 

peacekeeping) i MONUSCO (operacja utrzymania pokoju z silnymi elementami 

budowania państwa oraz wymuszania pokoju na wschodzie DRK). 

 Zdaniem autora, w stosunku do większości prowadzonych po zimnej wojnie 

operacji ONZ należy stosować szeroki termin „operacja pokojowa”. W tym rozumieniu 

jest to zespół działań, mieszczących się w przynajmniej jednej z następujących grup: 

zapobieganie konfliktom; tworzenie, utrzymanie, budowanie i wymuszanie pokoju 

oraz budowanie państwa. Podejmowana jest za zgodą rządu państw/państwa 

przyjmującego przez siły międzynarodowe, posiadające autoryzację uprawnionego 

organu międzynarodowego i złożone z komponentów wojskowego, policyjnego  

i cywilnego. 

Jak zauważają Michael Doyle i Nicholas Sambanis, wiele pozimnowojennych 

operacji pokojowych wypełnia zadania z czterech grup: tworzenia, utrzymania, budowania 

i w mniejszym stopniu wymuszania pokoju154. Ponadto, operacje nierzadko wypełniają 

zadania właściwe dla budowania państwa. „Operacje pokojowe obejmują wszystko od 

operacji utrzymania pokoju o niskiej intensywności, takie jak nieuzbrojone lub lekko 

uzbrojone wojskowe misje obserwacyjne, aż do operacji wymuszania pokoju o wysokiej 

intensywności”155. Operacja pokojowa jest terminem węższym w stosunku do stosowanego 

przez NATO i UA terminu „operacje wsparcia pokoju”. Także popularne w USA 

określenie „operacja stabilizacyjna” ma szerszy charakter i może objąć m.in. operacje 

pokojowe. Omawianego terminu nie należy utożsamiać również z interwencją 

humanitarną, która jest podejmowana bez zgody państwa przyjmującego i nierzadko 

stanowi jedynie preludium do przeprowadzania operacji pokojowej (np. Kosowo). Misje 

polityczne i operacje pokojowe różni natomiast przede wszystkim zakres wykonywanych 

zadań (odpowiednio głównie cywilne versus mieszane działania wojskowe, policyjne  

i cywilne). Z uwagi na występowanie terminu „misja polityczna”, w odniesieniu do działań 

analizowanych w dysertacji powinno się – zdaniem autora – konsekwentnie stosować 

                                                 
154 M.W. Doyle, N. Sambanis, Peacekeeping Operations…, s. 6-7. 
155 Li. Gelot, Lu. Gelot, C. de Coning, Contextualizing Support Models for African Peace Operations [w:] 
Supporting African Peace Operations, red. Li. Gelot, Lu. Gelot, C. de Coning, Uppsala 2012, s. 18. 
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pojęcie „operacja”. Należy jednak podkreślić, że zarówno w dokumentach ONZ, jak  

i w publicznym dyskursie, terminy „operacja” i „misja” stosowane są zamiennie. 

 

2.3. Operacje pokojowe w perspektywie historycznej 
 Operacje pokojowe są instrumentem, który wykształcił się w stosunkowo 

nieodległej przeszłości. Choć kojarzony jest przede wszystkim z okresem po zakończeniu 

II wojny światowej, jego źródeł można poszukiwać kilkadziesiąt lat wcześniej. Pierwsze 

działania, które stanowiły „embrionalne” formy operacji pokojowych, zostały podjęte pod 

koniec XIX w. Wówczas została utworzona międzynarodowa komisja dochodzeniowa,  

w ramach której przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Rosji mieli zbadać 

sprawę domniemanego ludobójstwa Ormian w Turcji156. Można przyjąć, iż komisja była 

poprzedniczą powoływanych obecnie misji dochodzeniowych. 

 Po zakończeniu I wojny światowej powołano Ligę Narodów. Jednym z celów 

organizacji było zapewnienie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.  

W szczególności, art. 11 Paktu LN mówił o podjęciu działań chroniących pokój  

w wypadku wystąpienia wojny lub groźby jej wybuchu157. W praktyce zapis ten stanowił 

podstawę działań Ligi, które współcześnie mogłyby zostać zaliczone do szeroko pojętych 

operacji pokojowych. Na przykład w 1921 r. utworzono Komisję Dochodzeniową na 

granicy albańsko-jugosłowiańskiej. Jednym z jej zadań było nadzorowanie i zgłaszanie 

przypadków dostarczania pomocy, która mogłaby zakłócić porządek w Albanii158.  

W okresie międzywojennym podjęto też próby powoływania sił międzynarodowych. Na 

początku lat 30. XX w. podczas konfliktu o Leticię pomiędzy Kolumbią i Peru uznano 

wojska kolumbijskie za siły międzynarodowe. Pierwsze prawdziwie międzynarodowe siły, 

złożone z oddziałów brytyjskich, włoskich, holenderskich i szwedzkich, powołano 

natomiast podczas plebiscytu w Zagłębiu Saary w latach 1934-1935159. 

                                                 
156 H. Nasu, International Law on Peacekeeping: A Study of Article 40 of the UN Charter, Leiden 2009,  
s. 38. 
157 Art. 11 Paktu Ligi Narodów z 28 czerwca 1919 r.: „Oświadcza się wyraźnie, że wszelka wojna lub groźba 
wojny, niezależnie od tego, czy dotyka bezpośrednio jednego z członków Ligi, czy też nie dotyka — 
interesuje całą Ligę i że Liga powinna przedsięwziąć wszelkie środki, mogące skutecznie zabezpieczyć pokój 
między narodami. W takim wypadku Sekretarz Generalny, na żądanie któregokolwiek członka Ligi, zwoła 
niezwłocznie Radę. Oświadcza się poza tym, że każdy członek Ligi ma prawo w przyjacielski sposób 
zwrócić uwagę Zgromadzenia lub Rady na każdą okoliczność, która może wpłynąć, na stosunki 
międzynarodowe i która grozi w następstwie zakłóceniem pokoju lub dobrego porozumienia między 
narodami, od którego zależy pokój.” Tłumaczenie za: Podstawowe dokumenty prawa międzynarodowego. 
Pakt Ligi Narodów, Paryż, 28 czerwca 1919 r., <http://www.grocjusz.edu.pl/Documents/pln.html>, dostęp  
z 16.09.2013. 
158 H. Nasu, International Law…, s. 48-50. 
159 Więcej o próbach powoływania sił międzynarodowych w okresie międzywojennym: Tamże, s. 60-67. 
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 Właściwy rozwój operacji pokojowych, zarówno w zakresie teorii, jak i praktyki 

ich prowadzenia, nastąpił po II wojnie światowej. Najczęściej spotykaną periodyzacją 

historii tego instrumentu jest podział na operacje zimnowojenne i pozimnowojenne. 

Zgodnie z nią, operacje z pierwszej grupy charakteryzują się wąskim mandatem, zgodą 

stron na obecność sił międzynarodowych, bezstronnością i ograniczonym użyciem siły. 

Działania podejmowane przez ONZ po zimnej wojnie mają natomiast wykazywać się 

szerszym mandatem, dopuszczają użycie siły w większym zakresie, nie wymagają zgody 

wszystkich zwaśnionych stron oraz w pewnych okolicznościach mogą odstąpić od zasady 

bezstronności. Jak pokazują doświadczenia omówionych poniżej operacji ONUC  

i UNTEA/UNSF, podział operacji na zimnowojenne i pozimnowojenne wydaje się nazbyt 

uproszczony160. Operacje w Kongu i Irianie Zachodnim, prowadzone w latach 60., swym 

charakterem przypominają działania podejmowane przez ONZ po rozpadzie ZSRR. 

Dlatego uzasadnione wydaje się formułowanie bardziej rozbudowanych propozycji 

periodyzacyjnych. Na tym polu wyróżnia się podział operacji pokojowych zaproponowany 

w 1987 r. przez Henry’ego Wisemana. Badacz ten podzielił dzieje operacji podczas zimnej 

wojny na pięć okresów: 

- narodzin (nascent) – 1946-1956, 

- asertywny (assertive) – 1956-1967, 

- uśpienia (dormant) – 1967-1973, 

- odnowy (resurgent) – 1973-1978, 

- utrzymania (maintenance) – 1978-1988161. 

 

W 1994 r. A.B. Fetherston dodał do tego podziału okres ekspansji (expansion) 

operacji w latach 1988-1993, łącząc doświadczenia końca zimnej wojny i początku epoki 

pozimnowojennej. Z kolei według Dennisa Jetta, od 1993 r. należy mówić o okresie 

ograniczenia (contraction) operacji pokojowych162. Zdaniem autora niniejszej pracy, okres 

ten zakończył się w 1999 r. Od tego czasu operacje pokojowe znajdują się w fazie 

renesansu, regionalizacji i podziału zadań pomiędzy ONZ i organizacjami regionalnymi 

(rennaissance, regionalization and burden sharing). 

  
                                                 
160 J. O’Neill, N. Rees, United Nations Peacekeeping in the Post-Cold War Era, London/New York 2005,  
s. 6. 
161 H. Wiseman, The United Nations and International Peacekeeping: A Comparative Analysis, [w:] The 
United Nations and the Maintenance of International Peace and Security, UNITAR, 1987, s. 264-299 za:  
D. Jett, Why Peacekeeping Fails…, s. 21. 
162 D. Jett, Why Peacekeeping Fails…, s. 21. 
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2.3.1. Okres narodzin operacji pokojowych (1946-1956) 

 Pomimo doświadczeń okresu międzywojennego, w trakcie tworzenia Organizacji 

Narodów Zjednoczonych oraz projektowania Karty NZ po II wojnie światowej nie 

przewidziano możliwości prowadzenia operacji pokojowych przez nową organizację. 

Głównym celem ONZ, stanowiącej system bezpieczeństwa zbiorowego, było utrzymanie 

międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Narzędziem jego realizacji miała być 

współpraca pięciu mocarstw – stałych członków Rady Bezpieczeństwa163. Już  

w pierwszych latach po utworzeniu Organizacji okazało się, że interesy najważniejszych 

państw powojennego systemu międzynarodowego są rozbieżne. Jak słusznie wskazuje 

Richard Kareem Al-Qaq, różnice w tym zakresie występowały nie tylko pomiędzy 

mocarstwami zachodnimi i ZSRR, ale również w obrębie „Pierwszego Świata”. Wielka 

Brytania i Francja były potęgami kolonialnymi, zainteresowanymi utrzymaniem swoich 

posiadłości i wpływów w tak ważnych obszarach, jak Kanał Sueski164. Szczególnie istotne 

wydawały się wówczas więzy gospodarcze – imperia kolonialne dawały metropoliom 

dostęp do surowców naturalnych, siły roboczej i rynków zbytu bez konieczności 

konkurowania z innymi państwami. Z drugiej strony, Stany Zjednoczone dążyły do 

budowy systemu międzynarodowego, opartego na suwerennych państwach prowadzących 

wolną wymianę handlową165. „Zimnowojenny peacekeeping stanowił kompromis, 

wynikający z podziałów w Radzie Bezpieczeństwa ONZ”166.  

 W drugiej połowie lat 40. XX w. rozpoczął się proces dezintegracji imperiów 

kolonialnych. Uzyskiwanie niepodległości przez kolejne państwa nie zawsze przebiegało 

w sposób pokojowy. Szczególnie napięta sytuacja panowała na Bliskim Wschodzie  

i w Indiach Brytyjskich. W celu opanowania konfliktów w tych regionach, ONZ powołała 

pierwsze operacje pokojowe167. W maju 1948 r. proklamowano utworzenie państwa Izrael. 

Wywołało to reakcję Palestyńczyków, którzy – wspierani przez państwa arabskie – 
                                                 
163 Analizę Karty NZ z perspektywy zapisów konstytuujących system bezpieczeństwa zbiorowego zawiera 
opracowanie S. Talmon, A Universal System of Collective Security Based on the Charter of the United 
Nations: A Commentary on Article 2(6) UN Charter, Bonn Research Papers on Public International Law, 
Paper No 1/2011, 20 November 2011, <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1962660>, 
dostęp z 26.10.2013. 
164 R. Kareem Al-Qaq, Managing World Order…, s. 17-25. 
165 Tamże, s. 16. 
166 J. O’Neill, N. Rees, United Nations Peacekeeping…, s. 27. 
167 Za pierwsze operacje pokojowe sama ONZ uznaje UNTSO i UNMOGIP (Por. History of peacekeeping, 
<http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/history.shtml>, dostęp z 26.10.2013). M.W. Doyle i N. 
Sambanis wzkazują, iż pierwszymi operacjami pokojowymi były Specjalny Komitet ONZ ds. Bałkanów 
(United Nations Special Committee on the Balkans, UNSCOB) oraz Komisja ONZ ds. Indonezji (United 
Nations Commission for Indonesia, UNCI). Obie operacje zostały powołane w 1947 r., a więc rok i dwa lata 
wcześniej niż odpowiednio UNTSO i UNMOGIP.: Peacekeeping Operations…, s. 7. W podobnym konteście 
o UNCI wspomina również H. Nasu, International Law…, s. 78. 
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rozpoczęli działania wojenne. Pod koniec maja 1948 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ 

wezwała strony do przerwania walk, a następnie powołała grupę obserwatorów 

wojskowych. Utworzyli oni Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Nadzorowania 

Rozejmu (United Nations Truce Supervision Organization, UNTSO). Rok później obszar 

działania UNTSO został rozszerzony – Organizacja wypełniała swe funkcje w Egipcie, 

Jordanii, Libanie i Syrii. W kolejnych latach, wraz ze zmieniającymi się okolicznościami, 

mandat UNTSO ulegał modyfikacjom. Ze względu na brak całościowego rozwiązania 

kwestii palestyńskiej oraz napięte stosunki Izraela z niektórymi państwami arabskimi, 

Organizacja wciąż wypełnia swe funkcje168. Podobny zadania – nadzorowanie zawieszenia 

broni pomiędzy państwami powstałymi w wyniku procesu dekolonizacji – pełniła Grupa 

Obserwatorów Wojskowych Narodów Zjednoczonych w Indiach i Pakistanie (United 

Nations Military Observer Group in India and Pakistan, UNMOGIP). Została ona 

utworzona w 1949 r. w celu wspierania Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Indii  

i Pakistanu (United Nations Commission for India and Pakistan, UNCIP). W 

szczególności, UNMOGIP obserwowała zawieszenie broni w spornych stanach Jammu  

i Kaszmir. Podobnie jak UNTSO, także UNMOGIP nadal wypełnia swój mandat169. 

 Zadania dwóch pierwszych operacji pokojowych były bardzo ograniczone – „ich 

rola sprowadzała się raczej do obserwowania, niż utrzymania pokoju”170. Nieuzbrojeni 

obserwatorzy wojskowi donosili o naruszeniach porozumień, nie podejmowali natomiast 

działań na rzecz wyeliminowania przyczyn konfliktów. Rolę tą spełniali funkcjonariusze 

cywilni ONZ w ramach oddzielnych misji. Pierwszym operacjom przyświecało założenie, 

że konflikty zbrojne – jako nieopłacalne w dłuższej perspektywie – uda się rozwiązać 

dzięki stworzeniu odpowiednich warunków do negocjacji. Obecność przedstawicieli 

społeczności międzynarodowej miała zniechęcić do podejmowania agresywnych działań 

oraz ograniczyć prawdopodobieństwo przypadkowego wybuchu walk. Rada 

Bezpieczeństwa – organ autoryzujący operacje UNTSO i UNMOGIP – zastrzegła jednak, 

że jeśli zwaśnione strony nie zastosują się do jej zaleceń, w życie mogą zostać 

wprowadzone środki siłowe, przewidziane w rozdziale VII Karty NZ171. Ze względu na 

                                                 
168 UNTSO Background, <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/untso/background.shtml>, dostęp  
z 26.10.2013. 
169 UNMOGIP Background, <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmogip/background.shtml>, 
dostęp z 26.10.2013. 
170 J. O’Neill, N. Rees, United Nations Peacekeeping…, s. 27. 
171 Por. np. United Nations Security Council Resolution nr 50 (1948), 29 May 1948, S/RES/50, 
<http://unispal.un.org/unispal.nsf/d744b47860e5c97e85256c40005d01d6/6b76f035cd9c4a36852560c200599
bb7?OpenDocument>, dostęp z 26.10.2013, p. 11: [Rada Bezpieczeństwa ONZ – przyp. aut.] „decyduje, że 
jeśli rezolucja zostanie odrzucona przez którąkolwiek ze stron lub obie strony, lub – jeśli zostanie 
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zaostrzającą się zimnowojenną rywalizację, zapisy te należy uznać raczej za deklaracje 

polityczne, niż rzeczywistą wolą działania. Równocześnie wskazują one na fakt,  

że podstawą prawną pierwszych operacji nie był rozdział VII. 

 

2.3.2. Okres asertywny (1956-1967) 

 W drugim okresie, trwającym od 1956 do 1967 r., doszło do powołania operacji  

o znacznie szerszym mandacie w stosunku do podejmowanych w okresie poprzednim. Na 

szczególną uwagę zasługują tu Pierwsze Doraźne Siły Organizacji Narodów 

Zjednoczonych (United Nations Emergency Force I, UNEF I), Operacja Organizacji 

Narodów Zjednoczonych w Kongu (Operation des Nations Unies au Congo, ONUC) oraz 

Tymczasowa Władza Wykonawcza Organizacji Narodów Zjednoczonych w Zachodniej 

Nowej Gwinei (United Nations Temporary Executive Authority, UNTEA). 

Uprawnione wydaje się stwierdzenie, że Bliski Wschód stanowił „laboratorium”,  

w obrębie którego krystalizowała się koncepcja operacji pokojowych. W celu opanowania 

konfliktu w tym regionie powołano pierwszą operację – UNTSO. Osiem lat później –  

w 1956 r., Bliski Wschód został areną działania pierwszej operacji z udziałem uzbrojonego 

personelu międzynarodowego – UNEF I. Utworzenie Pierwszych Doraźnych Sił ONZ było 

związane z kryzysem sueskim i obrazowało różnicę zdań w obozie państw zachodnich. 

Stany Zjednoczone wystąpiły przeciwko interweniującym sojusznikom – Francji i Wielkiej 

Brytanii. Rozłam wśród stałych członków Rady Bezpieczeństwa doprowadził do 

precedensowego autoryzowania operacji przez Zgromadzenie Ogólne172. Podstawą prawną 

tej decyzji była rezolucja Zjednoczeni dla Pokoju (Uniting for Peace) z 1950  

r., umożliwiająca podjęcie działań przez Zgromadzenie w przypadku, gdy osiągnięcie 

konsensusu w Radzie nie jest możliwe173. 

 Jak wspomniano w poprzedniej części rozdziału, na podstawie doświadczeń UNEF 

I Sekretarz Generalny Dag Hammarskjold sformułował zasady prowadzenia tego typu 

operacji. W pierwszym rzędzie były to: zgoda stron na rozmieszczenie sił pokojowych, 

bezstronność tych sił oraz ograniczone użycie siły. Zasady te umożliwiły działanie UNEF, 

lecz równocześnie nakładały na operację pewne ograniczenia. Zgoda stron oznaczała, że  

o zakończeniu operacji mogły zdecydować państwa przyjmujące, niezależnie od woli Rady 

                                                                                                                                                    
zaakceptowana – będzie następnie odrzucana lub naruszana, sytuacja w Palestynie zostanie ponownie 
rozważona z myślą o działaniach z rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych.” 
172 Por. R. Kareem Al-Qaq, Managing World Order…, s. 19-25 oraz D. Jett, Why Peacekeeping Fails…,  
s. 24. 
173 Rezolucja Uniting for Peace zostanie szczegółowo omówiona w części 2.5.2. niniejszego rozdziału. 
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Bezpieczeństwa. Bezstronność zmniejszała możliwości realnego oddziaływania operacji na 

toczący się spór. Trzecia z zasad – ograniczonego użycia siły – była nieostra, gdyż nie 

sprecyzowano, jakie są granice stosowania środków przymusu przez personel operacji174. 

 Wymienione zasady były przestrzegane podczas niemal wszystkich 

zimnowojennych operacji. Wyjątek stanowiła Operacja ONZ w Kongu, funkcjonująca  

w latach 1960-1964. ONUC została powołana w odpowiedzi na kryzys wewnętrzny  

w byłej kolonii belgijskiej. Tuż po uzyskaniu niepodległości, Belgowie rozpoczęli 

interwencję zbrojną, mającą służyć ochronie ich interesów. W państwie działali też 

zagraniczni najemnicy175. Rząd Konga, nie dysponując siłami koniecznymi do 

sprawowania efektywnej kontroli nad terytorium państwa, poprosił ONZ o wsparcie. Rada 

Bezpieczeństwa odpowiedziała przyjęciem rezolucji, wzywającej Belgów do wycofania sił 

i autoryzującej pomoc militarną dla rządu. Mandat ten został następnie poszerzony.  

Za główny cel misji uznano zabezpieczenie nowopowstałego państwa przez zewnętrzną 

interwencją (w tym nadzorowanie procesu wycofywania obcych wojsk) oraz utrzymanie 

integralności terytorialnej176. Co istotne, ONUC miała funkcjonować do czasu, gdy siły 

rządowe osiągną zdolność do wypełniania zadań związanych z utrzymaniem 

bezpieczeństwa177. Wobec secesjonistycznych dążeń prowincji Katanga, tak określony 

mandat wymógł naruszenie zasad bezstronności i zgody wszystkich stron na prowadzenie 

operacji. Trzecia z zasad operacji utrzymania pokoju – ograniczone użycie siły – również 

została złamana. W latach 1961-1962 doszło do regularnych starć pomiędzy oddziałami 

ONUC i wojskami Katangi178. Od nazwy tej prowincji pochodzi określenie „zasada 

Katangi” (Katanga rule) mówiąca o tym, że personel operacji może użyć siły  

w samoobronie (obronie zdrowia i życia) oraz dla zapewnienia swobody wypełniania 

mandatu179. Operacja stanowiła wyjątek także z uwagi na liczebność (prawie 20 000 

                                                 
174 J. O’Neill, N. Rees, United Nations Peacekeeping…, s. 26-27. 
175 Proces uzyskiwania niepodległości przez Kongo Belgijskie i przebieg konfliktu rządu centralnego  
z Katangą opisują R. Oliver, A. Athmore, Dzieje Afryki po 1800 roku, Wrocław 2007, s. 295-300 oraz  
M. Meredith, The State of Africa. A History of Fifty Years of Independence, London 2006, s. 93-115. 
176 Republic of the Congo – ONUC. Mandate, <http://www.un.org/depts/DPKO/Missions/onucM.htm>, 
dostęp z 26.10.2013. 
177 United Nations Security Council Resolution 143 (1960), 14 July 1960, S/RES/143(1960), 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/143(1960)>, dostęp z 15.12.2014. 
178 Republic of the Congo – ONUC. Background, <http://www.un.org/depts/DPKO/Missions/onucB.htm>, 
dostęp z 26.10.2013. 
179 M.W. Doyle, N. Sambanis, Peacekeeping Operations…, s. 17. 
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funkcjonariuszy w szczytowym momencie), wysoką liczbę ofiar (250, z czego  

245 żołnierzy i 5 cywilów) oraz znaczące koszty (400 mln USD)180.  

O specyficznym charakterze ONUC decydował m.in. fakt, że stanowiła ona 

odpowiedź ONZ na konflikt wewnętrzny. Tymczasem pozostałe operacje, powoływane 

podczas zimnej wojny, służyły wspieraniu opanowywania konfliktów 

międzypaństwowych. Drugim, obok ONUC, wyjątkiem od tej reguły, była  Tymczasowa 

Władza Wykonawcza Organizacji Narodów Zjednoczonych w Zachodniej Nowej Gwinei 

oraz asystujące jej Siły Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (United 

Nations Security Force, UNSF). Zachodnia Nowa Gwinea (in. Irian Zachodni) stanowiła 

przedmiot sporu pomiędzy Indonezją i Holandią. Zgodnie z porozumieniem z 1962 r., 

Holendrzy mieli wycofać się z tego obszaru. Do czasu wypowiedzenia się przez ludność  

w kwestii przynależności państwowej, kontrolę nad terytorium miała sprawować Dżakarta. 

UNTEA miała sprawować funkcje przynależne władzy państwowej podczas okresu 

przejściowego (1962-1963), czyli pomiędzy zakończeniem rządów holenderskich  

i objęciem administracji przez Indonezyjczyków. Przedstawicielstwo ONZ w Irianie 

Zachodnim odpowiadało m.in. za administrowanie tym terytorium, stanowienie prawa, 

gwarantowało również prawa i wolności obywatelskie181. 

Powołanie operacji UNEF I, ONUC i UNTEA/UNSF świadczyło o rosnących 

ambicjach ONZ do odgrywania roli instytucji dbającej o międzynarodowy pokój  

i bezpieczeństwo. Podczas pierwszej z operacji umożliwiono żołnierzom sił 

międzynarodowych noszenie broni. Zasady jej użycia były jednak bardzo restrykcyjne, co 

ograniczało możliwości działania operacji, ale równocześnie chroniło ONZ przed 

uzyskaniem kłopotliwego statusu strony konfliktu. Szerokie mandaty ONUC  

i UNTEA/UNSF wskazywały na chęć rozszerzenia spektrum operacji o działania 

podejmowane w przypadku konfliktów i sporów wewnętrznych o podłożu kolonialnym. 

ONZ wsparła (ONUC) a nawet czasowo zastąpiła (UNTEA/UNSF) władze państwowe  

w wypełnianiu podstawowych funkcji. O ile UNTEA/UNSF okazała się względnym 

                                                 
180 Republic of the Congo – ONUC. Facts and Figures, 
<http://www.un.org/depts/DPKO/Missions/onucF.html>, dostęp z 26.102.2013. Szczegółową analizę 
operacji ONUC zawiera opracowanie E. Aksu, The United Nations, intra-state peacekeeping and normative 
change, Manchester 2003, s. 100-129. 
181 Por. Popiuk-Rysińska Irena, Zając Justyna, Operacje pokojowe…, s. 107-108; R. Kareem Al-Qaq, 
Managing World Order…, s. 25-30, D. Gruss, UNTEA and West New Guinea [w:] Max Planck Yearbook of 
United Nations Law, red. A. von Bogdandy i R. Wolfrum, Vol. 9, 2005, s. 97-126, 
<http://www.mpil.de/files/pdf2/mpunyb_gruss_9_97_126.pdf>, dostęp z 27.10.2013 oraz West New Guinea 
– UNSF. Background, <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unsfbackgr.html>, dostęp  
z 27.10.2013. 
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sukcesem (choć nie brak głosów o faworyzowaniu sprzymierzonego z zachodem rządu 

Indonezji kosztem rdzennych mieszkańców Irianu Zachodniego)182, o tyle ONUC,  

a w mniejszym stopniu także UNEF I, ukazały ograniczenia operacji pokojowych. Pomimo 

ponad dekady działania UNEF I, w 1967 r. doszło do wybuchu wojny pomiędzy 

państwami arabskimi i Izraelem. „Pokoju” nie udało się więc utrzymać. ONUC zdołała 

ochronić integralność terytorialną Konga, lecz cel ten został osiągnięty przy znaczących 

stratach własnych oraz naruszeniu wszystkich zasad operacji utrzymania pokoju. 

 

2.3.3. Okres uśpienia operacji pokojowych (1967-1973) 

 W latach 1967-1973 nie powołano żadnej nowej operacji utrzymania pokoju183. 

Początek okresu uśpienia wyznacza zakończenie operacji UNEF I. Ponowny wybuch 

konfliktu na Bliskim Wschodzie nie był jedyną przyczyną zastoju w procesie ewolucji tego 

instrumentu. Brak nowych inicjatyw wynikał również z niewystępowania konfliktów  

o dużej skali w regionach o strategicznym znaczeniu. Istotnym czynnikiem w tym 

kontekście były także duże straty osobowe podczas ONUC. Ponadto, do odgrywania 

ważnej roli w rozwiązywaniu konfliktów pretendowała wówczas Organizacja Jedności 

Afrykańskiej. Strategią OJA było podejmowanie prób utrzymania pokoju w Afryce po to, 

by spory międzynarodowe na kontynencie nie stały się przedmiotem debaty na forum 

ONZ184. Wreszcie, przełom lat 60. i 70. to okres, w którym do głosu (szczególnie  

w Zgromadzeniu Ogólnym) coraz wyraźniej dochodziły państwa powstałe po 

dekolonizacji. Postrzegały one operacje pokojowe jako instrument wpływu byłych potęg 

kolonialnych i USA, dlatego sprzeciwiały się powoływaniu nowych operacji185. 

 

2.3.4. Okres odnowy operacji pokojowych (1973-1978) 

 Pomimo faktu, że po wojnie sześciodniowej nie powołano nowej operacji 

utrzymania pokoju, do koncepcji opanowania kryzysu bliskowschodniego za pomocą tego 

instrumentu powrócono po wojnie Jom Kippur w 1973 r. Dennis Jett, poszukując 

wyjaśnienia odrodzenia operacji pokojowych w latach 70., stwierdził: „Stany Zjednoczone 

postrzegały operacje utrzymania pokoju jako sposób na zapewnienie bezpieczeństwa 

                                                 
182 Stanowisko takie prezentuje R. Kareem Al-Qaq, Managing World Order…, s. 29. 
183 D. Jett, Why Peacekeeping Fails…, s. 25. 
184 K. van Walraven, Heritage and Transformation: From the Organization of African Unity to the African 
Union [w:] Africa’s New Peace and Security Architecture: Promoting Norms and Institutionalizing 
Solutions, red. J.G. Porto, U. Engel, Farnham 2010, s. 42-43. 
185 R. Kareem Al-Qaq, Managing World Order…, s. 35-49. 
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Izraelowi, podczas gdy dla Związku Radzieckiego był to sposób na zmniejszenie kosztów 

porażki swych arabskich sojuszników.”186 

Po wojnie Jom Kippur utworzono Drugie Doraźne Siły Organizacji Narodów 

Zjednoczonych (Second United Nations Emergency Force, UNEF II), nawiązując do 

doświadczeń pierwszej w historii (uzbrojonej) operacji utrzymania pokoju187. W tym 

okresie w regionie Bliskiego Wschodu powołano jeszcze dwie inne operacje – Siły 

Rozdzielająco-Obserwacyjne ONZ (United Nations Disengagement Observer Force, 

UNDOF) oraz Tymczasowe Siły ONZ w Libanie (United Nations Interim Force in 

Lebanon, UNIFIL)188. Należy przy tym podkreślić, że UNEF II, UNDOF i UNIFIL 

dysponowały wąskimi mandatami, zbliżonymi raczej do UNEF I niż do ONUC. Pomimo 

powołania nowych operacji, mocarstwa zasiadające w Radzie Bezpieczeństwa powróciły 

więc do koncepcji ograniczonych działań w regionach dotkniętych konfliktami zbrojnymi. 

 

2.3.5. Okres utrzymania operacji pokojowych (1978-1988) 

 W ciągu dziesięciu lat po utworzeniu UNIFIL, ONZ nie powołała żadnej operacji 

utrzymania pokoju. Złożyło się na to kilka czynników. Przede wszystkim, na przełomie lat 

70. i 80. doszło do ponownego wzrostu napięcia między USA i ZSRR. Brak porozumienia 

pomiędzy mocarstwami uniemożliwiał osiągnięcie konsensusu w Radzie Bezpieczeństwa 

ONZ. Ponadto, na Bliskim Wschodzie – w regionie stanowiącym arenę działania 

większości operacji – nie doszło do wybuchu kolejnego konfliktu pomiędzy Izraelem  

i państwami arabskimi. Co więcej, w 1979 r. Egipt i Izrael podpisały traktat pokojowy.  

W okresie tym ONZ jedynie kontynuowała rozpoczęte wcześniej operacje: UNTSO, 

UNMOGIP, UNFICYP, UNDOF i UNIFIL189. 

 

2.3.6. Zakończenie zimnej wojny – okres ekspansji operacji pokojowych (1988-1993) 

 Przełom lat 80. i 90. to okres rozwoju operacji pokojowych, zarówno pod 

względem ich liczby, jak i zakresu wykonywanych przez nie zadań. „Ekspansja” ta była 

związana z kilkoma wzajemnie powiązanymi procesami. Po pierwsze, w drugiej połowie 

                                                 
186 D. Jett, Why peacekeeping fails…, s. 26. 
187 Second United Nations Emergency Force UNEF II (1973-1979), 
<http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unefii.htm>, dostęp z 27.10.2013. 
188 UNDOF Background, <http://www.undof.unmissions.org/Default.aspx?tabid=9229&language=en-US>, 
dostęp z 27.10.2013, UNDOF Peacekeeping Moments, The 35th Anniversary Book, 
<http://www.undof.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=rbWRrhKgHus%3d&tabid=9243&mid=12291
&language=en-US>, dostęp z 27.10.2013 oraz UNIFIL Background, 
<http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unifil/background.shtml>, dostęp z 27.10.2013. 
189 D. Jett, Why Peacekeeping Fails…, s. 26-27. 
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lat 80. rywalizacja USA i ZSRR stopniowo wygasała. Ułatwiało to osiągnięcie 

porozumienia w Radzie Bezpieczeństwa, co było niezbędne do powołania każdej operacji 

pokojowej. Po drugie, zakończenie zimnej wojny przyczyniło się do zmiany charakteru  

i liczby konfliktów zbrojnych. Na plan pierwszy wysunęły się konflikty wewnętrzne  

w państwach byłego Bloku Wschodniego i Trzeciego Świata, katalizowane przez 

dezintegrację ZSRR i związane z tym zakończenie wspierania autorytarnych reżimów  

w Afryce i Azji przez Moskwę i Waszyngton190.   

Pozminowojenne konflikty zbrojne zwykło się określać mianem „nowych wojen”. 

Zdaniem Mary Kaldor, „nowe wojny” różnią się od „starych” (tradycyjnych) m.in.  

w następujących aspektach: 

a. aktorów: tradycyjnie, walkę prowadziły regularne siły zbrojne. W „nowych 

wojnach” udział biorą aktorzy zarówno państwowi, jak i niepaństwowi, m.in. 

najemnicy i organizacje paramilitarne, 

b. celów: główym motywem rozpoczynania tradycyjnych wojen byłby względy 

interesów narodowych lub ideologii (nierzadko łączące się ze sobą). „Nowe wojny 

są prowadzone w imię tożsamości (etnicznej, religijnej lub plemiennej). […] Celem 

jest uzyskanie dostępu do [władzy – przyp. K.T.] państwowej przez poszczególne 

grupy […], a nie wdrożenie programu politycznego, służącego szerszemu 

interesowi publicznemu”191, 

c. metod: tradycyjne wojny polegały na zdobywaniu terytorium dzięki działaniom sił 

zbrojnych. „W nowych wojnach, bitwy są rzadkością, a terytoria są zdobywane 

środkami politycznymi, poprzez kontrolę nad ludnością”192, 

d. form i finansowania: podczas gdy tradycyjne wojny były finansowane głównie  

z budżetu państwa, w „nowych wojnach” dominuje finansowanie m.in. z kradzieży, 

porwań, nielegalnego handlu surowcami193. 

Bardzo istotną cechą konfliktów pozimnowojennych jest częściowe zatarcie 

wyraźnego wcześniej rozróżnienia na żołnierzy i cywilów. Ludność cywilna jest celem 

ataków, gdyż postrzega się ją jako zaplecze strony walczącej. Większość ofiar konfliktów 

                                                 
190 Szczegółowo o pozimnowojennych konfliktach zbrojnych: J. Reginia-Zacharski, Charakterystyka wojen  
i konfliktów zbrojnych po roku 1991 [w:] Współczesne konflikty zbrojne, red. R. Łoś, J. Reginia-Zacharski, 
Warszawa 2010, s. 85-100. 
191 M. Kaldor, In defence of New Wars, “Stability. International Journal of Security and Development” 
2(1):4, 2013, <http://www.stabilityjournal.org/article/view/sta.at/41#published>, dostęp z 14.01.2015. 
192 Tamże. 
193 Tamże. 
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stanowią więc cywile, a kontrolowanie niezbędnych do przeżycia zasobów (np. wody  

i żywności) staje się efektywną i śmiercionośną bronią. Walka prowadzona jest głównie za 

pomocą lekkiej broni ręcznej. Bardzo istotną cechą konfliktów pozimnowojennych jest 

również wielość powodów, dla których podmioty prowadzą walkę. Motywacja polityczna 

(walka o władzę) przeplata się nierzadko z ekonomiczną (chęć czerpania zysków  

z eksploatacji złóż surowców naturalnych, przemytu, produkcji i handlu narkotykami itp.)  

i religijną. Niektóre konflikty wewnętrzne cechują się umiędzynarodowieniem – w walkę 

zaangażowane są podmioty z państw ościennych (rządy tych państw, ale też np. 

członkowie „pokrewnych” grup etnicznych i religijnych). W połączeniu ze znaczą 

proliferacją podmiotów biorących udział w walkach, powyższe cechy wpływają na 

długotrwałość konfliktu i brak wyraźnego rozgraniczenia pomiędzy stanem wojny  

i pokoju194. „Nowe wojny” stanowią poważne wyzwanie dla operacji pokojowych  

– instrumentu wypracowanego w celu opanowywania konfliktów międzynarodowych  

z wyraźnie określonymi stronami walczącymi i momentem zawieszenia broni. Należy przy 

tym podkreślić, że występowanie nowego typu konfliktów nie oznacza zupełnego zaniku 

„tradycyjnych” wojen pomiędzy państwami (np. wojna etiopsko-erytrejska z lat  

1998-2000). 

 Trzecią przyczyną wzrostu liczby operacji i poszerzenia ich mandatu po zimnej 

wojnie był rozwój globalnych środków masowego przekazu, symbolizowany na przełomie 

lat 80. i 90. przez amerykańską stację telewizyjną Cable News Network. Dzięki CNN, 

nadającej programy informacyjne przez całą dobę i odbieranej w wielu państwach, 

mieszkańcy państw zachodnich śledzili wydarzenia w Azji, Afryce i Ameryce 

Południowej. Obrazy katastrof humanitarnych, wywołanych lub wzmacnianych przez 

konflikty zbrojne, wzbudzały wśród społeczeństw potrzebę „zrobienia czegoś” (doing 

something). W świadomości znacznej części polityków (uzależnionych od poparcia 

społecznego), operacje pokojowe stanowiły pożądaną formę „czegoś” (something). 

„Popularność” operacji wynikała z faktu, że były one postrzegane jako instrument bardziej 

neutralny niż interwencja pojedynczego mocarstwa. Działanie pod egidą ONZ pozwalało 

również na dzielenie kosztów zaangażowania (zarówno materialnych, jak i symbolicznych) 

pomiędzy większą liczbę państw. Postulat doing something częściowo determinował 

poszerzenie mandatu operacji pokojowych. Wymagana przez społeczeństwa reakcja na 
                                                 
194 J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe…, s. 61 oraz H. Munkler, Wojny naszych czasów, 
Kraków 2004, s. 13-45. Fundamentalną pozycję dotyczącą „nowych wojen” stanowi praca M. Kaldor, New 
and old wars. Organized violence in a global era, Cambridge 2009. Ewolucję zjawiska wojny na przestrzeni 
XX w. przedstawia z kolei M. van Creveld, Zmienne oblicze wojny, Poznań 2008. 
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konflikt dotyczyła najczęściej odpowiedzi na katastrofy humanitarne, co wykraczało poza 

tradycyjny peacekeeping195. 

 Tylko w latach 1988-1989 Rada Bezpieczeństwa powołała pięć nowych operacji 

pokojowych. Były to: Misja Dobrych Usług Organizacji Narodów Zjednoczonych  

w Afganistanie i Pakistanie (United Nations Good Offices Mission in Afghanistan and 

Pakistan, UNGOMAP), Grupa Obserwatorów Wojskowych ONZ w Iranie i Iraku (UN 

Iran-Iraq Military Observer Group, UNIIMOG), Pierwsza Misja Weryfikacyjna ONZ  

w Angoli (UN Angola Verification Mission I, UNAVEM I), Grupa Obserwacyjna 

Organizacji Narodów Zjednoczonych w Ameryce Środkowej (UN Observer Group in 

Central America, ONUCA) oraz Grupa Pomocy Organizacji Narodów Zjednoczonych  

w Okresie Przejściowym w Namibii (United Nations Transition Assistance Group, 

UNTAG)196. Ich utworzenie było mniej (UNIIMOG, ONUCA) lub bardziej (UNGOMAP, 

UNAVEM I, UNTAG) powiązane z wygasaniem zimnej wojny. 

 Szczególnie istotną spośród powyższych operacji była UNTAG, powołana na mocy 

rezolucji RB nr 632 z 1989 r.197 Począwszy od I wojny światowej, Namibia stanowiła 

terytorium mandatowe Ligi Narodów, administrowane przez Związek/Republikę 

Południowej Afryki. Po zakończeniu II wojny światowej ZPA/RPA konsekwentnie 

odmawiała złożenia mandatu i przygotowania terytorium do niepodległości. Przełom w tej 

kwestii nastąpił dopiero pod koniec lat 80198. UNTAG miała na celu nadzorowanie  

i wspieranie (w praktyce organizację) wolnych i demokratycznych wyborów. Co istotne, 

operacja odpowiadała za stworzenie warunków do przeprowadzenia głosowania.  

W ramach tego zadania UNTAG przeprowadziła rejestrację wyborców, monitorowała 

proces wycofywania wojsk południowoafrykańskich oraz pozycje zajmowane przez siły 

SWAPO (Organizacja Ludu Afryki Południowo-Zachodniej, South West Africa People’s 

Organization), nadzorowała policję (SWAPOL), ułatwiała powrót uchodźców oraz 

kontrolowała uchylanie przepisów prawnych dyskryminujących część obywateli 

terytorium199. Mandat UNTAG był więc stosunkowo szeroki, a stopień zaangażowania  

w wewnętrzne procesy polityczne w Afryce Południowo-Zachodniej był znaczący.  

                                                 
195 D. Jett, Why Peacekeeping Fails…, s. 28-30. 
196 List of Peacekeeping Operations 1948-2013, 
<http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/operationslist.pdf>, dostęp z 27.10.2013. 
197 United Nations Security Council Resolution 632 (1989), 16 February 1989, S/RES/632, 
<http://unscr.com/en/resolutions/doc/632>, dostęp z 27.10.2013. 
198 R. Oliver, A. Athmore, Dzieje Afryki…, s. 337-339 oraz Namibia – UNTAG. Background, 
<http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/untagFT.htm>, dostęp z 27.10.2013. 
199 Tamże oraz UNTAG. Mandate, <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/untagM.htm>, dostęp 
z 27.10.2013. 
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Za wykonywanie tych zadań odpowiadali nie tylko wojskowi, ale również rozbudowane 

komponenty cywilny i policyjny. Przykład UNTAG świadczy o tym, że na przełomie lat 

80. i 90. operacja pokojowa przestawała być domeną wojskowych i stawała się 

skoordynowanym wysiłkiem ekspertów z wielu dziedzin. Pomimo określania mianem 

utrzymania pokoju, zdaniem autora pracy od tego czasu należy stosować szerszy termin 

„operacja pokojowa”. Zadania wypełniane przez operacje utrzymania pokoju (jak np. 

UNEF I) stanowiły bowiem jedynie część mandatu UNTAG i większości kolejnych 

operacji. 

 Organizowane i nadzorowane przez ONZ wybory w Namibii przebiegły pomyślnie, 

a państwo to uzyskało niepodległość w marcu 1990 r. W przeciągu następnego roku doszło 

do inwazji irackiej na Kuwejt oraz autoryzowanej przez Radę Bezpieczeństwa operacji 

przeciwko Saddamowi Husajnowi. Konsensus w RB oraz sukces koalicji antyirackiej 

dawał nadzieję na otwarcie nowego rozdziału w historii ONZ. Wyrazem rosnących ambicji 

Organizacji było powołanie Tymczasowej Władzy Organizacji Narodów Zjednoczonych w 

Kambodży (United Nations Transitional Authority in Cambodia, UNTAC). Przez wiele lat 

państwo to doświadczyło konfliktów wewnętrznych i interwencji państw ościennych. Na 

mocy porozumienia pokojowego z października 1991 r. oraz rezolucji Rady 

Bezpieczeństwa ONZ nr 745 z 28 lutego 1992 roku Najwyższa Rada Narodowa Kambodży 

(złożona z przedstawicieli czterech głównych partii politycznych) została ogłoszona 

„jedynym legitymizowanym ciałem i źródłem władzy”200. Rada przekazała następnie 

Narodom Zjednoczonym wszystkie konieczne uprawnienia, mające zapewnić 

wprowadzenie w życie porozumienia pokojowego. Na tej podstawie operacja UNTAC, 

funkcjonująca od lutego 1992 r. do października 1993 r., w praktyce przejęła pełnię władzy 

w Kambodży. Operacja kontrolowała najważniejsze aspekty państwowości kraju, w tym 

sprawy zagraniczne, finanse, obronę i bezpieczeństwo. UNTAC nadzorowała również 

kampanię wyborczą, proces rejestracji wyborców oraz same wybory w maju 1993 r. Po 

wolnych i demokratycznych wyborach, we wrześniu 1993 r. przyjęto konstytucję oraz 

utworzono rząd. Po zrealizowaniu głównych celów, operacja UNTAC została zakończona  

w październiku 1993 r.201 

                                                 
200 Cambodia – UNTAC. Mandate, <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/untacmandate.html>, 
dostęp z 27.10.2013. 
201 Szczegółową analizę operacji UNTAC w Kambodży zawiera opracowanie M. Berdal, M. Leifer, 
Cambodia [w:] United Nations Interventionism 1991-2004, red. M. Berdal i S. Economides, Cambridge 
2007, s. 32-64. Por. także E. Aksu, The United Nations…, s. 179-209 oraz Cambodia – UNTAC. Background, 
<http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/untacbackgr2.html>, dostęp z 27.10.2013. 
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 Sukcesy ONZ w Namibii i Kambodży zostały przyćmione przez niepowodzenia  

w Bośni i Somalii, które wyznaczyły koniec okresu ekspansji operacji pokojowych202.  

W latach 1988-1993 powołano w sumie 19 operacji pokojowych, różniących się zarówno 

pod względem liczebności, jak i zakresu mandatu. Na znaczeniu zyskały wówczas 

komponenty policyjny i cywilny, co było związane z wypełnianiem przez operacje zadań 

administracyjnych, wyborczych, szkoleniowych, porządkowych i humanitarnych. Część  

z tych funkcji pełniły wyspecjalizowane agendy ONZ, np. Biuro Wysokiego Komisarza  

ds. Uchodźców (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR). 

Siły zbrojne, przeznaczone z definicji do zadań ofensywnych (ataku i niszczenia zasobów 

przeciwnika) oraz defensywnych (obrony zasobów i ludności własnego państwa), 

odpowiedzialne były za ochronę działań wspólnoty międzynarodowej na rzecz 

implementacji porozumień pokojowych i co do zasady nie podejmowały zadań bojowych. 

ONZ w praktyce przejmowała władzę w państwach znajdujących się okresie przejściowym 

(Namibia – od kolonii do niepodległego państwa; Kambodża – od wojny domowej do 

pokojowego współistnienia różnych grup). O sukcesie decydowała tu wola aktorów 

lokalnych do zakończenia konfliktów. Pod koniec tego okresu, w 1993 r., operacje 

pokojowe poniosły jednak porażki w Somalii i Bośni, a Mogadiszu i Sarajewo stały się 

miastami-symbolami ograniczonych możliwości tego instrumentu203. Somalia i Bośnia 

wyraźnie pokazały, że aktorzy lokalni, zdeterminowani do prowadzenia walki i osiągnięcia 

celów przy pomocy siły militarnej, w praktyce uniemożliwiają realizację mandatu operacji. 

Wniosek ten okazał się prawdziwy niezależnie od stopnia, w jakim operacje mogły 

stosować siłę. Szerokie uprawnienia w tym zakresie (Somalia) przyczyniły się do 

zaostrzenia konfliktu i wciągnięcia żołnierzy sił międzynarodowych w krwawe walki. 

Ograniczenie stosowania siły do samoobrony (Bośnia) uniemożliwiło realizację mandatu 

operacji, a Błękitne Hełmy stały się zakładnikami (zarówno w sensie metaforycznym, jak  

i dosłownym) zwaśnionych stron.  

 

                                                 
202 Więcej o operacji UNPROFOR: L.M. Howard, UN Peacekeeping…, s. 42-50 oraz S. Economides,  
P. Taylor, Former Yugoslavia [w:] United Nations Interventionism 1991-2004, red. M. Berdal  
i S. Economides, Cambridge 2007, s. 65-107. 
203 O symbolicznym wymiarze wydarzeń w Mogadiszu z października 1993 r. świadczą słowa brytyjskiego 
dowódcy sił ONZ w Bośni i Hercegowinie, gen. Michaela Rose’a, który przechodzenie od utrzymania do 
wymuszania pokoju nazwał przekraczaniem „linii Mogadiszu”. Rose stwierdził: „Przykład Somalii 
udowodnił, że do ostatecznego niepowodzenia misji ONZ przyczyniła się zmiana jej charakteru z operacji 
utrzymania pokoju na pełne zaangażowanie w konflikt wojenny”. Za: T. Farrell, Interwencje humanitarne  
i operacje pokojowe [w:] Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, red. 
J. Baylis, J. Wirtz, C.S. Gray, E. Cohen, Kraków 2009, s. 346. 
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2.3.7. Okres ograniczenia operacji pokojowych (1993/4-1999) 

Pomimo pewnych sukcesów, znacznie większą uwagę społeczności 

międzynarodowej przykuły porażki operacji pokojowych. Spowodowało to wyraźne 

ograniczenie zaangażowania ONZ w rozwiązywanie konfliktów za pomocą tego 

instrumentu. Wydaje się, że w tym okresie zadziałał mechanizm błędnego koła. 

Niepowodzenia w Somalii i Bośni wywołały niechęć stałych członków Rady 

Bezpieczeństwa do podejmowania aktywnych działań w Rwandzie. Bierność ONZ wobec 

ludobójstwa w Afryce Środkowej w 1994 r. oraz dalsze porażki w byłej Jugosławii 

(symbolizowane przez masakrę ludności cywilnej w 1995 r. w Srebrenicy przy pasywnej 

postawie Błękitnych Hełmów) doprowadziły do spadku prestiżu peacekeepingu oraz samej 

ONZ. 

W latach 1994-1998 Rada Bezpieczeństwa autoryzowała 16 nowych operacji, ale 

były to w większości operacje stosunkowo niewielkie pod względem liczby personelu.  

W 1993 r. personel cywilny i wojskowy, zaangażowany w operacje pokojowe, liczył ok. 

82 000. Pod koniec 1996 r. liczba Błękitnych Hełmów była ponad trzykrotnie mniejsza 

(ok. 26 000)204. W połowie 1999 r. w ramach operacji pokojowych ONZ służyło zaledwie 

12 000 funkcjonariuszy205. Mandat większości operacji był ograniczony i odwoływał się 

do „tradycyjnego” peacekeepingu. Rada Bezpieczeństwa zrezygnowała z powoływania 

operacji o szerokich uprawnieniach, jakimi dysponowały np. UNTAG i UNTAC. 

Równocześnie kontynuowane były trwające od dziesięcioleci operacje na Cyprze 

(UNFICYP), Bliskim Wschodzie (UNTSO, UNDOF i UNIFIL) oraz w Azji Południowej 

(UNMOGIP). 

 

2.3.8. Okres renesansu, regionalizacji i podziału zadań (1999- ) 

 Choć w dwóch poprzednich okresach doszło najpierw do rozwoju, a następnie 

„kurczenia się” operacji pokojowych, to równocześnie zachodziły procesy zwiastujące 

istotne zmiany. Przede wszystkim, część odpowiedzialności za prowadzenie operacji 

zaczęły przejmować ugrupowania regionalne. NATO i ECOWAS w znacznej mierze 

zastąpiły ONZ w wykonywaniu najtrudniejszych zadań w Bośni i Hercegowinie oraz 

Liberii i Sierra Leone. Było to związane z niepowodzeniami lub biernością Organizacji 

wobec kryzysów ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państw zrzeszonych  

w NATO i ECOWAS. Równocześnie ONZ pozostawała aktywna w tych państwach, lecz 

                                                 
204 D. Jett, Why Peacekeeping Fails…, s. 31. 
205 I. Popiuk-Rysińska, Ewolucja operacji pokojowych…, s. 11. 
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zakres jej działalności był ograniczony. Zapoczątkowany podczas okresu „kurczenia się” 

proces przejmowania części obowiązków przez organizacje regionalne rozwijał się od 

przełomu XX i XXI w. Do ugrupowań zaangażowanych w prowadzenie operacji 

pokojowych dołączyły Unia Europejska i Unia Afrykańska. Zagadnienie to zostanie 

poddane szczegółowej analizie w części 3.7. niniejszego rozdziału. 

 Innowacje w dziedzinie współpracy i podziału zadań pomiędzy ONZ  

i organizacjami regionalnymi szły w parze ze wzrostem liczebności personelu oraz 

poszerzeniem mandatu nowych operacji. W 1999 r. powołano Tymczasową Administrację 

Organizacji Narodów Zjednoczonych w Timorze Wschodnim (United Nations Transitional 

Administration in East Timor, UNTAET). UNTAET nawiązywała nazwą i zadaniami do 

UNTAC, odpowiadając m.in. za zapewnienie bezpieczeństwa, ustanowienie efektywnej 

administracji, koordynowanie dostarczania pomocy humanitarnej oraz wspieranie budowy 

aparatu państwowego206. Faktycznie ONZ przejęła uprawnienia przynależne władzy 

państwowej207. W tym samym roku utworzono Misję Organizacji Narodów Zjednoczonych 

w Sierra Leone (United Nations Mission in Sierra Leone, UNAMSIL), mającą na celu 

m.in. wspieranie organizacji wyborów, monitorowanie zawieszenia broni oraz pomoc  

w przeprowadzeniu programu rozbrojenia, demobilizacji i reintegracji walczących208. Rok 

1999 przyniósł również powołanie UNMIK, która de facto sprawowała funkcje 

przynależne władzy państwowej po interwencji NATO w Kosowie209. 

Szczególnie interesujące są działania wspólnoty międzynarodowej  

w Demokratycznej Republice Konga, gdyż ukazują trendy charakterystyczne dla 

omawianego okresu rozwoju operacji pokojowych. W 1999 r. Rada Bezpieczeństwa 

powołała Misję Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga 

(Mission des Nations Unies en Republique Democratique du Congo, MONUC). 

Systematycznie poszerzany mandat MONUC obejmował nie tylko nadzorowanie 

zawieszenia broni, ale również m.in. szkolenie kongijskich sił zbrojnych, doradztwo  

                                                 
206 Szczegółowa analiza operacji UNTEAT: S. Chesterman, East Timor [w:] United Nations Interventionism 
1991-2004, red. M. Berdal i S. Economides, Cambridge 2007, s. 192-216 oraz L.M. Howard, UN 
Peacekeeping…, s. 260-298. 
207 W cytowanej powyżej pracy UN Peacekeeping in Civil Wars rozdziałowi poświęconemu UNTAET 
autorka nadała wymowny tytuł: „Timor Wschodni: ONZ jako państwo” (ang. East Timor: the UN as a 
state).: L.M. Howard, UN Peacekeeping…, s. 260. 
208 Por. Tamże, s. 303-306; A. Adebayo, D. Keen, Sierra Leone [w:] United Nations Interventionism 1991-
2004, red. M. Berdal i S. Economides, Cambridge 2007, s. 246-273 oraz Sierra Leone – UNAMSIL – 
Mandate, <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unamsil/mandate.html>, dostęp z 27.10.2013. 
209 Por. S. Economides, Kosovo [w:] United Nations Interventionism 1991-2004, red. M. Berdal i S. 
Economides, Cambridge 2007, s. 217-245 oraz  UNMIK Mandate, 
<http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmik/mandate.shtml>, dostęp z 27.10.2013. 
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w kwestii budowania i wzmacniania instytucji demokratycznych oraz promowanie 

pojednania i zasad dobrego rządzenia210. W celu wspierania Misji Unia Europejska – 

ugrupowanie regionalne z innego kontynentu, aspirujące do odgrywania roli aktora 

globalnego – zorganizowała wyspecjalizowane, krótkie operacje wojskowe – ARTEMIS  

w 2003 r. oraz EUFOR RD Congo w 2006 r.211 UE powołała również misje policyjne  

i cywilne – EUPOL Kinshasa (2005-2007), EUPOL RD Congo (od 2007 r.) oraz EUSEC 

RD Congo (od 2005 r.)212. Sama ONZ, reagując na rozwój sytuacji w tym państwie, 

zadecydowała o zakończeniu MONUC i ustanowieniu Misji Organizacji Narodów 

Zjednoczonych na rzecz Stabilizacji Demokratycznej Republiki Konga (Mission de 

l’Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en Republique Democratique du 

Congo, MONUSCO)213. Zgodnie z analizowanym powyżej dokumentem Operacje 

Narodów Zjednoczonych: zasady i wytyczne, mandat MONUSCO mieścił się w ramach 

wzmocnionego utrzymania pokoju. W marcu 2013 r. ONZ zdecydowała o utworzeniu  

w ramach misji Brygady Interwencyjnej (intervention brigade), która podjęła działania 

ofensywne przeciwko siłom antyrządowym na wschodzie państwa214. Ponadto, w kwietniu 

2013 r. powołano Wielowymiarową Misję Stabilizacyjną Organizacji Narodów 

Zjednoczonych w Mali (Mission multidimensionnelle integree des Nations Unies pour la 

stabilisation au Mali, MINUSMA). Zgodnie z nazwą, MINUSMA wypełnia szereg zadań 

związanych m.in. z ochroną ludności cywilnej, w tym praw człowieka, stabilizacją sytuacji 

w głównych skupiskach ludności i wspieraniem dialogi politycznego oraz procesów 

wyborczych215. 

                                                 
210 Rada Bezpieczeństwa modyfikowała mandat MONUC w następujących rezolucjach: 1291 (2000)  
z 24.02.2000, 1565 (2004) z 1.10.2004, 1797 (2008) z 30.01.2008, 1856 (2008) z 22.12.2008. Na mocy 
rezolucji 1925 (2010) zadania MONUC przejęła operacja MONUSCO.: MONUC Mandate, 
<http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/monuc/mandate.shtml>, dostęp z 27.10.2013. 
211 Por. ARTEMIS Mission Description, <http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/artemis-
drc/mission-description/index_en.htm>, dostęp z 27.10.2013 oraz EUFOR RD Congo Mission Description, 
<http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eufor-rd-congo/mission-
description/index_en.htm>, dostęp z 27.10.2013,  
212 Por. EUPOL Kinshasa Mission Description, <http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-
operations/eupol-kinshasa/mission-description/index_en.htm>, dostęp z 27.10.2013; EUSEC RD Congo 
Mission Description, <http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eusec-rd-congo/mission-
description/index_en.htm>, dostęp z 27.10.2013 oraz EU Police Mission for the DRC (EUPOL RD Congo) 
Fact Sheet, <http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eupol-rd-
congo/pdf/02052013_factsheet_eupol-rd-congo_en.pdf>, dostęp z 27.10.2013. 
213 MONUSCO Mandate, <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/monusco/mandate.shtml>, dostęp  
z 27.10.2013. 
214 P. Cammaert, The UN Intervention Brigade in the Democratic Republic of the Congo, International Peace 
Institute Issue Brief July 2013, <http://www.isn.ethz.ch/Digital-
Library/Publications/Detail/?lng=en&id=166530>, dostęp z 27.10.2013. 
215 MINUSMA Mandate, <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minusma/mandate.shtml>, dostęp  
z 27.10.2013. 
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Na podstawie powyższych przykładów uprawnione wydaje się stwierdzenie,  

że większość powołanych po 1999 r. operacji skupiona jest bardziej na budowaniu państwa 

i pokoju aniżeli na utrzymaniu pokoju. Po kilku latach „kurczenia się” operacji, ONZ  

i organizacje regionalne powróciły do koncepcji działań aktywnych. Nierzadko wiąże się 

to z użyciem siły na większą skalę. Ponadto, przyznanie prymatu budowaniu pokoju 

wpływa na zwiększenie liczebności i znaczenia personelu cywilnego. Funkcjonariusze 

ONZ i innych organizacji odpowiadają m.in. za wspieranie reformy systemów prawnych  

i wyborczych, programy reintegracji kombatantów, pomoc w budowie aparatu 

administracyjnego państwa. 

Szeroki mandat wielu operacji powoływanych od 1999 r. był wypełniany przez 

liczny personel – ok. 11 000 w przypadku UNTAET i 17 500 w ramach UNAMSIL. 

MONUC, tuż po autoryzacji w 1999 r. licząca ok. 6 000 funkcjonariuszy, była 

systematycznie powiększana. W 2010 r. osiągnęła liczebność ponad 21 000 żołnierzy, 

policjantów i cywilów, włączonych następnie do MONUSCO. W okresie 1999-2013 Rada 

Bezpieczeństwa utworzyła 19 operacji, m.in. UNMEE w Etiopii i Erytrei (2000), UNMIL 

w Liberii (2003), MINUSTAH na Haiti (2004) i UNMIS w Sudanie (2005)216. W efekcie 

pod koniec 2005 r. personel operacji pokojowych ONZ liczył 84 000 funkcjonariuszy217, 

pod koniec 2010 r. osiągnął 123 000218, a w połowie 2013 r. wynosił 115 5000. W tej 

liczbie mieści się 82 000 żołnierzy, prawie 13 000 policjantów i 1800 obserwatorów 

wojskowych. Personel cywilny liczy 16 700, a więc ok. 14% wszystkich rozmieszczonych 

w 15 operacjach pokojowych219. Dla porównania, w 2013 r. tylko w Afganistanie  

w ramach sił NATO służyło ponad 87 000 żołnierzy, czyli o 5000 więcej niż we 

wszystkich operacjach ONZ220. Zestawienie tych dwóch liczb obrazuje skalę 

zaangażowania organizacji innych niż ONZ w działania o charakterze zbliżonym do 

operacji pokojowych. 

Jak wynika z powyżej analizy, od 1999 r. trwa okres ponownego rozwoju operacji 

pokojowych, zarówno pod względem liczebności personelu, jak i zakresu mandatu. 

Złożyło się na to kilka czynników. Po pierwsze, destabilizacja objęła państwa i terytoria  

                                                 
216 Por. List of Peacekeeping… 
217 United Nations Peacekeeping Operations Fact Sheet 31 December 2005, 
<http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/factsheet_archive.shtml>, dostęp z 27.10.2013. 
218 United Nations Peacekeeping Operations Fact Sheet 31 December 2010, 
<http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/factsheet_archive.shtml>, dostęp z 27.10.2013. 
219 Peacekeeping Fact Sheet, <http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/factsheet.shtml>, 
dostęp z 27.10.2013. 
220 International Security Assistance Force (ISAF): Key Facts and Figures, 
<http://www.isaf.nato.int/images/stories/File/20131014_131001-ISAF-Placemat.pdf>, dostęp z 27.10.2013. 
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o strategicznym znaczeniu dla stałych członków Rady Bezpieczeństwa oraz mocarstw 

regionalnych, np. DRK (istotna z uwagi na potencjał surowcowy), Timor Wschodni 

(ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa Australii) i Bałkany (tradycyjny obszar 

krzyżowania się interesów mocarstw). Po drugie, po zamachach terrorystycznych  

z 11 września 2001 r. do głównego nurtu debaty o bezpieczeństwie globalnym trafiły 

państwa dysfunkcyjne. Przywódcy mocarstw oraz czołowi przedstawiciele organizacji 

międzynarodowych przyjęli wizję zarysowaną przez George’a W. Busha w Strategii 

Bezpieczeństwa Narodowego z 2002 r. Prezydent USA podkreślał, że niestabilność państw 

pozornie nieistotnych dla globalnego układu sił stwarza warunki do rozwoju zagrożeń dla 

ładu międzynarodowego, przede wszystkim terroryzmu i przestępczości 

zorganizowanej221. Działalność piratów u wybrzeży Somalii zdawała się potwierdzać tę 

tezę. Operacje pokojowe mogą być w tym kontekście postrzegane jako instrument 

pozwalający na stabilizację i wzmocnienie potencjału państw dysfunkcyjnych.  

W warunkach dysfunkcyjności państwa utrzymanie pokoju stanowi tylko jedno z zadań 

operacji pokojowych. Świadczą o tym rozbudowane mandaty operacji, w wielu 

przypadkach obejmujące szkolenie lokalnych sił wojskowych i policyjnych. Po trzecie, 

pewną (choć trudną do oszacowania) rolę w rozwoju operacji pokojowych po 1999 r. 

odgrywa wspomniany powyżej efekt CNN. Dalszy rozwój środków komunikowania 

masowego, w tym przede wszystkim tzw. mediów społecznościowych, ułatwił 

organizacjom pozarządowym prowadzenie kampanii na rzecz „zrobienia czegoś”  

w przypadkach katastrof humanitarnych. Było to szczególnie widoczne podczas kryzysu  

w Darfurze, gdzie naciski ze strony opinii publicznej w państwach zachodnich zwiększyły 

presję na rządy (szczególnie chiński, w kontekście Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 

r.) oraz ONZ i miały (trudny do określenia) wpływ na powołanie operacji UNAMID222. 

 

2.3.9. Podsumowanie 

 Powyższa analiza wskazuje na to, że na przestrzeni kilkudziesięciu lat operacje 

pokojowe przeszły istotne przemiany. Nierzadko można spotkać się z twierdzeniem, że 

proces ten ma charakter ewolucyjny223. Zdaniem autora właściwsze wydaje się 

postrzeganie historii operacji pokojowych przez pryzmat przełomowych wydarzeń – 
                                                 
221 Por. National Security Strategy of the United States of America, September 2002, s. 1, 
<http://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf>, dostęp z 27.10.2013. 
222 Relacjonowanie konfliktu w Darfurze przez media wzbudzało liczne kontrowersje. Problem ten analizują 
m.in. L. Kogen, M.E. Price, Deflecting the CNN effect: public opinion polling and Livingstonian outcomes, 
“Media, War & Conflict” 4(2) 2011, s. 109-123. 
223 Por. np. tytuł artykułu I. Popiuk-Rysińskiej Ewolucja operacji pokojowych…. 
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konfliktów, które na skutek ich wagi dla globalnego układu sił niejako wymusiły 

jakościowo odmienny od wcześniejszych sposób reakcji ze strony ONZ, a w późniejszych 

okresach – organizacji regionalnych. Ewolucja implikuje systematyczny rozwój, natomiast 

powyższa analiza wskazuje, że po okresach dynamicznych zmian następowały lata zastoju, 

a nawet ograniczenia skali i zasięgu operacji. Na przykład, ONUC i UNTEA/UNSF 

(pierwsza połowa lat 60. XX w.) były bardziej rozbudowane (szczególnie z punktu 

widzenia mandatu) niż większość operacji prowadzonych w drugiej połowie lat 90. XX  

w. Proces rozwoju operacji pokojowych nie zachodzi więc linearnie. Zmiany są ściśle 

powiązane z dynamiką stosunków międzynarodowych, szczególnie z charakterem relacji 

pomiędzy stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ponadto, rozwój operacji 

pokojowych związany jest z występowaniem  konfliktów w strategicznie ważnych 

regionach świata. W pierwszych dziesięcioleciach po II wojnie światowej decydujące 

znaczenie miał Bliski Wschód, w latach 90. szczególnie istotna była sytuacja na 

Bałkanach, natomiast w pierwszych kilkunastu latach XXI w. na znaczeniu zyskała Afryka 

Subsaharyjska. Na 19 operacji pokojowych, powołanych przez ONZ w latach 1999-2013, 

13 – czyli ponad 2/3 wszystkich – zostało rozmieszczonych w Afryce Subsaharyjskiej224. 

 

2.4. Kluczowe funkcje oraz zasady działania operacji pokojowych  

w świetle ich podziału na generacje 
 W celu zarysowania kluczowych zasad oraz funkcji operacji pokojowych, należy 

odwołać się do podziału tego instrumentu na trzy generacje. W literaturze przedmiotu 

można spotkać twierdzenie, iż generacje te łączą się z okresami historycznymi (pierwsza – 

z zimną wojną, natomiast druga i trzecia – z okresem pozimnowojennym)225. Zdaniem 

autora, opinia ta jest błędna. Jak wykazała analiza historyczna, także podczas zimnej 

wojny prowadzono operacje „wyprzedzające epokę” pod względem zakresu mandatu,  

np. ONUC. Natomiast już po zakończeniu zimnej wojny nadal powołuje się operacje  

o charakterze zbliżonym do UNEF I, np. UNMEE. 

 Pierwsza generacja operacji pokojowych to „tradycyjne” operacje utrzymania 

pokoju, pełniące funkcje obserwacyjne i rozdzielające. Ukształtowane w latach 40. i 50. 
                                                 
224 Dwie spośród nich – UNMISS i MONUSCO – powstały z przekształcenia powołanych także w tym 
okresie operacji UNMIS i MONUC. Można więc przyjąć, że w okresie 1999-2013 Rada Bezpieczeństwa 
powołała 17 (a nie 19) operacji, w tym 11 (a nie 13) na kontynencie afrykańskim. Por. List of 
Peacekeeping…. 
225 Por. np.: „Rozpatrując dynamikę rozwoju operacji pokojowych, można wyróżnić trzy ich generacje, w 
tym dwie ukształtowane w okresie pozimnowojennym.”: B. Balcerowicz, Siły zbrojne w stanie pokoju, 
kryzysu, wojny, Warszawa 2010, s. 196 
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XX w., stanowiły instrument opanowywania konfliktów międzypaństwowych. Z uwagi na 

kruchą równowagę sił pomiędzy USA i ZSRR, a także spory w ramach Bloku 

Zachodniego, pierwsze operacje charakteryzowały się ograniczonym mandatem  

i restrykcyjnym przestrzeganiem trzech zasad. Wykształcone podczas operacji UNEF  

I, obejmowały one: zgodę wszystkich stron konfliktu na obecność sił międzynarodowych, 

bezstronność sił pokojowych oraz – szerzej – ONZ, a także ograniczone do samoobrony 

prawo do użycia siły. Z tak sformułowanych zasad oraz ograniczonego mandatu wynika 

pasywny, konsensualny i jednofunkcyjny charakter operacji pierwszej generacji. Zadania 

realizowane są głównie przez personel wojskowy226. Zdaniem Paula Diehla i Daniela 

Druckmana, podstawowymi celami operacji pierwszej generacji są: redukcja stosowania 

środków przemocy przez zwaśnione strony (violence abatement), powstrzymanie 

rozprzestrzeniania się konfliktu (conflict containment), zarówno w sensie podmiotowym 

(nowi aktorzy), jak i geograficznym (nowe obszary), oraz stworzenie warunków do 

rozwiązania konfliktu (conflict settlement)227. 

 Druga generacja operacji pokojowych to operacje wielofunkcyjne, w stosunku do 

których nieuprawnione wydaje się stosowanie określenia „operacje utrzymania pokoju”. 

Jak wykazano w poprzedniej części rozdziału, utrzymanie pokoju to tylko jedna  

z pełnionych przez nie funkcji. Ponadto, o ile operacje pierwszej generacji działają  

w warunkach zawartego przez strony zawieszenia broni, a nawet porozumienia 

pokojowego, o tyle operacje drugiej generacji nierzadko są rozmieszczane jeszcze  

w trakcie trwania konfliktu. Areną działania jest częściej jest terytorium jednego państwa, 

a nie obszar przygraniczny pomiędzy suwerennymi państwami. Celem jest więc 

stworzenie warunków do budowania, a nie samo utrzymanie pokoju. W związku z tym, 

wymienione powyżej zasady prowadzenia operacji pokojowych nie są przestrzegane  

w sposób restrykcyjny. Zgodę na rozmieszczenie sił międzynarodowych wyraża rząd 

państwa, który najczęściej jest jedną ze stron konfliktu. Nawet jeśli pozostałe strony 

również przychylnie odnoszą się do propozycji powołania operacji, obecność Błękitnych 

Hełmów jest uzależniona od zgody rządu. W takiej sytuacji zachowanie pełnej 

bezstronności jest trudne i sprawia, że operacja może być postrzegana jako sprzyjająca 

                                                 
226 Cztery cechy operacji pierwszej generacji – pasywność, jednofunkcyjność, wojskowość i konsensualność 
– wymienia m.in. I. Popiuk-Rysińska, Ewolucja operacji pokojowych…, s. 10. Por. także M.W. Doyle,  
N. Sambanis, Peacekeeping operations…, s. 3-4: „Tradycyjne operacje pokojowe, zwane operacjami 
pierwszej generacji, miały na celu odpowiedź na kryzysy międzypaństwowe poprzez stacjonowanie 
nieuzbrojonych lub lekko uzbrojonych sił ONZ pomiędzy zwaśnionymi stronami z zadaniem monitorowania 
rozejmu, wycofania wojsk lub strefy buforowej, podczas gdy toczone były negocjacje polityczne. […]”. 
227 P.F. Diehl, D. Druckman, Evaluating Peace Operations, Boulder/London 2010, s. 29-62. 
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stronie rządowej. W operacjach drugiej generacji odchodzi się również od 

absolutyzowania zasady ograniczonego użycia siły. Bezstronność operacji przestała być 

utożsamiana z neutralnością w stosunku do stron konfliktu. Obecnie jest ona 

interpretowana raczej jako bezstronność w wypełnianiu mandatu Rady Bezpieczeństwa. 

Jeśli jedna ze stron w sposób notoryczny uniemożliwia jego wykonanie, użycie siły 

wykraczające poza samoobronę jest dopuszczalne228. „Jednak pomimo paru przypadków 

stapiania się operacji pokojowych z akcjami wymuszającymi, niekonsensualność  

w najnowszej praktyce przyjmuje postać dosyć umiarkowaną, z naciskiem kładzionym na 

poszukiwanie zgody i współpracę ze stronami”229. 

 Wielofunkcyjne operacje pokojowe nie ograniczają się do powstrzymania 

rozprzestrzeniania się konfliktu zbrojnego. Przywołując ponownie Diehla i Druckmana 

należy stwierdzić, że operacje drugiej generacji pełnią szereg dodatkowych funkcji. 

Najważniejsze z nich to: nadzorowanie, a nierzadko pomoc w organizacji, wyborów 

(election supervision), wspieranie procesów demokratyzacyjnych (democratization), 

niesienie i/lub zabezpieczanie pomocy humanitarnej (humanitarian assistance), 

prowadzenie programów rozbrojenia, demobilizacji i reintegracji (disarmament, 

demobilization and reintegration, DDR) oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony 

praw człowieka (human rights protection)230. Z kolei w dokumencie Operacje utrzymania 

pokoju Organizacji Narodów Zjednoczonych: zasady i wytyczne z 2008 r. wymieniono trzy 

zasadnicze funkcje wielowymiarowych operacji utrzymania pokoju: (1) zapewnienie 

bezpieczeństwa i stabilizacja sytuacji przy równoczesnym wzmacnianiu potencjału 

państwa w tym obszarze; (2) wspomaganie procesu politycznego poprzez wspieranie 

tworzenia efektywnych instytucji rządzenia cieszących się legitymacją; (3) zapewnianie,  

że wysiłki ONZ i innych podmiotów międzynarodowych prowadzone są w sposób 

skoordynowany i spójny231. Podkreślono przy tym, iż operacje utrzymania pokoju 

wykonują również szereg działań z zakresu budowania pokoju, w tym szczególnie: 

programy DDR, usuwanie min, reformę sektora bezpieczeństwa, ochronę i promowanie 

praw człowieka, wsparcie wyborcze oraz wspomaganie odbudowy instytucji 

państwowych232. Zadania te są realizowane nie tylko przez komponent wojskowy, ale 

również cywilny. Co znamienne, na czele operacji stoi Specjalny Przedstawiciel Sekretarza 
                                                 
228 Por.: I. Popiuk-Rysińska, Ewolucja operacji pokojowych…, s. 24-25, B. Balcerowicz, Siły zbrojne…,  
s. 197-198. M.W. Doyle, N. Sambanis, Making War and Building Peace, Princeton 2006, s. 14-15. 
229 I. Popiuk-Rysińska, Ewolucja operacji pokojowych…, s. 9. 
230 P.F. Diehl, D. Druckman, Evaluating Peace…, s. 63-92. 
231 United Nations Peacekeeping Operations…, s. 23. 
232 Tamże, s. 26. 
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Generalnego, a więc osoba cywilna233. Nierzadko ONZ korzysta z pomocy organizacji 

wyspecjalizowanych i regionalnych oraz organizacji pozarządowych (np. Czerwony 

Krzyż)234.  

 Operacje trzeciej generacji podejmują liczne zadania, właściwe dla drugiej 

generacji. W większym stopniu odwołują się jednak do użycia siły, które przyjmować 

może postać działań wymuszających. Jak twierdzi Bolesław Balcerowicz: „odstępuje się  

w nich od klasycznych zasad konsensualności, użycia (nieużycia) broni oraz bezstronności. 

Te operacje, bardziej stanowcze i zdynamizowane, stanowiły reakcję na konflikty 

wewnętrzne nowego typu, którym towarzyszył kryzys humanitarny”235. Co szczególnie 

istotne, operacje trzeciej generacji przejmują część lub całość uprawnień władz 

państwowych. Działają bowiem w warunkach albo skrajnej słabości aparatu państwowego 

(UNOSOM II), albo jego braku (UNMIK oraz UNTAET)236. Michael Doyle i Nicholas 

Sambanis wyróżniają trzy typy operacji trzeciej generacji: (1) narzucenie porządku bez 

zgody stron, w sytuacji braku porozumienia pokojowego. W efekcie siły pokojowe 

podejmują walkę z poszczególnymi frakcjami (np. UNOSOM II); (2) działanie bez zgody 

części stron, mające na celu narzucenie porozumienia w warunkach trwającego konfliktu 

wewnętrznego (np. utworzenie korytarza humanitarnego) oraz (3) siły implementacyjne, 

mające na celu wprowadzenie w życie porozumienia pokojowego, z którego wycofały się 

jedna lub więcej stron237. 

 Należy podkreślić, że przynależność poszczególnych operacji do danych generacji 

jest jedynie umowna. Nierzadko operacja łączy cechy właściwe dwóm generacjom, 

szczególnie drugiej i trzeciej. Niezależnie od zakresu wykonywanych zadań, celem 

operacji nie jest rozwiązanie konfliktu lub kryzysu. Przy pomocy operacji pokojowej 

podejmująca ją organizacja międzynarodowa dąży do stworzenia warunków do 

pokojowego rozwiązania konfliktu przez same zwaśnione strony238. Zdaniem Williama 

                                                 
233 Stanowisko Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego zostanie omówione w części 2.6.2 
niniejszego rozdziału. 
234 Zagadnienie współpracy pomiędzy ONZ i organizacjami humanitarnymi przedstawiają m.in.: N. Stockton, 
NGOs and Peace Operations in the post-11 September Context [w:] Peace Operations after 11 September 
2001, red. T. Tardy, London/New York 2004, s. 139-158.  V. Metcalfe, A. Giffen, S. Elhawary, UN 
Integration and Humanitarian Space. An Independent Study Commissioned by the UN Integration Steering 
Group, December 2011, 
<http://www.effectivepeacekeeping.org/sites/effectivepeacekeeping.org/files/03/un_integ_hum_space_mar_2
012.pdf>, dostęp z 27.10.2013. Por. także M. Glad, A Partnership at Risk? The UN-NGO Relationship in 
Light of UN Integration, <http://www.nrc.no/arch/_img/9608308.pdf>, dostęp z 27.10.2013. 
235 B. Balcerowicz, Siły zbrojne…, s. 198. 
236 Tamże, s. 198 oraz I. Popiuk-Rysińska, Ewolucja operacji pokojowych…, s. 25. 
237 M.W. Doyle, N. Sambanis, Making War…, s. 15-16. 
238 R. Smith, Przydatność siły militarnej. Sztuka wojenna we współczesnym świecie, Warszawa 2010, s. 329. 
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Durcha operacja pokojowa powinna być podejmowana tylko wówczas, gdy podstawowy 

cel stron konfliktu zmienia się z odniesienia całkowitego zwycięstwa na zachowanie części 

stanu posiadania239. W innym przypadku strona lub strony zdeterminowane do dalszego 

prowadzenia walki skutecznie storpedują wysiłki społeczności międzynarodowej. 

Niezrozumienie fundamentalnej różnicy pomiędzy rozwiązaniem a stworzeniem 

warunków do rozwiązania konfliktu prowadzi do formułowania wygórowanych  

i nieuzasadnionych oczekiwań wobec organizacji prowadzących operacje pokojowe, 

pojedynczych operacji oraz zaangażowanego personelu. Należy jednak podkreślić, że nie 

jest to równoznaczne z koniecznością przyjmowania postawy biernej wobec przebiegu 

konfliktu. Podejmowanie działań przez operację pokojową może ułatwić pokojowe 

rozwiązanie konfliktu. Nigdy jednak nie zastąpi woli stron do poszukiwania porozumienia. 

 

2.5. Ramy normatywne i instytucjonalne operacji pokojowych 
2.5.1. Ramy normatywne operacji pokojowych ONZ 

 Cytowany w poprzednich częściach rozdziału dokument Operacje utrzymania 

pokoju ONZ: wytyczne i zasady wylicza cztery rodzaje źródeł, stanowiących normatywne 

ramy działania operacji pokojowych. Są to Karta Narodów Zjednoczonych, prawa 

człowieka, międzynarodowe prawo humanitarne oraz rezolucje Rady Bezpieczeństwa 

ONZ. 

Karta Narodów Zjednoczonych – dokument statutowy ONZ – nie zawiera 

bezpośredniego odniesienia do operacji pokojowych. Tworzy to kłopotliwą sytuację, gdyż 

wymaga wywodzenia legitymacji tego instrumentu z innych – „niedosłownych” – zapisów 

Karty. Uważa się, że prawo do prowadzenia operacji pokojowych wynika z  faktu, iż ONZ 

została powołana w celu „uchronienia przyszłych pokoleń od klęsk wojny”240. Główna 

odpowiedzialność za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spoczywa 

na Radzie Bezpieczeństwa241. Na mocy doktryny praw nieodłącznych (doctrine of inherent 

powers) Rada może zatem podejmować działania, które są jej zdaniem niezbędne do 

wypełniania celów ONZ określonych w Karcie242. 

                                                 
239 W. Durch, The Evolution of UN Peacekeeping, New York 1993, s. 12 za: D. Jett, Why Peacekeeping 
Fails…, s. 25. 
240 Por. Preambuła Karty Narodów Zjednoczonych: „My, Ludy Narodów Zjednoczonych, zdecydowane 
uchronić przyszłe pokolenia od klęsk wojny […]”. 
241 Karta Narodów Zjednoczonych, art. 24 p.1. 
242 H. Nasu, International Law…, s. 28-29. 
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 Podstawą prawną operacji pokojowych są w szczególności rozdziały VI, VII i VIII 

Karty. Rozdział VI dotyczy „Pokojowego rozwiązywania sporów” i wymienia takie środki, 

jak „rokowania, badania, pośrednictwo, pojednanie, arbitraż, rozstrzygnięcie sądowe, 

odwołanie się do organizacji lub układów regionalnych”243. Art. 36. mówi z kolei o prawie 

Rady Bezpieczeństwa do „zalecenia odpowiedniej procedury lub sposobu złagodzenia” 

sporu244. Kolejny artykuł zawiera zapis o tym, że Rada może „zalecić takie warunki 

załatwienia sporu, jakie […] uzna za stosowne”245. 

 Rozdział VII Karty NZ dotyczy „Działań w razie zagrożenia pokoju, naruszenia 

pokoju i aktów agresji”. Zgodnie z art. 39. Rada „stwierdza istnienie zagrożenia lub 

naruszenia pokoju bądź aktu agresji […]” i może zastosować środki z art. 41. i 42., czyli 

odpowiednio środki nie wymagające użycia siły zbrojnej (np. zerwanie stosunków 

dyplomatycznych) oraz rozwiązania siłowe („demonstracje, blokady i inne operacje sił 

zbrojnych powietrznych, morskich lub lądowych członków Narodów Zjednoczonych”)246. 

W art. 40. stwierdzono, że „aby zapobiec zaostrzeniu się sytuacji, Rada Bezpieczeństwa 

może, przed udzieleniem zaleceń lub wydaniem decyzji o zastosowaniu środków 

przewidzianych w artykule 39, wezwać strony zainteresowane, aby zastosowały się do 

zarządzeń tymczasowych, jakie Rada uzna za konieczne lub pożądane”247. Zdaniem 

niektórych badaczy, to właśnie zapisy art. 40. stanowią podstawę prawną operacji 

pokojowych, mieszczących się w ramach „zarządzeń tymczasowych”248. Istotnym  

z punktu widzenia operacji pokojowych jest również art. 43, który zobowiązuje państwa 

członkowskie do dostarczenia kontyngentów wojskowych niezbędnych do 

przeprowadzenia działań na rzecz międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa z art. 42.249 

 Jak wspomniano w podrozdziale poświęconym analizie historii operacji 

pokojowych, zgodnie z zapisami Karty NZ Organizacja Narodów Zjednoczonych miała 

stanowić systemem bezpieczeństwa zbiorowego. Wobec niemożności zastosowania 

środków przewidzianych w rozdziale VII oraz nieadekwatności instrumentów z rozdziału 

VI do szczególnie gwałtownych konfliktów zbrojnych, wypracowano mechanizm operacji 

utrzymania pokoju. Dlatego też operacje pokojowe zwykło się określać mianem operacji  

z „rozdziału sześć i pół” Karty NZ. Jak zauważają John O’Neill i Nicholas Rees: „w wielu 
                                                 
243 Karta Narodów Zjednoczonych, art. 33 p. 1. 
244 Tamże, art. 36 p. 1. 
245 Tamże, art. 37 p. 2. 
246 Tamże, art. 39. 
247 Tamże, art. 40. 
248 Opinię taką wyraża np. H. Nasu. Jego praca International Law on Peacekeeping nosi podtytuł A Study of 
Article 40 of the UN Charter (pl. Studium artykułu 40 Karty NZ). 
249 Karta Narodów Zjednoczonych, art. 43. 
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przypadkach ONZ wyszła poza rozdział VI, lecz wstrzymała się od działań 

wymuszających”250. Należy przy tym dodać, że powołując kolejne operacje, Rada nigdy 

nie odwołała się bezpośrednio do rozdziału VI. Natomiast w ostatnich latach za 

powszechnie przyjętą praktykę można uznać przywoływanie rozdziału VII jako podstawy 

prawnej rezolucji Rady251. Ponadto, w ostatnich latach coraz większą rolę w wysiłkach na 

rzecz pokoju i bezpieczeństwa odgrywają organizacje regionalne. W tym kontekście duże 

znaczenia mają zapisy rozdziału VIII Karty NZ pt. „Układy regionalne”. Zostaną one 

poddane analizie w części 3.7 niniejszego rozdziału. 

 Drugą grupą źródeł, tworzących ramy normatywne funkcjonowania operacji 

pokojowych, są międzynarodowe regulacje dotyczące praw człowieka, w pierwszym 

rzędzie Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r. „Operacje utrzymania pokoju 

Narodów Zjednoczonych powinny być prowadzone z pełnym poszanowaniem praw 

człowieka oraz powinny dążyć do postępu w tej dziedzinie poprzez implementację swoich 

mandatów”252. Należy podkreślić, że znaczenie tych regulacji po zakończeniu zimnej 

wojny istotnie wzrosło. Poszerzenie mandatu operacji o kwestie związane reformą systemu 

rządów prawa (według zachodniego, liberalnego modelu, uwzględniającego prawa 

jednostki) w naturalny sposób zwiększyło rolę regulacji dotyczących praw człowieka  

w planowaniu, prowadzeniu i ocenie działania operacji pokojowych253.  

Trzecią grupę źródeł stanowi międzynarodowe prawo humanitarne, zwane również 

prawem konfliktów zbrojnych lub prawem wojennym (ius in bello). Reguluje ono kwestie 

ograniczeń w metodach i środkach prowadzenia działań wojennych, w tym m.in. ochrony 

ludności cywilnej niezaangażowanej w walki. Normy prawne w tym zakresie rozwijały się 

już od przełomu XIX i XX w. (por. Konwencje Haskie z 1989 i 1907 r.). Najważniejszymi 

aktami prawnymi w zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego są obecnie cztery 

Konwencje Genewskie z 1949 r. oraz dwa Protokoły dodatkowe do tych konwencji z 1977 

r.254  

Ostatnią grupą źródeł, tworzących ramy prawne operacji, są rezolucje Rady 

Bezpieczeństwa. Określone w nich mandaty wyznaczają m.in. zadania operacji, 

determinowane przez specyfikę konfliktu, do opanowania którego zostały powołane. Poza 

                                                 
250 J. O’Neill, N. Rees, United Nations Peacekeeping…, s. 4. 
251 United Nations Peacekeeping…, s. 13-14. 
252 United Nations Peacekeeping…, s. 14. 
253 Por. np. P. Marega Castellan, Human Rights and Peacekeeping, Williamsburg 2012, 
<http://cdn.peaceopstraining.org/course_promos/human_rights_2/human_rights_2_english.pdf>, dostęp z 
27.10.2013 oraz P.F. Diehl, D. Druckman, Evaluating Peace…, s. 77-80. 
254 United Nations Peacekeeping…, s. 15-16. 



126 
 

rezolucjami autoryzującymi poszczególne operacje, RB przyjmuje także rezolucje  

o szerszym zasięgu. Dotyczą one szczególnie istotnych kwestii, takich jak problemy praw 

dziecka podczas konfliktów zbrojnych, ochrony cywilów oraz dziennikarzy w trakcie 

walk255. 

 

2.5.2. Organizacja Narodów Zjednoczonych jako instytucjonalna rama operacji 

pokojowych 

 Kluczową rolę w autoryzowaniu, przygotowaniu i prowadzeniu operacji 

pokojowych ONZ pełnią: Rada Bezpieczeństwa, Sekretariat (w tym szczególnie 

Departament Operacji Utrzymania Pokoju, Departament Spraw Politycznych  

i Departament Wsparcia Polowego) z Sekretarzem Generalnym na czele oraz  

– w mniejszym stopniu – Zgromadzenie Ogólne. Przewidziany w art. 47 Karty NZ 

Wojskowy Komitet Sztabowy (Military Staff Committee, MSC) nigdy nie odgrywał 

poważniejszej roli256.  

 Rada Bezpieczeństwa jest organem ponoszącym główną odpowiedzialność  

za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. W jej skład wchodzi piętnastu 

członków – pięciu stałych (USA, ChRL, Rosja, Wielka Brytania i Francja) oraz dziesięciu 

niestałych, wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne na dwuletnie kadencje na podstawie 

klucza geograficznego. Decyzje w sprawach proceduralnych zapadają większością  

10 głosów, natomiast w kwestiach merytorycznych (w tym dotyczących autoryzowania 

operacji pokojowych) – większością 9 głosów, przy czym żaden z członków stałych nie 

może wówczas skorzystać z prawa weta257. Zdaniem Josepha Nye’a, prawo weta jest 

dowodem na to, że Rada Bezpieczeństwa stanowi element równowagi sił w systemie ONZ, 

projektowanym w połowie lat 40. jako system bezpieczeństwa zbiorowego. Dlatego też 

                                                 
255 Por. United Nations Security Council Resolution nr 1882 (2009), 4 August 2009, S/RES/1882(2009), 
<http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/CAC%20SRES%201882.pdf>, dostęp z 27.10.2013; United Nations Security Council 
Resolution nr 1674 (2006), 28 April 2006, S/RES/1674(2006), 
<http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/Arms%20S%20RES%201674.pdf>, dostęp z 27.10.2013 oraz United Nations Security 
Council Resolution nr 1738 (2006), 23 December 2006, S/RES/1738(2006), 
<http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/Civilians%20SRES1738.pdf>, dostęp z 27.10.2013. 
256 Karta Narodów Zjednoczonych, art. 47 oraz J.P. Murray, Renewing the United Nations Military Staff 
Committee, Peacekeeping and Stability Operations Institute Perspectives, 6.11.2009, 
<http://pksoi.army.mil/PKM/publications/perspective/perspectiveprint.cfm?perspectiveID=5>, dostęp  
z 27.10.2013. 
257 Por. J. Symonides, Organizacja Narodów Zjednoczonych: Geneza, podstawa, cele i zasady 
funkcjonowania, struktura, organy główne i pomocnicze, system Narodów Zjednoczonych [w:] Organizacja 
Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, red. J. Symonides, Warszawa 2006, s. 41-46. 
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porządek międzynarodowy ma charakter dualny, czego pochodną jest instrument operacji 

pokojowych258. Wiodąca rola Rady w dziedzinie operacji pokojowych wynika z faktu,  

że bez jej zgody tego rodzaju działania nie mogą zostać podjęte. Rada zarówno powołuje 

operacje pokojowe ONZ, jak również upoważnia ugrupowania regionalne do ich 

prowadzenia. Ponadto, ma prawo do zalecania stosowania pokojowych środków 

rozstrzygania sporów (na podstawie rozdziału VI Karty), nakładania sankcji, a nawet 

przeprowadzenia operacji militarnej przeciwko państwu zagrażającemu 

międzynarodowemu pokojowi (zgodnie z zapisami rozdziału VII).  

 Pewną rolę w dziedzinie operacji pokojowych odgrywa również Zgromadzenie 

Ogólne. Przede wszystkim, działając na mocy art. 17 Karty NZ, organ ten (poprzez 

Komitet Piąty, Fifth Committee) nadzoruje i zatwierdza budżet całej Organizacji, w tym 

również budżet operacji pokojowych259.  W Zgromadzeniu swoich przedstawicieli 

posiadają wszystkie państwa członkowskie, a każde z nich dysponuje jednym głosem.  

W sprawach ważnych, w tym dotyczących utrzymania międzynarodowego pokoju  

i bezpieczeństwa, decyzje zapadają większością 2/3 głosów260. Choć główną 

odpowiedzialność w tej dziedzinie spoczywa na Radzie, należy podkreślić, że także 

Zgromadzenie Ogólne posiada prawo do powoływania operacji pokojowych. Podstawę 

prawną stanowi rezolucja 377 A (V) Zjednoczeni dla pokoju (Uniting for Peace), przyjęta 

przez Zgromadzenie 3 listopada 1950 r. Zgodnie z nią:  

 
„jeśli Rada Bezpieczeństwa, z uwagi na brak jednomyślności stałych członków, nie będzie zdolna do 

wypełniania spoczywającej na niej głównej odpowiedzialności za utrzymanie międzynarodowego pokoju  

i bezpieczeństwa, w przypadkach wystąpienia zagrożenia dla pokoju, naruszenia pokoju, bądź aktu agresji, 

Zgromadzenie Ogólne powinno niezwłocznie rozważyć sprawę w celu wydania rekomendacji do 

zastosowania przez członków środków zbiorowych, w tym w przypadku naruszenia pokoju bądź aktu agresji, 

do użycia sił zbrojnych w celu przywrócenia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”261.  

 

Uchwalenie tej rezolucji było odpowiedzią Amerykanów na impas wywołany przez 

radzieckie weto w Radzie Bezpieczeństwa. Choć jej zapisy odnosiły się do środków 

kolektywnych (czyli akcji przeciw agresorowi, jak w przypadku Korei w 1950 r.),  

                                                 
258 J. Nye jr., Konflikty międzynarodowe…, s. 250. 
259 Por. Karta Narodów Zjednoczonych, art. 17, Role of the General Assembly, 
<http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/rolega.shtml>, dostęp z 27.10.2013 oraz About the Fifth 
Committee, <http://www.un.org/en/ga/fifth/about.shtml>, dostęp z 27.10.2013. 
260 J. Symonides, Organizacja Narodów…, s. 33-41. 
261 United Nations General Assembly Resolution nr 377 (V), 3 November 1950, 
<http://www.un.org/Depts/dhl/landmark/pdf/ares377e.pdf>, dostęp z 27.10.2013. 
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to najbardziej znany przykład jej zastosowania dotyczył powołania operacji utrzymania 

pokoju – UNEF I. Paradoksalnie, rezolucja mająca na celu zmniejszenie znaczenia 

radzieckiego weta w Radzie została w tym przypadku zastosowana przeciwko sojusznikom 

USA – Francji i Wielkiej Brytanii. Choć po zakończeniu zimnej wojny wielokrotnie 

dochodziło do sytuacji, w której jeden ze stałych członków uniemożliwiał powołanie 

operacji pokojowej na drodze rezolucji Rady Bezpieczeństwa (np. podczas kryzysów  

w Darfurze w latach 2003-2007 i w Syrii w latach 2011-2013), Zgromadzenie Ogólne nie 

korzystało z uprawnień wynikających z rezolucji Zjednoczeni dla pokoju. Wynika to m.in. 

z faktu, iż większość państw członkowskich faktycznie dysponuje zbyt małym 

potencjałem, by przeprowadzić sprawne działania na rzecz pokoju i bezpieczeństwa bez 

wsparcia stałych członków Rady262. Ponadto, należy wspomnieć, że Zgromadzenie Ogólne 

może przyjmować akty prawne, wyznaczające ramy działania i sposób prowadzenia 

operacji pokojowych. Na przykład 9 grudnia 1994 r. Zgromadzenie przyjęło Deklarację  

o wzmocnieniu współpracy pomiędzy ONZ i układami bądź agendami regionalnymi  

w kwestii utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Organ wyraził w tej 

formie opinię na temat pożądanego kierunku rozwoju operacji, kładąc nacisk na 

kooperację z innymi organizacjami263.  

 Bardzo istotne funkcje związane z prowadzeniem operacji pokojowych pełni 

Sekretariat, na którego czele stoi Sekretarz Generalny. Organ ten działa na podstawie 

rozdziału XV Karty NZ. Sekretarz Generalny jest „głównym urzędnikiem 

administracyjnym Organizacji”264, lecz jego rola wykracza daleko poza zarządzanie 

Sekretariatem. Jako najwyższy rangą funkcjonariusz, stanowi on często „twarz 

Organizacji”. Z uwagi na to jest osobą, od której wymaga się podejmowania aktywnych 

działań w wielu dziedzinach, także w kwestiach związanych z prowadzeniem operacji 

pokojowych. Sekretarz uczestniczy również we wszystkich posiedzeniach Zgromadzenia  

i Rady Bezpieczeństwa. Zgodnie z art. 99 „ma prawo zwracać uwagę Rady 

Bezpieczeństwa na każdą sprawę, która, w jego mniemaniu, mogłaby zagrażać utrzymaniu 

międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”265. W praktyce wiele zależy od osobowości 

                                                 
262 Ch. Tomuschat, Uniting for Peace, United Nations Audiovisual Library of International Law 2008, 
<http://untreaty.un.org/cod/avl/pdf/ha/ufp/ufp_e.pdf>, dostęp z 27.10.2013. 
263 Declaration on the Enhancement of Cooperation between the UN and Regional Arrangements or 
Agencies in the Maintenance of International Peace and Security, 
<http://www.un.org/documents/ga/res/49/a49r057.htm>, dostęp z 27.10.2013. 
264 Karta Narodów Zjednoczonych, art. 97. 
265 Tamże, art. 99. 
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osoby pełniącej tę funkcję oraz od jego stosunków z pięcioma stałymi członkami Rady266. 

Choć znaczącą rolę w dziedzinie operacji pokojowych odgrywali już niektórzy Sekretarze 

„zimnowojenni” (szczególnie Dag Hammarskjold), to ich rola istotnie wzrosła w styczniu 

1992 r. Wówczas Rada Bezpieczeństwa zleciła Sekretarzowi Generalnemu, Butrosowi 

Ghaliemu, opracowanie analizy mającej na celu zwiększenie efektywności działań 

Organizacji na rzecz pokoju i bezpieczeństwa. Owocem tej prośby był analizowany 

powyżej raport Program dla pokoju, który (wraz z Załącznikiem z 1995 r.) w znacznej 

mierze nadał ton dyskusji o operacjach pokojowych ONZ w epoce pozimnowojennej. 

Następca Butrosa – Kofi Annan – także przykładał szczególną wagę do operacji 

pokojowych. Wynikało to m.in. z faktu, iż w pierwszej połowie lat 90. stał na czele 

Departamentu Operacji Utrzymania Pokoju267. Mniej aktywny na tym polu pozostaje 

obecny Sekretarz Generalny, Ban Ki Moon. Poza przygotowywaniem dokumentów 

„programowych”, Sekretarz opracowuje również raporty dotyczące poszczególnych 

operacji pokojowych i sytuacji w państwach dotkniętych konfliktami zbrojnymi268. 

Raporty te są przedkładane Radzie Bezpieczeństwa. Ponadto, Sekretarz powołuje 

Specjalnych Przedstawicieli, stojących na czele poszczególnych operacji pokojowych269. 

 Sekretariat NZ podzielony jest na liczne departamenty i biura. W kontekście 

operacji pokojowych, największe znaczenie odgrywają: Departament Operacji Utrzymania 

Pokoju (Department of Peacekeeping Operations, DPKO), Departament Wsparcia 

Polowego (Department of Field Support, DFS) oraz Departament Spraw Politycznych 

(Department of Political Affairs, DPA). DPKO został utworzony w 1992 r. i stanowił część 

programu reform, wprowadzonych przez Butrosa Ghaliego w celu zwiększenia aktywności 

i efektywności Organizacji w dziedzinie operacji pokojowych270. Główne zadania 

Departamentu obejmują kierowanie operacjami pokojowymi, utrzymywanie kontaktów  

                                                 
266 J. O’Neill, N. Rees, United Nations Peacekeeping…, s. 8-9. 
267 Biography of United Nations Secretary-General Kofi Annan, <http://www.un.org/ga/aids/SGBio.html>, 
dostęp z 27.10.2013. 
268 Np. tylko w 2012 r. Sekretarz Generalny opracował cztery raporty dotyczące sytuacji w Sudanie 
Południowym, w tym funkcjonowania UNMISS. Por. Reports of the Secretary-General on South Sudan: 
- S/2012/140 z 7.03.2012, <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/140>, dostęp z 
27.10.2013, 
- S/2012/486 z 26.06.2012, <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/486&Lang=E>, 
dostęp z 27.10.2013. 
- S/2012/820 z 8.11.2012, <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/820&Lang=E>, 
dostęp z 27.10.2013, 
- S/2012/877 z 26.11.2012, <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/877&Lang=E>, 
dostęp z 27.10.2013. 
269 Więcej o roli i funkcjach Sekretarza Generalnego: J. Symonides, Organizacja Narodów…, s. 64-69. 
270 Analiza reform Sekretariatu, przeprowadzonych przez Butrosa Ghaliego: R. Kareem Al-Qaq, Manging 
World Order…, s. 56-62. 
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z Radą Bezpieczeństwa, państwami dostarczającymi personelu i udzielającymi wsparcia 

finansowego oraz ze stronami konfliktu271. Ponadto, DPKO wspomaga misje polityczne 

ONZ, a w wyjątkowych przypadkach sprawuje nad nimi kierownictwo272. Głównymi 

biurami funkcjonującymi w ramach Departamentu są: Biuro Operacji, Biuro Rządów 

Prawa i Instytucji Bezpieczeństwa, Biuro Spraw Wojskowych oraz Wydział Ewaluacji 

Polityki i Szkolenia273. 

 Podobnie jak DPKO, także Departament Spraw Politycznych został utworzony  

w 1992 r. Pełni on „centralną rolę w wysiłkach Narodów Zjednoczonych na rzecz 

zapobiegania i rozwiązywania konfliktów na świecie”274. Wypełnia swoją funkcję poprzez 

sprawowanie nadzoru nad misjami politycznymi i budowania pokoju ONZ. W połowie 

2013 r. prowadzono 13 tego typu misji: 12 zarządzanych przez DPO oraz jedną kierowaną 

przez DPKO. Ich personel liczył prawie 3800 osób275. W ramach prowadzonych misji 

DPA odpowiada za wykonywanie zadań z zakresu dyplomacji prewencyjnej i tworzenia 

pokoju. Departament dostarcza również Sekretarzowi Generalnemu analiz rozwoju 

sytuacji w konfliktogennych regionach. Ważnym polem aktywności DPA jest koordynacja 

wysiłków ONZ w dziedzinie wsparcia wyborczego276. 

O rosnącym znaczeniu i kompleksowości operacji pokojowych świadczy 

utworzenie w 2007 r. Departamentu Wsparcia Polowego. Zgodnie z nazwą, DFS 

odpowiada za wspieranie operacji zarządzanych przez DPKO i DPO pod kątem logistyki, 

technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, budżetu, finansów oraz kadr277.  

Co ważne, Departament służy nie tylko operacjom ONZ, ale również np. Misji Unii 

Afrykańskiej w Somalii (od 2009 r.)278.  

 Podsumowując, z punktu widzenia operacji pokojowych najważniejszymi organami 

ONZ są Rada Bezpieczeństwa i Sekretariat z Sekretarzem Generalnym na czele. Istotne 

uprawnienia budżetowe posiada Zgromadzenie Ogólne. Rada Bezpieczeństwa jest 

organem decyzyjnym. Na mocy jej rezolucji powoływane są poszczególne operacje oraz 
                                                 
271 Handbook on UN Multidimensional…, s. 3. 
272 Obecnie DPKO sprawuje kierownictwo nad Misją Wsparcia Narodów Zjednoczonych w Afganistanie 
(ang. United Nations Assistance Mission in Afghanistan, UNAMA). 
<http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/current.shtml>, dostęp z 27.10.2013. 
273 Department of Peacekeeping Operations, <https://www.un.org/en/peacekeeping/about/dpko/>, dostęp  
z 27.10.2013. 
274 Role of the Department of Political Affairs, 
<http://www.un.org/wcm/content/site/undpa/main/about/overview>, dostęp z 27.10.2013. 
275United Nations Political….  
276 Role of the Department…. 
277 Department of Field Support, <https://www.un.org/en/peacekeeping/about/dfs/>, dostęp z 27.10.2013. 
278 Department of Field Support [DFS], <http://www.greeningtheblue.org/what-the-un-is-doing/department-
field-support-dfs>, dostęp z 27.10.2013. 
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formułowane są ich mandaty. Za przygotowanie i prowadzenie operacji odpowiada 

Sekretariat. Stojący na jego czele Sekretarz Generalny nadzoruje prace Departamentów: 

Politycznego, Operacji Utrzymania Pokoju oraz Wsparcia Polowego. Ponadto, korzystając 

ze szczególnej pozycji najwyższego rangą funkcjonariusza operacji, może on nadawać ton 

debacie na temat sposobów prowadzenia operacji. 

 

2.6. Wybrane aspekty planowania, powoływania i prowadzenia operacji 

pokojowych ONZ 
2.6.1. Powoływanie i planowanie operacji pokojowych 

Centralną rolę w procesie decyzyjnym dotyczącym operacji pokojowych odgrywa 

Rada Bezpieczeństwa. Organ ten przyjmuje rezolucję, na mocy której powołuje operację. 

Dokument Operacje utrzymania pokoju Organizacji Narodów Zjednoczonych: zasady  

i wytyczne wylicza następujące czynniki, brane pod uwagę przez Radę podczas 

podejmowania decyzji: 

- czy sytuacja może zagrozić lub już zagraża międzynarodowemu pokojowi  

i bezpieczeństwu, 

- czy w regionie funkcjonuje organizacja regionalna lub subregionalna, gotowa  

do współdziałania w rozwiązaniu kryzysu, 

- czy pomiędzy stronami sporu zawarto porozumienie o zawieszeniu broni oraz czy strony 

deklarują gotowość do poszukiwania rozwiązania politycznego w drodze procesu 

pokojowego, 

- czy istnieje jasny cel polityczny zaangażowania ONZ i czy może on być odzwierciedlony 

w mandacie, 

- czy możliwe jest sformułowanie precyzyjnego mandatu dla danej operacji, 

- czy możliwe jest zagwarantowanie racjonalnego poziomu bezpieczeństwa personelowi 

ONZ, w pierwszym rzędzie przez główne strony sporu279. 

 Decyzja o rozmieszczeniu operacji jest więc obwarowana szeregiem kryteriów, 

które powinna spełniać dana sytuacja kryzysowa. Przed jej podjęciem Rada konsultuje się 

z rządem państwa/państw przyjmujących, stronami konfliktu, państwami członkowskimi 

(w pierwszym rzędzie tymi, które mogą dostarczyć oddziałów do operacji), innymi 

organizacjami międzynarodowymi, odpowiednimi agendami ONZ oraz Sekretariatem280. 

                                                 
279 United Nations Peacekeeping…, s. 47-48. 
280 Forming a new operation, <http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/newoperation.shtml>, dostęp  
z 27.10.2013. 
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Sekretarz Generalny może przeprowadzić Strategiczną Ocenę (Strategic Assessment, SA), 

mającą na celu wskazanie wszystkich możliwych form zaangażowania ONZ oraz poziomu 

poparcia dla działań Organizacji281. Następnie Sekretariat wysyła do państwa lub regionu 

Misję Oceny Technicznej (Technical Assessment Mission, TAM). Zadaniem TAM jest 

dokładna analiza sytuacji w terenie, co jest niezbędne w procesie planowania właściwej 

operacji282. Na podstawie wyników jej prac Sekretarz Generalny przygotowuje raport dla 

Rady Bezpieczeństwa, zawierający propozycje w kwestiach zakresu mandatu, liczby 

personelu, koniecznych zasobów i czasu trwania operacji. Następnie Rada Bezpieczeństwa 

podejmuje decyzję o powołaniu operacji pokojowej283. Co ważne, budżet operacji jest 

przedkładany Zgromadzeniu Ogólnemu do akceptacji284. 

Należy podkreślić, że powyższe czynniki oraz wynik SA i TAM stanowią jedynie 

ogólne wytyczne, a decyzja Rady ma charakter stricte polityczny. Wynik głosowania  

w Radzie jest wypadkową interesów jej stałych członków. Występowanie zawieszenia 

broni czy gotowość stron do rozwiązania sporu na drodze politycznej w praktyce nie 

determinuje decyzji organu. Na przykład w kwietniu 2013 r. Rada Bezpieczeństwa 

powołała operację MINUSMA w Mali, pomimo wysoce niestabilnej sytuacji i znacznej 

aktywności fundamentalistów islamskich na północy państwa285. Decyzja Rady była 

możliwa dzięki determinacji Francji (byłego mocarstwa kolonialnego), poparciu USA 

(operacja wpisuje się w globalną wojnę z terroryzmem) oraz braku sprzeciwu Rosji i 

ChRL (nie traktujących Mali jako potencjalnej nawet strefy wpływów). 

 Jeszcze w trakcie procesu decyzyjnego rozpoczyna się proces planowania. Z uwagi 

na kompleksowy charakter współczesnych konfliktów zbrojnych i sytuacji kryzysowych, 

ONZ przyjęła koncepcję tzw. misji zintegrowanej (integrated mission). Jest to „misja,  

w której poszczególni aktorzy z systemu Narodów Zjednoczonych podzielają strategiczne 

cele w kwestii obecności ONZ na poziomie krajowym. […] Struktura misji zintegrowanej 

powinna wynikać z uznania specyfiki danego kraju i rozsądnej oceny możliwości ONZ do 

efektywnej odpowiedzi [na kryzys – przyp. aut.]”286. W celu sprawnego powoływania 

                                                 
281 Integrated Mission Planning Process (IMPP). Guidelines Endorsed by the Secretary-General on 13 June 
2006, <https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/UN%20IMPP%20Guidelines%20(2006).pdf>, dostęp  
z 13.10.2013, s. 6-7. 
282 United Nations Peacekeeping…, s. 48-49. 
283 Tamże, s. 49. 
284 Forming a new operation…. 
285 Por. United Nations Security Council Resolution nr 2100(2013), 25 April 2013, S/RES/2100(2013), 
<http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minusma/documents/mali%20_2100_E_.pdf>, dostęp  
z 27.10.2013. 
286 United Nations Peacekeeping Operations…, s. 53-54. 
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wielowymiarowych operacji pokojowych w 2006 r. Organizacja wprowadziła Proces 

Planowania Misji Zintegrowanej (Integrated Mission Planning Process, IMPP)287. Polega 

on na definiowaniu (a w kolejnych fazach działania operacji – redefiniowaniu) celów  

i zasad działania misji. 

 W opracowanych w 2006 r. wytycznych prowadzenia IMPP szczegółowo 

określono kolejne fazy planowania operacji. Zasadniczo proces ten podzielono na trzy 

fazy, z których każda dzieli się na dwa etapy: 

I. planowanie wstępne (advance planning) 

a. planowanie wstępne mające na celu określenie opcji strategicznych. W jego 

wyniku powstają Strategiczna Ocena (Strategic Assessment) oraz 

Dyrektywa Sekretarza Generalnego dot. Planowania Strategicznego 

(Secretary-General’s Strategic Planning Directive). Za tę fazę planowania 

odpowiada Zespół Zadaniowy ds. Misji Zintegrowanej (Integrated Mission 

Task Force, IMTF), działające w ramach Depratamentu Spraw Politycznych 

lub Biura Wsparcia Budowania Pokoju (Peace Building Support Office, 

PBSO)288, 

b. planowanie podstawowe (foundation planning) – ma na celu opracowanie 

całościowej koncepcji operacji, przedkładanej następnie Radzie 

Bezpieczeństwa. Na koncepcję tę składa się m.in. pierwszy projekt planu 

misji i szacunkowy budżet, 

                                                 
287 IMPP został wprowadzony na mocy decyzji Komitetu Politycznego Sekretarza Generalnego 13 czerwca 
2006 r. Por. Integrated Mission Planning Process (IMPP). Guidelines Endorsed by the Secretary-General on 
13 June 2006, <https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/UN%20IMPP%20Guidelines%20(2006).pdf>, 
dostęp z 13.10.2013. 
288 W 2005 r. utworzono Komisję Narodów Zjednoczonych ds. Budowania Pokoju (Peacebuilding 
Commission, PBC), wspomaganą przez Biuro Wsparcia Budowania Pokoju (Peacebuilding Support Office, 
PBSO) oraz Fundusz Budowania Pokoju (ang. Peacebuilding Fund, PBF). Nowe jednostki zostały powołane 
w celu poprawy koordynacji rozproszonych wysiłków ONZ na rzecz wsparcia państw, w których zakończyły 
się wieloletnie i wyniszczające konflikty zbrojne. W pierwotnym zamyśle pomysłodawców PBC i PBSO 
miały być ciałami podejmującymi kluczowe decyzje polityczne, dysponującymi własnym budżetem. Gra 
interesów pomiędzy Zgromadzeniem Ogólnym a stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa, obawiającymi się 
utraty części kompetencji na rzecz tworzonych PBC i PBSO, doprowadziła do poważnego ograniczenia ich 
roli w stosunku do planowanych rozwiązań i powierzenia im głównie zadań doradczych. Por. M. Berdal, 
Building Peace After War, Londyn 2009, s. 135-169, R. Ponzio, The United Nations Peacebuilding 
Commission: origins and initial practice, http://unidir.org/pdf/articles/pdf-art2627.pdf, dostęp z 27.10.2013 
oraz S.V. Rugumamu, Does the UN Peacebuilding Commission Change the Mode of Peacebuilding in 
Africa?, FES Briefing Paper nr 8 z czerwca 2009,   
http://humansecuritygateway.com/documents/FES_DoesUNPeacebuildingCommissionChangeMode_Africa.
pdf, dostęp z 27.10.2013. 
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Po zakończeniu tej fazy Sekretarz Generalny przedkłada jej wyniki Radzie 

Bezpieczeństwa289. 

II. planowanie operacyjne (operational planning): 

a. planowanie operacyjne, mające na celu modyfikację pierwszego zarysu 

planu misji w projekt zaawansowany (Advanced Draft Mission Planning) 

oraz przygotowanie raportu nt. budżetu misji. Na tym etapie opracowuje się 

również dyrektywę dot. Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza 

Generalnego (Special Representative of Secretary-General, SRSG).  

b. Planowanie wdrożeniowe (implementation planning) – na tym etapie 

następuje przekazanie odpowiedzialności z IMTF do operacji pokojowej, 

zakończenie przygotowania Planu Misji oraz dalsze prace nad budżetem 

(results-based budgeting). Ponadto, utworzony zostaje Zespół Planowania 

Misji Zintegrowanej (Integrated Mission Planning Team, IMPT). W jego 

skład wchodzą przedstawiciele operacji pokojowej i Zespołu Krajowego 

Narodów Zjednoczonych (United Nations Country Team, UNCT). 

Po tym etapie Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego przyjmuje 

Plan Misji, zawierający m.in. jej cele i pożądany sposób ich osiągnięcia290. 

III. planowanie przeglądowe i przejściowe (review and transition planning) 

a. planowanie ciągłe (continuation planning) – prowadzone jest w trakcie 

misji i ma na celu redefiniowanie sposobu jej działania w odpowiedzi na 

zmieniającą się sytuację. Prowadzona jest przez IMPT we współpracy  

z IMTF przez cały okres trwania misji. Podczas tego etapu, na skutek 

procesów zachodzących w otoczeniu misji, może zostać opracowana Istotna 

Rewizja Planu Misji (ang. Siginificat Revision of the Mission Plan). Jeśli 

operacja bliska jest osiągnięcia celów, SRSG wraz z UNCT rozpoczyna 

proces planowania okresu przejściowego i zakończenia misji, 

b. planowanie okresu przejściowego i zakończenia misji (transition and exit 

planning) – następuje po podjęciu przez Radę Bezpieczeństwa decyzji  

o zakończeniu misji. Odpowiedzialność i zadania operacji mogą zostać 

przekazane innej organizacji międzynarodowej, innej operacji ONZ  

                                                 
289 Integrated Mission Planning Process…, s. 5-10. 
290 Tamże, s. 10-14. 
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(np. misji politycznej), Zespołowi Krajowemu NZ lub nowej operacji 

pokojowej291. 

2.6.2. Rozmieszczenie operacji pokojowej 

 Rozmieszczenie operacji pokojowej można najogólniej podzielić na trzy fazy:  

I. rozpoczęcie (start-up process) – obejmuje najwcześniejsze etapy działania 

operacji w terenie. Poza wymienionymi poniżej zadaniami, podczas tej fazy 

dochodzi do pierwszych kontaktów przedstawicieli operacji ze stronami sporu. 

Faza rozpoczęcia jest kluczowa w kontekście zdobycia przez operację 

legitymacji i wiarygodności w terenie działania. Można podzielić ją na 

następujące etapy: 

a. działania przed rozmieszczeniem (pre-deployment) – zadania wykonywane 

przede wszystkim poza regionem rozmieszczenia, m.in. negocjacje na temat 

Porozumienia o Statusie Misji/Sił (Status of Mission/Status of Forces 

Agreements, SOMA i SOFA), przygotowanie zasobów, rozmowy z 

państwami dostaczającymi oddziałów wojskowych i policyjnych 

(Troop/Police Contributor Coutries, TCC i PCC), gromadzenie zasobów 

itp.,  

b. szybkie rozmieszczenie (rapid deployment) – polega na rozmieszczeniu  

w terenie działania operacji niewielkiej grupy, odpowiedzialnej m.in.  

za przygotowanie infrastruktury (baz, kwater itp.), co ma umożliwić 

rozpoczęcie właściwej części operacji, 

c. rozpoczęcie działania kwatery głównej (mission headquarters start-up) – na 

tym etapie w teren działania operacji przybywają dowódcy, tworzone są 

najważniejsze systemy dowodzenia i zarządzania, powoływane są biura 

łącznikowe, 

d. rozpoczęcie działania biura polowego i komponentu funkcjonalnego 

(functional component and field office start-up) – polega na uruchomieniu 

struktur dowodzenia i zarządzania poszczególnymi komponentami: 

wojskowym, cywilnym i policyjnym292. 

II. implementacja mandatu (mandate implementation) – w jej trakcie operacja 

wypełnia zadania przewidziane w mandacie, zawartym w rezolucji Rady 

                                                 
291 Tamże, s. 14-17. 
292 United Nations Peacekeeping…, s. 62-65. 



136 
 

Bezpieczeństwa. Dowodzenie i kontrola nad operacją sprawowane są na trzech 

poziomach: 

a. strategicznym – przez Radę Bezpieczeństwa, Sekretarza Generalnego wraz 

z Sekretariatem oraz – częściowo – przez dowódcę operacji, 

b. operacyjnym – przez dowódcę (jest to stanowisko łączące poziomy 

strategiczny i operacyjny), kwaterę główną oraz zespół dowodzący, jak 

również przez dowódców poszczególnych komponentów, 

c. taktycznym – przez dowódców poszczególnych komponentów (są to 

stanowiska łączące poziomy operacyjny i taktyczny)293. 

 

Na czele operacji w danym państwie stoi Specjalny Przedstawiciel 

Sekretarza Generalnego (Special Representative of Secretary-General, 

SRSG). Zgodnie z wieloletnią praktyką, funkcję tę – równoznaczną z 

dowódcą misji (Head of Mission, HOM) sprawuje osoba cywilna. SRSG 

jest postacią kluczową dla powodzenia operacji, gdyż łączy on dwa 

poziomy dowodzenia – strategiczny (centrala ONZ w Nowym Jorku) z 

operacyjnym (operacją pokojową w terenie). Zakres odpowiedzialności 

SRSG określa nota Sekretarza Generalnego z 9 lutego 2006 r. W 

dokumencie stwierdzono, że SRSG pełni ogólny nadzór nad działaniami 

ONZ w danym państwie i zapewnia ich spójność. W wypełnianiu 

obowiązków wspierany jest przez dwóch zastępców, z których jeden pełni 

rolę Zastępcy SRSG, Koordynatora – Rezydenta lub Koordynatora ds. 

Humanitarnych (Deputy SRSG/Resident Coordinator/Humanitarian 

Coordinator, RC/HC). Wraz z zastępcami oraz dowódcami poszczególnych 

komponentów (wojskowego, policyjnego, cywilnego i wsparcia) SRSG 

wchodzi w skład Zespołu Dowódczego Misji (Mission Leadership Team, 

MLT). Specjalny Przedstawiciel odpowiada przed Sekretarzem Generalnym 

poprzez Zastępcę Sekretarza ds. Operacji Utrzymania Pokoju294.  

                                                 
293 Tamże, s. 66-69. 
294 Note of Guidance on Integrated Mission: clarifying the Role, Responsibility and Authority of the Special 
Representative of the Secretary-General and the Deputy Special Representative of the Secretary-
General/Resident Coordinator/Humanitarian Coordinator, 9.02.2006, 
<http://www.undg.org/docs/8483/8039-
SG_s_Note_of_Guidance_on_Integrated_Missions__Feb__2006.pdf>, dostęp z 28.10.2013. Por. także 
Handbook on United Nations…, s. 9-22. 
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Z uwagi na wielość podmiotów (zarówno z systemu ONZ, jak i spoza 

niego) oraz komponentów misji, zaangażowanych w rozwiązanie lub 

złagodzenie każdego konfliktu, na plan pierwszy wśród zadań SRSG 

wysuwa się koordynacja działań. Skoordynowane działania ONZ 

przybierają postać misji zintegrowanej. Integracja obejmuje trzy poziomy: 

- integrację komponentów misji – jest to szczególnie istotne z uwagi 

na różnice w kulturach organizacyjnych, widoczne zwłaszcza 

pomiędzy wojskowymi i cywilami, 

- integrację wysiłków różnych agend ONZ, 

- koordynację działań z innymi organizacjami rządowymi  

i pozarządowymi oraz państwami. Integracja na tym poziomie 

nierzadko napotyka trudności, gdyż poszczególne podmioty dążą do 

osiągnięcia – częściowo rozbieżnych – celów295. 

III. faza przejścia (przekazanie odpowiedzialności, wycofanie i likwidację, 

transition: hand-over, withdrawal and liquidation). W tej fazie następuje 

zakończenie operacji i przekazanie pełnionych przez nią funkcji innej misji 

ONZ lub organizacji regionalnej296. Jak stwierdzono w dokumencie Operacje 

utrzymania pokoju Organizacji Narodów Zjednoczonych: zasady i wytyczne: 

„zaangażowanie Narodów Zjednoczonych w państwie wychodzącym  

z konfliktu rzadko rozpoczyna się od rozmieszczenia operacji utrzymania 

pokoju i z dużym prawdopodobieństwem będzie kontynuowane długo po jej 

wycofaniu”297. Częstym przypadkiem jest zastąpienie wielofunkcyjnej operacji 

pokojowej misją polityczną. Należy podkreślić, że pomimo deklarowanej chęci 

wypełnienia zadań określonych w mandacie, w niektórych sytuacjach 

dochodziło do wycofania operacji bez osiągnięcia kluczowych celów. 

Utworzenie nowej misji z ograniczonymi zadaniami, było sposobem na 

uniknięcie oskarżeń o brak reakcji na dany konflikt. Np. w latach 90. w Somalii 

ONZ zdecydowała o zakończeniu operacji UNOSOM II i powołała na jej 

miejsce Biuro Polityczne NZ w Somalii (United Nations Political Office for 

Somalia, UNPOS) – misję polityczną o niewielkich możliwościach 

                                                 
295 United Nations Peacekeeping…, s. 69-74. 
296 Tamże, s. 85-90. 
297 Tamże, s. 86.  
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oddziaływania na przebieg konfliktu298. Zastąpienie operacji pokojowej misją 

polityczną nie zawsze ma charakter działania pozwalającego zachować pozory 

zaangażowania i może również wynikać z rzeczowej oceny aktualnej sytuacji  

w danym państwie. Np. w Burundi operacja pokojowa ONUB została 

zastąpiona przez misję polityczną BINUB, a następnie BNUB299. 

W niektórych sytuacjach dochodzi do zastąpienia operacji pokojowej ONZ 

operacją prowadzoną przez inną organizację międzynarodową. Współpraca  

w tej dziedzinie pomiędzy ONZ i ugrupowaniami regionalnymi rozwija się 

bardzo dynamicznie. Zagadnienie to zostanie poddane analizie w kolejnej 

części rozdziału. 

2.6.3. Finansowanie i gromadzenie personelu 

 Operacje pokojowe są kosztownym przedsięwzięciem. Budżet operacji na okres  

1 lipca 2013-30 czerwca 2014 wyniósł 7,54 bln USD300. Podobnie jak w przypadku 

budżetu całej ONZ, także środki finansowe na prowadzenie operacji pokojowych 

pochodzą ze składek państw członkowskich. Ich wysokość uzależniona jest od stopnia 

zamożności danego państwa oraz roli, jaką pełni w ramach ONZ. W 2013 r. najwięcej na 

operacje pokojowe przeznaczały: Stany Zjednoczone (28,38%), Japonia (10,83%), Francja 

(7,22%), Niemcy (7,14%), Wielka Brytania (6,68%). Nieobecni w pierwszej piątce 

głównych donatorów członkowie Rady Bezpieczeństwa – Chiny (6,64%) oraz Rosja 

(3,15%) – plasowały się na pozycjach odpowiednio 6. i 8.301 Państwa członkowskie mogą 

również dokonywać wpłat oraz udzielać innego rodzaju wsparcia (np. w formie transportu) 

poza wymienionymi zobowiązaniami ustalanymi przez Zgromadzenie Ogólne we 

współpracy z Sekretariatem302. 

 Procedura ustalania budżetu poszczególnych operacji (w tym nowych operacji) 

oraz całościowe koszty tego typu działań szacowane są przez Sekretariat. Propozycja 

                                                 
298 UNPOS Background in Somalia, <http://unpos.unmissions.org/Default.aspx?tabid=9707&language=en-
US>, dostęp z 28.10.2013. 
299 W. Lizak, Afrykańskie instytucje bezpieczeństwa, Warszawa 2012, s. 323 oraz BNUB Background, 
<http://bnub.unmissions.org/Default.aspx?tabid=2963&language=en-US>, dostęp z 28.10.2013. 
300 Approved resources for peacekeeping operations for the period from 1 July 2013 to 30 June 2014, 
A/C.5/67/19 z 18.06.2013, <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.5/67/19>, dostęp  
z 28.10.2013. 
301 Scale of assessment for the apportionment of the expenses of the United Nations peacekeeping operations. 
Implementation of General Assembly resolutions 55/235 and 55/236. Report of the Secretary-General, 
A/67/224/Add.1 z 27.12.2012, <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/67/224/Add.1>, 
dostęp z 28.10.2013. 
302 Financing Peacekeeping, <http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/financing.shtml>, dostęp  
z 28.10.2013. 
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budżetowa przesyłana jest następnie do Komitetu Doradczego ds. Kwestii 

Administracyjnych i Budżetowych (Advisory Committee on Administrative and Budgetary 

Questions, ACABQ), stanowiącego organ pomocniczy Zgromadzenia Ogólnego303. 

Następnie sprawę rozpatruje Komitet Piąty, który przedkłada projekt całemu 

Zgromadzeniu. W drodze głosowania organ ten zatwierdza budżet operacji pokojowych304. 

 ONZ nie dysponuje własnymi siłami zbrojnymi305. Personel służący w ramach 

operacji pokojowych dostarczany jest każdorazowo przez państwa członkowskie na 

zasadzie dobrowolności. Jak wspomniano powyżej, podczas zimnej wojny obowiązywała 

niepisana zasada, iż personel ten nie powinien pochodzić z państw-stałych członków Rady 

Bezpieczeństwa. Preferowane były przy tym oddziały z państw neutralnych, np. Austrii  

i Szwecji. Po zimnej wojnie część stałych członków Rady Bezpieczeństwa odeszła od tej 

zasady – obecnie w ramach operacji pokojowych służy ponad 1700 Chińczyków i prawie 

tysiąc Francuzów. Równocześnie zaangażowanie USA, Wielkiej Brytanii i Rosji 

utrzymuje się na niewielkim poziomie. Państwa te dostarczają odpowiednio 116, 347 i 104 

żołnierzy, policjantów lub pracowników cywilnych306.  

Największa część personelu operacji pokojowych pochodzi z państw globalnego 

Południa. Powyżej 5 000 żołnierzy, policjantów i cywilów dostarczają: Pakistan (8252), 

Bangladesz (7944), Indie (7860) i Etiopia (6589). Pomiędzy 3000-5000 personelu 

pochodzi z: Nigerii (4800), Rwandy (4606), Nepalu (4527) i Jordanii (3293), a pomiędzy 

2-3 tys. z Egiptu (2747), Ghany (2968), Senegalu (2934), Tanzanii (2521), Urugwaju 

(2179) i RPA (2150). 1-2 tys. personelu dostarczają z kolei: Niger (1966), Indonezja 

(1818), Tunezja (1801), Chiny (1769), Włochy (1760), Brazylia (1710), Burkina Faso 

                                                 
303 Szczegółowe informacje na temat ACABQ:  ACABQ, <http://www.un.org/ga/acabq/>, dostęp  
z 28.10.2013. 
304 Szczegółowy opis procedury ustanawiania i przedłużania operacji pokojowej z perspektywy budżetowej: 
Peace-Keeping Budget. Current Process of Establishing and Extending Peace-Keeping Operations, 
<http://www.un.org/en/ga/fifth/Presentations/67th%20session/peackeepingfinance.pdf>, dostęp  
z 28.10.2013. 
305 W latach 1996-2009 funkcjonowała Brygada Szybkiego Rozwinięcia dla Operacji Narodów 
Zjednoczonych (ang. Standby High Readiness Brigade for United Nations Operations, SHIRBRIG). 
SHIRBRIG, miała stanowić siły szybkiego reagowania, ułatwiające ONZ podejmowanie działań  
w przypadku nagłych kryzysów. Brygada wzięła udział w sześciu operacjach pokojowych: UNMEE  
w Etiopii i Erytrei, UNOCI na Wybrzeżu Kości Słoniowej, UNMIL w Liberii, UNAMIS i UNMIS w 
Sudanie oraz MINURCAT w Czadzie. W projekt zaangażowane były łącznie 23 państwa (członkowie i 
obserwatorzy). Por. J. Koops, Peace Operations Partnerships: Assessing Cooperation Mechanisms between 
the Secretariats, Zif Policy Briefing March 2012, s. 3, <http://www.zif-
berlin.org/fileadmin/uploads/analyse/dokumente/veroeffentlichungen/ZIF_Policy_Briefing_Joachim_Koops_
Mar_2012_ENG.pdf>, dostęp z 28.10.2013 oraz SHIRBRIG Lessons Learned Report, 1 June 2009, 
<http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENT/566~v~Shirbrig_lessons_learned_report.pdf>, dostęp 
z 28.10.2013. 
306 Contributors to United Nations peacekeeping operations, stan na 30 września 2013  
r., <http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2013/sep13_1.pdf>, dostęp z 28.10.2013. 
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(1774), Maroko (1571), Benin (1344), Czad (1292) i Sri Lanka (1062)307. Liczba personelu 

z pozostałych państw członkowskich ONZ jest mniejsza niż tysiąc. W grupie 25 państw 

ponad połowę stanowią państwa afrykańskie (14, w tym 11 z Afryki Subsaharyjskiej),  

8 to państwa azjatyckie, dwa to państwa południowoamerykańskie (Brazylia i Urugwaj),  

a jedno – europejskie (Włochy). Spośród 25 państw dostarczających największą liczbę 

żołnierzy, policjantów i cywilów tylko jedno – Włochy – zalicza się do państw wysoko 

rozwiniętych. Pozostałe to państwa o średnim lub niskim PKB per capita. Zaangażowanie 

państw rozwijających się w prowadzenie operacji można tłumaczyć tym, że przynosi to im 

znaczące dochody. Personel wojskowy i cywilny opłacany jest przez rządy zgodnie ze 

stawkami właściwymi dla tych państw. Równocześnie, ONZ przeznacza ponad tysiąc USD 

miesięcznie dla każdego żołnierza i policjanta308. Oznacza to, że – nawet zakładając 

wypłacanie przez rządy większego wynagrodzenia związanego z pełnieniem służby poza 

granicami państwa – większość państw dostarczających personelu do prowadzenia operacji 

uzyskuje w ten sposób znaczące środki finansowe309. 

 Zestawienie danych dotyczących finansowania operacji pokojowych oraz listy 

państw dostarczających największych kontyngentów prowadzi do interesujących 

wniosków. Środki na prowadzenie operacji pokojowych pochodzą głównie  

z wysokorozwiniętych państw europejskich (Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy  

i Hiszpania – łącznie prawie 30%), północnoamerykańskich (USA i Kanady – łącznie 

ponad 31%) oraz dwóch gospodarczych potęg Azji Wschodniej – Japonii i Chin (łącznie 

ok. 17,5%). Tymczasem ciężar osobowy prowadzenia operacji ponoszą głównie państwa  

o niskim PKB i poziomie życia ludności – w 2012 r. cztery państwa dostarczające w sumie 

ponad 30 tys. żołnierzy, policjantów i cywilów służących w ramach operacji ONZ 

zajmowały bardzo niskie pozycje w rankingu Human Development Index: Pakistan  

i Bangladesz zostały sklasyfikowane na 146. miejscu , Indie były 136., a Etiopia – 173310. 

Powyższe dane świadczą o wykształceniu się globalnego podziału obowiązków  

w dziedzinie prowadzenia operacji pokojowych – państwa wysoko rozwinięte finansują  

te działania, a państwa o niskim poziomie rozwoju dostarczają personelu niezbędnego do 

ich prowadzenia. 
                                                 
307 Tamże. 
308 Financing Peacekeeping….  
309 Wybrane aspekty problemu gromadzenia oddziałów do operacji pokojowych analizują: D.C.F. Daniel,  
K. Heuel, B. Margo, Distinguishing among Military Contributors oraz D.C.F. Daniel, Why So Few Troops 
from among So Many? [w:] Peace Operations: Trends, Progress and Prospects, red. D.C.F. Daniel, P. Taft, 
S. Wiharta, Georgetown 2008, s. 27-46 i 47-61.  
310 International Human Development Indicators. Human Development Index (HDI) 2012 Rankings, 
<http://hdr.undp.org/en/statistics/>, dostęp z 24.10.2013. 
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2.7. Współpraca ONZ z innymi organizacjami międzynarodowymi 

podejmującymi operacje pokojowe 
Jak wspomniano w poprzednich częściach rozdziału, w epoce pozimnowojennej 

bardzo dynamicznie rozwija się współpraca pomiędzy ONZ i organizacjami regionalnymi 

w dziedzinie prowadzenia operacji pokojowych. Zdaniem Hikaru Yamashity, występują 

dwa podstawowe modele stosunków pomiędzy tymi podmiotami – podwykonawstwo 

(subcontracting) oraz partnerstwo (partnership). Dodatkowo, autor ten słusznie wyróżnił 

dwa poziomy – stopnie zaawansowania takiej współpracy. Są to partnerstwo 

instytucjonalne (institutional partnership) oraz współpraca operacyjna (operational 

collaboration)311. 

Model podwykonawstwa występuje w sytuacji, gdy Rada Bezpieczeństwa 

autoryzuje, monitoruje i kieruje operacją, natomiast główny ciężar jej prowadzenia 

spoczywa na organizacji regionalnej. Jest to więc model wertykalny, w którym organizacja 

regionalna podlega ONZ. „Regionalna operacja pokojowa to w istocie [wyróżnienie 

autora] operacja ONZ delegowana na organizację regionalną.”312 Model ten może być 

korzystny dla obu stron. ONZ może pokazać, że podejmuje działania na rzecz pokoju  

i bezpieczeństwa, nie ponosząc przy tym kosztów operacyjnych. Z kolei organizacje 

regionalne zyskują legitymizację swoich działań, choć równocześnie tracą część autonomii 

działania. 

Model partnerstwa polega na stworzeniu przez ONZ i organizacje regionalne „sieci 

partnerów w dziedzinie operacji pokojowych z połączonymi zdolnościami do prowadzenia 

tych działań”313. W odróżnieniu od podwykonawstwa (z zasady wertykalnego), 

partnerstwo zakłada relacje horyzontalne. Z uwagi na fakt, że ONZ posiada największe 

możliwości gromadzenia zasobów materialnych i osobowych, główna odpowiedzialność 

za urzeczywistnienie modelu spoczywa właśnie na Organizacji. Przede wszystkim, 

powinna ona rozwijać programy budowy potencjału ugrupowań regionalnych do 

prowadzenia operacji pokojowych. Organizacje regionalne muszą z kolei wykazać wolę do 

włączenia operacji do katalogu swoich aktywności oraz posiadać realne możliwości do ich 

podejmowania. Jak dotąd, jedynie UE, NATO oraz – w mniejszym stopniu – UA  

i subregionalne ugrupowania integracyjne w Afryce, spełniają te warunki314. 

                                                 
311 H. Yamashita, Peacekeeping cooperation between the United Nations and regional organisations, 
“Review of International Studies” vol. 38 issue 1, s. 3. 
312 Tamże, s. 5. 
313 Tamże, s. 6. 
314 Tamże, s. 7. 
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Omawiając stosunki pomiędzy ONZ i ugrupowaniami regionalnymi, należy 

poczynić istotne rozróżnienie na partnerstwo instytucjonalne i współpracę operacyjną. 

Pierwsze pojęcie oznacza współpracę dwóch organizacji międzynarodowych, odbywającą 

się w sposób ciągły w oparciu o stałe kontakty pomiędzy wyznaczonymi do tego zadania 

organami tych organizacji, np. sekretariatami. Natomiast współpraca operacyjna polega na 

prowadzeniu wspólnych działań, np. operacji pokojowych, w sposób doraźny, bez budowy 

trwałej sieci powiązań, utrzymywanej po zakończeniu wspólnej aktywności315. 

Podstaw prawnych współpracy pomiędzy ONZ i organizacjami regionalnymi 

należy poszukiwać w rozdziale VIII Karty NZ. Choć – podobnie jak cały dokument – nie 

zawiera on pojęcia operacji pokojowej, określa najważniejsze zasady współpracy na linii 

ONZ – ugrupowania regionalne. Przede wszystkim, zawiera zasadę prymatu Rady 

Bezpieczeństwa w sprawach związanych z utrzymaniem pokoju i bezpieczeństwa.  

Art. 53 p. 1 mówi, że „żadne środki przymusu nie mogą być stosowane na podstawie 

układów regionalnych ani przez organizacje regionalne bez upoważnienia Rady 

Bezpieczeństwa”316. Wiele zależy jednak od interpretacji pojęcia „środki przymusu” i od 

tego, czy operacja pokojowa jest jej formą. Art. 52 p. 3 zawiera następujący zapis: „Rada 

Bezpieczeństwa będzie popierała rozwój instytucji pokojowego załatwiania sporów 

lokalnych na podstawie układów regionalnych lub przy pomocy organizacji regionalnych 

[…]”317. Oznacza to, że środki przewidziane w rozdziale VI Karty nie wymagają 

autoryzacji Rady. Jednak biorąc pod uwagę fakt, iż autoryzując operacje pokojowe Rada 

przywołuje jako podstawę prawną rozdział VII, należy przyjąć, że operacja pokojowa 

mieści się w ramach szeroko pojętych „środków przymusu” i wymaga aprobaty Rady. 

 Przywoływany art. 53 p. 1 zawiera jeszcze jeden istotny zapis: „W odpowiednich 

przypadkach Rada Bezpieczeństwa będzie korzystać z układów lub organizacji 

regionalnych dla stosowania środków przymusu podjętych z mocy jej władzy”318. Autorzy 

dokumentu postrzegali więc współpracę ONZ i organizacji regionalnych jako możliwy  

i pożądany sposób osiągania głównego celu Organizacji – utrzymania międzynarodowego 

pokoju i bezpieczeństwa. W praktyce pierwsze dziesięciolecia działania ONZ nie 

przyniosły istotnego postępu w tej materii. Wynikało to ze stosunkowo wczesnego stadium 

rozwoju, w jakim znajdowały się operacje pokojowe. Organizacje bezpieczeństwa 

regionalnego, które posiadały niezbędne zasoby do prowadzenia operacji – NATO i Układ 
                                                 
315 Tamże, s. 3. 
316 Karta Narodów Zjednoczonych, art. 53 p. 1. 
317 Tamże, art. 52 p. 3. 
318 Tamże, art. 53 p. 1. 
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Warszawski – były sojuszami obronnymi. Podjęcie przez którąś z nich działań poza 

obszarem państw członkowskich nie było możliwe z uwagi na zimnowojenną rywalizację. 

Inne organizacje były zbyt słabe (np. OJA) lub skoncentrowane na innych obszarach 

współpracy (np. EWG). Z uwagi na względną równowagę pomiędzy wpływami USA  

i ZSRR, gwarantowaną przez prawo weta w Radzie Bezpieczeństwa, ONZ zapewniała 

pewien poziom neutralności, tak bardzo pożądanej w bipolarnym porządku 

międzynarodowym. Nie oznacza to, że organizacje regionalne nie podejmowały prób 

prowadzenia operacji pokojowych. Pomimo wewnętrznej słabości, w latach 1981-1982 

OJA zorganizowała operację pokojową w Czadzie319. 

 Impulsem do nawiązania współpracy przez ONZ i organizacje regionalne było 

zakończenie zimnej wojny oraz związane z tym rozwój i reforma operacji pokojowych.  

W najważniejszych dokumentach programowanych pierwszej połowy lat 90. – Programie 

dla pokoju (1992) oraz Załączniku (1995) – Sekretarz Generalny Butros Ghali często 

odwoływał się do tej koncepcji. Rozdział VII Programu nosi tytuł Współpraca  

z porozumieniami i organizacjami regionalnymi i bezpośrednio wskazuje zimną wojnę 

jako przyczynę niedostatecznego wykorzystania zapisów rozdziału VIII Karty NZ. 

Sekretarz Generalny stwierdził nawet, że „w niektórych sytuacjach porozumienia 

regionalne przeciwdziałały rozwiązaniu sporów w sposób przewidziany w Karcie320.  

W raporcie podkreślono, że brak ścisłej definicji porozumienia regionalnego  

w dokumencie statutowym jest korzystny, gdyż zapewnia duży stopień elastyczności 

działań państw, chcących powołać takie ugrupowanie. Butros Ghali zaznaczył, że choć 

porozumienia regionalne wykazują potencjał do prowadzenia operacji pokojowych, to 

jednak wyznaczanie ram współpracy pomiędzy nimi a ONZ nie jest pożądane. Wspomina 

się jedynie o możliwości prowadzenia konsultacji i „wspólnych przedsięwzięć” (joint 

undertakings), które mogą „zdemokratyzować” wysiłki na rzecz utrzymania 

międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Prymat Rady Bezpieczeństwa powinien 

jednak pozostać główną zasadą w stosunkach na linii ONZ – organizacje regionalne321. 

 W Załączniku do Programu dla pokoju z 1995 r., stanowiącym rewizję raportu  

z 1992 r., także zawarto zapisy dotyczące współpracy ONZ z innymi organizacjami. 

Pomimo upływu zaledwie trzech lat, koncepcja współdziałania organizacji powszechnej  

i regionalnych została znacznie rozbudowana. W rozdziale pt. „Koordynacja” Sekretarz 
                                                 
319 Operacja OJA w Czadzie zostanie omówiona w kolejnej części rozdziału, poświęconej operacjom 
pokojowym OJA/UA. 
320 Por. Agenda for Peace…, p. 60. 
321 Tamże, p. 64-65. 
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Generalny podkreślił, że ONZ nie ma monopolu na podejmowanie działań w omawianej 

dziedzinie. Wysiłki ONZ wymagają „współpracy i wsparcia innych graczy sceny 

międzynarodowej: rządów państw członkowskich, organizacji regionalnych  

i pozarządowych oraz różnych funduszy, programów, biur i agencji samego systemu 

Narodów Zjednoczonych”322. Stosunki pomiędzy ONZ i organizacjami regionalnymi 

mogą, zdaniem Sekretarza Generalnego, przybierać następujące formy: 

 konsultacje (consultation), mające na celu wymianę poglądów na kwestie związane 

z rozwiązaniem danego konfliktu, 

 wsparcie dyplomatyczne (diplomatic support), polegające na udziale organizacji 

regionalnych w wysiłkach ONZ na rzecz tworzenia pokoju, 

 wsparcie operacyjne (operational support) – w przypadku którego ONZ udziela 

porad technicznych dla organizacji regionalnej, prowadzącej samodzielną operację 

pokojową, 

 wspólne rozmieszczenie (co-deployment) – polegające na równoczesnym 

rozmieszczeniu operacji pokojowych przez ONZ i organizację regionalną. ONZ 

pełni rolę wspierającą oraz gwarantuje, że prowadzone działania są zgodne z wolą 

Rady Bezpieczeństwa. Sekretarz Generalny powołał się tu na przykłady udanej 

(jego zdaniem) współpracy ONZ oraz ECOWAS i Wspólnoty Niepodległych 

Państw odpowiednio w Liberii i Gruzji, 

 operacje łączone (joint operations) – polegające na podziale ciężarów finansowych, 

decyzyjnych i osobowych pomiędzy ONZ i organizację regionalną, prowadzące 

wspólną operację323. 

Skonkretyzowaniu form współpracy towarzyszy określenie jej podstawowych 

zasad. Choć Sekretarz Generalny powtórzył tezę z 1992 r., iż nadawanie jej sztywnych ram 

nie jest pożądane, współpraca wymaga: 

 wypracowania mechanizmu konsultacji, który może – lecz nie musi – być 

sformalizowany, 

 założenia o prymacie ONZ, 

 jasno zdefiniowanego podziału pracy w celu uniknięcia działań i rywalizacji 

instytucjonalnej, 

                                                 
322 Supplement to an Agenda…, p. 81. 
323 Tamże, p. 86. 
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 spójności wysiłków państw działających w podwójnej roli – członków ONZ  

i członków organizacji regionalnej324. 

Zapisy Programu i Załącznika stanowią wyraz przekonania o konieczności 

współpracy ONZ i organizacji regionalnych w wysiłkach na rzecz pokoju  

i bezpieczeństwa. Zarysowane w obu dokumentach formy i zasady kooperacji nie 

pozostały martwą literą. W pierwszej połowie lat 90. zarówno w sferze deklaracji 

politycznych, jak i rzeczywistych działań, doszło do istotnych wydarzeń. W 1991 r. NATO 

ogłosiło nową koncepcję strategiczną, w której przyjęło „szerokie podejście do kwestii 

bezpieczeństwa”325. W 1992 r. Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 

zadeklarowała, że jest porozumieniem regionalnym, o którym mowa w rozdziale VIII 

Karty NZ. Także w 1992 r. Unia Zachodnioeuropejska (Western European Union, WEU) 

ogłosiła katalog tzw. misji petersberskich, jakie mogą być wykonywane przez oddziały 

państw członkowskich, funkcjonujące pod auspicjami WEU326. 

Organizacje regionalne nie ograniczyły się do deklaracji politycznych. Jeszcze  

w 1990 r., czyli przed ogłoszeniem Programu dla pokoju, ugrupowanie subregionalne – 

ECOWAS – podjęło interwencję podczas konfliktu w Liberii327. Trzy lata później ONZ 

powołała Misję Obserwacyjną ONZ w Liberii (United Nations Observer Mission in 

Liberia, UNOMIL). „UNOMIL była pierwszą misją utrzymania pokoju ONZ podjętą we 

współpracy z operacją utrzymania pokoju utworzoną przez inną organizację”328. Liberia 

stanowiła więc pierwszy przykład realizacji postulatów zawartych w Programie. Także  

w 1993 r. ONZ powołała Misję Obserwacyjną ONZ w Gruzji (United Nations Observer 

Mission in Georgia, UNOMIG). Wspomogła w ten sposób wysiłki Połączonych Sił 

Utrzymania Pokoju Wspólnoty Niepodległych Państw (Coomonwealth of Independent 
                                                 
324 Tamże, p. 87-88. 
325 The Alliance New Strategic Concept agreed by the Heads of State and Government participating in the 
Meeting of the North Atlantic Council on 7-8 November 1991, 
<http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_23847.htm>, dostęp z 27.10.2013. 
326 Petersberg Declaration of Western European Union Council of Ministers, Bonn, 19 June 1992, P. II.4., 
<http://www.weu.int/documents/920619peten.pdf>, dostęp z 27.10.2013. 
327 W 1990 r. państwa Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ang. Economic Community of 
West African States, ECOWAS) utworzyły ECOMOG – Grupę Monitorującą ECOWAS (ang. Economic 
Community of West African States Monitoring Group). ECOMOG podjęła interwencje podczas konfliktów  
w Liberii, Sierra Leone i Gwinei-Bissau w latach 90. oraz ponownie w Liberii (krótka operacja w 2003 r., 
zastąpiona przez UNMIL). Por. M. Pitts, Sub-Regional Solutions for African Conflict: The ECOMOG 
Experiment, Journal of Conflict Studies, vol. 19, No. 1 (1999), 
<http://journals.hil.unb.ca/index.php/jcs/article/view/4379/5057>, dostęp z 17.10.2013; UNMIL Background, 
<http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmil/background.shtml>, dostęp z 17.10.2013 oraz  
D. Molnar, ECOMOG: The example of a viable solution for African conflicts, “Academic and Applied 
Research in Military Science, vol. 7, No. 1 (2008), s. 55-61, 
<http://www.zmne.hu/aarms/docs/Volume7/Issue1/pdf/06moln.pdf>, dostęp z 17.10.2013. 
328 UNMIL Background…. 
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States Joint Peacekeeping Force, CIS JPF) oraz cywilnej Misji Konferencji 

Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, funkcjonujących od 1992 r329.  

W pierwszej połowie lat 90. organizacja regionalna (w postaci NATO) 

najaktywniej włączyła się w rozwiązanie konfliktu na Bałkanach. Sojusz 

Północnoatlantycki wsparł UNPROFOR, m.in. poprzez dostarczanie informacji  

z AWACS330 i wystawienie samolotów niezbędnych do wprowadzenia strefy zakazu 

lotów331. Pod koniec 1995 r. powołano Siły Implementacyjne (Implementation Force, 

IFOR) – zorganizowaną przez Sojusz Północnoatlantycki operację utrzymania pokoju  

w Bośni i Hercegowinie. Po roku IFOR zostały zastąpione przez Siły Stabilizacyjne 

(Stabilization Force, SFOR), funkcjonujące do 2004 r. Co znamienne, ONZ pełniła jedynie 

rolę pomocniczą (misja UNMIBH)332, a po 2004 r. SFOR zostały zastąpione nie przez 

operację Organizacji Narodów Zjednoczonych, lecz Unii Europejskiej (EUFOR Althea)333. 

Z kolei w 2003 r. zadania UNMIBH przejęła Misja Policyjna Unii Europejskiej (European 

Union Police Mission, EUPM), funkcjonująca do końca 2012 r.334  

Kolejny konflikt na Bałkanach – w Kosowie – również wywołał zdecydowaną 

reakcję NATO. Sojusz najpierw przeprowadził naloty przeciw Serbii, a po ich zakończeniu 

wprowadził do prowincji siły utrzymania pokoju (Kosovo Force, KFOR). Misje  

w Kosowie zorganizowały również ONZ (Tymczasowa Administracja Organizacji 

Narodów Zjednoczonych w Kosowie, ang. United Nations Interim Administration Mission 

in Kosovo, UNMIK, od 1999 r.) oraz Unia Europejska (Misja Unii Europejskiej na rzecz 

Rządów Prawa w Kosowie, European Union Rule of Law Mission in Kosovo, EULEX-

Kosovo, od 2008 r.). Trzy organizacje – powszechna oraz dwie regionalne – podzieliły się 

zadaniami: ONZ i UE odpowiadają za cywilne aspekty działań wspólnoty 

                                                 
329 K. Soder, Multilateral Peace Operations: Europe, 2008, SIPRI Fact Sheet July 2009, s. 4, 
<http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS0907E.pdf>, dostęp z 27.10.2013. 
330 AWACS – Airborne Warning and Control System – Lotniczy System Ostrzegania i Kontroli. 
331 Former Yugoslavia – UNPROFOR, <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unprof_b.htm>, 
dostęp z 27.10.2013. 
332 Na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 1035 z 21 grudnia 1995 r. zadania UNPROFOR przejęły 
IFOR, a Rada powołała Międzynarodowe Policyjne Siły Zadaniowe (ang. International Police Task Force, 
IPTF) oraz biuro cywilne Narodów Zjednoczonych, określane zbiorczym mianem Misji NZ w Bośni  
i Hercegowinie (ang. United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina, UNMIBH). Misja dobiegła końca 
w 2002 r. Por. Bosnia and Herzegovina – UNMIBH – Background, 
<http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unmibh/background.html>, dostęp z 27.10.2013. 
333 EUFOR Althea – Political/Military Background, 
<http://www.euforbih.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=132>, dostęp  
z 28.10.2013. 
334 European Union Police Mission in Bosnia and Herzegovina – Overview, 
<http://www.eupmbih.eu/Overview.aspx>, dostęp z 27.10.2013. 
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międzynarodowej, natomiast NATO wypełnia funkcje związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa335. 

 Jak wynika z powyżej analizy, w latach 90. do znaczącej współpracy pomiędzy 

ONZ i organizacjami regionalnymi w dziedzinie prowadzenia operacji pokojowych doszło 

jedynie na Bałkanach i w Afryce Zachodniej. Była to jednak w pierwszym rzędzie 

współpraca operacyjna. Poza tymi regionami, w których działania podjęły trzy organizacje 

– NATO, UE i ECOWAS – inne ugrupowania pozostawały mniej aktywne. Wynikało to 

przede wszystkim z faktu, że procesy integracji regionalnej w dziedzinie bezpieczeństwa 

nie były tam dostatecznie rozwinięte. Stan ten utrzymuje się nadal. Jedynym istotnym 

wyjątkiem jest Unia Afrykańska. Powstała na bazie Organizacji Jedności Afrykańskiej, 

począwszy od 2003 r. UA podjęła wysiłki na rzecz budowy Architektury Pokoju  

i Bezpieczeństwa w Afryce (African Peace and Security Architecture, APSA). Innymi 

słowy, UA włączyła do swej agendy aktywne działania na rzecz pokoju i bezpieczeństwa  

i pracuje nad rozwojem zdolności do wdrożenia ambitnych zapisów traktatowych. 

Zagadnienie to zostanie szczegółowo omówione w kolejnej części rozdziału.  

 O ile współpraca operacyjna pomiędzy ONZ i organizacjami regionalnymi sięga lat 

90. XX w., o tyle współpraca instytucjonalna zaczęła się rozwijać dopiero w pierwszej 

dekadzie XXI w. Uczestniczą w niej głównie UE i UA. W 2000 r. rozpoczęły się regularne 

spotkania pomiędzy Sekretarzem Generalnym ONZ i Wysokim Przedstawicielem UE.  

W 2001 r. Rada UE określiła pożądane obszary i formy współpracy, m.in. spotkania 

Sekretarza z Wysokim Przedstawicielem i Troiką oraz kontakty Sekretariatu Rady  

i Sekretariatu ONZ336. 24 września 2003 r. ONZ i UE podpisały Wspólną deklarację  

o współpracy w zarządzaniu kryzysowym. Na jej mocy utworzono „wspólny mechanizm 

konsultacyjny na poziomie roboczym”, zwany Komitetem Kierowniczym (Steering 

Committee). Jest on odpowiedzialny za poszukiwanie możliwości współpracy  

w dziedzinach takich, jak planowanie, szkolenie, komunikacja  i dobre praktyki337. Sama 

                                                 
335 Por. L.M. Howard, UN Peacekeeping…, s. 301-303, R. Murphy, UN Peacekeeping in Lebanon, Somalia 
and Kosovo. Operational and Legal Issues in Pratice, Cambridge 2007, s. 195-203 oraz UNMIK 
Background, <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmik/background.shtml>, dostęp z 28.10.2013. 
336 A. Novosseloff, United Nations-European Union Cooperation in the Field of Peacekeeping: Challenges 
and Prospects, The Global Governance Institute Analysis Paper No. 4/2012, s. 8, 
<http://www.academia.edu/791713/UN-EU_Cooperation_in_Peacekeeping_Challenges_and_Prospects>, 
dostęp z 27.10.2013. 
337 Por. Joint Declaration on UN-EU Co-operation in Crisis Management, 24 September 2003, 
<http://www.eu-un.europa.eu/articles/en/article_2768_en.htm>, dostęp z 27.10.2013 oraz EU-UN co-
operation in Military Crisis Management Operations. Elements of Implementation of the EU-UN Joint 
Declaration, Adopted by the European Council on 17-18 June 2004, 
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UE określiła dwa możliwe modele współpracy z ONZ: pomostowy (bridging model) oraz 

rezerwowy (stand by model). Pierwszy zakłada zorganizowanie przez UE krótkiej operacji, 

dającej ONZ czas niezbędny do powołania kompleksowej operacji pokojowej lub 

reorganizacji operacji już funkcjonującej. Drugi polega na utrzymywaniu przez UE sił 

zdolnych do podjęcia szybkich działań w nagłych sytuacjach kryzysowych338. W 2007 r. 

obie organizacje ponownie wyraziły chęć współpracy na rzecz utrzymania 

międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, przyjmując Wspólne stanowisko  

nt. współpracy ONZ i UE w zarządzaniu kryzysowym. W znacznej mierze powtórzono  

w nim ustalenia Rady UE z 2001 r. 339 

 Rozwój współpracy instytucjonalnej pomiędzy ONZ i UE szedł w parze  

z postępami we współpracy na poziomie operacyjnym. W 2003 r. UE zorganizowała 

operację ARTEMIS w Demokratycznej Republice Konga. Miała ona na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa w prowincji Ituri (zwłaszcza w jej stolicy, mieście Bunia) podczas 

reorganizacji operacji Organizacji Narodów Zjednoczonych – MONUC340. ARTEMIS była 

więc bardzo ograniczona pod względem terytorialnym oraz czasowym (trwała zaledwie 

trzy miesiące). Pomimo to, jako pierwsze tego typu działanie UE poza kontynentem 

europejskim, miała istotne znaczenie symboliczne. Świadczyła bowiem o woli i gotowości 

Unii do wspierania ONZ nie tylko w swym bezpośrednim sąsiedztwie (Bałkany), ale też  

w regionach odległych od własnych granic. W kolejnych latach UE wspierała ONZ 

ponownie w DRK (operacja EUFOR RD Congo w 2006 r., współpracująca z MONUC) 

oraz w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR Tchad/RCA w latach 

2008-2009, współpracująca z MINURCAT oraz wspomagająca UNAMID w Sudanie)341. 

 Drugą organizacją, z którą ONZ nawiązała współpracę instytucjonalną w dziedzinie 

operacji pokojowych, jest Unia Afrykańska. 8-10 września 1993 r. OJA (poprzedniczka 

UA) i ONZ ogłosiły wspólne rekomendacje dotyczące operacji pokojowych. Stwierdzono 

wówczas, że OJA powinna się angażować w wysiłki ONZ na rzecz pokoju na kontynencie 

w sposób regularny. Z kolei Narody Zjednoczone zobowiązały się do wspierania OJA  

                                                                                                                                                    
<http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/EU-UN%20co-
operation%20in%20Military%20Crisis%20Management%20Operations.pdf>, dostęp z 27.10.2013. 
338 Tamże…. 
339 Joint Statement on UN-EU cooperation in Crisis Management, 7 July 2007, 
<http://consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/EU-UNstatmntoncrsmngmnt.pdf>, dostęp z 27.10.2013. 
340 ARTEMIS/DRC Mission Description, <http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/artemis-
drc/index_en.htm>, dostęp z 27.10.2013. 
341 Por. EUFOR RD Congo… oraz B.H. Seibert, Operation EUFOR Tchad/RCA and the European Union’s 
Common Security and Defense Policy, Strategic Studies Institute 2010, 
<http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB1026.pdf>, dostęp z 28.10.2013. 
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w jej działaniach poprzez pomoc techniczną oraz pomoc w mobilizacji zasobów 

finansowych i logistycznych. Ponadto, ONZ powinna wspomagać OJA poprzez rozwijanie 

zdolności jej państw członkowskich do prowadzenia operacji pokojowych342. Jak wynika  

z powyższych ustaleń, celem OJA było uzyskanie od ONZ wsparcia niezbędnego  

do budowy potencjału, podczas gdy ONZ dążyła do pozyskania partnera, gotowego  

do przejęcia części odpowiedzialności na utrzymanie pokoju na niestabilnym kontynencie. 

 Warto zauważyć, iż powyższe rekomendacje zostały ogłoszone niespełna miesiąc 

przed „bitwą o Mogadiszu”, która stanowiła punkt zwrotny w operacjach pokojowych 

ONZ w Afryce. Wydaje się, że dotkliwe straty, zanotowane przez UNOSOM II, 

zwiększyły przekonanie o konieczności wspierania budowy potencjału OJA (i państw 

afrykańskich) do prowadzenia operacji pokojowych. Postulat ten popierała zarówno ONZ, 

jak i niektóre mocarstwa. W 1996 r. utworzono Fundusz Powierniczy Organizacji 

Narodów Zjednoczonych na rzecz Poprawy Gotowości do Działań z Zakresu Zapobiegania 

Konfliktom i Utrzymania Pokoju w Afryce (UN Trust Fund for Improving Preparedness 

for Conflict Prevention and Peacekeeping in Africa). Dwa lata później działalność 

rozpoczęło Biuro Łącznikowe ONZ przy siedzibie OJA w Addis Abebie343. Z kolei USA  

w 1997 r. powołały Inicjatywę Reagowania na Afrykańskie Kryzysy (African Crisis 

Response Initiative, ACRI). Funkcjonująca do 2004 r. ACRI została zastąpiona przez 

Program Szkolenia i Pomocy dla Afrykańskich Operacji Kryzysowych (African 

Contingency Operations Training and Assistance, ACOTA)344. Francja, postrzegająca 

część kontynentu afrykańskiego jako własną strefę wpływów, od 1998 r. rozwija Program 

Wzmocnienia Afrykańskiego Potencjału do Utrzymania Pokoju (Renforcement des 

Capacites Africaines de Maintien de la Paix, ReCAMP)345. 

 Współpraca instytucjonalna pomiędzy ONZ i państwami afrykańskimi uległa 

intensyfikacji i wzmocnieniu po przekształceniu OJA w UA w latach 2001-2002.  

W pierwszej fazie, od 2003 do 2006 r., w ramach ONZ powołano nowe jednostki, 

odpowiedzialne za wspieranie wysiłków UA na rzecz pokoju i bezpieczeństwa. W 2003 r. 

Sekretarz Generalny utworzył Biuro Specjalnego Doradcy ds. Afryki (Office of the Special 

Adviser on Africa, OSAA). OSAA organizuje spotkania Międzydepartamentowej Grupy 
                                                 
342 H. Yamashita, Peacekeeping cooperation…, s. 13. 
343 Tamże, s. 14. 
344 D. Karis, A Comparative Study of Two Peacekeeping Training Programs: The African Crisis Response 
Initiative (ACRI) and The African Contingency Operations Training and Assistance (ACOTA): 
http://media.peaceopstraining.org/theses/karis.pdf, dostęp z 12.05.2012. 
345 Reinforcement of African Peace-Keeping Capacities, 
<http://www.un.int/france/frame_anglais/france_and_un/france_and_peacekeeping/recamp_eng.htm>, 
(dostęp z 12.05.2013). 
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Zadaniowej do spraw Afrykańskich (Inter-departmental Task Force on African Affairs), 

której zadania skupiają się na koordynacji działań ONZ na rzecz Afryki346. ONZ wsparła 

ideę utworzenia Afrykańskich Sił Pokojowych (African Standby Force, ASF).  

 Kolejna faza współpracy instytucjonalnej – znacznie bardziej zrównoważona pod 

względem zaangażowania obu stron – rozpoczęła się w 2006 r. W listopadzie tego roku 

Sekretarz Generalny ONZ i Przewodniczący Komisji UA podpisali Deklarację  

o Wzmocnieniu Współpracy ONZ i UA: Ramy Dziesięcioletniego Programu Budowy 

Potencjału Unii Afrykańskiej (Declaration on Enhancing UN-AU Cooperation: 

Framework for the Ten-Years Capacity Building Programme for the African Union)347.  

Za jej implementację odpowiedzialny jest Zespół Wsparcia Utrzymania Pokoju 

(Peacekeeping Support Team, PST), który rozpoczął prace w styczniu 2007 r. PST składa 

się z dwóch komponentów, pracujących w Nowym Jorku i Addis Abebie348.  

Co ważniejsze, w 2007 r. rozpoczęły się coroczne spotkania konsultacyjne Rady 

Bezpieczeństwa ONZ i Rady Pokoju i Bezpieczeństwa Unii Afrykańskiej349. Organizacja 

spotkań najważniejszych organów obu instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie pokoju  

i bezpieczeństwa świadczy o wadze, jaką ONZ i UA przykładają do rozwoju współpracy 

instytucjonalnej. Kulminacją rozpoczętych w latach 90. prac było utworzenie w 2010  

r. Biura ONZ przy UA (United Nations Office to the African Union, UNOAU), 

„integrującego różne formy działań z dziedziny pokoju i bezpieczeństwa ONZ w Addis 

Abebie: Biuro Łącznikowe ONZ, PST, Zespół Planistyczny ONZ przy AMISOM oraz 

funkcje administracyjne Połączonego Mechanizmu Wsparcia i Koordynacji UNAMID”350. 

ONOAU rozpoczęło prace w lutym 2011 r.351 

 Współpraca instytucjonalna ONZ i UA szła w parze z rozwojem współpracy 

operacyjnej. Stosunki w tej kwestii naznaczone są jednak istotną różnicą zdań.  

W analizowanym w poprzednich częściach rozdziału dokumencie Operacje utrzymania 

pokoju Organizacji Narodów Zjednoczonych: zasady i wytyczne, ONZ definiuje warunki, 
                                                 
346 About the Office of the Special Adviser on Africa (OSAA), <http://www.un.org/africa/osaa/about.html>, 
dostęp z 27.10.2013. 
347 Ten-Year Capacity Building Programme for the African Union, <http://www.uneca.org/nepad/pages/ten-
year-capacity-building-programme-african-union>, dostęp z 28.10.2013. 
348 Briefing on UN Support for Au Peacekeeping, 16 June 2011, No. 2, s. 1, 
<http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/Update%20Report%2016%20June%202011%20Briefing%20on%20UN%20Support%
20AU%20Peacekeeping.pdf>, dostęp z 27.10.2013. 
349 O. Aginam, Turbulent marriage or peaceful divorce? Forecasting the future relationship of the PSC and 
the United Nations Security Council [w:] The African Union Peace and Security Council. A five-year 
appraisal, red. T. Murithi, H. Lulie, Pretoria 2012, s. 223. 
350 Briefing on UN Support…. 
351 Tamże. 
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których wystąpienie decyduje o powodzeniu operacji. Są to: podpisanie przez walczące 

strony porozumienia pokojowego, konstruktywne zaangażowanie aktorów regionalnych, 

pełne poparcie zgodnej Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz jasny i możliwy do osiągnięcia 

mandat wraz z niezbędnymi zasobami352. W raporcie poświęconym partnerstwu ONZ i UA 

z 2012 r., Przewodniczący Komisji UA wyraził odmienne zdanie. Biorąc pod uwagę 

specyfikę konfliktów zbrojnych na kontynencie, Jean Ping stwierdził, że UA rozwija 

„odmienną doktrynę operacji utrzymania pokoju: zamiast czekać na pokój, który będzie 

można utrzymać, UA postrzega peacekeeping jako możliwość ustanowienia pokoju przed 

utrzymywaniem go”353. 

 Pomimo różnic, obie organizacje od 2007 r. prowadzą wspólną operację pokojową 

– Misję Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Afrykańskiej w Darfurze (United 

Nations/African Union Mission in Darfur). UNAMID została powołana na mocy rezolucji 

Rady Bezpieczeństwa nr 1769 z 31 lipca 2007 r. i zastąpiła funkcjonującą od 2004 r. Misję 

Unii Afrykańskiej w Sudanie (African Union Mission in Sudan, AMIS). Ze względu na 

hybrydowy charakter, UNAMID stanowi operację wyjątkową. Kwestia ta zostanie 

szczegółowo omówiona w rozdziale czwartym. O ile współpraca w Darfurze przebiega 

pomyślnie, o tyle przykład kryzysu somalijskiego obrazuje istotne różnice zdań pomiędzy 

ONZ i UA w kwestii prowadzenia operacji pokojowych. Rada Pokoju i Bezpieczeństwa 

Unii Afrykańskiej powołała Misję Unii Afrykańskiej w Somalii (African Union Mission  

in Somalia, AMISOM). W lutym 2007 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ autoryzowała 

operację, przyjmując rezolucję nr 1744 (2007). Pomiędzy oboma dokumentami zachodzi 

jedna istotna różnica. Zgodnie z komunikatem PSC, AMISOM miała stanowić misję 

przygotowawczą, zastąpioną po sześciu miesiącach przez operację ONZ354. W rezolucji 

Rady Bezpieczeństwa ONZ znalazł się natomiast zapis o zbadaniu możliwości zastąpienia 

AMISOM operacją ONZ355. Pomimo upływu znacznie dłuższego okresu czasu, ONZ nie 

zdecydowała się na powołanie własnej operacji pokojowej, ograniczając się do deklaracji  

o poparciu dla AMISOM. Operacyjną formą współpracy z UA jest od maja 2013 r. Misja 

                                                 
352 United Nations Peacekeeping…, s. 49-51. 
353 Report of the Chairperson of the Commission on the Partnership between The African Union and The 
United Nations on Peace and Security: Towards Greater Strategic and Political Coherence, 
PSC/PR/2.(CCCVII), Peace and Security Council 307th Meeting, Addis Ababa, Ethiopia, 9 January 2012, 
<http://www.peaceau.org/uploads/report-au-un-jan2012-eng.pdf>, dostęp z 28.10.2013. 
354 Por. Communique, PSC/PR/Comm.(LXIX), Peace and Security Council, 69th Meeting, 19 January 2007, 
<http://www.ausitroom-psd.org/Documents/PSC2007/69th/Communique/CommuniqueEng.pdf>, dostęp  
z 28.10.2013. 
355 Por. United Nations Security Council Resolution 1744 (2007), S/RES/1744(2007), 20 February 2007, 
<http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=4600f97e2>, dostęp z 28.10.2013. 



152 
 

Wsparcia ONZ w Somalii (United Nations Assistance Mission in Somalia, UNSOM). 

Zastąpiła on funkcjonujące od 1995 r. Biuro Polityczne ONZ w Somalii (United Nations 

Political Office for Somalia, UNPOS)356. Obie organizacje podtrzymują więc własne wizje 

prowadzenia operacji pokojowych, zgodne z deklaracjami z lat 2008 (ONZ) i 2012 (UA). 

Unia podjęła działania w sytuacji toczącego się konfliktu zbrojnego przy braku 

porozumienia pokojowego, a nawet prawdopodobieństwa jego zawarcia w dającej się 

przewidzieć przyszłości. ONZ odmówiła przejęcia odpowiedzialności z uwagi na wysoce 

niestabilną sytuację wewnętrzną w Somalii, ograniczając się do prowadzenia misji 

politycznych (UNPOS, a następnie UNSOM). 

ONZ i UA współpracowały także w Burundi. W 2003 r. Unia powołała pierwszą  

w historii operację pokojową – Misję Unii Afrykańskiej w Burundi (African Union 

Mission in Burundi, AMIB). Po roku została ona zastąpiona przez Operację Organizacji 

Narodów Zjednoczonych w Burundi (Operation des Nation Unies au Burundi, ONUB).  

W 2006 r. jej miejsce zajęło Zintegrowane Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych  

w Burundi (Bureau Integre des Nations Unies au Burundi, BINUB)357. W 2011 r. 

obowiązki BINUB przejęło Biuro Narodów Zjednoczonych w Burundi (Bureau des 

Nations Unies au Burundi, BNUB)358. W Burundi doszło więc do zastąpienia operacji 

organizacji regionalnej przez operację pokojową ONZ, przekształconą po dwóch latach 

(wobec wyraźnej poprawy sytuacji w państwie) w misję polityczną. 

 Istotnym procesem, zapoczątkowanym w pierwszej dekadzie XXI w., jest 

współpraca organizacji regionalnych w dziedzinie prowadzenia operacji pokojowych. 

Kooperacja ta odbywa się bez udziału lub z niewielkim udziałem ONZ. Jak wspomniano 

powyżej, najbardziej rozbudowana jest współpraca operacyjna pomiędzy NATO i UE. 

Poza opisanymi już przykładami współdziałania w Bośni i Hercegowinie oraz w Kosowie, 

Sojusz i Unia wspólnie wspierały wysiłki na rzecz pokoju w Macedonii. W latach 2001-

2003 nad przestrzeganiem porozumienia z Ochrydy pomiędzy rządem w Skopje  

i albańskimi rebeliantami czuwały siły Sojuszu Północnoatlantyckiego, zastąpione 

następnie przez unijną operację Concordia359. NATO i UE współpracują także z Unią 

Afrykańską. Na przykład w latach 2005-2007 Sojusz zapewnił transport ponad 30 tys. 

                                                 
356 United Nations Assistance Mission in Somalia (UNSOM), 
<http://unpos.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=TUqlSABGCOA%3d&tabid=9705&mid=12667&la
nguage=en-US>, dostęp z 28.10.2013. 
357 W. Lizak, Afrykańskie instytucje…, s. 320-323. 
358 BNUB zostało powołane na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 1959 z 16 grudnia 2010 r. 
359 Concordia/FYROM, <http://www.consilium.europa.eu/eeas/security-defence/eu-operations/completed-eu-
operations/concordia.aspx?lang=en>, dostęp z 13.05.2013. 
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żołnierzy i funkcjonariuszy cywilnych z operacji AMIS w Sudanie360. Z kolei Unia 

Europejska, poprzez Instrument na rzecz Pokoju w Afryce (African Peace Facility, APF), 

finansowo wspiera operacje pokojowe UA361. 

 Powyższa analiza wskazuje na znaczący rozwój współpracy ONZ i organizacji 

regionalnych oraz organizacji regionalnych pomiędzy sobą w prowadzeniu operacji 

pokojowych. Proces ten, zapoczątkowany w latach 90., uległ intensyfikacji po 2003 r., gdy 

UE i UA zorganizowały pierwsze operacje pokojowe ze znaczącym udziałem komponentu  

militarnego. Stopniowo ONZ odchodziła od modelu podwykonawstwa i obecnie 

dominującym modelem wydaje się być partnerstwo. Współpraca organizacji 

międzynarodowych w omawianej dziedzinie ma wciąż wymiar głównie operacyjny, choć 

należy również odnotować znaczący rozwój współpracy instytucjonalnej pomiędzy ONZ  

a UE, UA oraz NATO362. W ramach globalnych wysiłków na rzecz pokoju  

i bezpieczeństwa, organizacje regionalne pełnią następujące role: 

 wspieranie operacji pokojowych ONZ w trakcie ich prowadzenia. W ramach tego 

wariantu współpracy mieści się zarówno podział obowiązków (np. w Kosowie – 

NATO odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa, a ONZ i UE – za działania 

cywilne), jak również czasowe zastąpienie ONZ w wypełnianiu zadań  

w newralgicznych momentach jej operacji (np. UE w Demokratycznej Republice 

Konga), 

 prowadzenie własnych operacji, które mają poprzedzić przybycie sił ONZ (np. UA 

w Somalii). Organizacja regionalna ma doprowadzić do sytuacji, spełniającej tzw. 

kryteria wejścia (entry criteria) ONZ. W praktyce może to oznaczać prowadzenie 

przez nią wzmocnionej operacji utrzymania pokoju, a nawet działań 

wymuszających na szeroką skalę, 
                                                 
360 NATO supporting African Union’s Mission, 
<http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_8306.htm?selectedLocale=en>, dostęp z 13.05.2013. 
Zaangażowanie NATO w pomoc dla UA w Darfurze omawia G. Segell, The First NATO Mission to Africa: 
Darfur, “Scientia Militia. South African Journal of Military Studies” vol. 36, No 2 (2008), 
<http://scientiamilitaria.journals.ac.za/pub/article/view/49>, dostęp z 28.10.2013. 
361 The African Peace Facility, http://www.africa-eu-partnership.org/successstories/african-peace-facility, 
dostęp z 12.05.2013. „Do wydatków [finansowanych przez APF - przyp. aut] zaliczyć można: koszt 
utrzymania żołnierzy, koszt sprzętu łączności, opieki medycznej, amortyzację sprzętu cywilnego, transportu  
i logistyki. […] Działania wsparte przez ten instrument objęły między innymi mediację pomiędzy stronami 
konfliktu na Madagaskarze, w Nigrze, Gwinei, Somalii, wsparcie dla misji Unii Afrykańskiej AMISOM  
w Somalii, AMIS w Sudanie oraz zabezpieczenie wyborów na Komorach w 2006 roku.”: P. Frankowski,  
I. Słomczyńska, Unia Europejska-Afryka Subsaharyjska. Uwarunkowania - mechanizmy - efektywność 
współpracy, Lublin 2011, s. 174. 
362 W ramach współpracy ONZ i NATO odbywają się m.in. spotkania sekretarzy generalnych obu 
organizacji. W kwaterze głównej ONZ pracują oficerowie łącznikowi (cywilny i wojskowy) NATO,  
a w Brukseli działa Biuro Łącznikowe DPKO ONZ.: J. Koops, Peace Operations Partnerships…, s. 3-4. 
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 przejęcie zadań operacji ONZ po jej wycofaniu lub ograniczeniu mandatu  

(np. odpowiednio UE w Bośni i Hercegowinie oraz UE w Kosowie), 

 prowadzenie operacji hybrydowej wspólnie z ONZ. Jedynym przypadkiem jest 

UNAMID. Doświadczenia operacji mogą stanowić model współpracy ONZ  

i organizacji regionalnych, jeśli UNAMID wypełni przewidziane mandatem 

zadania, 

 współpraca pomiędzy organizacjami regionalnymi (np. NATO i UE na Bałkanach, 

NATO i UA oraz UE i UA) bez udziału ONZ. Może ona obejmować prowadzenie 

równoczesnych operacji (np. UE i NATO w Kosowie) lub przejmowanie zdań  

(np. UE i NATO w Macedonii). 

Powyższe warianty nie wyczerpują katalogu form współpracy w prowadzeniu 

operacji pokojowych pomiędzy podmiotami międzynarodowymi. Przede wszystkim, nie 

obejmują działań prowadzonych poza ramami porozumień regionalnych, np. przez tzw. 

koalicje chętnych (coalition of willing) lub indywidualne państwa. W przeszłości 

dochodziło do sytuacji, w których działające samodzielnie państwo podejmowało operację 

militarną, włączoną lub przekształconą następnie w operację pokojową pod auspicjami 

organizacji regionalnej. W 2012 r. siły kenijskie, od 2011 r. prowadzące operację  

w Somalii, zostały inkorporowane w skład AMISOM. Możliwe jest również przekazanie 

oddziałów pomiędzy operacjami organizacji międzynarodowych. W 2007 r. siły państw 

afrykańskich, działające w ramach AMIS, zostały włączone do UNAMID. Proces 

przekazywania oddziałów spod dowództwa narodowego pod dowództwo operacji 

pokojowej lub pomiędzy operacjami organizacji międzynarodowych określa się 

anglojęzycznym terminem re-hatting363. 

 W najbliższej przyszłości współpraca pomiędzy organizacjami regionalnymi  

w prowadzeniu operacji pokojowych prawdopodobnie będzie się rozwijała. Richard 

Gowan i Jake Sherman przewidują, że może ona przybierać następujące, nowe formy: 

 dostarczenie przez kilka organizacji poszczególnych komponentów operacji,  

np. ONZ wystawia komponent policyjny, a NATO – militarny, 

 specjalistyczne wsparcie wojskowe, polegające na prowadzeniu operacji pokojowej 

przez jedną z organizacji przy dostarczeniu przez inną organizację jednostek 

                                                 
363 Termin ten pochodzi od angielskiego słowa hat, oznaczającego kapelusz. Re-hatting oznacza więc 
dosłownie „zmianę kapelusza” i nawiązuje do przejęcia przez żołnierzy umundurowania podmiotu 
prowadzącego operację. Np. Zielone Hełmy/Berety Unii Afrykańskiej mogą zostać zastąpione przez Błękitne 
Hełmy/Berety ONZ. 
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wyspecjalizowanych w wypełnianiu określonych zadań (np. wywiadowczych 

poprzez wykorzystanie samolotów bezzałogowych), 

 „dzielenie się” wyspecjalizowanym personelem cywilnym. Może to być 

szczególnie istotne dla organizacji z mniejszym budżetem, który nie pozwala na 

zatrudnienie ekspertów. Niewykluczone, iż z tej formy współpracy może 

skorzystać nawet ONZ. Świadczy o tym propozycja, zgłoszona przez Sekretarza 

Generalnego Ban Ki-moona w październiku 2013 r., by wspólną operację w Syrii 

przeprowadziły ONZ i Organizacja na rzecz Zakazu Broni Chemicznej 

(Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW)364, 

 wspólne planowanie, które polega na wypracowaniu wspólnej strategii odpowiedzi 

na dany kryzys przez kilka organizacji365. 

Przeprowadzona analiza wskazuje na rosnącą rolę organizacji regionalnych  

w prowadzeniu operacji pokojowych. Proces ten zapewne będzie się rozwijał,  

a współdziałanie będzie prawdopodobnie przybierało nowe formy. Niewykluczone,  

że w najbliższej przyszłości dojdzie do „specjalizacji” poszczególnych organizacji  

w prowadzeniu określonych działań – elementów operacji. Należy przy tym poczynić 

istotne zastrzeżenia. Po pierwsze, ONZ nadal zachowuje uprzywilejowaną, dominującą 

pozycję w podejmowaniu operacji pokojowych. Wynika to z prymatu Rady 

Bezpieczeństwa w globalnej architekturze stosunków międzynarodowych oraz  

z największych zasobów i doświadczenia ONZ w tym zakresie. Z uwagi na to,  

że proliferacja podmiotów prowadzących operacje faktycznie osłabia wpływ stałych 

członków RB na rozwój sytuacji w poszczególnych regionach, prawdopodobnie będą oni 

stali na straży status quo. Po drugie, zdolność organizacji regionalnych do podejmowania 

samodzielnych, długotrwałych operacji pokojowych pozostaje ograniczona. Podmioty  

te dążą to uzyskania od ONZ zapewnienia, iż Organizacja przejmie ciężar prowadzenia 

operacji po stosunkowo krótkim czasie. W tym kontekście, niepowołanie przez Radę 

Bezpieczeństwa wielowymiarowej operacji pokojowej w Somalii, pomimo zapewnień 

poczynionych w 2007 r. wobec UA, może zniechęcić organizacje regionalne do 

podejmowania działań w przypadku szczególnie złożonych konfliktów wewnętrznych. Po 

                                                 
364 UN chief suggests joint Syria chem mission with Cyprus support base, <http://rt.com/news/syria-chemical-
un-experts-865/>, dostęp z 27.10.2013. 
365 R. Gowan i J. Sherman, Peace Operations Partnerships: Complex but Necessary Cooperation,  Zentrum 
fur Internationale Friedenseinsaetze Policy Briefing, March 2012, 
<http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENT/6917~v~Peace_Operations_Partnerships__Complex_b
ut_Necessary_Cooperation.pdf>, dostęp z 12.08.2013. 
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trzecie, przekazywanie odpowiedzialności za prowadzenie operacji pokojowych 

organizacjom regionalnym w regionach zdominowanych przez jedno państwo (np. Nigeria 

w ramach ECOWAS) może prowadzić do przekształcenia operacji pokojowych  

w instrument interwencji w obronie interesów mocarstw regionalnych. „Regionalizacja” 

operacji pokojowych stanowi szansę na rozwój tego instrumentu, ale równocześnie niesie 

ze sobą pewne zagrożenia. Odpowiedzią na nie powinien być rozwój współpracy 

instytucjonalnej, na drodze której powinny zostać wypracowane stałe mechanizmy 

koordynacji wysiłków na rzecz międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. 

 

2.8. „Afrykańska odpowiedź na afrykańskie problemy” – rozwój 

zdolności Unii Afrykańskiej do prowadzenia operacji pokojowych 
Dwie z dziewięciu operacji, będących przedmiotem niniejszej dysertacji – AMIS  

i AMISOM – były lub są prowadzone przez Unię Afrykańską. UNAMID stanowi z kolei 

przykład wspólnego działania ONZ i UA. Analiza wysiłków Unii na rzecz utrzymania  

(de facto – zaprowadzenia) pokoju i bezpieczeństwa na kontynencie jest zatem niezbędna 

do należytego wyjaśnienia jednego z głównych problemów badawczych dysertacji. 

Podczas zimnej wojny Organizacja Jedności Afrykańskiej podejmowała 

ograniczone działania na rzecz pokoju i bezpieczeństwa. Zaangażowanie w rozwiązywanie 

konfliktów międzynarodowych sprowadzało się do prób pokojowego załatwiania sporów. 

Jak szacuje Klaas van Walraven, w latach 1963-1983 spośród 28 konfliktów 

międzynarodowych (w tym również sporów, podczas których nie użyto siły zbrojnej),  

18 zostało rozstrzygniętych w ramach Organizacji lub zarzuconych dzięki jej 

aktywności366. OJA w znacznie mniejszym stopniu zajmowała się konfliktami 

wewnętrznymi. W przypadku najpoważniejszych kryzysów, np. w Kongu  

i Nigerii/Biafrze, podejmowano jednak pewne działania367. Podczas konfliktu w Czadzie 

zorganizowano nawet operację pokojową, prowadzoną w latach 1981-1982. Określana 

jako „pierwsza operacja utrzymania pokoju” afrykańskiego ugrupowania regionalnego, nie 

przyczyniła się do opanowania konfliktu368. 

                                                 
366 K. van Walraven, Heritage and Transformation: From the Organization of African Unity to the African 
Union [w:] Africa’s New Peace and Security Architecture: Promoting Norms and Institutionalizing 
Solutions, red. J.G. Porto, U. Engel, Farnham 2010, s. 32-36. 
367 Tamże, s. 45-47. 
368 Por. T.M. Mays, Africa’s First Peacekeeping Operation. The OAU in Chad, 1981-1982, Westport/London 
2002. Należy zaznaczyć, że w pierwszą operację w Czadzie przeprowadziła w 1980 r. Nigeria. Choć operacja 
ta nie była autoryzowana przez OJA, Organizacja wspierała wysiłki nigeryjskie na drodze dyplomatycznej. 
W kolejnym roku oddziały te zostały zastąpione przez siły międzynarodowe. W ich skład weszli jedynie 
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Wysiłki OJA na rzecz pokoju i bezpieczeństwa uległy znaczącej intensyfikacji po 

zakończeniu zimnej wojny. Już w 1990 r. podpisano Deklarację w sprawie sytuacji 

politycznej i społeczno-ekonomicznej w Afryce i fundamentalnych przemian zachodzących 

w świecie, w której Organizacja zobowiązywała się do zaangażowania w rozwiązywanie 

konfliktów zarówno międzynarodowych, jak i wewnętrznych369. W 1991 r. grupa 

przywódców na czele z prezydentem Ugandy Yoweri Musevenim opracowała  

tzw. Dokument z Kampali, składający się z czterech „koszyków”: bezpieczeństwa, 

stabilności, rozwoju i współpracy370. W latach 1991-1992 powołano dwie misje 

obserwacyjne w Rwandzie – Grupy Neutralnych Obserwatorów Wojskowych  

I i II (Neutral Military Observer Group, NMOG I, II)371. W 1992 r. w ramach Sekretariatu 

OJA utworzono Wydział Opanowywania Konfliktów (Conflict Management Division, 

CMD). W kolejnym roku, podczas szczytu OJA w Kairze, powołano Mechanizm 

Prewencji, Opanowywania i Rozwiązywania Konfliktów (Mechanism for Conflict 

Prevention, Management and Resolution, MCPMR). Pracami MCPMR kierował Organ 

Centralny, powstały na bazie Biura Zgromadzenia Szefów Państw i Rządów OJA372. 

Organ zdecydował o utworzeniu dwóch misji pokojowych – Misji Obserwacyjnej  

w Burundi (Observer Mission in Burundi, OMIB) oraz Misji Obserwacyjnej na Komorach 

(Observer Mission in the Comoros, OMIC)373. Do pewnego stopnia wzrost aktywności 

OJA wiązał się z ograniczaniem zaangażowania przez ONZ po niepowodzeniach  

w Somalii i Rwandzie. 

W drugiej połowie lat 90. XX w. popularność zaczęła zyskiwać koncepcja 

„afrykańskiego rozwiązania dla afrykańskich problemów” (African solution to African 

problems). Zgodnie z tym postulatem, z uwagi na ograniczone zaangażowanie ONZ, jak 

również w celu zwiększenia znaczenia i stopnia autonomii Afryki na arenie globalnej, 

państwa kontynentu powinny przejąć odpowiedzialność za rozwiązywanie konfliktów  

w regionie. Aby to osiągnąć, należy dążyć do budowy samodzielnych instytucji  

i instrumentów zapobiegania, opanowywania i rozwiązywania konfliktów. Wyrazem 

                                                                                                                                                    
żołnierze kongijscy (z Konga-Brazzaville). Pomimo deklaracji, Gwinea i Benin nie wysłały swych wojsk do 
Czadu. Także ta operacja formalnie nie została zorganizowana przez OJA. Pełną legitymację Organizacji 
posiadała dopiero operacja z lat 1981-1982. Por. W. Lizak, Afrykańskie instytucje…, Warszawa 2012,  
s. 172-184. 
369 W. Lizak, Afrykańskie instytucje bezpieczeństwa, Warszawa 2012, s. 207.  
370 Conference on Security, Stability, Development & Cooperation in Africa (CSSDS), Kampala  
19-22.08.1991, <http://www.au2002.gov.za/docs/key_oau/cssdca.htm>, dostęp z 28.10.2013. 
371 W. Lizak, Afrykańskie instytucje…, s. 203-204. 
372 Tamże, s. 207-219. 
373 Tamże, s. 226-236. 
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zmian zachodzących wśród elit politycznych była również idea „afrykańskiego 

odrodzenia” (African Renaissance), czyli nadania rozwojowi gospodarczemu kontynentu 

nowej dynamiki. Do jej instytucjonalizacji doszło w 2001 r. wraz z powołaniem Nowego 

Partnerstwa na rzecz Rozwoju Afryki (New Partnership for Africa’s Development, 

NEPAD)374. 

Równolegle z instytucjonalizacją idei „afrykańskiego odrodzenia” zachodził 

znacznie istotniejszy proces – fundamentalna reforma OJA. Podczas szczytu Organizacji  

w Syrcie w 1999 r. Muammar Kaddafi zgłosił postulat budowy Stanów Zjednoczonych 

Afryki. Sprzeciwili się temu przywódcy państw aspirujących do roli mocarstw 

regionalnych – Thabo Mbeki z RPA i Olusegun Obasanjo z Nigerii. Ostatecznie 

zdecydowano o zacieśnieniu integracji przy równoczesnym pozostaniu w ramach 

współpracy międzyrządowej, a nie ponadnarodowej. Dokument statutowy nowej 

organizacji – Akt Założycielski Unii Afrykańskiej – został przyjęty w 2000 r. Akt wszedł  

w życie w 2001 r., a Unia rozpoczęła działanie w 2002 r.375 Proces ten nie miał charakteru 

„kosmetycznej” zmiany nazwy. Unii nadano odmienną strukturę organizacyjną, 

wzorowaną częściowo na rozwiązaniach przyjętych przez Unię Europejską.  

Co istotniejsze, zmodyfikowano również główne zasady kontynentalnego ugrupowania 

integracyjnego. Choć w Akcie znalazły się zapisy o poszanowaniu suwerennej równości 

państw i nieingerencji w sprawy wewnętrzne, równocześnie – w art. 4(h) – zawarto „prawo 

do podjęcia  [przez UA – przyp. aut.] interwencji w państwie członkowskim na podstawie 

decyzji Zgromadzenia w przypadku wystąpienia poważnych okoliczności, czyli zbrodni 

wojennych, ludobójstwa i zbrodni przeciw ludzkości”376. W 2003 r. za kolejną przesłankę, 

upoważniającą UA do interwencji, uznano „poważne zagrożenie porządku prawnego”377. 

                                                 
374 F. Soederbaum, B. Hettne, Regional Security…, s. 19-21; W. Lizak, Afrykańskie instytucje…, s. 248-249; 
History, <http://www.nepad.org/history>, dostęp z 22.07.2013 oraz Africa’s Decade of Change. Reflections 
on 10 years of NEPAD, A joint publications of the NEPAD Planning and Coordinating Agency, the 
Economic Commission for Africa and the Office of the Special Advisor on Africa, August 2012, 
<http://www.nepad.org/system/files/Africa%20Decade%20of%20Change%20-%20Final.pdf>, dostęp  
z 28.10.2013. 
375 Por. S. Schmidt, Through the Lens of European Integration Theory: African Peace and Security 
Achritecture as a Framework in Transition [w:] Crafting an African Security Architecture: Addressing 
Regional Peace and Conflict in the 21st Century, red. H. Besada, Farnham 2010, s. 24-25 oraz J. Cilliers, 
Hopes and Challenges for the Peace and Security Architecture of the African Union [w:] Crafting an African 
Security Architecture: Addressing Regional Peace and Conflict in the 21st Century, red. H. Besada, Farnham 
2010, s. 41-43. 
376 The Constitutive Act of the African Union, art. 4, 
<http://www1.uneca.org/Portals/ngm/Documents/Conventions%20and%20Resolutions/constitution.pdf>, 
dostęp z 28.10.2013. 
377 Protocol on the Amendments to the Constitutive Act of the African Union, Maputo 11.07.2003, 
<http://kenyalaw.org/treaties/treaties/290/>, dostęp z 28.10.2013. 
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Co istotne, artykuł 4(j) dał państwu członkowskiemu „prawo do przedłożenia prośby  

o interwencję Unii w celu przywrócenia pokoju i bezpieczeństwa”378. 

Jak wynika z przytoczonych powyżej zapisów, Akt Założycielski nadał UA rozległe 

uprawnienia w sferze bezpieczeństwa. W dokumencie tym nie zawarto jednak 

szczegółowych ustaleń, dotyczących np. instytucji odpowiedzialnych za realizację celów 

organizacji. Po przekształceniu OJA w UA formalnie nad funkcjonował MCPMR. 

Mechanizm miał jednak bardzo ograniczony charakter i konieczne okazało się powołanie 

nowych struktur. Podczas pierwszej sesji zwyczajnej Zgromadzenia Unii Afrykańskiej  

w Durbanie w 2002 r. przyjęto Protokół dotyczący ustanowienia Rady Pokoju  

i Bezpieczeństwa Unii Afrykańskiej379. Na mocy dokumentu, który wszedł w życie  

w grudniu 2003 r., powołano szereg organów, określanych zbiorczym terminem 

Architektura Pokoju i Bezpieczeństwa w Afryce (African Peace and Security Achitecture, 

APSA). Są to: Rada Pokoju i Bezpieczeństwa (Peace and Security Council, PSC), 

Kontynentalny System Wczesnego Ostrzegania (Continental Early Warning System, 

CEWS), Panel Mędrców (The Panel of the Wise, PoW), Afrykańskie Siły Pokojowe 

(African Standby Force, ASF) wraz z Wojskowym Komitetem Sztabowym (Military Staff 

Committee, MSC) oraz Fundusz Pokoju (Peace Fund, PF)380. 

O ile w skali globalnej można mówić o zjawisku regionalizacji bezpieczeństwa,  

o tyle w ramach APSA dochodzi do jego subregionalizacji. Architektura opiera się na 

dwóch poziomach – kontynentalnym (centralnym) i subregionalnym. Poziom 

kontynentalny tworzy Unia Afrykańska, natomiast poziom subregionalny – tzw. 

Regionalne Wspólnoty Ekonomiczne (ang. Regional Economic Communities, RECs) oraz 

Mechanizmy Regionalne (ang. Regional Mechanisms, RMs). RECs to: Unia Maghrebu 

Arabskiego (Arab Maghreb Union, AMU), Wspólnota Państw Sahelu i Sahary 

(Community of Sahel-Saharan States, CEN-SAD), Wspólny Rynek Afryki Wschodniej  

i Południowej (Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA), Wspólnota 

Wschodnioafrykańska (East African Community, EAC), Wspólnota Gospodarcza Państw 

Afryki Środkowej (Economic Community of Central African States, ECCAS), Wspólnota 

Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (Economic Community of West African States, 

ECOWAS), Międzyrządowa Organizacja ds. Rozwoju (Intergovernmental Authority  

on Development, IGAD) oraz Południowoafrykańska Wspólnota Rozwoju (Southern 
                                                 
378 The Constitutive Act…, art. 4(j). 
379 W. Lizak, Afrykańskie instytucje…, s. 283-284. 
380 Protocol Relating to the Establishment of the Peace and Security Council of the African Union, Durban  
9 July 2002, <http://www.peaceau.org/uploads/psc-protocol-en.pdf>, dostęp z 28.10.2013. 
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African Development Community, SADC). W Afryce występują również dwa RMs, 

koordynujące tworzenie Afrykańskich Sił Pokojowych w subregionach, w których nie 

występuje wspólna dla wszystkich państw REC. Są to: Mechanizm Koordynacyjny 

Brygady Afryki Wschodniej (East Africa Standby Brigade Coordination Mechanism, 

EASBRICOM) i Regionalny Potencjał Afryki Północnej (North Africa Regional 

Capability, NARC). W 2008 r. wymienione RECs i RMs oraz Unia Afrykańska podpisały 

memorandum dotyczące wzmocnienia partnerstwa na rzecz realizacji zapisów 

Protokołu381.  

Centralnym organem APSA jest Rada Pokoju i Bezpieczeństwa, w 2003 r. wpisana 

do Aktu Założycielskiego w charakterze organu statutowego. Zgodnie z art.2 Protokołu, 

PSC to „stały organ decyzyjny, którego zadaniem jest zapobieganie, opanowywanie oraz 

rozwiązywanie konfliktów.”382 Członkostwo w Radzie oparte jest na zasadzie reprezentacji 

subregionalnej383. Co istotne, w przeciwieństwie do Rady Bezpieczeństwa ONZ, w PSC 

nie występują instytucje stałego członka oraz prawa weta. Do najważniejszych uprawnień 

organu, złożonego z reprezentantów 15 państw, należą: podejmowanie działań z zakresu 

prewencji, tworzenia (peacemaking) i budowania (peacebuilding) pokoju, autoryzowanie 

rozmieszczenia misji wsparcia pokoju oraz określanie ich mandatu, rekomendowanie 

Zgromadzeniu Unii przeprowadzenia interwencji z artykułu 4(h) Aktu założycielskiego, 

nakładanie sankcji na państwo, w którym doszło do niekonstytucyjnej zmiany rządu, 

wprowadzenie wspólnej polityki obronnej Unii, promowanie współpracy z ONZ, 

wspieranie akcji humanitarnych w przypadku konfliktów zbrojnych lub katastrof 

naturalnych384. Decyzje we wszystkich powyższych kwestiach mogą zapadać większością 

kwalifikowaną 2/3 głosów, lecz zarówno zapisy art. 8 p. 13, jak i przyjęta jeszcze  

                                                 
381 Memorandum of Understanding on Cooperation in the Area of Peace and Security between the African 
Union, the Regional Economic Communities and the Coordinating Mechanisms of the Regional Standby 
Brigades of Eastern Africa and Northern Africa, Addis Ababa, January 2008, 
<http://www.peaceau.org/uploads/mou-au-rec-eng.pdf>, dostęp z 28.10.2013. 
382 Protocol relating…, art. 2. 
383 Piętnastu członków Rady wybieranych jest na okres od dwóch (10 członków) do trzech (5 członków) lat 
przez Radę Wykonawczą według klucza geograficznego. Afryka Południowa, Wschodnia i Środkowa mają 
po trzech przedstawicieli, Afryka Północna – czyli najmniejszy subregion – dwóch, natomiast Afryka 
Zachodnia – czterech, ze względu na stosunkowo największą liczbę państw wchodzących w jej skład.  
Por.: K. Aning, Understanding the institutional dynamics and decision-making processes of the PSC [w:] The 
African Union Peace and Security Council. A five-year appraisal, red. T. Murithi, H. Lulie, Pretoria 2012,  
s. 29. 
384 Protocol relating…, art. 7. 
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w czasach OJA praktyka organizacji sprawiają, że preferowaną metodą podejmowania 

decyzji jest konsensus385. 

Rada Pokoju i Bezpieczeństwa pełni centralą rolę decyzyjną w dziedzinie operacji 

pokojowych UA. Posiada również kompetencje doradcze w kwestii podejmowania 

interwencji zbrojnej w państwie członkowskim bez zgody jego rządu. Można więc 

stwierdzić, iż PSC pełni funkcje podobne do tych, które w ramach ONZ sprawuje Rada 

Bezpieczeństwa. Najważniejsza różnica pomiędzy ONZ i UA polega na tym, iż druga  

z organizacji może podjąć decyzję o przeprowadzeniu operacji pokojowej większością 

kwalifikowaną Żadne z państw – nawet jedno z mocarstw regionalnych – nie może 

zawetować stosownego komunikatu. Druga różnica leży w sposobie gromadzenia 

oddziałów, niezbędnych do zorganizowania operacji. W ramach operacji ONZ służbę 

pełnią kontyngenty wojskowe, dostarczane na zasadzie dobrowolności przez państwa 

członkowskie. Unia Afrykańska podejmuje natomiast próbę utworzenia Afrykańskich Sił 

Pokojowych.  

Zgodnie z art. 13 Protokołu, ASF to siły wielozadaniowe, złożone z komponentów 

wojskowego i cywilnego (w późniejszym okresie podkreślono również wagę komponentu 

policyjnego), zdolne do szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych386. O ich 

wykorzystaniu decyduje PSC, równocześnie określając przy tym mandat i warunki 

rozmieszczenia sił pokojowych387. Po rozmieszczeniu w regionie docelowym, kontrolę nad 

siłami pokojowymi sprawuje Specjalny Przedstawiciel Przewodniczącego Komisji UA. 

Jest on najwyższym rangą funkcjonariuszem UA na danym obszarze i sprawuje kontrolę 

nad wszystkimi komponentami misji (w tym militarnym). Do czasu jego powołania, 

zadania te może wypełniać dowódca komponentu militarnego388. Na poziomie centralnym 

(unijnym), istotną rolę odgrywa jeszcze stały Komponent Planistyczny (Planning Element, 

PLANELM), funkcjonujący w ramach Komisji UA. Jest on odpowiedzialny za zarządzanie 
                                                 
385 K. Sturman, A. Hayatou, The Peace and Security Council of the African Union: From Design to Reality 
[w:] [w:] Africa’s New Peace and Security Architecture: Promoting Norms and Institutionalizing Solutions, 
red. J.G. Porto, U. Engel, Farnham 2010, s. 66. 
386 Protocol relating…, art. 13. p. 1. Rozwinięcie regulacji Protokołu stanowią Ramy polityczne na rzecz 
ustanowienia Afrykańskich Sił Pokojowych i Wojskowego Komitetu Sztabowego, przyjęte w maju 2003 r. 
podczas spotkania szefów sztabów w Addis Abebie), jak również trzy Mapy drogowe na rzecz 
operacjonalizacji Afrykańskich Sił Pokojowych, przyjmowane kolejno w latach 2005, 2008 oraz 2011.  
Por. Policy Framework for the Establishment of the African Standby Force and the Military Staff Committee, 
Addis Ababa 15-16 May 2003, 
<http://www.consilium.europa.eu/media/1309527/policy_framework_main_document__part_i_.pdf>,  dostęp 
z 28.10.2013 oraz A. Vines, A decade of African Peace and Security Architecture, „International Affairs”  
89: 1/2013, s. 103. 
387 Protocol relating…, art. 7. p. 1(c) i 1(d). 
388 J. Cilliers, J. Pottgieter, The African Standby Force [w:] Africa’s New Peace and Security Architecture: 
Promoting Norms and Institutionalizing Solutions, red. J.G. Porto, U. Engel, Farnham 2010,  s. 124. 
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ASF na poziomie strategicznym, w tym za harmonizację, koordynację, sprawowanie 

nadzoru i przepływ informacji pomiędzy brygadami subregionalnymi. 

 Po osiągnięciu pełnej zdolności operacyjnej, ASF będą mogły prowadzić sześć 

rodzajów (tzw. scenariuszy) operacji pokojowych. Są to: 

 wojskowa misja doradcza przy misji politycznej UA lub organizacji subregionalnej, 

 misja obserwacyjna, podejmowana przez UA lub organizację subregionalną 

wspólnie z ONZ, 

 samodzielna misja obserwacyjna UA lub organizacji subregionalnej, 

 operacja utrzymania pokoju (właściwej dla rozdziału VI Karty Narodów 

Zjednoczonych), rozmieszczenie prewencyjne oraz budowanie pokoju, 

podejmowane przez UA lub organizację subregionalną, 

 wielowymiarowa operacja utrzymania pokoju, podejmowana przez UA, 

 interwencja w sytuacji kryzysowej, np. w przypadku ludobójstwa389. 

Zgodnie z założeniami, ASF mają podejmować powyższe działania w bardzo 

krótkim czasie od momentu podjęcia decyzji przez PSC. Pierwsze cztery scenariusze 

przewidują rozmieszczenie sił w regionie docelowym w przeciągu 30 dni. Kompleksowa 

operacja pokojowa, przewidziana w scenariuszu piątym, ma się rozpocząć najpóźniej  

30 dni po decyzji Rady. Do rozmieszczonych w tym terminie żołnierzy, najpóźniej po  

60 dniach mają dołączyć komponenty policyjny i cywilny. Interwencja w sytuacji 

kryzysowej (na podstawie decyzji Zgromadzenia podejmowanej w oparciu o rekomendacje 

PSC), ma się rozpocząć w przeciągu zaledwie 14 dni390. 

ASF zbudowane są z pięciu brygad, wystawianych przez pięć subregionów 

kontynentu. Brygady te tworzone są w oparciu o RECs lub – w subregionach, w których 

nie występuje organizacja obejmująca swym zasięgiem wszystkie państwa – RMs. 

Pierwszy przypadek zachodzi w trzech subregionach – Zachodnim (ECOWAS), 

Centralnym (ECCAS) oraz Południowym (SADC). Jak wspomniano, RMs funkcjonują 

natomiast w Afryce Wschodniej (EASBRICOM, obecnie EASFCOM) i Północnej 

(NARC). Każda z brygad powinna się składać z komponentów wojskowego, policyjnego  

                                                 
389 Policy Framework for the Establishment of the African Standby Force and the Military Staff Committee, 
Addis Ababa 15-16 May 2003, p. 1.6, <http://www.peaceau.org/uploads/asf-policy-framework-en.pdf>, 
dostęp z 28.10.2013. 
390 Tamże, p. 2.8-2.9. 
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i cywilnego, przy czym ich wielkość może się różnić. Deklarowana liczebność brygady 

ASF waha się od ok. 4800 do 6200 funkcjonariuszy391.  

Stopień zaawansowania procesu tworzenia ASF jest różny w poszczególnych 

subregionach. Stosunkowo najdalej posunięte są prace w ramach ECOWAS, SADC  

i EASFCOM. Wyraźnie słabsze postępy odnotowują Afryka Północna i Środkowa.  

W 2004 r. przewidywano, że wszystkie brygady ASF osiągną pełną zdolność operacyjną 

(full operational capability) do 2010 r. W najnowszej Mapie drogowej, przyjętej w 2011 r., 

termin ten ustalono na 2015 r.392 Biorąc pod uwagę obecny stan realizacji projektu, także 

ten horyzont czasowy wydaje się mało realny. Należy również podkreślić, że przewidziany 

w Protokole Wojskowy Komitet Sztabowy funkcjonuje w bardzo ograniczonym 

zakresie393. 

Problemy w procesie tworzenia ASF wynikają z kilku czynników. Utworzenie 

kontynentalnych sił pokojowych wymaga sporych zasobów finansowych. Cała UA zmaga 

się natomiast z ich chronicznym niedoborem. Warunkiem powołania międzynarodowych 

sił pokojowych jest wysoki poziom organizacji i wyszkolenia sił zbrojnych na poziomie 

państw członkowskich. Problemem większości państw Afryki jest dysfunkcyjność całego 

aparatu państwowego, w tym słabość armii. Podczas budowy brygad główny nacisk 

kładziony jest na komponent militarny. „Świadomość znaczenia wymiaru cywilnego 

pozostaje niewielka. Brak zrozumienia roli cywilów w afrykańskich operacjach wsparcia 

pokoju wpływa negatywnie na rozwój tego aspektu oraz – w rezultacie – ASF jako całości. 

W porównaniu do komponentów wojskowego i policyjnego, wymiar cywilny pozostaje 

daleko z tyłu.”394 Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w przypadku operacji pokojowych 

ONZ zachodzi proces odwrotny – coraz większą rolę odgrywają w nich cywile. 

Militaryzacja projektu ASF widoczna jest również w braku wyróżnienia operacji 

                                                 
391 O. Bachmann, The African Standby Force: External Support to an ‘African Solution to African 
Problems’?, Institute of Development Studies Working Report nr 67/2011, s. 31, 
<http://www.ids.ac.uk/files/dmfile/Rr67web.pdf>, dostęp z 28.10.2013. 
392 A. Vines, A decade of African Peace…, s. 103. 
393 Zgodnie z artykułem 13. Protokołu, w Komitecie zasiadają starsi rangą oficerowie z państw-członków 
Rady Pokoju i Bezpieczeństwa, spotykający się „tak często, jak to konieczne”. jego kompetencje obejmują 
militarne aspekty działań podejmowanych przez PSC393. W szczególności, Komitet może zgłaszać uwagi do 
tzw. koncepcji operacji (ang. concept of operation, CONOPS), podejmować misje wyjaśniające w regionie 
rozmieszczenia misji UA (np. w 2006 r. MSC przeprowadził tego rodzaju misję w Darfurze) oraz 
przedkładać Radzie opinie o praktycznym wymiarze funkcjonowania operacji wsparcia pokoju. Pomimo 
pewnych działań w początkach funkcjonowania, związanych z prowadzeniem operacji AMIS w Sudanie, 
obecnie MSC nie odgrywa poważniejszej roli. Por. D. Lecourte, The Military Staff Committee. A case for 
revitalisation [w:] The African Union Peace and Security Council. A five-year appraisal, red. T. Murithi,  
H. Lulie, Pretoria 2012, s. 73-85. 
394 C. de Coning, Introduction [w:] The Civilian Dimension of the African Standby Force, red. C. de Coning, 
Y. Kasumba, Mount Edgecombe 2010, s. 8. 
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budowania pokoju jako odrębnego scenariusza. Ponadto, Afrykańskie Siły Pokojowe mogą 

okazać się zbyt nieliczne, by móc reagować na kryzysy na całym kontynencie. Biorąc pod 

uwagę fakt, iż w połowie 2013 r. w operacji AMISOM brało udział ok. 17,7 tys. żołnierzy 

i policjantów, liczebność ASF na poziomie ok. 30 tys. może okazać się niewystarczająca. 

Jeden konflikt o kompleksowości kryzysu somalijskiego może „związać” ASF na lata, 

odbierając Unii możliwość prowadzenia operacji w innych sytuacjach kryzysowych.  

Architekturę Pokoju i Bezpieczeństwa uzupełniają: Kontynentalny System 

Wczesnego Ostrzegania (Continental Early Warning System, CEWS), Panel Mędrców 

(The Panel of the Wise, PoW) oraz Fundusz Pokoju (Peace Fund, PF). Zadaniem CEWS 

jest gromadzenie i analiza informacji, które mają umożliwić wczesne reagowanie na 

kryzysy. System odpowiada więc za zapobieganie konfliktom395. Panel Mędrców wypełnia 

zadania związane z tworzeniem pokoju, które obejmują m.in. prowadzenie mediacji 

pomiędzy zwaśnionymi stronami. W jego skład wchodzi „pięć poważanych osób 

pochodzących z różnych grup społecznych, które w znaczący sposób przyczyniły się do 

pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju na kontynencie”, ale równocześnie nie sprawują już 

żadnych funkcji publicznych396. Za gromadzenie zasobów finansowych na działalność 

poszczególnych elementów Architektury odpowiada Fundusz Pokoju. Środki te mają 

pochodzić ze składek państw członkowskich oraz z dotacji z innych źródeł. W praktyce 

zdecydowana większość wpłat do Funduszu pochodzi spoza kontynentu397. 

Analizując APSA, należy również poruszyć kwestię stosunków pomiędzy Radą 

Pokoju i Bezpieczeństwa UA i Radą Bezpieczeństwa ONZ. Temu zagadnieniu poświęcony 

jest artykuł 17. Protokołu. Mówi on, że PSC powinna współpracować ze swoją 

odpowiedniczką, gdyż ta „jest w pierwszym rzędzie odpowiedzialna za utrzymanie 

międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.”398 Ponadto, PSC oraz Przewodniczący 

                                                 
395 Por. El-Ghasim Wane, Ch. Mwaura, S. Hailu, S. Kopfmueller, D. Bond, U. Engel, i J.G. Porto, The 
Continental Early Warning System: Methodology and Approach [w:] Africa’s New Peace and Security 
Architecture: Promoting Norms and Institutionalizing Solutions, red. J.G. Porto, U. Engel, Farnham 2010,  
s. 91-110 oraz A. Behabtu, The PSC and the Continental Early Warning System. Challenges of 
operationalization [w:] The African Union Peace and Security Council. A five-year appraisal, red.  
T. Murithi, H. Lulie, Pretoria 2012, s. 45-55. 
396 Protocol relating…, art. 11. p. 2. Więcej o pracach Panelu Mędrców: T. Murithi, Ch. Mwaura, The Panel 
of the Wise [w:] Africa’s New Peace and Security Architecture: Promoting Norms and Institutionalizing 
Solutions, red. J.G. Porto, U. Engel, Farnham 2010, s. 77-90 oraz J. El Abdellaoui, The PSC and the Panel of 
the Wise [w:] The African Union Peace and Security Council. A five-year appraisal, red. T. Murithi,  
H. Lulie, Pretoria 2012, s. 57-71. 
397 W latach 2008-2011 zaledwie 2% środków w Funduszu pochodziło ze składek państw członkowskich. 
Por. J. Vorrath, Imbalances in the African Peace and Security Architecture. The Current Approach to 
Capacity-building Needs to be Challenged, SWP Comments 29, 2012, s. 1, <http://www.isn.ethz.ch/Digital-
Library/Publications/Detail/?lng=en&id=153626>, dostęp z 28.10.2013. 
398 Protocol relating…, art. 17. p. 1. 
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Komisji powinni utrzymywać kontakty z Radą Bezpieczeństwa i Sekretarzem Generalnym, 

w tym odbywać cykliczne spotkania i konsultacje w najważniejszych kwestiach. PSC 

może również prosić ONZ o wsparcie polityczne, militarne, finansowe i logistyczne 

podejmowanych przedsięwzięć399. Protokół nie reguluje jednak niektórych 

kontrowersyjnych kwestii, szczególnie zasad postępowania w sytuacji, gdy PSC dokona 

autoryzacji interwencji humanitarnej bez uprzedniej zgody Rady Bezpieczeństwa. Jak 

wspomniano w części rozdziału dotyczącej kompetencji Rady, organ ten „stwierdza 

istnienie zagrożenia lub naruszenia pokoju bądź aktu agresji oraz udziela zaleceń lub 

decyduje, jakie środki należy zastosować w myśl artykułów 41 i 42 w celu utrzymania lub 

przywrócenia międzynarodowego pokoju lub bezpieczeństwa.”400 Dodatkowo w art.  

53 stwierdzono, że „żadne środki przymusu nie mogą być stosowane na podstawie 

układów regionalnych ani przez organizacje regionalne bez upoważnienia Rady 

Bezpieczeństwa […].”401 Oznacza to, że PSC niejako wkracza w kompetencje Rady 

Bezpieczeństwa, autoryzując rozmieszczenie operacji pokojowych lub interwencji 

humanitarnych, a nawet stwierdzając, że dana sytuacja stanowi zagrożenie dla pokoju  

i bezpieczeństwa w skali kontynentu lub subregionu. Teoretycznie żadne z tych działań nie 

może być podjęte bez uprzedniego upoważnienia ze strony Rady Bezpieczeństwa ONZ.  

W szczególnie kontrowersyjnych przypadkach, gdy krzyżujące się interesy stałych 

członków Rady nie pozwolą na autoryzację działań UA, może dojść do poważnego 

konfliktu pomiędzy „pasywną” ONZ a chcącą podjąć działania wspólnotą regionalną. 

Podsumowując, Architektura Pokoju i Bezpieczeństwa stanowi pierwszą w historii 

kontynentu afrykańskiego próbę budowy całościowego systemu zapobiegania, 

opanowywania i rozwiązywania konfliktów międzynarodowych i wewnętrznych. APSA 

opiera się o dwa poziomy – kontynentalny i subregionalny. W Afryce można więc mówić 

o subregionalizacji bezpieczeństwa, czyli procesie przejmowania zadań związanych  

z utrzymaniem pokoju i bezpieczeństwa w subregionach przez działające w nich 

ugrupowania integracyjne. W ramach Architektury szczególnie istotne role pełnią Rada 

Pokoju i Bezpieczeństwa oraz Afrykańskie Siły Pokojowe. Rada podejmuje decyzje  

w kluczowych kwestiach, m.in. prowadzenia operacji pokojowych i podejmowania 

interwencji humanitarnych. Za wprowadzenie postanowień PSC w życie odpowiadają 

Afrykańskie Siły Pokojowe. Komisja UA ma za zadanie bieżącą „obsługę” prowadzonych 

                                                 
399 Tamże, art. 17. p. 2. 
400 Karta Narodów Zjednoczonych…, art. 39. 
401 Tamże, art. 53. 
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operacji, a wybierany przez jej Przewodniczącego Specjalny Przedstawiciel dowodzi 

operacją w terenie. APSA częściowo przypomina więc system prowadzenia operacji 

pokojowych w ramach ONZ – PSC wypełnia funkcje analogiczne do Rady 

Bezpieczeństwa, a Komisja – do Sekretariatu ONZ. Podstawowa różnica polega na braku 

prawa weta w PSC, co sprawia, że operacja zostać przeprowadzona nawet pomimo 

sprzeciwu największych państw kontynentu, takich jak RPA, Nigeria, Egipt czy Etiopia. 

Kultura konsensusu w ramach Rady oraz względy pragmatyczne wyraźnie zmniejszają 

prawdopodobieństwo wystąpienia tego scenariusza. 

 

2.8.1. Kształtowanie się subregionalnych mechanizmów bezpieczeństwa 

międzynarodowego w Afryce na przykładzie Afryki Wschodniej 

 Jak wspomniano w poprzedniej części rozdziału, Architektura Pokoju  

i Bezpieczeństwa w Afryce opiera się na dwóch poziomach: kontynentalnym  

i subregionalnym. Subregiony odpowiadają przede wszystkim za wystawienie brygady 

Afrykańskich Sił Pokojowych. Z założenia główna odpowiedzialność za wypełnienie tego 

zobowiązania spoczywa na subregionalnym ugrupowaniu integracyjnym. W trzech  

z pięciu subregionów – Zachodnim, Południowym i Centralnym – funkcjonują organizacje, 

zrzeszające wszystkie państwa subregionu. Są to odpowiednio ECOWAS, SADC  

i ECCAS. Organizacje te dążą do utworzenia brygad ASF, a dwie pierwsze powołały 

ponadto własne systemy wczesnego ostrzegania, analogiczne do CEWS. W subregionach 

Wschodnim i Północnym sytuacja jest bardziej skomplikowana – brak jest bowiem 

„powszechnej” organizacji subregionalnej. Z uwagi na tematykę dysertacji, poniżej 

omówione zostaną wysiłki państw subregionu Wschodniego na rzecz budowy struktur 

odpowiedzialnych za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa. 

 Państwa subregionu Afryki Wschodniej tworzą dwa ugrupowania integracyjne: 

Międzyrządową Organizację ds. Rozwoju (Intergovernmental Authority on Development, 

IGAD) oraz Wspólnotę Wschodnioafrykańską (East African Community, EAC). W skład 

powstałej w 2000 r. EAC wchodzi pięć państw – Kenia, Tanzania, Uganda (państwa 

założycielskie), Rwanda i Burundi (które przystąpiły do organizacji w 2007 r.). Integracja 

w ramach EAC ma charakter głównie ekonomiczny i nie dotyka kwestii „twardego” 

bezpieczeństwa militarnego402. Pomimo to, w 2006 r. państwa członkowskie przyjęły 

                                                 
402 Por. EAC w: K. Tlałka, Wspólnota Wschodnioafrykańska - stan obecny i perspektywy, „Gentes  
et Nationes”, t. 4 2011, s. 75-94 oraz K. Czernichowski, Integracja afrykańska – uwarunkowania, formy 
współpracy, instytucje, Warszawa 2010, s. 161-165. 
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Regionalną strategię na rzecz pokoju i bezpieczeństwa (Regional Strategy for Peace and 

Security). Zgodnie z jej zapisami, ugrupowanie dąży do budowy mechanizmu 

opanowywania i rozwiązywania konfliktów oraz systemu wczesnego ostrzegania. Ponadto, 

EAC podjęło działania na rzecz wypracowania zdolności do prowadzenia wspólnych 

operacji wsparcia pokoju przez siły zbrojne państw członkowskich403. 

Druga z organizacji – IGAD – powstała w 1996 r. Pomimo deklarowanego  

w nazwie ukierunkowania na cele rozwojowe, prowadzi ona aktywne działania na rzecz 

pokoju i bezpieczeństwa w Rogu Afryki. W jej skład wchodzi osiem państw, zaliczanych 

do tzw. Większego Rogu Afryki, czyli: Dżibuti, Etiopia, Kenia, Somalia, Sudan, Sudan 

Południowy i Uganda. Erytrea zawiesiła swe członkostwo w 2007 r., w proteście przeciw 

interwencji etiopskiej w Somalii. Formalnie państwo to nie wystąpiło z IGAD. 

Najważniejszą rolę w codziennych pracach organizacji pełni Sekretariat. Jednym z trzech 

wydziałów jest Wydział Pokoju i Bezpieczeństwa (Peace and Security Division), 

odpowiedzialny m.in. za Zapobieganie, Zarządzanie i Rozwiązywanie Konfliktów 

(Conflict Prevention, Management and Resolution, CPMR), Sprawy Polityczne oraz 

Sprawy Humanitarne. Ponadto jednostka ta koordynuje prace dwóch instytucji 

wyspecjalizowanych: Programu Budowania Zdolności przeciw Terroryzmowi IGAD 

(IGAD Capacity Building Programme against Terrorism, ICPAT) oraz Mechanizmu 

Wczesnego Ostrzegania i Reagowania na Konflikty (Conflict Early Warning and Early 

Response Mechanism, CEWARN)404. 

Pomimo tego, iż dokument statutowy – tzw. Porozumienie z Nairobi z 1996 r. – nie 

zawiera zapisów upoważniających organizację do prowadzenia operacji pokojowych,  

w połowie pierwszej dekady XXI w. IGAD podjęła próbę powołania operacji w celu 

wspierania Tymczasowego Rządu Federalnego w Somalii. Decyzja ta zapadła 31 stycznia 

2005 r., a kilka dni później Rada Pokoju i Bezpieczeństwa UA autoryzowała operację405. 

Siły IGAD w Somalii (IGAD Forces for Somalia, IGASOM) w sile ok. 10 tys. żołnierzy, 

miały zostać rozmieszczone do 30 kwietnia 2005 r. Następnie ich zadania miała przejąć 

                                                 
403 C. Hull, E. Skeppstrom, K. Sorenson, Patchwork for Peace. Regional Capabilities for Peace and Security 
in Eastern Africa, FOI – Swedish Defence Research Agency 2011, s. 22-25. 
404 Por.: K. Czernichowski, Integracja afrykańska…, s. 174-178 oraz K. Tlałka, Działalność Międzyrządowej 
Organizacji ds. Rozwoju w świetle perspektyw integracji regionalnej w Rogu Afryki [w:] Problemy 
współczesnej Afryki. Szanse i wyzwania na przyszłość, red. Katarzyna Jarecka-Stępień i Jakub Kościółek, 
Kraków 2012, s. 127-149. 
405 AMISOM – Background and Political Development, <http://www.africa-
union.org/root/au/auc/departments/psc/amisom/AMISOM_Background.htm>, dostęp 27.10.2013 



168 
 

operacja Unii Afrykańskiej406. Plan ten nie został jednak wprowadzony w życie, głównie  

z uwagi na niewielką zdolność państw subregionu do samodzielnego przeprowadzenia 

operacji. Ponadto, kontrowersje budził skład operacji – przede wszystkim kwestia, czy 

oddziały z państw graniczących z Somalią powinny wejść w skład IGASOM407. Pierwsza 

próba zorganizowania subregionalnej operacji pokojowej zakończyła się więc 

niepowodzeniem. Problem ten zostanie poddany szczegółowej analizie w kolejnych 

rozdziałach dysertacji. 

 Co istotne, żadna z dwóch organizacji – IGAD i EAC – nie obejmuje swym 

zasięgiem wszystkich państw subregionu. Stanowiło to poważny problem w pierwszych 

latach budowy APSA. Nie było bowiem jasne, jaki mechanizm powinien nadzorować 

proces tworzenia subregionalnych instrumentów bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim 

ASF. W maju 2003 r. Sudan (sprawujący wówczas przewodnictwo w IGAD) 

zadeklarował, iż to ta organizacja zajmie się koordynacją budowy Brygady 

Wschodnioafrykańskiej (Eastern Africa Standby Brigade, EASBRIG). Niespełna rok 

później, w lutym 2004 r. podczas spotkania wysokich rangą wojskowych z 13 państw  

w Jinja w Ugandzie podpisano Roboczy Protokół na rzecz Ustanowienia 

Wschodnioafrykańskiej Brygady Szybkiego Reagowania. W dokumencie tym znalazł się 

zapis, iż z uwagi na brak wspólnej dla wszystkich państw REC, IGAD będzie 

„tymczasowo koordynowała” proces tworzenia EASBRIG408. Memorandum o utworzeniu 

EASBRIG podpisano 11 kwietnia 2005 r.409  Okres „tymczasowej koordynacji” zakończył 

się w styczniu 2007 r. wraz z utworzeniem Mechanizmu Koordynacyjnego EASBRIG 

(Eastern Africa Standby Brigade Coordination Mechanism, EASBRICOM)410. W 2010 r. 

zmieniono nazwę EASBRIG na EASF – Wschodnioafrykańskie Siły Szybkiego 

Reagowania (Eastern Africa Standby Force), podkreślając tym samym, że Brygada 
                                                 
406 IGAD to deploy peacekeepers despite opposition by faction leaders, 
<http://www.newsfromafrica.org/newsfromafrica/articles/art_10145.html>, dostęp 27.10.2013. 
407 C. Hull, E. Skeppstrom, K. Sorenson, Patchwork for Peace…, s. 38. 
408 Policy Framework for the Establishment of the Eastern Africa Standby Brigade (EASBRIG), Jinja  
13-16.02.2004 <http://www.issafrica.org/AF/RegOrg/unity_to_union/pdfs/igad/easbrigfeb04frm.pdf>, dostęp 
z 27.10.2013 oraz Draft Protocol for the Establishment of the Eastern Africa Standby Brigade, Jinja  
13-17.02.2004, <http://www.issafrica.org/AF/RegOrg/unity_to_union/pdfs/igad/easbrigfeb04prot.pdf>, 
dostęp z 27.10.2013. 
409 African Peace and Security Architecture (APSA). 2010 Assessment Study. Report Adopted by the Third 
Meeting of the Chief Executives and Senior Offcials of the AU, RECs and RMs on the Implementation of the 
MoU on Cooperation in the Area of Peace and Security, 4-10 November 2010, Zanzibar, 
<http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/RO%20African%20Peace%20and%20Security%20Architecture.pdf>, dostęp  
z 28.10.2013. 
410 Report of the 2nd Extra Ordinary Meeting of the Council of Ministers of Defence and Security of EASBRIG 
Held in Nairobi, Kenya on 30th March 2007, 
<http://www.issafrica.org/uploads/COM2EXONAIROBIMAR07.PDF>, dostęp 21.10.2013. 



169 
 

osiągnęła początkową zdolność operacyjną. Równocześnie EASBRICOM zaczęto określać 

jako EASFCOM (Mechanizm Koordynacyjny EASF, EASF Coordination Mechanism)411. 

 EASFCOM jest niezależnym od IGAD i EAC Mechanizmem Regionalnym, 

stanowiącym strukturę zarządzającą EASF. W jego pracę zaangażowanych jest obecnie 

dziesięć państw: Burundi, Dżibuti, Etiopia, Kenia, Komory, Rwanda, Seszele, Somalia, 

Sudan i Uganda. Z uwagi na napięte stosunki z innymi państwami regionu, w EASFCOM 

nie uczestniczy Erytrea. Sudan Południowy nie przystąpił do Mechanizmu, lecz od 

kwietnia 2013 r. posiada status państwa-obserwatora412. Trzy państwa południowej flanki 

subregionu – Madagaskar, Mauritius i Tanzania – zdecydowały o zaangażowaniu się  

w proces tworzenia Brygady SADC413.  

Najwyższym organem EASFCOM jest Zgromadzenie Szefów Państw i Rządów, 

podejmujące kluczowe decyzje i kontrolujące działanie EASF. Spotkania odbywają się raz 

do roku lub nadzwyczajnie na prośbę większości państw. Rada Ministrów Obrony  

i Bezpieczeństwa pełni funkcje zarządzające, powołuje dyrektora EASFCOM oraz 

dowódców operacji pokojowych. Rada spotyka się dwa razy w roku. Trzecim organem jest 

Komitet Szefów Sztabów, stanowiący ciało doradcze Zgromadzenia i Rady. Sprawuje on 

nadzór nad Komórką Planistyczną (PLANELM), Kwaterą Główną Brygady (Brigade HQ) 

oraz Bazą Logistyczną (LOGBASE)414. Siedziba EASFCOM oraz PLANELM znajduje się 

w Nairobi. W stolicy Kenii mieści się również Międzynarodowe Centrum Szkolenia 

Operacji Wsparcia Pokoju. W Addis Abebie znajdują się z kolei Baza Logistyczna oraz 

Kwatera Główna Brygady415. Niezależność struktury zarządzania EASF może być 

postrzegana zarówno jako słabość subregionu Afryki Wschodniej. Wystąpienie  

z RM wiąże się z mniejszymi kosztami politycznymi niż ograniczenie członkostwa  

w subregionalnej organizacji integracyjnej. Równocześnie, EASFCOM umożliwia 

uczestnictwo w budowie EASF bez obciążonego większym ryzykiem politycznym 

wstępowania do (wielowymiarowego) ugrupowania integracyjnego. 

 Pomimo wielu trudności, wynikając m.in. z chronicznego braku zasobów 

finansowych i napiętych stosunków pomiędzy niektórymi państwami subregionu, projekt 

                                                 
411 African Peace and Security Architecture (APSA). 2010 Assessment Study…, s. 40-41. 
412 About EASF. Membership, <http://www.easfcom.org/index.php/about-easf/history-and-background>, 
dostęp z 25.10.2013. 
413 J. Cilliers, J. Pottgieter, The African Standby Force [w:] Africa’s New Peace and Security Architecture: 
Promoting Norms and Institutionalizing Solutions, red. J.G. Porto, U. Engel, Farnham 2010,  s. 134. 
414 Tamże, s. 41 oraz EASF Organs, <http://www.easfcom.org/index.php/about-easf/easf-organs>, dostęp  
z 25.10.2013. 
415 J. Cilliers, J. Pottgieter, The African Standby Force…, s. 41-42 oraz EASF Structures, 
<http://www.easfcom.org/index.php/about-easf/easf-structures>, dostęp z 25.10.2013. 
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EASF odnotował pewne osiągnięcia. Począwszy od 2008 r., corocznie (z wyjątkiem 2011 

r.) odbywają się różnego rodzaju ćwiczenia lub manewry. Mają one coraz większą skalę – 

w maju 2013 r. w manewrach „Pokojowa Afryka Wschodnia” (suahili: Mashariki Salam), 

wzięło udział ponad 1200 żołnierzy, policjantów i ekspertów cywilnych z 10 państw416. 

Wschodnioafrykańska Brygada ASF w ograniczonej formie uczestniczy w operacji 

AMISOM. W Somalii rozmieszczono ponad dwustuosobowy kontyngent policyjny. 

Pomimo działania w ramach EASF, w jego skład wchodzą również policjanci spoza Afryki 

Wschodniej, np. z Nigerii. Dowództwo sprawuje sześcioosobowe gremium, złożone  

z oficerów z Zimbabwe, Nigerii, Ghany, Gambii (państw spoza EASF) oraz Ugandy  

i Burundi (czyli państw EASF)417. 

 Podsumowując, państwa Afryki Wschodniej, działając w ramach subregionalnych 

mechanizmów współpracy, głównie IGAD i EASFCOM, podjęły pewne wysiłki na rzecz 

pokoju i bezpieczeństwa. Do najważniejszych należy zaliczyć rozpoczęcie tworzenia 

brygady Afrykańskich Sił Pokojowych (w ramach EASFCOM) oraz  powołanie 

Mechanizmu Wczesnego Ostrzegania i Reagowania na Konflikty (Conflict Early Warning 

and Early Response Mechanism, CEWARN), funkcjonującego w obrębie IGAD. Procesy 

te napotykają na liczne trudności, związane przede wszystkim z niskim poziomem 

stabilności wewnętrznej większości państw, toczącymi się na terytorium niektórych z nich 

konfliktami zbrojnymi o różnej intensywności, napiętymi stosunkami pomiędzy państwami 

subregionu oraz niedostateczną ilością zasobów finansowych. W najbliższej przyszłości 

państwa Afryki Wschodniej nie będą w stanie samodzielnie przeprowadzić 

wielowymiarowej operacji pokojowej na terytorium jednego lub kilku z nich. Podjęcie 

tego typu działań będzie wymagało wsparcia Unii Afrykańskiej i organizacji 

pozaafrykańskich, w tym szczególnie ONZ. Równocześnie należy podkreślić, że trzy 

państwa subregionu o największym potencjale militarnym – Etiopia, Kenia i Uganda – 

biorą czynny udział w operacjach pokojowych ONZ i UA. Oznacza to, że przywódcy tych 

państw gotowi są do udostępniania oddziałów organizacjom międzynarodowym. Żołnierze 

z tych państw służą zarówno w operacjach o ograniczonym mandacie i ryzyku  

(np. Etiopczycy w ramach UNISFA w Abyei w Sudanie), jak i w sytuacji toczącego się 
                                                 
416 J. Bouhuys, The Eastern Africa Standby Force. Enhancing Peace and Security in the Eastern Africa 
Region, <http://www.vovklict.nl/intercom/2011/2/27.pdf>, dostęp z 22.07.2013; E. Jobson, Mock military 
operation in Ethiopia simulates all too real African Conflict, <http://www.guardian.co.uk/global-
development/2012/nov/23/mock-military-ethiopia-african-conflict>, dostęp z 21.10.2013 oraz EASF Field 
Training Exercise (FTX) Mashariki Salam 2013 kicks off tomorrow, <http://www.mod.gov.rw/?EASF-Field-
Training-Exercise-FTX&lang=en>, dostęp z 25.10.2013. 
417 F. Aboagye, A Stitch in Time Would Have Saved Nine. Operationalising  the African Standby Force, 
<http://www.issafrica.org/uploads/ASFPolBrief.pdf>, dostęp z 27.10.2013. 
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konfliktu zbrojnego (np. Kenijczycy i Ugandyjczycy w AMISOM). Jeśli wola polityczna 

zostanie uzupełniona o należyte zaplecze instytucjonalne i finansowe, w przyszłości mogą 

zostać wypracowane autonomiczne zdolności subregionu Afryki Wschodniej do 

prowadzenia operacji pokojowych. 

 

2.9. Podsumowanie 
 W niniejszym rozdziale przeprowadzono syntetyczną analizę wybranych aspektów 

operacji pokojowych. Próba przedstawienia omawianego zjawiska w świetle 

najważniejszych teorii stosunków międzynarodowych wykazała, iż sposób postrzegania 

operacji pokojowych zależy od przyjętej perspektywy teoretycznej. Każda z nich pozwala 

na postawienie istotnych pytań i uzyskanie wzbogacających analizę odpowiedzi. Operacje 

pokojowe mogą być postrzegane jako jeden z instrumentów, za pomocą którego 

utrzymywana jest równowaga sił pomiędzy mocarstwami. Stanowić mogą również 

narzędzie ochrony praw człowieka oraz promowania demokracji. Wreszcie, mogą być 

interpretowane jako środek, za pomocą którego centrum utrzymuje i poszerza kontrolę nad 

peryferiami systemu międzynarodowego. Niezależnie od perspektywy teoretycznej należy 

stwierdzić, iż operacje pokojowe nie są instrumentem neutralnym – decyzje o ich podjęciu 

mają zawsze charakter polityczny, a więc wiążą się z interesami określonych podmiotów. 

Ponadto, z uwagi na zakres podejmowanych działań, mają realny (choć wielowymiarowy  

i trudny do zbadania) wpływ na sytuację w państwie przyjmującym. W ich wyniku 

dochodzi do modyfikacji sposobów organizacji życia politycznego i społecznego w 

państwach pokonfliktowych. 

 Przegląd dorobku prawnego i konceptualnego wybranych organizacji 

międzynarodowych, przede wszystkim ONZ, wskazuje na dużą różnorodność definiowania 

i klasyfikowania operacji pokojowych. Rozwój refleksji nad operacjami pokojowymi  

w kręgach decyzyjnych ONZ nastąpił po zimnej wojnie wraz ze znaczącym wzrostem 

liczby operacji. Był on ściśle związany z sukcesami i porażkami odnotowywanymi przez 

poszczególne operacje. Daleko idące zapisy Programu dla pokoju z 1992 r. zostały 

złagodzone w wydanym trzy lata później Załączniku, co było wynikiem wydarzeń  

w Somalii i Bośni. Konstruktywna krytyka, zawarta w tzw. Raporcie Brahimiego, 

skutkowała większą efektywnością podejmowanych działań. Najnowszy z „dokumentów 

programowych” – Operacje utrzymania pokoju ONZ: zasady i wytyczne z 2008 r. – 
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świadczy o powrocie Organizacji do koncepcji wielowymiarowych, „aktywnych” operacji 

pokojowych w rodzaju tych prowadzonych w latach 1988-1993. 

 Niemal każdy dokument ONZ i innych organizacji międzynarodowych zawiera 

inną definicję i klasyfikację działań na rzecz międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. 

Termin peacekeeping jest różnie definiowany i stosowany w różnych kontekstach. Należy 

podkreślić, iż utrzymanie pokoju to zespół działań, podejmowanych podczas operacji. Jeśli 

operacja ta ogranicza się do tylko do wykonywania zadań związanych z utrzymaniem 

pokoju, wówczas uprawnione jest stosowanie terminu „operacja utrzymania pokoju”. 

Jednak większość pozimnowojennych operacji, określanych mianem operacji utrzymania 

pokoju, wypełnia znacznie szerszy katalog funkcji. Obejmują one szczególnie budowanie 

pokoju, ale również – w mniejszym stopniu – tworzenie i wymuszanie pokoju. Dodawanie 

przymiotnika „wielowymiarowe” (ang. multidimensional) do terminu „operacja 

utrzymania pokoju” jest niewystarczające. Zdaniem autora właściwsze jest określanie tego 

typu operacji szerokim terminem „operacja pokojowa”, obejmującym m.in. operacje 

utrzymania pokoju. Z uwagi na to, w niniejszej dysertacji autor będzie konsekwentnie 

stosował termin „operacja pokojowa” na oznaczenie wszystkich analizowanych operacji. 

Ze względu na ograniczony mandat, jedynie Misja Organizacji Narodów Zjednoczonych  

w Etiopii i Erytrei będzie określana węższym terminem „operacja utrzymania pokoju”. 

 Analiza kilkudziesięcioletniej historii operacji pokojowych dowiodła, że ich rozwój 

nie następował w sposób linearny. Po okresach dynamicznych zmian (np. w latach 1956-

1967) następowały lata zastoju (1967-1973). Pozwala to mówić o zmianach raczej 

rewolucyjnych, niż ewolucyjnych. Rozwój tego instrumentu determinowały bowiem 

pojedyncze wydarzenia (głównie niepowodzenia) i podejmowane na ich podstawie 

decyzje, a nie uważnie analizowany przez decydentów ciąg wydarzeń osadzony  

w odpowiednim kontekście czasowym i przestrzennym. Mogadiszu i Sarajewo 

doprowadziły do wyraźnego zmniejszenia liczebności personelu oraz zakresu 

wykonywanych przez niego zadań. Doprowadziło to do sytuacji, w której operacje  

z drugiej połowy lat 90. były znacznie bardziej ograniczone niż prowadzone w pierwszej 

połowie lat 60. ONUC i UNTEA/UNSF. Dlatego też przytaczany często podział operacji 

pokojowych na trzy generacje należy rozpatrywać jako niezależny od propozycji 

periodyzacyjnych. Operacje drugiej i trzeciej generacji, utożsamiane nierzadko wyłącznie 

z okresem pozimnowojennym, występowały także podczas zimnej wojny. Z kolei operacje 

pierwszej generacji, charakterystyczne dla zimnej wojny, podejmowane były także po 

rozpadzie ZSRR. 
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 Na przestrzeni kolejnych dekad modyfikacjom ulegały trzy główne zasady operacji 

pokojowych – zgody stron konfliktu na ich rozmieszczenie, bezstronności oraz 

ograniczonego użycia siły. Wypracowane na bazie doświadczeń UNEF I, zasady  

te pozwalają na osiągnięcie ograniczonych celów w sytuacji konfliktów 

międzypaństwowych. Po zimnej wojnie dominują jednak konflikty wewnętrzne.  

Ze względu na ich specyfikę ścisłe przestrzeganie trzech „klasycznych” zasad w praktyce 

staje się niemożliwe. Proliferacja podmiotów biorących udział w walkach uniemożliwia 

uzyskanie zgody wszystkich stron na rozmieszczenie sił międzynarodowych. Operacje 

pokojowe w warunkach konfliktów wewnętrznych nierzadko sprzyjają rządowi, od którego 

zgody uzależniona jest obecność Błękitnych Hełmów w danym państwie. Wykonując 

mandat Rady Bezpieczeństwa, w niektórych sytuacjach siły międzynarodowe podejmują 

walkę z jedną ze stron. Użycie siły w celu obrony mandatu może wówczas przybierać 

postać działań ofensywnych, właściwych wymuszaniu pokoju. 

 Zmianom ulegały także zakres funkcji oraz struktura personelu operacji 

pokojowych. Większość operacji zimnowojennych ograniczała się do monitorowania 

zawieszenia broni pomiędzy zwaśnionymi państwami. Zadania te – jako typowo wojskowe 

– były wykonywane głównie przez żołnierzy. Jedynie operacje ONUC i UNTEA/UNSF 

dysponowały odmiennym, szerokim mandatem. Począwszy od 1988 r., większość operacji 

podejmuje szereg funkcji, wykraczających poza „klasyczny” peacekeeping. Personel 

operacji, złożony w coraz większej mierze z policjantów i cywilów, wykonuje szeroki 

zakres zadań, obejmujący m.in. pomoc w organizacji wyborów, budowę rządów prawa, 

programy demobilizacji, rozbrojenia i reintegracji walczących itp. W niektórych 

przypadkach operacja pokojowa służy wymuszaniu pokoju, a nawet czasowo przejmuje 

funkcje władzy państwowej. Niezależnie od zakresu zadań, celem operacji nie jest 

rozwiązanie konfliktu, lecz stworzenie warunków do jego rozwiązania przez 

zainteresowane strony. 

 Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w różnych okresach historycznych zmieniał się 

rozkład geograficzny prowadzonych operacji. Podczas zimnej wojny większość z nich 

podjęto na Bliskim Wschodzie. Lata 90. to okres, w którym globalne wysiłki w tej 

dziedzinie skupiły się w znacznej mierze na Bałkanach. Od początku XXI w. można 

natomiast zaobserwować koncentrację operacji pokojowych w Afryce Subsaharyjskiej. 

Szczególnie istotne pod względem rozmiaru, formy i zakresu zadań są operacje 

prowadzone w Rogu Afryki oraz w Demokratycznej Republice Konga. W ostatnich 

kilkunastu latach DRK stanowiło arenę działania operacji ONZ i UE. Podobnie jak  
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w latach 60., także obecnie w tym państwie Organizacja wyraźnie przekracza granice 

peacekeepingu, poszerzając go o elementy budowania i wymuszania pokoju. Subregion 

Rogu Afryki stał się natomiast polem doświadczeń w zakresie współpracy ONZ, 

organizacji regionalnych (głównie UA, ale również UE i NATO), a nawet subregionalnych 

(IGAD). Pierwsza operacja hybrydowa (UNAMID) oraz największa jak dotąd operacja 

Unii Afrykańskiej (AMISOM) mogą stanowić modele przyszłych operacji pokojowych  

w innych regionach świata. 

 W rozdziale podjęto również próbę analizy wybranych aspektów planowania  

i prowadzenia operacji pokojowych oraz osadzenia ich w ramach prawnych  

i instytucjonalnych. Zapisy Karty NZ decydują o dominującej pozycji Rady 

Bezpieczeństwa w procesie decyzyjnym. Mandat Rady – obok Karty NZ, zapisów 

międzynarodowego prawa humanitarnego oraz praw człowieka – wyznacza ramy prawne 

funkcjonowania operacji. Centralna rola Rady jest częściowo równoważona poprzez 

rozległe uprawnienia planistyczne i wykonawcze Sekretariatu. W jego ramach 

najważniejsze zadania wykonują DPKO i DFS, wspierane przez DPA. Zgromadzenie 

Ogólne, przyjmując budżet operacji, także wywiera na nie realny wpływ. 

 Wiele uwagi poświęcono analizie dynamicznie rozwijającej się współpracy 

pomiędzy ONZ i organizacjami regionalnymi w prowadzeniu operacji pokojowych. 

Zdaniem autora, zjawisko to – właściwe dla epoki pozimnowojennej – w znacznej mierze 

determinuje obecny kształt operacji pokojowych i prawdopodobnie będzie decydowało  

o przyszłości tego instrumentu. Od połowy lat 90. NATO, a od 2003 r. Unia Europejska  

i Unia Afrykańska podejmują operacje pokojowe, a także rozwijają zdolności do ich 

prowadzenia. ONZ wspiera te wysiłki, gdyż od przełomu XX i XXI w. zapotrzebowanie na 

operacje pokojowe nie maleje. Współpraca z organizacjami regionalnymi, a nawet 

subregionalnymi (głównie ECOWAS), stanowi próbę zwiększenia ogólnego potencjału 

społeczności międzynarodowej do reagowania na konflikty i kryzysy. Organizacja,  

w latach 90. postrzegając ugrupowania regionalne raczej jako podwykonawców,  

od kilkunastu lat promuje model partnerstwa. Wiąże się to m.in. z przekonaniem,  

że ugrupowania regionalne dysponują lepszym rozpoznaniem sytuacji oraz wykazują 

większą determinację w działaniach, które bezpośrednio wpływają na ich bezpieczeństwo. 

Co znamienne, w 2009 r. DPKO i DSF wydały wspólny dokument, który rozpoczyna się 

od słów: „Utrzymanie pokoju Organizacji Narodów Zjednoczonych jest wyjątkowym 
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globalnym partnerstwem. […] To właśnie partnerstwo decyduje o legitymacji, trwałości  

i globalnym zasięgu utrzymania pokoju ONZ.”418 

 Pojęcie partnerstwa, zawarte w cytowanym powyżej dokumencie Nowy program 

partnerstwa. Wytyczenie nowego horyzontu dla operacji utrzymania pokoju ONZ jest 

rozumiane szeroko i obejmuje współpracę pomiędzy ONZ i jej organami, organizacjami 

regionalnymi, państwami członkowskimi i innymi podmiotami. Jak wykazała analiza 

sposobu finansowania i gromadzenia oddziałów biorących udział w operacjach, 

definiowanie tego rodzaju wysiłków poprzez partnerstwo o globalnym zasięgu jest w pełni 

uzasadnione. Ciężar finansowy spoczywa głównie na państwach wysoko rozwiniętych, 

podczas gdy przeważającą część personelu stanowią obywatele państw o niskim poziomie 

rozwoju ekonomicznego i społecznego. Tego rodzaju podział obowiązków wydaje się 

korzystny dla wszystkich stron. Operacje pokojowe mogą wiązać się z ofiarami wśród 

personelu, co stanowi polityczny problem dla rządów zachodnich demokracji. Dlatego 

ograniczenie zaangażowania do uzupełniania budżetu operacji jest dla Europejczyków, 

Amerykanów i Japończyków dogodnym rozwiązaniem. Z kolei dla ubogich państw 

globalnego Południa operacje pokojowe stały się okazją do pozyskania zasobów 

finansowanych, modernizacji sił zbrojnych oraz podniesienia prestiżu na arenie 

międzynarodowej. 

  

                                                 
418 A New Partnership Agenda…, s. II. 
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Rozdział III. Uwarunkowania bezpieczeństwa w Rogu Afryki 
 

Rozdział zawiera analizę najważniejszych uwarunkowań bezpieczeństwa w Rogu Afryki, 

które determinują kontekst prowadzenia operacji pokojowych. Autor definiuje omawiany 

subregion, by następnie przedstawić najważniejsze wydarzenia z jego historii, wpływające 

rozwój sytuacji w Rogu Afryki po zimnej wojnie. Następnie, analizie zostają poddane 

wybrane czynniki polityczne, militarne, ekonomiczno-społeczne i ekologiczne, takie jak: 

dysfunkcyjność państw, systemy polityczne państw, działania podmiotów zewnętrznych  

w regionie, poziom rozwoju gospodarczego, stan infrastruktury, zróżnicowanie etniczne  

i religijne, problem uchodźców i osób wewnętrznie wysiedlonych, występowanie broni 

ręcznej i lekkiego uzbrojenia oraz ekologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa. Rozdział 

kończy omówienie specyfiki konfliktów w Rogu Afryki i związanych z tym wyzwań dla 

organizacji prowadzących operacje pokojowe oraz ich personelu. 

 

3.1. Róg Afryki jako region międzynarodowy – problemy definicyjne 
 W naukach społecznych nie wypracowano powszechnie uznawanej i przyjmowanej 

definicji terminu „region międzynarodowy”419. Pochodną braku konsensusu w kwestii 

definicji jest wielość kryteriów, na podstawie których wydziela się regiony 

międzynarodowe. Ponadto należy pamiętać, iż większość propozycji definicyjnych została 

opracowana przez badaczy z zachodniego kręgu cywilizacyjnego. Wiąże to pojmowanie 

„regionu” z euroatlantycką myślą o stosunkach międzynarodowych i państwach. 

 Na potrzeby niniejszej pracy przyjęto szeroką definicję Derwenta S. Whittleseya, 

który twierdzi, że „każda część ziemi jest regionem, jeżeli jest jednolita (homogeniczna) 

zgodnie z uprzednio przyjętymi kryteriami klasyfikacji”420. Według Hanny Dumały, 

najczęściej wymienianymi w literaturze kryteriami, na podstawie których wydziela się 

regiony międzynarodowe, są: 

a. zwartość geograficzna, 

b. wspólne doświadczenia historyczne, 

c. wspólne więzi kulturowe i społeczne, 

d. wspólnota interesów ekonomicznych, 
                                                 
419 W polskiej literaturze przedmiotu wielość definicji pojęcia „region” przedstawia: H. Dumała, Regiony 
międzynarodowe w teorii i w praktyce [w:] Regiony w stosunkach międzynarodowych, red. I. Topolski,  
H. Dumała, A. Dumała, Lublin 2009, s. 13-30. 
420 D.S. Whittlesey, The regional concept and the regional method [w:] American Geography: Inventory and 
Prospect, red. P. James, C. Jones, Syracuse 1954, s. 30. za: H. Dumała, Regiony międzynarodowe…, s. 15. 
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e. współzależność bezpieczeństwa członków, 

f. instytucjonalizacja stosunków, 

g. świadomość zbiorowa, 

h. zewnętrzne uznanie wyodrębnionego obszaru421. 

 

Wydzielenie danego regionu międzynarodowego na podstawie powyższych 

kryteriów nastręcza wielu trudności, gdyż wyznaczniki te mogą być interpretowane  

w różny sposób. Dlatego też należy stwierdzić, że przynależność państw do danego 

regionu jest kwestią umowną, co nieuchronnie prowadzi do sytuacji, w której państwo 

może być zaliczane do więcej niż jednego regionu. Tym samym klasyfikacja, która ma 

ułatwić badanie stosunków międzynarodowych, zawiera w sobie potencjał utrudniający tę 

analizę. 

Róg Afryki, jako region międzynarodowy, bywa definiowany w różny sposób. 

Przede wszystkim należy podkreślić, że został on wydzielony na drodze „rzutu oka na 

mapę” (by przytoczyć określenie Petera Woodwarda) przez zewnętrznych obserwatorów – 

naukowców europejskich i amerykańskich - w latach 60. XX w., a więc w stosunkowo 

nieodległej przeszłości. Wydaje się, że określenie to nie było stosowane przez 

mieszkańców północno-wschodniej Afryki. Jednak nawet tworzący koncepcję tej jednostki 

geopolitycznej specjaliści nie wypracowali jednolitej definicji. Zdaniem autorów 

Encyclopedii Britannica, do Rogu Afryki w węższym rozumieniu należy zaliczyć Dżibuti, 

Erytreę, Etiopię i Somalię422. Część badaczy rozszerza Róg Afryki o Sudan (po podziale  

z 2011 r. oba państwa sudańskie). W ten sposób region definiuje m.in. Joanna Mantel-

Niećko. Autorka opiera takie rozumieniu regionu m.in. na definicji przyjętej przez 

czasopisma naukowe „Horn of Africa Bulletin” oraz „Northeast African Studies”. Peter 

Woodward w znakomitej pracy The Horn of Africa: State, politics and international 

relations, również przychyla się do koncepcji „węższego” Rogu Afryki. Należy zaznaczyć, 

że w literaturze anglojęzycznej tak rozumiany region jest określany mianem „Róg Afryki” 

(Horn of Africa) – nazwy tej nie uzupełnia się żadnymi przymiotnikami423. 

Znacznie trudniej o jednoznaczną definicję „większego” lub „szerszego” Rogu 

Afryki (tak konceptualizowany region posiada już odrębną nazwę własną w języku 
                                                 
421 H. Dumała, Regiony międzynarodowe…, s. 16. 
422 Horn of Africa, “Encyclopedia Britannica”, <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/8135/Horn-of-
Africa>, dostęp z 15.01.2015. 
423 Por. P. Woodward, The Horn of Africa: State, politics and international relations, London/New York 
2002, s. 1 oraz J. Mantel-Niećko, Wstęp [w:] Róg Afryki, Historia i współczesność, red. J. Mantel-Niećko,  
M. Ząbek, Warszawa 1999, s. 15. 
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angielskim – Greater Horn of Africa). Wspomniana Joanna Mantel-Niećko twierdzi, że 

zaliczyć do niego należy – poza państwami „węższego” Rogu – Kenię i Ugandę424. 

Klasyfikacja ta znajduje potwierdzenie i uzasadnienie chociażby w składzie regionalnego 

ugrupowania integracyjnego, Międzyrządowej Organizacji ds. Rozwoju 

(Intergovernmental Authority on Development, IGAD). Praktyka stosunków 

międzynarodowych wskazuje jednak na inne możliwe sposoby postrzegania regionu. I tak 

np. pozarządowa organizacja Partnerstwo na rzecz Wód Deszczowych Większego Rogu 

Afryki (Greater Horn of Africa Grainwater Partnership, GHARP)  zrzesza członków  

z pięciu państw: Etiopii, Kenii, Somalii, Tanzanii i Ugandy425. Z kolei Forum  

ds. Monitorowania Klimatu Większego Rogu Afryki (Greater Horn of Africa Climate 

Outlook Forum, GHACOF), działające pod auspicjami Światowej Organizacji 

Meteorologicznej, skupia się aż na 11 państwach: sześciu z „węższego” Rogu oraz 

dodatkowo: Burundi, Kenii, Rwandzie, Tanzanii i Ugandzie426. Komisja Europejska, 

przyznając w 2010 r. pomoc dla ofiar głodu, określiła mianem „większego” Rogu Afryki 

następujące państwa: Dżibuti, Erytreę, Etiopię, Kenię, Somalię i Ugandę427. Z kolei 

specjalna jednostka armii Stanów Zjednoczonych, Wielozadaniowe Połączone Siły 

Operacyjne – Róg Afryki (Combined Joint Task Forces - Horn of Africa, CJTF-HoA), 

prowadzi operacje na obszarze dziesięciu państw (area of operations): Burundi, Dżibuti, 

Erytrei, Etiopii, Kenii, Rwandy, Seszeli, Somalii, Tanzanii i Ugandy, natomiast państwa 

zaliczane zwyczajowo do Rogu Afryki – Sudan i Sudan Południowy, znajdują się jedynie 

w strefie zainteresowania (area of interest)428. Należy wreszcie podkreślić, że w oficjalnej 

klasyfikacji regionów międzynarodowych, przejętej przez Organizację Narodów 

Zjednoczonych, określenie „Róg Afryki” nie występuje, a państwa „węższego” Rogu 

przypisane są do dwóch różnych jednostek: Afryki Północnej (Sudan i – co szczególnie 

interesujące – Sudan Południowy) i Afryki Wschodniej (Dżibuti, Erytrea, Etiopia, 

                                                 
424 J. Mantel-Niećko, Wstęp…, s. 15. 
425 About GHARP, serwis internetowy Greater Horn of Africa Rainwater Partnership, 
<http://www.gharainwater.org/about/>, (dostęp z 4.02.2013). 
426 Press Release No. 941, serwis internetowy World Meteorological Organization, 
<http://www.wmo.int/pages/mediacentre/press_releases/pr_941_en.html>, (dostęp z 4.02.2013). 
427 Greater Horn of Africa: Commission allocates EUR 20 mlllion to support 12 million victims of recurrent 
droughts, serwis internetowy Unii Europejskiej, 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/782&format=HTML&aged=0&language=E
N&guiLanguage=en>, (dostęp z 4.02.2013). 
428 Fact Sheet. U.S. Africa Command. Combined Joint Task Force-Horn of Africa, serwis internetowy 
Combined Joint Task Force - Horn of Africa, <http://www.hoa.africom.mil/pdfFiles/Fact%20Sheet.pdf>, 
(dostęp z 4.02.2013). 
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Somalia)429. Należy również wspomnieć o podziale na regiony, przyjętym przez Unię 

Afrykańską i mającym realny wpływ na funkcjonowanie tej organizacji. Wszystkie 

państwa większego Rogu Afryki zaliczane są do regionu wschodniego (wraz z Komorami, 

Madagaskarem, Mauritiusem, Rwandą, Seszelami i Tanzanią), nie stanowią jednak 

odrębnego regionu430. 

Jak wykazano powyżej, jednoznaczne zdefiniowanie Rogu Afryki jako regionu 

międzynarodowego nie jest możliwe. Tym samym uzasadnione wydaje się opracowanie  

i przyjęcie takiej jego definicji, która – odwołując się do przytoczonych klasyfikacji – 

pozwoli jednocześnie na wyczerpującą i owocną analizę zjawiska omawianego  

w dysertacji. W niniejszej pracy Róg Afryki będzie rozumiany jako region 

międzynarodowy, obejmujący osiem państw – Dżibuti, Erytreę, Etiopię, Kenię, Somalię, 

Sudan, Sudan Południowy i Ugandę. Definiowanie Rogu Afryki w ten sposób jest 

wynikiem uwzględnienia przede wszystkim kryteriów zwartości geograficznej, 

współzależności bezpieczeństwa członków oraz instytucjonalizacji wzajemnych 

stosunków. Pozostałe wyznaczniki regionu międzynarodowego, wymienione przez Hannę 

Dumałę, przynajmniej częściowo potwierdzają proponowany przez autora kształt Rogu 

Afryki. 

Zwartość geograficzna Rogu Afryki, rozumiana jako zajmowanie względnie 

spójnego terytorium (z punktu widzenia geografii politycznej – przebiegu granic 

państwowych, natomiast nie ze względu na czynniki środowiska geograficznego), nie 

podlega wątpliwości. Prawdopodobnie to właśnie na tej podstawie europejscy  

i amerykańscy uczeni wyodrębnili nową i zasadniczo obcą rodzimej ludności jednostkę 

geopolityczną. Region ten jest położony w Afryce Północno-Wschodniej, a łączna 

powierzchnia ośmiu państw wchodzących w jego skład wynosi ok. 5,2 mln km2.  

Od północy Róg Afryki graniczy z Egiptem, od zachodu z Libią, Czadem, Republiką 

Środkowoafrykańską i Demokratyczną Republiką Konga, od południa z Rwandą  

i Tanzanią. Od wschodu region ograniczają Ocean Indyjski, Zatoka Adeńska i Morze 

Czerwone. Największym państwem Rogu, mimo niedawnego podziału, pozostaje Sudan, 

najmniejszym – Dżibuti, natomiast jedynym, które graniczy ze wszystkimi innymi 

państwami – co z geopolitycznego punktu widzenia stanowi zarówno atut, jak i wyzwanie 
                                                 
429 Composition of macro geographical (continental) regions, geographical sub-regions, and selected 
economic and other groupings, serwis internetowy United Nations Statistical Division, 
<http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm#africa>, (dostęp z 4.02.2013). 
430 Strengthening Popular Participation in the African Union. A Guide to AU Structures and Processes, 
serwis internetowy Africa Governance Monitoring and Advocacy Project, 
<http://www.afrimap.org/english/images/report/AfriMAP-AU-Guide-EN.pdf>, (dostęp z 4.02.2013). 
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– Etiopia. Ukształtowanie terenu i warunki klimatyczne są bardzo zróżnicowane – na 

omawianym obszarze występują tak diametralnie różne typy klimatu, jak gorący pustynny  

(np. północny Sudan, Dżibuti) i równikowy wilgotny (pogranicze kenijsko-ugandyjskie).  

Z położonymi nad Oceanem Indyjskim i Morzem Czerwonym obszarami Somalii czy 

Erytrei wyraźnie kontrastują Wyżyna Abisyńska (usytuowana na wysokości średnio 1800-

2000 m. n.p.m.) czy Masyw Kilimandżaro (sięgający wysokości niemal 6000 m. n.p.m.)431. 

Osiem państw Rogu jest zamieszkiwanych przez około 250 mln ludzi. Również pod 

względem liczby ludności pomiędzy państwami regionu występują znaczne różnice. 

Dżibuti, którego populacja liczy ok. 886 tys., sąsiaduje z demograficznym gigantem, 

Etiopią, zamieszkiwaną przez 96 mln ludzi. Należy jednak podkreślić, że mieszkańcy 

poszczególnych państw nie stanowią narodów w europejskim znaczeniu tego słowa.  

Z wyjątkiem Somalii, każde z państw zamieszkiwane jest przez różne grupy etniczne. 

Tożsamość w obrębie tych grup, identyfikowanie się z pobratymcami, nierzadko 

zamieszkującymi różne państwa, jest silniejsza niż poczucie wspólnoty z członkami innych 

grup etnicznych w obrębie danego państwa. Co oczywiste, taki charakter stosunków 

społecznych w znacznym stopniu determinuje politykę wewnętrzną każdego z państw, jak 

również relacje między nimi. Liczne przykłady zróżnicowania etnicznego i jego implikacji 

zostaną przedstawione w części poświęconej historii regionu. 

 
Mapa 3.1. Róg Afryki 

 
Źródło: Horn of Africa seeks to project a better image of itself, <http://www.euractiv.com/files/styles/x-
large/public/gallery/IGAD.jpg?itok=MNKmqtog>, dostęp z 31.01.2015. 
 

                                                 
431 Por. Afryka. Encyklopedia geograficzna świata, Kraków 1996, s. 42-45 oraz 52. 
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Tabela 3.1. Powierzchnia i liczba ludności państw Rogu Afryki w 2014 r. 
Państwo Powierzchnia (w km2) Liczba ludności (w mln) 

Dżibuti 23 200 0,886 

Etiopia 1 104 300 96,506 

Erytrea 117 600 6,536 

Kenia 580 367 45,546 

Somalia 637 657 10,806 

Sudan 1 861 484 38,764 

Sudan Południowy 644 329 11,739 

Uganda 241 038 38,845 

Suma 5 209 975 249,628 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego: Population, total, 
<http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL>, dostęp z 15.01.2015. 

Drugim kryterium wyróżniania regionu międzynarodowego, który uzasadnia 

przyjętą w pracy definicję Rogu Afryki, jest współzależność w kwestiach bezpieczeństwa. 

Jak pokazuje dynamika stosunków międzynarodowych po procesie dekolonizacji,  

a szczególnie po zakończeniu zimnej wojny, bezpieczeństwo państw „mniejszego” Rogu 

jest nierozerwalnie i silnie splecione z polityką prowadzoną przez rządy i aktorów 

niepaństwowych z Kenii i Ugandy. Kwestie bezpieczeństwa regionalnego zostaną 

szczegółowo omówione w dalszej części pracy. W tym miejscu warto jedynie wymienić 

najważniejsze przejawy współzależności ośmiu państw Rogu w tej dziedzinie. Przede 

wszystkim, dwa najpoważniejsze pozimnowojenne kryzysy – upadek państwa 

somalijskiego i konflikty wewnętrzne w Sudanie – angażowały państwa południowej 

flanki „mniejszego” Rogu Afryki. Kenia i Uganda aktywnie uczestniczyły zarówno  

w sudańskim procesie pokojowym (np. odgrywając istotną rolę w mediacjach 

prowadzonych pod auspicjami IGAD), jak również w próbach odbudowy struktur państwa 

somalijskiego (w tym przypadku szczególnie widoczne było i jest zaangażowanie militarne 

Kampali i Nairobi, przejawiające się w dostarczaniu wielotysięcznych kontyngentów dla 

misji AMISOM). Po drugie, rosnąca rola zasobów ekologicznych, szczególnie wody 

pitnej, trwale wiąże Ugandę z Sudanem i Etiopią. Wszystkie te państwa, ze względu na 
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swoje położenie, mogą wywierać wpływ na bieg Nilu, jednej z najważniejszych rzek 

Afryki, oddziałującej również – poprzez kluczowe znaczenie dla Egiptu – na stabilność 

Bliskiego Wschodu. 

Za postrzeganiem Rogu Afryki jako regionu złożonego z ośmiu państw przemawia 

również trzecie z wymienionych powyżej kryteriów – instytucjonalizacja stosunków 

międzynarodowych. W połowie lat 80. sześć ówczesnych państw Rogu – Dżibuti, Etiopia, 

Kenia, Somalia, Sudan i Uganda – utworzyło Międzyrządową Organizację ds. Suszy  

i Rozwoju (International Authority on Drought and Development, IGADD), która w 1996 

r. została przekształcona w Międzyrządową Organizację ds. Rozwoju (IGAD). Trzy lata 

wcześniej, tuż po uzyskaniu niepodległości, w jej skład weszła Erytrea, która jednak 

zawiesiła działalność w ugrupowaniu w 2007 r. W 2011 r. członkiem IGAD został Sudan 

Południowy, który po wielu dziesięcioleciach walki uniezależnił się od Chartumu. Tym 

samym wszystkie państwa, zaliczone przez autora pracy do Rogu Afryki, wchodzą w skład 

jednej regionalnej organizacji integracyjnej, która podejmuje działania w dziedzinie 

bezpieczeństwa. 

 Czwartym kryterium wyróżniania regionu międzynarodowego jest wspólnota 

doświadczeń historycznych państw wchodzących w jego skład. W przypadku Rogu Afryki, 

niezależnie od sposobu określania jego granic, wyznacznik ten jest spełniony jedynie  

w niewielkim stopniu. Historia poszczególnych państw regionu różni się bowiem  

z znaczący sposób. Zdecydowanie najbardziej na tle członków regionalnej wspólnoty 

wyróżnia się Etiopia. To właśnie z tym państwem związane jest zjawisko, które Michał 

Leśniewski nazwał „imperializmem afrykańskim”432. Etiopia, jedyne poza Liberią 

nieskolonizowane przez Europejczyków państwo Afryki, sama była mocarstwem 

kolonialnym. W II połowie XIX w. Menelik II podbił liczne obszary na wschód, zachód  

i południe od pierwotnych granic cesarstwa, zaś po II wojnie światowej Haile Sellasie I, na 

drodze zabiegów dyplomatycznych, doprowadził do włączenia w skład Etiopii byłej 

kolonii włoskiej, Erytrei. Po drugie, wielowiekowe tradycje państwowości etiopskiej (oraz 

częściowo również ugandyjskiej) i jej ciągłość silnie kontrastują z przeszłością innych 

państw regionu, powstałych głównie w wyniku procesów związanych z europejskim 

kolonializmem i dekolonizacją. Po trzecie, w czasach przedkolonialnych kontakty 

związanych ze światem arabskim wybrzeży Oceanu Indyjskiego i Morza Czerwonego  

z interiorem ograniczały się głównie do handlu i wypraw po niewolników. Wnętrze 

                                                 
432 M. Leśniewski, Konflikt na wybrzeżu Morza Czerwonego - Erytrea 1961-2000 [w:] Zarys dziejów Afryki  
i Azji. Historia konfliktów 1869-2000, red. A. Bartnicki, Warszawa 2000, s. 492. 
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kontynentu rozwijało się zasadniczo niezależnie. Tak więc, jeśli rozpatrywany jest jedynie 

okres kolonialny, w Rogu Afryki wspólnota doświadczeń historycznych  

w najistotniejszych kwestiach nie występuje. XIX wiek przyniósł jednak silne powiązanie 

losów obszarów dzisiejszych Etiopii, Erytrei, Somalii i Sudanu. Do tego regionu zalicza 

się bowiem państwa kolonizowane, jak i kolonizujące; jednostki polityczne w praktyce 

stworzone przez Europejczyków (np. Erytrea), jak i Etiopię, szczycąca się historią 

znacznie dłuższą od potęg kolonialnych. Można przyjąć, że pewna wspólnota doświadczeń 

zaczęła się wytwarzać dopiero po uzyskaniu niepodległości przez wszystkie państwa 

Rogu. Podczas około pięćdziesięciu-sześćdziesięciu lat niepodległości doświadczyły one 

różnego stopnia niestabilności wewnętrznej, konfliktów na tle etnicznym (w przypadku 

Somalii – klanowym), intensywnej penetracji politycznej i gospodarczej ze strony 

mocarstw zewnętrznych, determinującej w znacznym stopniu stosunki między nimi oraz 

wewnętrzne życie publiczne. 

 Więzi kulturowe i społeczne pomiędzy ludnością Rogu Afryki (kolejne kryterium 

wyróżniania regionu międzynarodowego) również występują w ograniczonym stopniu. 

Osiem państw wchodzących w jego skład jest zamieszkiwanych przez przedstawicieli 

diametralnie różnych kultur, nie tylko afrykańskich, ale też np. arabskiej czy hinduskiej. 

Społeczeństwa poszczególnych państw są wewnętrznie sfragmentaryzowane, natomiast 

podziały pomiędzy ich członkami opierają się na kryteriach etnicznych, językowych, 

religijnych, ekonomiczno-społecznych i innych. Należy również zaznaczyć, że wielu 

mieszkańców państw Rogu Afryki ma bardzo ograniczony dostęp do edukacji i środków 

przekazu, co w praktyce uniemożliwia wytworzenie się poczucia przynależności do 

jednostki większej niż własna grupa etniczna. Osobną kwestią jest świadomość elit 

politycznych. Wydaje się, że rządzący w pewnym stopniu postrzegają bezpieczeństwo  

i interesy swych państw przez pryzmat stosunków wewnątrzregionalnych. Świadczy o tym 

chociażby zaangażowanie militarne Ugandy w rozwiązanie kryzysu somalijskiego, 

odbywające się pod auspicjami IGAD mediacje mające na celu zakończenie konfliktu 

pomiędzy północą i południem Sudanu, jak również utworzenie Międzyrządowej 

Organizacji ds. Rozwoju. Można więc zaryzykować twierdzenie, że procesy integracyjne 

w ramach IGAD są „integracją elit”, nie wynikają natomiast z rzeczywistych potrzeb  

i dążeń społeczeństw regionu433. 

                                                 
433 Pojęcie „integracja elit” zostało również wykorzystane do opisania procesów integracyjnych, 
zachodzących w ramach Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej, a więc innego ugrupowania, w skład którego 
wchodzą dwa państwa Rogu Afryki - Kenia i Uganda.: D. Booth, D. Cammack, T. Kibua, J. Kweka,  
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 Spełnianie przez Róg Afryki kryterium wspólnych interesów ekonomicznych 

również może stanowić przedmiot sporów i dyskusji. Co prawda IGAD stawia sobie za cel 

m.in. promowanie regionalnych strategii rozwojowych i harmonizowanie polityk 

handlowych, jednak postępy w tych dziedzinach są niewielkie. Na ogół państwa regionu 

nie są dla siebie atrakcyjnymi partnerami gospodarczymi, priorytetowo traktując stosunki 

ekonomiczne z aktorami zewnętrznymi – ChRL, Indiami, Stanami Zjednoczonymi  

i państwami Bliskiego Wschodu. Nawet jeśli dane państwo jest ściśle związane z innym 

(jak np. Uganda z Kenią, najważniejszym importerem jej produktów), związki te nie noszą 

znamion prawdziwej współzależności (rynek ugandyjski ma dla przedsiębiorstw kenijskich 

znaczenie drugorzędne). Można natomiast stwierdzić, że pomiędzy państwami Rogu 

wykształca się wspólnota gospodarczych wyzwań, takich jak kwestie zarządzania 

zasobami wodnymi, produkcji żywności i energii elektrycznej, przeciwdziałania klęskom 

suszy oraz głodu. Bez współpracy międzynarodowej ich przezwyciężenie prawdopodobnie 

nie będzie możliwe. Mogą one natomiast doprowadzić do eskalacji napięć, a nawet 

wybuchu konfliktów434. W tym sensie wykształcenie się wielowymiarowych powiązań 

wewnątrz regionu będzie warunkiem koniecznym do jego rozwoju i utrzymania pokoju. 

 Jak wynika z powyższej analizy, koncepcja jednostki geopolitycznej w Afryce 

Wschodniej, nazwanej Rogiem Afryki, nie spełnia przynajmniej niektórych spośród 

najczęściej podnoszonych w literaturze przedmiotu kryteriów, na podstawie których 

wydziela się regiony międzynarodowe. „Róg Afryki nie jest ani spójny, ani homogeniczny. 

Region zyskał swoją nazwę dzięki politycznej niestabilności, niedoborom żywności  

i proliferacji nielegalnej broni, powiązanym ruchom uchodźców i osób wewnętrznie 

wysiedlonych, degradacji środowiska i wojnie”435. Z tego punktu widzenia, szerokie 

rozumienie składu tego regionu jest ryzykowne i dyskusyjne. Za przyjęciem koncepcji 

„większego” Rogu Afryki na użytek niniejszej pracy przemawiają jednak przytoczone 

powyżej fakty, szczególnie instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych (znajdująca 

odzwierciedlenie w IGAD) oraz współzależność w kwestiach bezpieczeństwa. Co istotne, 

region ten może być wydzielony również na podstawie wyzwań wspólnych dla wszystkich 

                                                                                                                                                    
N. Rudaheranwa, East African integration: How can it contribute to East African Development?, Overseas 
Development Institute Project Briefing, luty 2007. Artykuł dostępny jest w Internecie pod adresem: 
<http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/126.pdf>, dostęp  
z 4.02.2013. 
434 Przykładem tej sytuacji są spory o podział wód Nilu. Problem ten zostanie poddany analizie w dalszej 
części pracy.  
435 G. Metaferia, Ethiopia and the United States: History, Diplomacy, and Analysis, New York 2009, s. 117. 



185 
 

jego państw, spośród których najważniejsze to: spory graniczne, konflikty wewnętrzne  

i upadek państw, trudności gospodarcze, klęski żywiołowe i głód436. 

 

3.2. Róg Afryki – rys historyczny 
Róg Afryki na przestrzeni dziejów znajdował się na peryferiach różnych systemów 

międzynarodowych. Poszczególne jego części stanowiły przedmiot zainteresowania innych 

centrów władzy, począwszy od Egiptu faraonów (od ok. 2000 r. p.n.e.), przez państwa 

arabskie, po europejskie mocarstwa kolonialne. Powstające od I tysiąclecia p.n.e. 

organizmy państwowe w Rogu Afryki raczej nie determinowały losów regionów 

ościennych. Szczególnie istotnym procesem był stopniowy rozwój jednostek politycznych 

na Wyżynie Abisyńskiej, zwłaszcza państwa Aksum (od II-III w. n.e.). W IV w. jego 

władca, Ezana, przyjął chrześcijaństwo. Kościół Ortodoksyjny stanowił przez wieki jeden 

z najważniejszych elementów kultury tego obszaru; był też filarem aksumskiej, a następnie 

etiopskiej państwowości. Kolejne stulecia to okres rozwoju chrześcijaństwa i powstawania 

nowych państw na terenach dzisiejszego Rogu Afryki. Ich upadek w okresie późniejszym 

związany jest z pojawieniem się nowej, zewnętrznej siły – islamu437. Wyznawcy religii 

muzułmańskiej wkroczyli na tereny Rogu Afryki z północy i wschodu, przy czym 

ekspansja z pierwszego kierunku miała charakter militarny, natomiast z drugiego – 

gospodarczy. Z czasem konflikt pomiędzy chrześcijańskim Cesarstwem Etiopskim  

i państwami muzułmańskimi stawał się coraz bardziej wyraźny. To właśnie z walkami na 

tle religijnym (na które nałożyły się kwestie ekonomiczne i strategiczne), związany jest 

początek zaangażowania w Rogu Afryki europejskich potęg kolonialnych. W XVI  

w. Portugalczycy wsparli Etiopię, równocześnie rozbudowując sieć faktorii handlowych na 

wybrzeżu Oceanu Indyjskiego. Interior – obszary dzisiejszych Kenii i Ugandy – rozwijał 

się w znacznej mierze niezależnie od opisanych powyżej procesów, a tempo zmian 

politycznych i społeczno-ekonomicznych było tu zdecydowanie mniejsze. Najważniejszym 

wyjątkiem było wykształcanie się silnych organizmów państwowych na terenie dzisiejszej 

Ugandy. 

Upraszczając można przyjąć, że taki układ sił w Rogu Afryki – nierozstrzygnięte 

zmagania państw muzułmańskich z chrześcijańska Etiopią, osłabianą przez konflikty 

między udzielnymi władcami poszczególnych prowincji, ożywione kontakty handlowe 

miast na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego z potęgami zewnętrznymi, jak również względna 
                                                 
436 P. Woodward, The Horn of Africa…, s.1. 
437 Tamże, s. 109. 
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izolacja interioru na południe od  Etiopii i Sudanu – trwał przez wiele kolejnych 

dziesięcioleci. Sytuacja uległa zmianie na skutek rozpoczęcia ekspansji kolonialnej, 

najpierw przez Egipt, a następnie przez mocarstwa europejskie – Wielką Brytanię, Francję 

i Włochy. 

Druga połowa XIX w. i początek XX w. to okres kształtowania się kolonialnego 

podziału Rogu Afryki: Wielka Brytania, formalnie wspólnie z Egiptem, objęła kontrolę 

Sudanem, natomiast samodzielnie – Somali Brytyjskim, Ugandą oraz Brytyjskim 

Protektoratem Afryki Wschodniej (Kenią). Francja zajęła jedynie niewielki obszar  

w pobliżu cieśniny Bab al-Mandab, który nazwano Somali Francuskim. Włosi opanowali 

Erytreę (odcinek wybrzeża Morza Czerwonego, znajdujący się między posiadłością 

francuską i Sudanem), jak również Somali Włoskie, czyli tereny ograniczane od północy  

i południa przez Brytyjczyków, od zachodu natomiast przez Etiopię. Ta ostatnia – dzięki 

zwycięstwu w wojnie z Włochami w latach 1894-1896 – zachowała natomiast 

niezależność. Równocześnie Etiopia stała się polem rywalizacji i współpracy trzech 

mocarstw europejskich. Na mocy traktatu z 1906 r. Wielka Brytania, Francja i Włochy 

dokonały podziału stref wpływów w tym państwie, uznając jednocześnie nienaruszalność 

jego terytorium. Brytyjczycy, dla których priorytetem było kontrolowanie Doliny Nilu, 

zastrzegli sobie obszary wokół Jeziora Tana (źródła Nilu Błękitnego). Francuzi, którzy  

w 1897 r. na mocy umowy z Menelikiem II uzyskali prawo budowy linii kolejowej  

z Somali Francuskiego do Addis Abeby, otrzymali od pozostałych mocarstw 

zabezpieczenie swych interesów wokół tej kluczowej inwestycji. Terytorium Etiopii 

graniczące z Erytreą i Somali Włoskim miało stanowić wyłączną strefę wpływów rządu  

w Rzymie. Opinia Menelika II została przez Europejczyków pominięta438. Należy jednak 

podkreślić, że wcześniej (w latach 1896-1897) wszystkie trzy mocarstwa zawarły traktaty 

graniczne z Etiopią, potwierdzając jej zdobycze terytorialne na południu, zachodzie  

i wschodzie od obszaru państwa sprzed objęcia rządów przez Menelika II w 1889  

r.439 Wielka Brytania, Francja i Włochy w sposób pokojowy wyznaczyły również granice 

swych posiadłości kolonialnych, np. Somali Francuskie uzyskało swój kształt na mocy 

umów rządu w Paryżu z Wielką Brytanią (1888 r.) oraz Włochami (1900-1901)440. 

Podział Afryki, w tym obszarów Rogu, przez mocarstwa europejskie, został 

dokonany stosunkowo szybko. Za formalną przynależnością danego terytorium do 

                                                 
438 A. Bartnicki, Adua 1896…, s. 36-37. 
439 A. Bartnicki, J. Mantel-Niećko, Historia Etiopii, Wrocław 1971, s. 294. 
440 P. Domański, Dżibuti…, s. 336. 
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imperium kolonialnego jednego z państw Starego Kontynentu nie szło jednak sprawowanie 

rzeczywistej, efektywnej władzy. Poza wybrzeżami i miastami, wpływ Europejczyków na 

życie mieszkańców kolonii były – przynajmniej początkowo – bardzo ograniczony. 

Posiadanie terytoriów w Afryce niosło za sobą prestiż, ale też obciążenia finansowe. 

Metropolie szukały więc sposobów na sprawowanie władzy względnie niewielkim 

kosztem, przy jednoczesnych próbach czerpania zysków z posiadłości. Należy pamiętać, 

że przełom XIX i XX w. to okres postrzegania funkcji rządu w bardzo ograniczony sposób. 

Władza miała przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo, usługi publiczne były 

stosunkowo słabo rozwinięte. Co oczywiste, ten model zarządzania przenoszono do 

kolonii441. 

Metropolie przywiązywały różną wagę do posiadania poszczególnych obszarów 

zależnych. Niektóre z nich, jak np. Uganda, były bardzo istotne ze względów 

strategicznych (w tym przypadku była to chęć kontrolowania źródeł Nilu), posiadanie 

innych, np. Kenii, było konieczne dla zachowania ciągłości terytorialnej imperiów. Na 

przestrzeni epoki kolonialnej, która trwała w przybliżeniu około 70 lat, „wartość” 

poszczególnych kolonii podlegała zmianom. Było to spowodowane różnymi czynnikami, 

np. osadnictwem europejskim, rozwojem plantacji cennych roślin rynkowych  

itp.442 Różniła się ona także w zależności od wielkości imperium kolonialnego danego 

mocarstwa. Włosi zazdrośnie strzegli każdej ze swych posiadłości i starali się o ich rozwój 

ekonomiczno-społeczny. W przypadku Wielkiej Brytanii – największej potęgi kolonialnej 

– widoczne było nadawanie obszarom zależnym różnej rangi. 

                                                 
441 „Kiedy Afryka została podzielona, wcześniejsze zainteresowanie rządów europejskich tym kontynentem 
znacznie osłabło. Spodziewano się, że tylko niektóre części Afryki umożliwią szybkie wzbogacenie się. 
Państwa europejskie podzieliły ten kontynent głównie po to, żeby zyskać pewność, iż konkurenci nie zamkną 
im dostępu do regionów, które mogą okazać się cenne w przyszłości. Ważne było dla nich posiadanie, nie 
rozwój. Pod koniec XIX w. państwa europejskie znacznie węziej postrzegały funkcję rządu - nawet we 
własnych granicach -  niż czynią to dzisiaj. […] Nic więc dziwnego, że w Europie panowało przekonanie, iż 
podstawowym obowiązkiem rządów w nowych afrykańskich koloniach jest utrzymanie prawa i porządku bez 
obciążania kosztami europejskich podatników. Oświatę i rozwój gospodarczy prawie całkowicie 
pozostawiono prywatnej inicjatywie misji chrześcijańskich i spółek handlowych. Nawet zadania rządu 
czasem przekazywano koncesjonowanym kompaniom, które były upoważnione do naboru własnych 
urzędników i sił policyjnych w celu pobierania podatków i wymierzania sprawiedliwości. Tam, gdzie rządy 
europejskie wzięły na siebie bezpośrednią odpowiedzialność za kierowanie nowymi koloniami, 
praktykowano najsurowsze zasady gospodarcze. Urzędnicy byli nieliczni; siły wojskowe i policyjne składały 
się ze źle wyszkolonych i słabo uzbrojonych poborowych dowodzonych przez nielicznych europejskich 
oficerów.”: R. Olivier, A. Atmore, Dzieje Afryki…, s. 166-167. 
442 Przykładem wzrostu wagi kolonii była Kenia. Początkowo postrzegana jako „łącznik” między wybrzeżem 
Oceanu Indyjskiego i Ugandą (ważną ze względu na źródła Nilu), z czasem zyskała na znaczeniu ze względu 
na rozwój osadnictwa europejskiego oraz rolnictwa plantacyjnego. Por. M. Pawełczak, Kenia, Warszawa 
2004, s. 52-155. 
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 Dekolonizacja w Rogu Afryki rozpoczęła się stosunkowo wcześnie i trwała dłużej, 

niż w innych częściach kontynentu. W 1956 r. niepodległość uzyskał Sudan. W 1960 r.,  

z połączenia Somali Włoskiego i Brytyjskiego, powstała Somalia. Pozostałe posiadłości 

brytyjskie – Uganda i Kenia – zostały suwerennymi państwami odpowiednio w 1962 r.  

i 1963 r. Jedyna kolonia francuska w regionie – Dżibuti – uzyskało niepodległość dopiero 

w 1977 r. Erytrea odłączyła się od Etiopii w 1993 r., natomiast Sudan Południowy od 

Sudanu – w 2011 r. Z wyjątkiem włoskiej okupacji w latach 1935/6-1941, niepodległość 

zachowywała Etiopia. Ocena epoki kolonialnej w Rogu Afryki nastręcza trudności ze 

względu na czas trwania443, zakres terytorialny oraz złożoność zachodzących podczas niej 

zjawisk politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych. Z pewnością okres 

kolonializmu europejskiego (i w mniejszym stopniu afrykańskiego) wpłynął na wszystkie 

dziedziny życia mieszkańców tego regionu, w znaczącym stopniu determinując dalsze losy 

państw i społeczeństw.  

W wyniku kolonizacji cały region został podzielony na jednostki administracyjne  

o ściśle określonych (przynajmniej w zawieranych wówczas traktatach 

międzynarodowych) granicach. Stanowiło to novum na obszarze, na którym przed 

pojawieniem się kolonizatorów nawet państwa nie posiadały granic w europejskim 

rozumieniu tego słowa. Niektóre grupy etniczne, prowadzące osiadły tryb życia, znalazły 

się pod panowaniem różnych mocarstw. Dla plemion pasterskich wyznaczenie granic 
                                                 
443 Periodyzacja epoki kolonialnej w Rogu Afryki nastręcza trudności. Można przyjąć, że rozpoczęła się ona 
w latach dwudziestych XIX w. wraz z podbojami paszy Egiptu, Muhammada Alego. W ostatnich 
dziesięcioleciach XIX w. do ekspansji przystąpiły mocarstwa europejskie (Wielka Brytania, Francja  
i Włochy), jak również Etiopia. Dekolonizacja trwała stosunkowo długo – rozpoczęła się wraz z uzyskaniem 
niepodległości przez Sudan w 1956 r. W 1960 r. ogłoszono niepodległość Somalii, w 1962 r. Ugandy,  
w 1963 r. Kenii, natomiast w 1977 r. - Dżibuti. Data zakończenia procesu dekolonizacji budzi kontrowersje  
i można w tej kwestii przyjąć co najmniej cztery interpretacje. Zgodnie z pierwszą, epoka kolonialna 
zakończyła się wraz z uzyskaniem niepodległości przez Erytreę w 1993 r. Ta była kolonia włoska została 
bowiem włączona do Etiopii wbrew porozumieniom zawartym na forum Organizacji Narodów 
Zjednoczonych i odłączając się od Etiopii, realizowała prawo do samostanowienia. Według drugiej możliwej 
interpretacji, epoka kolonialna zakończyła się wraz z uzyskaniem niepodległości przez Sudan Południowy  
w 2011 r. Na niekorzyść tej periodyzacji przemawia fakt, iż Sudan Południowy - choć faktycznie odrębny - 
formalnie nigdy nie stanowił samodzielnej jednostki administracyjnej w ramach Imperium Brytyjskiego, a na 
mocy postanowień konferencji w Jubie w 1947 r. został w pełni inkorporowany do Sudanu. Jako część tej 
kolonii, uzyskał niepodległość w 1956 r., tak więc nie mógł uzyskać jej po raz kolejny kilkadziesiąt lat 
później. W świetle tej interpretacji wydarzeń, w 2011 r. Sudan Południowy dokonał secesji, jedynie 
symbolicznie nawiązującej do procesu dekolonizacji. W tym przypadku doszło więc do naruszenia granic 
kolonialnych, ustanowionych przez Europejczyków. Zgodnie z trzecią interpretacją, zawężającą pojęcie 
kolonializmu do działań podejmowanych przez mocarstwa europejskie i uznającą marginalne znaczenie 
Dżibuti (jeśli uwzględni się jego powierzchnię i liczbę ludności), epoka kolonialna w Rogu Afryki dobiegła 
końca w pierwszej połowie lat 60. XX w. Czwartą - najbardziej niedoskonałą - możliwą odpowiedzią na 
postawione pytanie stwierdzenie, że w dalszym ciągu się ona nie zakończyła. Można bowiem założyć, że 
podbite - de facto skolonizowane - w ostatnich latach XIX w. przez Menelika II obszary położone  
w dzisiejszej południowej i zachodniej Etiopii jeszcze nie zrealizowały prawa do samostanowienia, mimo 
przejawianych od dziesięcioleci tendencji separatystycznych i podkreślania dążeń do posiadania własnego 
państwa (Oromo) lub secesji i przyłączenia do innego państwa (Somalijczycy w Ogadenie). 
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oznaczało ograniczenie swobody przemieszczania się, a tym samym wyzwanie dla trybu 

życia i stosunków społecznych wewnątrz grupy. Granice miały charakter sztuczny i nie 

pokrywały się z liniami podziałów etnicznych i religijnych. Tym samym, odziedziczone po 

epoce kolonialnej, stanowiły potencjalne źródło konfliktów, zarówno międzynarodowych, 

jak i wewnętrznych. Pomimo deklarowanej chęci zachowania granic kolonialnych w myśl 

zasady uti possidetis, elity niektórych państw regionu zgłaszały wolę ich zmiany. Postulaty 

owe były najbardziej widoczne w przypadku Somalii. W konstytucji tego państwa 

podkreślono, że celem rządu w Mogadiszu powinno być zjednoczenie w jednym państwie 

wszystkich ziem, zamieszkanych przez Somalijczyków. Oznaczało to zgłaszanie roszczeń 

terytorialnych wobec Etiopii, Kenii i Dżibuti. 

 Kolonializm skutkował również przeniesieniem na grunt afrykański europejskiej 

koncepcji państwa, jego ustroju oraz sposobu zarządzania tą specyficzną formą organizacji 

życia społecznego. Nowopowstałe państwa przyjęły m.in. wykształcony w Europie model 

organizacji sił zbrojnych. Procesy te były widoczne nawet w przypadku nieskolonizowanej 

Etiopii. Jej władcy wychodzili bowiem z założenia, że ich państwo może oprzeć się 

europejskiej ekspansji tylko poprzez modernizację i czerpanie z doświadczeń 

kolonizatorów. W Rogu Afryki pojawiły się również nieznane dotąd idee i ideologie,  

a wraz z nimi – podziały polityczne. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż większość 

powstających w państwach Rogu ugrupowań politycznych opierała się nie tylko i nie 

przede wszystkim na podziałach ideologicznych. Powszechną sytuacją było tworzenie 

partii, popieranych przez daną grupę etniczną, klan lub organizację religijną. 

 Bardzo istotne zmiany wniósł kolonializm w dziedzinie organizacji życia 

ekonomiczno-społecznego. Przede wszystkim, w całym regionie zaszczepiony został 

system gospodarki towarowo-pieniężnej. Wprowadzono zorganizowane systemy 

podatkowe i monetarne. Co więcej, ogromne połacie interioru, np. tereny dzisiejszego 

Sudanu Południowego i wschodniej Kenii, dotąd posiadające bardzo ograniczone kontakty 

ze światem zewnętrznym, zostały włączone do globalnego obiegu gospodarczego. Tereny 

te, będące tradycyjnie źródłem niewolników dla handlarzy z północnego Sudanu bądź 

wybrzeży Oceanu Indyjskiego, doświadczyły fundamentalnej zmiany również poprzez 

zniesienie niewolnictwa oraz wprowadzenie systemu pracy najemnej przez europejskich 

władców. Było to motorem przemian społecznych, gdyż wykształciło w najbardziej 

przedsiębiorczych jednostkach dążenie do indywidualnego sukcesu i nastawienie na 

osobisty zysk. 
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 Choć strategie rozwoju gospodarczego i wykorzystania posiadłości kolonialnych  

w Rogu Afryki przez Wielką Brytanię i Włochy różniły się, można przyjąć, że  ich celem 

było rozwijanie na tych obszarach (oprócz Somali Brytyjskiego) upraw roślin 

przemysłowych444. Poszczególne kolonie specjalizowały się w produkcji wybranych 

towarów, np. w Ugandzie i Sudanie uprawiano bawełnę445, a w Somalii – banany446. 

Również Etiopia, ze względu na konserwatywny, niemal feudalny charakter struktur 

władzy, była państwem rolniczym, eksportującym głównie kawę. Industrializacja w Rogu 

Afryki przebiegała bardzo powoli i była ograniczona do niewielkich obszarów. Państwa 

regionu odziedziczyły więc po epoce kolonialnej archaiczną strukturę gospodarczą. Oparte 

na monokulturach, były bardzo podatne na wahania cen produktów na światowych 

rynkach. Co więcej, były bardzo silnie powiązane z gospodarkami metropolii. Ponadto, ze 

względu na rozwinięty w jedynie niewielkim stopniu system administracyjny i podatkowy, 

pobieranie podatków (a więc gromadzenie wpływów budżetowych) mogło się odbywać 

jedynie w ograniczonym stopniu. Można tym samym stwierdzić, że państwa Rogu Afryki 

nie były przygotowane do udźwignięcia obciążeń, związanych z samodzielnym bytem 

państwowym, w tym do przezwyciężenia zapóźnień w rozwoju infrastruktury, służby 

zdrowia, edukacji itp. W znaczącym stopniu wpłynęło to na ich stabilność wewnętrzną, 

częściowo determinowało również działania na arenie międzynarodowej. 

Możliwość podjęcia pracy w mieście i rozpoczęcia kariery w administracji 

państwowej, wojsku czy w zawodzie nauczyciela, doprowadziły do częściowego 

osłabienia więzi plemiennych. Z drugiej strony preferowany przez Europejczyków system 

pośredniego zarządzania, polegający na oparciu się w sprawowaniu rządów na lokalnej 

elicie, wzmacniał tradycyjne struktury społeczne i osłabiał tendencje modernizacyjne. 

Doprowadził również do wzrostu świadomości odrębności poszczególnych grup i nasilił 

rywalizację między nimi. Europejczycy bardzo często odwoływali się do zasady „dziel  

i rządź”, opierając sprawowanie kontroli nad danym terytorium na jednej z grup 

etnicznych i ograniczając udział w rządach pozostałych wspólnot. Sytuacja ta była 

szczególnie widoczna w Ugandzie, rządzonej przez Brytyjczyków dzięki wykorzystywaniu 

animozji pomiędzy państwami przedkolonialnymi, wchodzącymi w jej skład. 

                                                 
444 Somali Francuskie - ze względu na niewielką powierzchnię i warunki klimatyczne, nie przedstawiało 
wartości gospodarczej, ale było bardzo ważne ze względów strategicznych. 
445 Por. P. Woodward, The Horn of Africa…, s. 20 oraz H. Zins, Historia Afryki Wschodniej, Wrocław 1986, 
s. 213. 
446 A.M. Kostecki, Somalia. Zarys historyczno-socjologiczny, Warszawa 1976, s. 84. 
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 Dziedzictwem kolonializmu były również zmiany w strukturze religijnej państw 

Rogu Afryki. Podczas panowania egipskiego w Sudanie postępowała islamizacja,  

z ekspansją Europejczyków wiąże się natomiast mniej lub bardziej otwarte promowanie 

chrześcijaństwa, a przynajmniej brak utrudnień dla działań misjonarzy. Niejednokrotnie 

władze brytyjskie podejmowały decyzje korzystne dla wyznań chrześcijańskich. 

Najbardziej dobitnym i brzemiennym w skutki działaniem tego typu było wyznaczenie na 

południu Sudanu tzw. dystryktu zamkniętego, co skutecznie zahamowało postępy islamu 

na tym obszarze. „Urzędnicy kolonialni na ogół z życzliwością odnosili się do wysiłków 

misjonarzy, a nieraz dofinansowywali działalność szkół misyjnych. Chrześcijaństwo, jako 

religia zdobywców, uważane było przez Afrykanów za źródło sukcesu, uosabianego przez 

białych. Zapewniało ono między innymi dostęp do nauki i stwarzało możliwość zdobycia 

miejsca pracy”447. Należy równocześnie podkreślić, że relacje chrześcijaństwa i islamu  

z religiami rodzimymi nie były jednokierunkowe. Pod ich wpływem wielkie wyznania 

monoteistyczne ulegały pewnym modyfikacjom, co znalazło swój wyraz z takich nurtach, 

jak „afrochrześcijaństwo”448 i „czarny islam”449. 

 Wszystkie wymienione powyżej procesy polityczne, gospodarcze, społeczne, 

kulturowe i religijne, ściśle ze sobą powiązane, były bardzo długotrwałe i toczyły się  

z różną intensywnością w poszczególnych posiadłościach kolonialnych oraz w Etiopii. 

Zachodziły one nie tylko podczas epoki kolonialnej, ale również w trakcie uzyskiwania 

niepodległości przez kolejne państwa i trwały także po uniezależnieniu się od metropolii. 

Wycofanie się Europejczyków przyśpieszyło niektóre z tych procesów, gdyż m.in. 

zwiększyło zapotrzebowanie na rodzimą kadrę w służbach publicznych i armii. Wymusiło 

też na miejscowych elitach konieczność szybszego niż oczekiwały zmierzenia się  

z wyzwaniami, związanymi ze sprawowaniem samodzielnych rządów. 

 

W latach zimnowojennej rywalizacji Stanów Zjednoczonych i Związku 

Radzieckiego, Róg Afryki doświadczył wielu kryzysów i konfliktów, zarówno 

wewnętrznych, jak i międzynarodowych. Najważniejszymi z nich były: toczący się od lat 

50. (z przerwą w latach 1972-1983) konflikt pomiędzy rządem w Chartumie a rebeliantami 

z południa Sudanu, rewolucja i obalenie monarchii w Etiopii w latach 70., walka 
                                                 
447 S. Piłaszewicz, Religie Afryki, Warszawa 2000, s. 255. 
448 Szczegółowo o Kościołach afrochrześcijańskich: Tamże, s. 279-299. 
449 „Określenie <<czarny islam>> […] jest terminem umownym, odnoszącym się do systemu dogmatów  
i rytuałów religijnych opartych wprawdzie na <<Koranie>> i na teologicznych interpretacjach tej świętej 
księgi, lecz przesiąkniętych w mniejszym lub większym stopniu lokalnymi wierzeniami i wzbogaconych 
religijnymi wyobrażeniami czarnych Afrykanów.” Tamże, s. 225. 
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narodowowyzwoleńcza Erytrejczyków, która pociągnęła za sobą upadek reżimu Mengistu 

oraz wojna etiopsko-somalijska z lat 1977-78, w wyniku której doszło do zmian w polityce 

sojuszniczej zaangażowanych państw. Konflikty nie ominęły pozostałych państw 

„większego” Rogu Afryki. W Somali Francuskim (od 1967 r. – Francuskim Terytorium 

Afarów i Issów) od końca lat 60. Issowie prowadzili walkę z popieranymi przez 

Francuzów Afarami. Po uzyskaniu niepodległości w 1977 r. i przejęciu władzy przez 

Issów, Afarowie wystąpili przeciw rządowi. Konflikt – z różną intensywnością – toczył się 

aż do 2000 r. Uganda doświadczyła krwawych dyktatur Idiego Amina i Miltona Obote. 

Względną stabilizację przyniosło dopiero przejęcie władzy przez Yoweriego Museveniego 

w połowie lat 80. Opanowanie konfliktów odbyło się jednak kosztem wprowadzenia 

„miękkiego” autorytaryzmu. W trakcie zimnej wojny najbardziej stabilnym państwem 

Rogu pozostawała Kenia, której scena polityczna była zdominowana przez Narodowy 

Afrykański Związek Kenii (Kenya African National Union, KANU). W ciągu czterech 

pierwszych dekad niepodległości urząd prezydenta sprawowało jedynie dwóch polityków 

– Yomo Kenyatta (do 1978 r.) i Daniel arap Moi (1978-2002). System jednopartyjny  

i autorytarne przywództwo prawdopodobnie uchroniło Kenię przez niestabilnością, która 

dotknęła pozostałe państwa Rogu. 

Zarówno przyczynami, jak i konsekwencjami konfliktów ery zimnowojennej były 

permanentne kryzysy ekonomiczne we wszystkich państwach. Elity polityczne nie 

sprostały ogromowi wyzwań, które przyjęły na siebie, przejmując władzę z rąk 

europejskich kolonizatorów. W efekcie na przełomie lat 80. i 90. XX w. poziom życia  

w państwach Rogu Afryki był niższy niż trzydzieści lat wcześniej. Postulowane przez 

wszystkich rządzących dążenia do budowy jedności i wspólnej tożsamości obywateli 

okazały się jedynie deklaracjami. Jeśli coś jednoczyło poszczególne grupy etniczne w 

Sudanie i Etiopii czy klany w Somalii, był to opór wobec rządu centralnego. Ze względu 

na postrzeganie państwa jako narzędzia wywierania wpływu i wykorzystywania 

teoretycznie wspólnych zasobów dla „swoich”, wojenne sojusze miały charakter wyłącznie 

taktycznych porozumień. Najpełniej uwidoczniło się to w Somalii, choć dostrzegalne było 

również w rywalizacji Dinków i Nuerów na południu Sudanu. Co istotne, wysiłki 

społeczności międzynarodowej na rzecz zakończenia wymienionych konfliktów 

ograniczały się do działań dyplomatycznych. W żadnym z przypadków ONZ nie 

zdecydowała o powołaniu operacji pokojowej. 

Zakończenie zimnej wojny zbiegło się z przełomowymi wydarzeniami  

w państwach Rogu Afryki. W 1989 r. władzę w Sudanie przejęło wojsko, wspierane przez 
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fundamentalistów islamskich. Nowy reżim okazał się niezdolny do rozwiązania konfliktu 

ze zbuntowanym południem. W 1991 r. upadły dyktatury w Etiopii i Somalii. 

Współpracujący Tigrajczycy i Erytrejczycy obalili reżim Mengistu Haile Mariama.  

Ci drudzy uzyskali prawo do przeprowadzenia referendum niepodległościowego, 

natomiast pierwsi – pod przywództwem Melesa Zenawiego – przejęli władzę w Etiopii. Po 

kilku latach pomiędzy niedawnymi sojusznikami doszło do konfliktu zbrojnego  

(1998-2000), zakończonego zachowaniem status quo. W Somalii połączone siły klanów 

pozbawiły władzy Mohameda Siada Barre, lecz wkrótce później obóz zwycięzców uległ 

dezintegracji. Państwo pogrążyło się w serii konfliktów wewnętrznych. W latach 90. walki  

o władzę toczyły się również w Dżibuti. Ich intensywność była jednak zdecydowanie 

mniejsza niż w Somalii, a rządząca elita zdołała ustabilizować sytuację w najmniejszym 

państwie Rogu. W tym samym czasie w Kenii toczyły się procesy demokratyzacyjne, 

natomiast w Ugandzie umacniały się rządy Yoweriego Museveniego. 

Pierwsze kilkanaście lat XXI w. stanowi przedłużenie burzliwej dekady lat 90.  

XX w. Kilkudziesięcioletni konflikt rządu centralnego w Chartumie z secesjonistami  

z południa Sudanu dobiegł końca. Sudan Południowy uzyskał niepodległość w 2011 r., 

lecz jego stosunki z Sudanem pozostają napięte, a sytuacja wewnętrzna – wysoce 

niestabilna. W samym Sudanie w 2003 r. rozpoczął się konflikt w zachodniej prowincji 

Darfur. Od 2000 r. systematycznie podejmowane były próby utworzenia stałych instytucji 

władzy w Somalii. Ostatecznie, zdołano je powołać w 2012 r., m.in. dzięki wydatnemu 

wsparciu politycznemu i militarnemu społeczności międzynarodowej. Umacnianie rządu 

centralnego i budowanie pokoju w Somalii będzie prawdopodobnie procesem znacznie 

bardziej długotrwałym. Nierozwiązany pozostaje spór pomiędzy Etiopią i Erytreą. W Kenii 

na przełomie 2007 i 2008 r. doszło do starć na tle polityczno-etnicznym. Jedynie Uganda  

i Dżibuti doświadczają względnej stabilności, choć odbywa się to kosztem ograniczenia 

swobód obywatelskich przez „miękkie” autorytaryzmy. 

 

3.3. Problem dysfunkcyjności państw w Rogu Afryki 
 Wszystkie państwa Rogu Afryki zmagają się z problemem permanentnej słabości 

struktur państwowych. Zjawisko to, określane w literaturze przedmiotu i dyskursie 

medialnym najczęściej jako „upadek państwa” (state failure), będzie w niniejszej pracy 

definiowane przy pomocy terminu „dysfunkcyjność państwa” (state disfunctionality). 

Drugie z pojęć jest szersze (co pozwala na oznaczenie nim większej grupy państw) oraz 
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bardziej neutralne (w mniejszym stopniu stygmatyzujące) w stosunku do pierwszego450.  

Za Mariną Ottaway można przyjąć, iż dysfunkcyjność państwa występuje w dwóch 

wymiarach: pozytywnym i negatywnym. Pierwszy oznacza, iż „nie wykształciło ono 

wystarczających zdolności administracyjnych, które umożliwiałyby rzeczywiste 

wprowadzenie w życie decyzji podejmowanych przez jego kierownictwo. Dysfunkcyjność 

negatywna opiera się natomiast na niezdolności państwa do powstrzymania innych 

organizmów państwowych od przejęcia jego terytorium”451. 

 Najpopularniejszym rankingiem państw dysfunkcyjnych jest The Failed States Index 

(FSI, Indeks Państw Upadłych), opracowywanym od 2005 r. przez organizację Fundusz 

Pokoju i magazyn „Foreign Policy”. W 2014 r. nazwę rankingu zmieniono na The Fragile 

States Index (Indeks Państw Wrażliwych)452. Zgodnie z tymi zestawieniami, problem 

dysfunkcyjności  państw przybiera znaczące rozmiary w Rogu Afryki. Państwa regionu 

rokrocznie zajmują czołowe miejsca w opracowywanym od 2005 r. zestawieniu.  

W dziewięciu z dziesięciu rankingów na pierwszych pozycjach zostały sklasyfikowane: 

Sudan (dwukrotnie, w latach 2006 i 2007), Somalia (aż sześciokrotnie, w latach  

2008-2013) oraz Sudan Południowy (jednokrotnie, w 2014 r.). Co więcej, w 2014  

r. wszystkie państwa regionu poza Sudanem zajęły miejsca wyższe niż w 2005 r. Nawet 

mając na uwadze metodologiczne ograniczenia FSI, dane te świadczą o nasilaniu się 

problemu dysfunkcyjności w Rogu Afryki453. Trend ten jest szczególnie niepokojący  

w odniesieniu do Etiopii i Kenii jako państw, które ze względu na swój potencjał 

polityczny, militarny i ekonomiczny w znacznej mierze decydują o poziomie stabilności 

regionu. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
450 Problemy definicyjne, związane z pojęciem „dysfunkcyjności państwa”, omawiają R. Kłosowicz,  
J. Mormul, Pojęcie dysfunkcyjności państw – geneza i definicje [w:] Państwa dysfunkcyjne i ich 
destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe, red. R. Kłosowicz, Kraków 2013, s. 11-36. 
451 Tamże, s. 20. 
452 Fragile States Index, <http://ffp.statesindex.org/>, dostęp z 13.08.2014. 
453 Metodologiczne ograniczenia Failed States Index omawia P. Ścigaj, Problemy metodologiczne w badaniu 
państw dysfunkcyjnych [w:] Państwa dysfunkcyjne…, s. 37-69. 
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Tabela 3.2. Pozycja państw Rogu Afryki w Indeksie Państw Upadłych (Wrażliwych) w latach 2005-2014.  
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dżibuti nieklasyfikowane 71 71 74 68 60 53 50 45 

Erytrea 55 54 50 44 36 30 28 23 25 23 

Etiopia 30 26 18 16 16 17 20 17 19 19 

Kenia 25 34 31 26 14 13 16 16 17 18 

Somalia 5 7 3 1 1 1 1 1 1 2 

Sudan 3 1 1 2 3 3 3 3 3 5 

Sudan 

Płd. 

 

Część Sudanu 
Niepodległy, ale 

klasyfikowany 

łącznie z 

Sudanem 

4 1 

Uganda 27 21 15 16 21 21 21 20 22 22 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Indeksu Państw Upadłych (Wrażliwych) za lata 2005-2014. 

 Failed (Fragile) States Index zbudowany jest w oparciu o dwanaście wskaźników 

dysfunkcyjności państwa, podzielonych na trzy grupy-wymiary dysfunkcyjności. Wśród 

czynników społecznych wymienia się: (1) presję demograficzną (demographic pressures), 

w tym katastrofy naturalne, choroby, zanieczyszczenie środowiska; (2) uchodźcy i osoby 

wewnętrznie przesiedlone (refugees and Internally Displaced Persons, IDPs), w tym 

wysiedlenia, występowanie obozów uchodźców; (3) prześladowania grup (group 

greviances), w tym dyskryminacja, przemoc religijna, przemoc etniczna oraz (4) odpływ 

kapitału ludzkiego i „drenaż mózgów” (human flight and brain drain). Do wskaźników 

ekonomicznych zaliczono: (1) nierównomierny rozwój gospodarczy (uneven economic 

development) oraz (2) ubóstwo i recesję gospodarczą (poverty and economic decline),  

w tym bezrobocie wśród młodych i dług publiczny. Za najbardziej rozbudowany wymiar 

dysfunkcyjności państwa autorzy FSI uznają uwarunkowania polityczne i militarne. Są to: 

(1) legitymizacja państwa (state legitimacy), w tym poziom korupcji czy partycypacji 

politycznej obywateli, demokratyczność systemu politycznego; (2) usługi publiczne 

(public services), w tym dostęp do edukacji i jakość opieki zdrowotnej; (3) prawa 

człowieka i rządy prawa (human rights and rule of law), w tym wolności obywatelskie  

i wolność prasy; (4) aparat bezpieczeństwa (security aparatus), w tym konflikty 

wewnętrzne, zamachy stanu, proliferacja broni, zamieszki, protesty, występowanie 

zjawiska więźniów politycznych; (5) podzielone elity (factionalized elites), w tym w tym 

walki o władzę i oszustwa wyborcze; (6) interwencja zewnętrzna (external intervention),  
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w tym obecność sił pokojowych, pomoc zagraniczna, zewnętrzne interwencje zbrojne, 

sankcje454. 

 Biorąc pod uwagę metodologię sporządzania rankingu, wysoka pozycja państw 

Rogu Afryki nie stanowi zaskoczenia. Wymienione wskaźniki dysfunkcyjności, będące 

podstawą FSI, konstytuują równocześnie katalog problemów występujących w różnym 

(najczęściej znaczącym) stopniu w niemal wszystkich państwach regionu. Polityczno-

militarny wymiar dysfunkcyjności został przedstawiony powyżej, w części rozdziału 

poświęconej analizie przebiegu konfliktów wewnętrznych w Sudanie/Sudanie 

Południowym i Somalii oraz wojny etiopsko-erytrejskiej. Warto nadmienić, że także 

pozostałe trzy państwa Rogu – Dżibuti, Kenia i Uganda – w epoce pozimnowojennej 

zmagały się z takimi zjawiskami, jak konflikt wewnętrzny (Uganda – Armia Bożego 

Oporu, Dżibuti – ruch oporu Afarów, Kenia – zamieszki po wyborach prezydenckich i 

parlamentarnych na przełomie 2007 i 2008 r.), naruszanie praw człowieka i zasady rządów 

prawa (np. ustawy przewidujące kary więzienia za homoseksualizm w Ugandzie), korupcja  

(wg. Transparency International w 2013 r. najmniej skorumpowanym państwem Rogu było 

Dżibuti, sklasyfikowane w corocznym rankingu na 36 miejscu)455. Pozostałe wymiary 

(ekonomiczny i społeczny) dysfunkcyjności państw regionu zostaną omówione w dalszej 

części rozdziału. 

 Konflikty wewnętrzne i międzynarodowe są zarówno przyczyną, jak  

i konsekwencją dysfunkcyjności państw. Przyczyną – gdyż walki toczone na jego 

terytorium osłabiają struktury państwa, zakłócają działalność ekonomiczną i zaburzają 

życie społeczne. Konsekwencją – ponieważ niezdolność władz państwowych do 

sprawowania kontroli nad danym terytorium, utrata przez nie legitymizacji, naruszanie 

praw mniejszości narodowych, religijnych i/lub etnicznych, itp. uznawane są za czynniki 

konfliktogenne. Wywołanie konfliktu zbrojnego przez władze państwa może mieć na celu 

odwrócenie uwagi społeczeństwa od kryzysu ekonomicznego lub stanowić próbę 

wzmocnienia legitymizacji rządzących. Wydaje się, że w Rogu Afryki logika ta stosowana 

jest przez władze Erytrei – w demonizowaniu Etiopii Isaias Afewerki upatruje szansę na 

utrzymanie dominującej pozycji w życiu politycznym państwa. 

 Ze względu na konfliktogenny potencjał, dysfunkcyjność państw  stanowi 

wyzwanie dla społeczności międzynarodowej, podejmującej próby odpowiedzi na  

                                                 
454 Failed States Index Methodology, <http://www.fundforpeace.org/global/?q=fsi-about>, dostęp  
z 30.12.2013. 
455 Corruption Perception Index 2013, <http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/>, dostęp z 30.12.2013. 
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konflikty zbrojne. Zagadnienie to zostało poddane analizie w rozdziale drugim niniejszej 

dysertacji. W tym miejscu należy jedynie nadmienić, że w warunkach państwa 

dysfunkcyjnego trzy klasyczne zasady prowadzenia operacji pokojowych – zgoda stron na 

obecność sił międzynarodowych, bezstronność oraz ograniczone użycie siły – stają się albo 

bardzo trudne do urzeczywistnienia, albo poważnie ograniczają możliwości oddziaływania 

sił pokojowych na konflikt. To właśnie konieczność podejmowania operacji w państwach 

dysfunkcyjnych sprawiła, iż w ramach ONZ stopniowo redefiniuje się powyższe zasady. 

Zmiany w doktrynie prowadzenia operacji pokojowych idą w kierunku przyznania siłom 

międzynarodowym większej swobody działania i możliwości stosowania siły wobec stron 

konfliktu zagrażających pokojowi. Co więcej, dysfunkcyjność państw doprowadziła do 

zmiany nie tylko sposobu prowadzenia operacji, ale też skłoniła społeczność 

międzynarodową do poszerzenia ich zakresu. Wiele operacji podejmowanych po zimnej 

wojnie, a szczególnie po roku 2000, zawiera elementy budowania państwa (state building). 

Są to działania, mające na celu wzmocnienie (a w niektórych przypadkach – budowę) 

instytucji państwowych, przede wszystkim z sektora bezpieczeństwa. Podsumowując, 

dysfunkcyjność państw, zmieniając charakter prowadzonych konfliktów zbrojnych,  

w istotny sposób modyfikuje sposób odpowiedzi społeczności międzynarodowej na te 

konflikty, także w państwach Rogu Afryki. 

 

3.4. Wpływ podmiotów zewnętrznych na bezpieczeństwo w Rogu Afryki 
 W części pracy poświęconej historii Rogu Afryki wielokrotnie wspomniano, że na 

wydarzenia w regionie aktywnie oddziaływały państwa położone poza nim. Motywy tego 

zaangażowania były różne. W połowie lat 80. William J. Foltz, analizując strategiczne 

role, jakie odgrywa kontynent afrykański, wymienił pięć elementów456. Role te można  

w mniejszym bądź większym stopniu odnieść do opisania znaczenia Rogu Afryki  

w globalnej strategii mocarstw po zimnej wojnie. Zdaniem badacza, Afryka była i jest 

ważna ze względu na/jako: 

 przeszkoda (obstacle) – ta rola kontynentu wynikała z położenia na drodze 

morskiej z Europy do Indii. Do czasu otwarcia Kanału Sueskiego Afryka (także jej 

wschodnia część) była postrzegana jako przeszkoda – wielka „masa ziemi”, którą 

trzeba okrążyć, by dotrzeć do Azji Wschodniej. Po 1869 r. Róg Afryki stał się 

istotny ze względu na: 
                                                 
456 W.J. Foltz, Africa in Great-Power Strategy [w:] Arms and the African. Military Influences on Africa’s 
International Relations, red. W.J. Foltz, H.S. Bienen, New Haven and London 1985, s. 2-10. 
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 drogi morskie (sea-lanes) – przez wody wokół Rogu Afryki przebiega jeden  

z najważniejszych szlaków transportowych, a cieśnina Bab El Mandab zaliczana 

jest przez administrację amerykańską do „wąskich gardeł” światowego transportu 

morskiego. W 2011 r. przechodziło przez nią 3,4 mln baryłek ropy dziennie457, 

 „punkt startowy” (launching pad) – o znaczeniu Rogu Afryki w tym kontekście 

świadczy fakt, że jedyna stała baza wojskowa USA w Afryce Subsaharyjskiej 

mieści się w Dżibuti. Wydaje się, że taka rola omawianego regionu wynika  

z sąsiedztwa Półwyspu Arabskiego i Zatoki Perskiej, które odgrywają kluczową 

rolę w globalnej strategii mocarstw, szczególnie Stanów Zjednoczonych, 

 surowce strategiczne (strategic resources) – Róg Afryki nie jest tak bogaty  

w surowce strategiczne, jak południowa i środkowa część kontynentu. 

Najważniejszym surowcem jest bez wątpienia ropa naftowa, wydobywana już  

w Sudanie i Sudanie Południowym oraz odkryta (wraz ze złożami gazu ziemnego) 

w Ugandzie458, Kenii459 i Etiopii460. Pozwala to sądzić, że rola tych państw  

(i całego regionu) na globalnym rynku naftowym będzie rosła w najbliższych 

latach, 

 teren zastępczy (surrogate terrain) – podczas zimnej wojny Róg Afryki stanowił 

obszar, na którym USA i ZSRR wspierały sojuszników (klientów), prowadzących 

ze sobą konflikty albo bezpośrednio, albo poprzez wspieranie ugrupowań 

opozycyjnych w państwach sąsiednich. Za obecny przejaw podobnej strategii 

należy uznać operacje militarne, prowadzone w Rogu Afryki przez Stany 

Zjednoczone w ramach globalnej wojny z terroryzmem. Jest to zgodne z zapisami 

Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2002 r.: „Będziemy niszczyć organizacje 

terrorystyczne […] identyfikując i niwecząc zagrożenie zanim osiągnie nasze 
                                                 
457 Więcej o strategicznej roli Cieśniny Bab El Mandab: World Oil Transit Chokepoints, serwis internetowy 
U.S. Energy Information Administration, 22.08.2011, 
<http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/World_Oil_Transit_Chokepoints/wotc.pdf>, (dostęp  
z 12.02.2013) oraz F.W. Enghdahl, The Yemen Hidden Agenda: Behind Al-Qaeda Scenarios, A Strategic Oil 
Transit Chokepoint, serwis internetowy Global Research, 05.01.2010, <http://www.globalresearch.ca/the-
yemen-hidden-agenda-behind-the-al-qaeda-scenarios-a-strategic-oil-transit-chokepoint/16786>, dostęp  
z 12.02.2013. 
458 Uganda confirms new oil deposits, serwis internetowy BBC News, 18.09.2012, 
<http://www.bbc.co.uk/news/business-19637784>, dostęp 12.02.2013. 
459 F. Nzwili, Kenya joins the great African oil boom with latest discoveries, serwis internetowy The 
Christian Science Monitor, 09.05.2012, <http://www.csmonitor.com/World/Africa/2012/0509/Kenya-joins-
the-great-African-oil-boom-with-latest-discoveries>, (dostęp z 12.02.2013) oraz R. O’Brien, K. Gilblom, 
First significant gas found offshore Kenya: partners, serwis internetowy Reuters, 10.09.2012, 
<http://www.reuters.com/article/2012/09/10/ozabs-kenya-gas-pancontinental-idAFJOE88901720120910>, 
dostęp z 12.02.2013. 
460 Ethiopia could have two to three billion barrels of proven oil reserves, serwis internetowy Tigrai Online, 
10.05.2012, <http://www.tigraionline.com/articles/article120530.html>, dostęp z 12.02.2013. 
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granice”461. Róg Afryki można także postrzegać jako pole rywalizacji (póki co 

głównie ekonomicznej) Stanów Zjednoczonych i Chińskiej Republiki Ludowej. 

 

 Organizacje międzynarodowe obecne są w Rogu Afryki od znacznie krótszego czasu, 

niż państwa, przede wszystkim ze względu na to, że realny wpływ na sytuację 

międzynarodową uzyskały dopiero po II wojnie światowej. Ich działalność, której zakres  

i skala rośnie systematycznie od zakończenia zimnej wojny, wiąże się z występowaniem 

konfliktów i kryzysów, w celu rozwiązywania i łagodzenia których zostały powołane. 

Szczególny stopień nagromadzenia i skomplikowania tych kryzysów (w tym problemów, 

które w niektórych częściach świata wciąż są postrzegane raczej jako kwestia odległej 

przyszłości, niż teraźniejszości, zwłaszcza rywalizacja o zasoby ekologiczne – wodę  

i ziemię uprawną) sprawia, że region staje się „polem doświadczalnym”, na którym są lub 

mogą być testowane wcześniej niespotykane rozwiązania. Jednym z przykładów tej 

sytuacji jest unikalna, hybrydowa struktura jednej z operacji pokojowych – UNAMID  

w Darfurze. 

 Zaangażowanie podmiotów zewnętrznych w Rogu Afryki nie ustało wraz  

z zakończeniem zimnej wojny. Fundamentalną zmianą, która dokonała się pod koniec lat 

80., było wycofanie się z regionu Związku Radzieckiego. Wspierająca dotąd Etiopię 

Moskwa, wobec przybierających na sile problemów wewnętrznych, zaprzestała udzielania 

pomocy reżimowi Mengistu. Po rozpadzie ZSSR jego następczyni, Federacja Rosyjska, nie 

podjęła w Rogu Afryki poważniejszych działań. Zwycięzca zimnej wojny, Stany 

Zjednoczone, po zdecydowanym sukcesie operacji Pustynna Burza, podjęły natomiast 

decyzję o zaangażowaniu sporych sił w próbę stabilizacji Somalii w latach 1992-1993. To 

właśnie wydarzenia w tym państwie, szczególnie „bitwa o Mogadiszu” w październiku 

1993 r., w znacznym stopniu zdeterminowały charakter działań USA w regionie aż do 

zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 r. Stany Zjednoczone prowadziły ostrożną 

politykę zagraniczną, wynikającą z dwóch przesłanek: przekonaniu o niewielkim 

strategicznym znaczeniu Rogu Afryki oraz o nieadekwatnej do tego znaczenia wielkości 

nakładów, jakie byłyby konieczne do aktywnego przeciwdziałania i rozwiązywania 

kryzysów. Głównymi sojusznikami USA były wówczas Etiopia i Kenia. Addis Abeba  

i Nairobi były postrzegane jako najbardziej stabilni i umiarkowani sojusznicy, których 

                                                 
461 The National Security Strategy of the United States of America, September 2002, serwis internetowy 
Global Security, <http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/national/nss-020920.pdf>, dostęp  
z 12.02.2013. 
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położenie umożliwiało kontrolowanie sytuacji w całym regionie, szczególnie osłabianie 

fundamentalistycznego reżimu w Chartumie. Wspieranie ugrupowań opozycyjnych wobec 

wrogich rządów było drugą – obok pełnego zaangażowania militarnego – formą 

interwencji, stosowanych przez Waszyngton. Kolejne to wprowadzanie sankcji (np. wobec 

Sudanu) oraz udział w negocjacjach – pełnienie roli mediatora, np. podczas konfliktu 

etiopsko-erytrejskiego w latach 1998-2000462. 

 Przekonanie o niewielkim strategicznym znaczeniu Rogu Afryki dla bezpieczeństwa 

USA uległo zmianie w wyniku zamachów terrorystycznych z 11 września 2001  

r. W przyjętej rok później Strategii Bezpieczeństwa Narodowego wśród głównych 

zagrożeń dla Stanów Zjednoczonych wymieniono państwa upadłe, jak również państwa 

wspierające ugrupowania terrorystyczne i posiadające broń masowego rażenia. Choć 

Sudan nie został przez prezydenta G.W. Busha zaliczony do tzw. „osi zła”, to jednak reżim 

w Chartumie postrzegany był jako zagrożenie, szczególnie w kontekście schronienia, 

jakiego w latach 90. udzielał Osamie Bin Ladenowi. Za „modelowe” państwo upadłe 

uznano natomiast Somalię, choć podnosi się, że zakwalifikowanie tego państwa jako 

dogodnej bazy dla terrorystów zostało dokonane raczej w drodze dedukcji, niż w wyniku 

rzetelnego zgromadzenia materiału dowodowego463. Co istotne, w NSS wskazano na Róg 

Afryki nie tylko jako na region niestabilności i słabych państw. Wymieniając pięciu 

najważniejszych sojuszników Waszyngtonu na kontynencie afrykańskim, autorzy 

dokumentu wspomnieli o Kenii i Etiopii. Stabilność trzeciego kluczowego państwa – 

Egiptu – w znacznej mierze związana jest z sytuacją w Rogu Afryki, co dobitnie ukazuje 

problem sporu o podział wód Nilu. 

 Począwszy od 2001 r., Stany Zjednoczone podjęły szereg działań, wskazujących na 

rosnące znaczenie Rogu Afryki w globalnej strategii Waszyngtonu. Przede wszystkim,  

w 2001 r. została utworzona baza wojskowa Camp Lemonnier w Dżibuti, jedyna baza 

amerykańska w Afryce Subsaharyjskiej. O jej ulokowaniu w najmniejszym państwie 

regionu decydowały względy strategiczne (położenie nad cieśniną Bab al Mandab oraz  

w bezpośrednim sąsiedztwie Półwyspu Arabskiego), jak również względna stabilność 

Dżibuti. W przeciągu dekady Camp Lemonnier awansowała do rangi „centrum operacji 

antyterrorystycznych administracji Obamy w Rogu Afryki i na Bliskim Wschodzie […] 

najbardziej użytkowanej bazy samolotów bezzałogowych poza strefą działań wojennych  

                                                 
462 P. Woodward, US Foreign Policy and the Horn of Africa, Aldershot 2006, s. 154-156. 
463 K. Menkhaus, Somalia: state collapse…, s. 67-69.  
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w Afganistanie, modelu walki z nową generacja ugrupowań terrorystycznych.”464 

Operujące z bazy w Dżibuti drony prowadzą operacje w Somalii. Należy również dodać, 

że Amerykanie utrzymują w regionie mniejsze bazy, służące wyłącznie jako punkty 

przerzutowe i postojowe dla oddziałów sił specjalnych i dronów. Tego typu instalacje 

znajdują się na Seszelach, w Kenii (Manda Bay i Camp Simba w północno-wschodniej 

części państwa) oraz w Etiopii (Hurso i Bilate)465. 

 Camp Lemmonier pełni również rolę siedziby Połączonych Sił Wielozadaniowych-

Róg Afryki (Combined Joint Task Forces-Horn of Africa, CJTF-HoA). Ta specjalna 

jednostka armii amerykańskiej została utworzona w październiku 2002 r. z zadaniem 

„prowadzenia operacji militarnych, działań i ćwiczeń w celu pokonania organizacji 

terrorystycznych i transnarodowych zagrożeń oraz wzmocnienia operacyjnych  

i instytucjonalnych zdolności wojsk państw partnerskich w Afryce Wschodniej w celu 

promowania bezpieczeństwa i stabilności wewnątrz tych państw oraz w całym 

regionie.”466 CJTF-HoA podlegają USAFRICOM. United States Africa Command  to 

utworzone w 2008 r. dowództwo regionalne, które symbolizuje nowe podejście 

Amerykanów do rozwiązywania kryzysów. AFRICOM jest „złożony zarówno  

z wojskowego, jak i cywilnego personelu. […] Dowódca AFRICOM ma dwóch zastępców 

- wojskowego i cywilnego. […] Wysiłki mają na celu zaprowadzenie pokoju  

i bezpieczeństwa wśród mieszkańców Afryki, a także lansowanie celów, takich jak: 

rozwój, zdrowie, edukacja, demokracja i wzrost gospodarczy w Afryce”467. Wspomniane 

powyżej „wzmacnianie zdolności wojsk państw partnerskich” przejawia się w szkoleniach 

żołnierzy (m.in. Ugandyjczyków biorących udział w misji AMISOM w Somalii) oraz 

dostawach sprzętu (np. do Etiopii468). Amerykanie udzielili armii etiopskiej wsparcia 

wywiadowczego podczas operacji w Somalii w latach 2006-2009. Co istotne, Waszyngton 

włączył się również w wysiłki na rzecz zwalczania piractwa morskiego na wodach wokół 

                                                 
464 C. Whitlock, Remote U.S. base at core of secret operations, serwis internetowy Washington Post, 
25.10.2012, <http://articles.washingtonpost.com/2012-10-25/world/35499227_1_drone-wars-drone-
operations-military-base>, dostęp z 11.02.2013. 
465 M. Zenko, E. Welch, Where the Drones Are, serwis internetowy Foreign Policy, 29.05.2012, 
<http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/05/29/where_the_drones_are?page=full>, dostęp z 12.02.2013; 
oraz D. Volman, Obama and U.S. Military Engagement in Africa, serwis internetowy Foreign Policy in 
Focus, 05.05.2010, <http://www.fpif.org/articles/obama_and_us_military_engagement_in_africa>, dostęp  
z 12.02.2013. 
466  The Horn of Africa, <http://www.hoa.africom.mil/>, dostęp z 12.02.2013. 
467 R. Kłosowicz, United States Africa Command (AFRICOM) [w:] Amerykomania. Księga jubileuszowa 
ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Mani, t.2., red. W. Bernacki i A. Walaszek, Kraków 2012, s. 438. 
468 A.G. Mariam, US Military Assistance to Ethiopia and Ethiopia’s Gross Human Rights Abuses, Gadaa, 
2.06.2009, <http://gadaa.com/oduu/654/2009/06/02/us-military-assistance-to-ethiopia-and-ethiopias-gross-
human-rights-abuses/>, dostęp z 11.02.2013. 
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Rogu Afryki469. USA dostarczają okręty do Połączonych Sił Morskich (Combined 

Maritime Forces, CMF)470. 

 Zaangażowanie militarne jest tylko jednym z wymiarów polityki USA wobec Rogu 

Afryki po 11 września. Aktywna w regionie pozostawała amerykańska dyplomacja,  

m.in. mając udział w wynegocjowaniu i podpisaniu Całościowego Porozumienia 

Pokojowego w Sudanie w 2005 r. W kwestii kryzysu w Darfurze, bardzo ważne znaczenie 

symboliczne miały słowa, jakie we wrześniu 2004 r. wypowiedział Sekretarz Stanu Colin 

Powell. Polityk ten stwierdził: „Uznajemy, że w Darfurze zostało popełnione ludobójstwo 

oraz że rząd Sudanu i dżandżawidzi ponoszą za nie odpowiedzialność.”471 USA wspierały 

również kolejne próby utworzenia rządu centralnego w Somalii472 oraz powstające rządy, 

m.in. udzielając im znaczącego wsparcia finansowego473. Jednak jak wykazano w części 

pracy poświęconej analizie kryzysu somalijskiego, Waszyngton traktował kolejne rządy  

w Mogadiszu raczej instrumentalnie, niż podmiotowo, np. w 2005 r. wspierając 

opozycyjny wobec TFG Sojusz na rzecz Przywrócenia Pokoju i Antyterroryzmu. 

 Drugim państwem, które wywiera wpływ na bezpieczeństwo i stabilność Rogu 

Afryki, jest Chińska Republika Ludowa. Zaangażowanie Pekinu – polityczne, militarne  

i ekonomiczne – rośnie systematycznie od lat 90. Należy przy tym podkreślić, że Chiny 

były obecne w regionie już podczas zimnej wojny. Obecnie Chińczycy utrzymują dobre 

stosunki ze wszystkimi państwami, nawet pomimo bardzo napiętych relacji pomiędzy 

niektórymi z nich, np. Sudanem i Sudanem Południowym czy Etiopią i Erytreą. Przewaga 

Pekinu nad państwami zachodnimi wynika przede wszystkim z różnic w zasadach 

prowadzenia polityki zagranicznej. O ile Zachód (przynajmniej w sferze retoryki) 

odwołuje się do wartości demokratycznych i praw człowieka, o tyle Chiny podkreślają 

znaczenie nieingerencji w sprawy wewnętrzne i niewiązania kwestii pomocy 

ekonomicznej czy sprzedaży broni z problemami wewnętrznymi, takimi jak stopień 

przestrzegania praw obywatelskich. Stanowi to niewątpliwy atut w relacjach z państwami, 

których przywódcy utrzymują się przy władzy dzięki niedemokratycznemu charakterowi 

                                                 
469 U.S. Efforts to Fight Piracy, Voice of America, 06.06.2012, <http://editorials.voa.gov/content/us-efforts-
to-fight-piracy-157799715/1493334.html>, dostęp 11.02.2013. 
470 Problem zwalczania piractwa został poddany analizie w części rozdziału poświęconej konfliktowi  
w Somalii. 
471 Powell declares genocide in Sudan, BBC News, 09.09.2004, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/3641820.stm>, 
dostęp z 11.02.2013. 
472 Por. np. Somalia: U.S. Assistance to the Transitional Federal Government, 06.03.2012, 
<http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/03/185277.htm>, dostęp z 11.02.2013. 
473 T. Dagne, Somalia: Current Conditions and Prospects for Lasting Peace, Congressional Research 
Service, Washington, 31.08.2011, s. 3.  
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systemu politycznego. Jedynym warunkiem, jaki stawiają Chińczycy, jest poparcie  

w sprawie polityki „jednych Chin”, czyli nieuznawanie przez dane państwo Republiki 

Chińskiej na Tajwanie. Obecnie wszystkie państwa Rogu Afryki utrzymują stosunki 

dyplomatyczne wyłącznie z Pekinem. Co równie istotne, ChRL rozwija przede wszystkim 

relacje na poziomie międzyrządowym, raczej unikając nawiązywania kontaktów  

z ugrupowaniami opozycyjnymi i organizacjami pozarządowymi. Jest to niewątpliwie 

korzystne dla sprawujących władzę partii i jednostek474. 

 Chiny, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych i Francji, nie posiadają bazy 

wojskowej na terytorium państw Rogu Afryki. Nie oznacza to, że chińskie oddziały nie są 

obecne w regionie. Pekin uczestniczy w wysiłkach wspólnoty międzynarodowej na rzecz 

zwalczania piractwa u wybrzeży Somalii, wykorzystując Dżibuti jako bazę zaopatrzeniową 

i postojową dla swych okrętów. Chińscy żołnierze biorą również udział w operacji 

pokojowej ONZ w Sudanie Południowym (UNMISS) oraz w operacji hybrydowej ONZ  

i UA w Darfurze (UNAMID). Co istotne, Pekin odegrał istotną rolę w przekonaniu reżimu 

w Chartumie do zaakceptowania obecności wojsk ONZ w zachodniej prowincji Sudanu. 

Należy również podkreślić, że w pierwszej dekadzie XXI w. Chiny otwarcie popierały plan 

zorganizowania nowej misji pokojowej ONZ w Somalii. Ponadto, Pekin aktywnie wspierał 

kolejne rządy centralne tego państwa. Równocześnie Chiny podejmowały działania, które 

wpływały na podsycanie toczących się konfliktów. Do tej grupy aktywności należy 

zaliczyć przede wszystkim sprzedaż broni rządowi Sudanu podczas trwania kryzysu  

w Darfurze, w tym również pomoc w uruchomieniu zakładów produkujących broń. 

Pomimo embarga ONZ, Chiny dostarczały broń również obu stronom wojny etiopsko-

erytrejskiej w latach 1998-2000. 

 W świetle przytoczonych powyżej przykładów, ocena wpływu ChRL na 

bezpieczeństwo i stabilność Rogu Afryki jest trudna. „Konstruktywne” działania nie 

wymagają poświęcenia przez Pekin dużych zasobów (w stosunku do posiadanego 

potencjału). Na przykład, zaangażowanie trzech okrętów w działania antypirackie nie 

nadwyręża zdolności chińskiej marynarki wojennej do prowadzenia operacji w innych 

regionach świata. Podobnie kontyngenty, biorące udział w operacjach pokojowych, są 

                                                 
474 Por. D. Shinn, China and the Horn of Africa, 02.11.2011, <http://pl.scribd.com/doc/74854832/China-and-
the-Horn-of-Africa-MESA-2011>, dostęp z 12.02.2013; Ch. Alden, China and Africa, Nowy Jork 2008; D.C. 
Chau, Political Warfare in Sub-Saharan Africa: U.S. Capabilities and Chinese Operations in Ethiopia, 
Kenya, Nigeria, and South Africa, 26.03.2007, 
<http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=766>, dostęp z 12.02.2013 oraz 
J.Y.S. Sheng, H. Shi, China’s African Policy in the Post-Cold War Era, Journal of Contemporary Asia, nr 
1/2009, s. 87-115. 
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stosunkowo nieliczne. Tymczasem „destruktywne” działania, szczególnie dostarczanie 

broni zwaśnionym stronom, przyczyniają się do eskalacji konfliktów i utrudnia ich 

pokojowe rozwiązanie. W warunkach, gdy walki są prowadzone przez wiele podmiotów, 

proliferacja broni jest jedną z największych przeszkód na drodze do ich zakończenia. 

Należy wreszcie mieć na uwadze, że polityczne i militarne działania Chin są jedynie 

elementem kompleksowej strategii globalnej Pekinu i pełnią rolę służebną wobec 

aktywności na polu gospodarczym. Sprzedaż broni czy obecności oddziałów pokojowych 

mają ułatwić pozyskiwanie partnerów do współpracy ekonomicznej. 

 Bardzo aktywna w Rogu Afryki po zimnej wojnie pozostaje Organizacja Narodów 

Zjednoczonych. Działania ONZ na rzecz utrzymania pokoju i bezpieczeństwa przejawiają 

się przede wszystkim w prowadzeniu analizowanych w niniejszej pracy operacji 

pokojowych i zostaną szczegółowo przedstawione w kolejnych rozdziałach dysertacji.  

W tym miejscu warto jedynie zaznaczyć, że Róg Afryki po zimnej wojnie pozostaje 

obszarem, w którym ONZ podejmuje stosunkowo dużą liczbę operacji. Do tej pory 

zakończyły się cztery z nich: UNOSOM I i UNOSOM II w Somalii, UNMIS w Sudanie  

i UNMEE na granicy etiopsko-erytrejskiej. Wciąż trwają natomiast trzy misje: UNMISS, 

UNISFA oraz – prowadzona wspólnie z Unią Afrykańską – UNAMID. 

 Działania ONZ w regonie nie ograniczają się do podejmowania operacji pokojowych. 

W rozwiązanie kryzysów oraz łagodzenie ich skutków zaangażowany jest szereg 

wyspecjalizowanych agend i powoływanych ad hoc jednostek Organizacji. Sytuacja ta jest 

szczególnie widoczna w przypadku Somalii. Po niepowodzeniu misji UNOSOM I i II,  

w 1995 r. utworzono Biuro Polityczne Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Somalii 

(United Nations Political Office for Somalia, UNPOS) ze Specjalnym Przedstawicielem 

Sekretarza Generalnego (Special Representative of the Secretary-General for Somalia, 

SRSG) na czele. Ponadto, w rozwiązanie kryzysu w tym państwie zaangażowanych jest 

szereg innych podmiotów z rodziny Narodów Zjednoczonych: FAO, ILO, IOM, IRIN, 

OCHA, UNAIDS, UNDP, UNESCO, UNPFA, UN-HABITAT, UN WOMEN, UNHCR, 

UNICEF, UNSOA, WHO, WFP. Ze względu na specyfikę kryzysów w Somalii (i w całym 

Rogu Afryki), najważniejszymi spośród wymienionych są: Wysoki Komisarz Narodów 

Zjednoczonych ds. Uchodźców (United Nations High Commissioner for Refugees, 

UNHCR), Światowy Program Żywnościowy (World Food Programme, WFP) oraz Biuro 
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Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Spraw Humanitarnych (United Nations Office 

for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA)475. 

 Instrumentem oddziaływania ONZ na sytuację w Rogu Afryki są również sankcje, 

nakładane przez Radę Bezpieczeństwa na pojedyncze państwa (np. Sudan w przypadku 

kryzysu w Darfurze) lub zwaśnione strony (np. Etiopię i Erytreę podczas wojny w latach 

1998-2000). Forma tych sankcji jest różna, np. podczas trwania kryzysu w Darfurze, Rada 

wprowadziła ograniczenia w swobodzie poruszania się przez osoby bezpośrednio 

zaangażowane w konflikt oraz zamroziła część ich zasobów. Ponadto, wprowadzono 

embargo na dostawy broni do Sudanu. Co oczywiste, efektywność niektórych sankcji jest 

poważnie ograniczona, zarówno przez ich „obchodzenie” przez niektóre państwa  

(w omawianym przypadku, mimo embarga, Chiny i Rosja nie zaprzestały dostaw sprzętu 

dla rządu w Chartumie), jak również przez specyfikę granic państw w Rogu Afryki (ich 

długość oraz warunki terenowe, które ograniczają możliwości kontroli)476. 

 W rozwiązanie konfliktów i kryzysów w Rogu Afryki włącza się również Unia 

Europejska. Podstawą zaangażowania tej organizacji jest przekonanie, że bezpieczeństwo 

państw członkowskich jest powiązane ze stabilnością i dobrobytem w innych regionach 

świata, szczególnie bliskich geograficznie. Działania UE w Rogu Afryki wynikają również 

z  prowadzenia aktywnej polityki w dziedzinie pomocy rozwojowej, ochrony praw 

człowieka, promowania demokracji i udzielania pomocy humanitarnej. O ile jednak  

w wielu regionach świata zaangażowanie Unii ma charakter wyłącznie pozamilitarny  

i ogranicza się do dostarczania pomocy humanitarnej lub wysiłków mediacyjnych, o tyle 

odpowiedzią organizacji na kryzysy w Rogu Afryki są również operacje pokojowe oraz 

misje szkoleniowe. 

 Choć Czad i Republika Środkowoafrykańska nie są postrzegane jako państwa Rogu 

Afryki, to jednak podjęta w latach 2008-2009 operacja EUFOR Chad/CAR (European 

Union Force Chad/Central African Republic), była bezpośrednią reakcją Brukseli na 

kryzys w Darfurze. Największa jak dotąd operacja pokojowa UE miała na celu ochronę 

ludności cywilnej i personelu ONZ, jak również zapewnienie bezpiecznych warunków do 

dostarczania i udzielania pomocy humanitarnej uchodźcom, którzy znaleźli się na 

terytoriach Czadu i Republiki Środkowoafrykańskiej w wyniku konfliktu w zachodnim 

                                                 
475 Więcej o UNPOS: United Nations Political Office for Somalia, 
<http://unpos.unmissions.org/Default.aspx?tabid=9705&language=en-US>, dostęp z 13.02.2013. 
476 Security Council Committee established pursuant to resolution 1591 (2005) concerning the Sudan, United 
Nations, <http://www.un.org/sc/committees/1591/>, dostęp z 13.02.2013. 



206 
 

Sudanie477. Około 3700 żołnierzy (w tym ok. 2000 z Francji) miało również zapewnić, że 

nie nastąpi „przelewanie się” (spill over) konfliktu przez granice państw. Po 13-14 

miesiącach funkcjonowania, siły UE przekazały swoje zadania oenzetowskiej misji 

MINCURAT478. 

 Kryzys w Somalii oraz jedno z jego następstw – rozwój piractwa morskiego – był 

bezpośrednią przyczyną powołania pierwszej w historii operacji morskiej Unii 

Europejskiej, EU NAVFOR ATALANTA (European Union Naval Force). Misja została 

ustanowiona w listopadzie 2008 r. w celu ochrony statków dostarczających pomoc 

humanitarną oraz zapobiegania piractwu. Podobnie jak w przypadku EUFOR Chad/CAR, 

także w tej operacji wiodącą rolę odgrywa Francja, choć w misji uczestniczy ponad 

dwadzieścia państw europejskich, nie tylko należących do UE (np. Norwegia). Co więcej, 

działania antypirackie prowadzą również jednostki państw pozaeuropejskich, w tym okręty 

amerykańskie, rosyjskie, chińskie, indyjskie i japońskie. Ocenia się, że trwająca wciąż 

misja „wpływa także na kształt pozostałych działań w rejonie Afryki Wschodniej, 

zapewniając stabilność wsparcia żywnościowego dla Somalii, ale także będąc pośrednio 

wsparciem dla misji europejskiej EUTM w Somalii”479. 

 Wspomniana powyżej misja EUTM (European Union Training Mission) została 

powołana w 2010 r. i ma na celu szkolenie somalijskich sił bezpieczeństwa, co ma 

umożliwić władzom tego państwa zaprowadzenie efektywnej kontroli nad całym jego 

terytorium oraz ochronę ludności cywilnej. W styczniu 2013 r. okres funkcjonowania 

EUTM został przedłużony do marca 2015 r., co wskazuje na wolę długoterminowego 

zaangażowania UE w Somalii. Jednocześnie zadeklarowano, że wraz z poprawą stanu 

bezpieczeństwa, możliwe jest przeniesienie misji z Ugandy (gdzie obecnie prowadzone są 

szkolenia) do Somalii480.  

 Misja EUTM w Somalii koordynuje swe wysiłki z ONZ, Unią Afrykańską i innymi 

państwami, wspomagającymi rząd w Mogadiszu. Innym przykładem tego typu działań jest 

Misja wspierająca UE dla AMIS II, która trwała od lipca 2005 r. do końca 2007 r. (kiedy 

AMIS przekazała obowiązki misji UNAMID). W jej ramach cywilni i wojskowi specjaliści 

                                                 
477 P. Frankowski, I. Słomczyńska, Unia Europejska-Afryka…, s. 186. 
478 Tamże, s. 184-188. 
479 Tamże, s. 191. 
480 E. Stamatoukou, EUTM was extended for two years, New Europe, 23.02.2013,  
<http://www.neurope.eu/article/eutm-somalia-was-extended-two-years>, dostęp z 13.02.2013 oraz EU 
military mission to contribute to the training of the Somali Security Forces (EUTM Somalia), European 
Union, 26.03.2012, 
<http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/missionPress/files/Fact%20sheet%20EUTM%20-
%20EN_March%20201201.pdf>, dostęp z 13.02.2013. 
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zapewniali Afrykanom pomoc planistyczną i techniczną, odbywały się również szkolenia 

żołnierzy z państw afrykańskich481. Oprócz zaangażowania żołnierzy oraz specjalistów 

cywilnych, Unia Europejska udziela również wsparcia finansowego dla operacji 

pokojowych w regionie, przede wszystkim dla AMISOM482. 

 Poza angażowaniem się w rozwiązywanie konfliktów i kryzysów w Rogu Afryki 

poprzez Unię Europejską, państwa członkowskie tej organizacji prowadzą również 

niezależną od Brukseli politykę wobec państw regionu. Ze względu na kolonialną 

przeszłość, najaktywniejszymi państwami europejskimi w Rogu Afryki pozostają Wielka 

Brytania i Francja. Stopień ich zaangażowania jest jednak wyraźnie mniejszy, niż  

w przypadku USA, ChRL i UE. Państwa te skupiają się na utrzymaniu dobrych stosunków 

ze swoimi byłymi koloniami. Francja, posiadająca bazę wojskową w Dżibuti, gwarantuje 

bezpieczeństwo tego państwa, co znalazło odzwierciedlenie np. podczas dżibutyjsko-

erytrejskich starć granicznych w 2008 r. Wpływy Paryża w pozostałych państwach regionu 

są mniejsze, choć konflikty i kryzysy, do jakich w nich dochodzi, w pewnym stopniu 

oddziałują na francuską politykę zagraniczną. Najpełniej uwidoczniło się to podczas 

wydarzeń w Darfurze. Ze względu na zagrożenie, jakie konflikt ten stanowił dla 

francuskich interesów w Czadzie, Paryż zdecydowanie poparł unijną misję EUFOR 

Chad/CAR. Wielka Brytania utrzymuje z kolei dobre relacje z Kenią i Ugandą, państwami 

należącymi do Wspólnoty Narodów. Narzędziem polityki Londynu wobec tych państw jest 

raczej pomoc rozwojowa, niż działania polityczne i militarne483. Należy jednak nadmienić, 

że od 1963 r. Brytyjczycy szkolą swoich żołnierzy w bazie Kahawa w Kenii484. Na 

sytuację w regionie Rogu Afryki oddziałują również inne państwa europejskie (np. 

                                                 
481 EU Support to AMIS (Darfur), European Union, <http://www.consilium.europa.eu/eeas/security-
defence/eu-operations/completed-eu-operations/eu-support-to-amis-%28darfur%29?lang=en>, dostęp  
z 13.02.2013 oraz P. Frankowski, I. Słomczyńska, Unia Europejska-Afryka…, s. 196-199. 
482 AMISOM, Europan Commission, <http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-
cooperation/peace/peace-support-operations/amisom_en.htm>, dostęp z 11.02.2013. 
483 Np. dla Ugandy Wielka Brytania jest czwartym największym donatorem pomocy zagranicznej, po Banku 
Światowym, Afrykańskim Funduszu Rozwoju i Stanach Zjednoczonych. W 2007 r. rząd w Londynie 
zobowiązał się do dostarczenia w ciągu 10 lat pomocy rozwojowej o wartości 700 mln funtów. Jednak  
w 2012 r. doszło do zawieszenia udzielania pomocy, ze względu na skandale korupcyjne w Ugandzie. Por. 
A. Kelly, L. Ford, Aid to Uganda: How the UK government is supporting the country, The Guardian, 
30.01.2009, <http://www.guardian.co.uk/katine/2009/jan/30/dfid-aid-to-uganda>, dostęp z 11.02.2013; 
Uganda’s Relations with the UK, Uganda High Commission London, 11.11.2009, 
<http://www.ugandahighcommission.co.uk/MenuSections/BilateralRelations.aspx>, dostęp z 11.02.2013 
oraz UK cuts aid to Ugandan government, BBC News, 16.11.2013,  <http://www.bbc.co.uk/news/uk-
20368182>, dostęp z 11.02.2013. 
484 Recruiting, selection and training, The British Army, 
<http://www.armedforces.co.uk/army/listings/l0142.html>, dostęp z 11.02.2013 oraz K. Manson, UK 
military ties to Kenya reviewed, Financial Times, 23.01.2013, <http://www.ft.com/cms/s/0/c1941eee-4a96-
11e2-968a-00144feab49a.html#axzz2IpVVzQFG>, dostęp z 11.02.2013. 
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Włochy, Norwegia) i azjatyckie (państwa Zatoki Perskiej i Indie). Zaangażowanie tych 

podmiotów skupia się jednak głównie na sferze gospodarczej oraz udzielaniu pomocy 

rozwojowej i humanitarnej. Za działania na rzecz pokoju i bezpieczeństwa można 

natomiast uznać mediacje (np. w 2010 r. mediacji w konflikcie granicznym między Erytreą 

i Dżibuti podjął się Katar)485 oraz dostarczanie kontyngentów do operacji pokojowych (na 

tym polu szczególnie aktywne pozostają Bangladesz i Pakistan). 

 

3.5. Systemy polityczne państw Rogu Afryki 
 Zgodnie z założeniami teorii demokratycznego pokoju, państwa o ustroju 

demokratycznym nie prowadzą ze sobą wojen. Co więcej, są również bardzo ostrożne  

w podejmowaniu wszelkich akcji militarnych, nawet przeciwko państwom 

niedemokratycznym. Specyfika systemu demokratycznego wymusza bowiem na 

politykach zachowawczość w podejmowaniu decyzji o użyciu sił zbrojnych, gdyż wiąże 

się to z dużymi potencjalnymi kosztami ekonomicznymi i społecznymi. Upraszczając 

podnosi się, że tzw. body-bag effect, czyli wysoka wrażliwość społeczeństw 

demokratycznych na ofiary wśród własnych obywateli, poważnie ogranicza swobodę 

decyzyjną polityków, obawiających się utraty poparcia i władzy w przypadku 

zaangażowania w konflikt zbrojny. Ukrytym założeniem teorii demokratycznego pokoju 

jest przypisywanie większej „agresywności” państwom niedemokratycznym. Można więc 

wnioskować, że jeśli w całym regionie międzynarodowym występują państwa, którymi 

rządzą przywódcy autorytarni, region ten będzie się cechował wysokim stopniem 

niestabilności. 

 Spośród ośmiu państw Rogu Afryki, obecnie tylko Kenia (i to dopiero od ustąpienia 

Daniela arap Moi w 2002 r.) spełnia podstawowe standardy demokratyczne486. 

Wydarzenia, do jakich doszło po wyborach parlamentarnych i prezydenckich w 2007 r., 

wskazują na dużą wrażliwość instytucji demokratycznych w tym państwie. Dokonanie 

oceny ustroju politycznego Sudanu Południowego nie jest możliwe, bowiem państwo to 

uzyskało niepodległość zaledwie w 2011 r. Wydaje się, że czynniki, takie jak: dominująca 

pozycja, jaką Tymczasowa Konstytucja z 2011 r. przyznaje prezydentowi; rola, jaką  

                                                 
485 Qatar to mediate between Djibouti and Eritrea on border dispute,  Sudan Tribune, 
<http://www.sudantribune.com/spip.php?article35327>, dostęp z 23.01.2013. 
486 Koncepcję „minimalnego warunku demokracji” sformułował Norberto Bobbio. Polega on na 
„niekwestionowanym prawie obywateli do bezpośredniego lub pośredniego wpływania na treść polityki 
państwa i podejmowane przez sprawujących władzę decyzje.”: M. Bankowicz, Demokracja. Zasady, 
procedury, instytucje, Kraków 2006, s. 37. 
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w systemie politycznym odgrywa Ludowy Ruch Wyzwolenia Sudanu oraz ogromny 

wpływ armii na życie polityczne pozwalają sądzić, że najmłodsze państwo regionu może 

stać się w najbliższym czasie państwem niedemokratycznym. Na uwagę zasługuje również 

przypadek Somalii. Po 21 latach bez stałych instytucji władzy, w 2012 r. powołano 

parlament oraz wybrano prezydenta. W przyjętej w tym samym roku konstytucji deklaruje 

się przywiązanie do zasad demokratycznych. Wprowadzenie tych zapisów w życie będzie 

jednak bardzo trudne, zważywszy na toczące się w tym państwie konflikty. 

 W pozostałych pięciu państwach regionu – Etiopii, Erytrei, Sudanie, Ugandzie  

i Dżibuti – występują rządy autorytarne o różnym charakterze487. We wszystkich 

wymienionych państwach wybory parlamentarne i prezydenckie odbiegają od standardów 

demokratycznych, działania opozycji politycznej są ograniczane, a prawa i wolności 

obywatelskie – łamane. Należy jednak podkreślić, że każde z tych państw posiada 

specyfikę, np. „miękki” autorytaryzm ugandyjski zdecydowanie różni się od „twardego” 

autorytaryzmu erytrejskiego. 

 Omawianie ustrojów politycznych poszczególnych państw przekracza ramy 

niniejszej pracy. W kontekście analizowanych zagadnień istotne jest natomiast to, jak 

występowanie rządów autorytarnych przekłada się na stabilność wewnętrzną oraz politykę 

międzynarodową tych państw. W przypadku polityki wewnętrznej, istnienie rządów 

autorytarnych jest zarówno wynikiem, jak i przyczyną niestabilności oraz postrzegania 

państwa jako narzędzia dominacji jednej grupy etnicznej, religijnej czy politycznej nad 

pozostałymi. Ich wprowadzenie było odpowiedzią na nieudolne zarządzanie sprawami 

państwa przez polityków parlamentarnych oraz ciągłe spory na szczytach władzy.  

W innych przypadkach stanowiło wynik systematycznego przekraczania konstytucyjnych 

uprawnień przez rządzących. Nie można jednak stwierdzić, że rządy autorytarne lepiej 

poradziły sobie z wyzwaniami gospodarczymi i społecznymi, co dobitnie ukazuje przykład 

Sudanu. W państwie tym wojskowi, którzy przejęli władzę w wyniku zamachu stanu  

w 1989 r., nie doprowadzili do rozwiązania kryzysów wewnętrznych. W przypadku 

najważniejszego z nich zmuszeni byli – na skutek swej bezkompromisowej polityki  

w latach wcześniejszych – zgodzić się na secesję południa. Jednocześnie wydaje się, że 

integralność terytorialna wschodniego sąsiada Sudanu – Etiopii – utrzymywana jest  

                                                 
487 Jak twierdzi M. Bankowicz: „[…] w politologii termin <<autorytaryzm>> występuje w trzech 
podstawowych znaczeniach i oznacza: 1) niedemokratyczny system rządów, 2) postawę czy też dyspozycję 
psychiczną ujawniającą się w trakcie działań i zachowań związanych z władzą, 3) rodzaj ideologii 
politycznej.” Za: M. Bankowicz, Niedemokratyzmy, Kraków 2011, s. 12. W niniejszej pracy termin 
„autorytaryzm” będzie rozumiany w pierwszym z powyższych znaczeń. 
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w dużej mierze dzięki tłumieniu tendencji separatystycznych przez autorytarny reżim  

w Addis Abebie. Prowadzenie tego rodzaju działań nie byłoby możliwe w państwie 

demokratycznym. Powyższe przykłady skłaniają do postawienia pytania o to, czy 

niezależnie od ustroju niektóre państwa Rogu Afryki, np. Etiopia i (mimo secesji południa) 

Sudan, mogą przetrwać w obecnym kształcie terytorialnym. W dłuższej perspektywie 

czasowej demokratyzacja ustroju Etiopii i umożliwienie udziału w sprawowaniu władzy 

poszczególnym grupom etnicznym oznaczałaby prawdopodobnie secesję niektórych 

prowincji. Wobec faktu, iż żądania terytorialne niektórych grup pokrywają się, wyłonienie 

się kilku niezależnych państw sprawiłoby, że dotychczasowe konflikty wewnętrzne 

przerodziłyby się w spory międzynarodowe. 

 Wpływ ustroju na politykę zagraniczną państwa jest równie złożony. Pomimo 

autorytarnego charakteru niemal wszystkich państw regionu, wcale nie występuje konflikt 

„każdego z każdym”. Co więcej, niektóre państwa aktywnie działają na rzecz rozwiązania 

kryzysów i konfliktów, nawet jeśli ich interesy strategiczne wydają się niezagrożone. 

Przykładem podejmowania takich działań jest Uganda. Rządzący od połowy lat  

80. prezydent Yoweri Museveni zdecydował o zaangażowaniu kilku tysięcy żołnierzy 

ugandyjskich w misję AMISOM pomimo tego, że wpływ kryzysu somalijskiego na 

bezpieczeństwo jego państwa jest niewielki. Uganda nie może liczyć na wymierne 

korzyści ekonomiczne, czym tłumaczy się jej zaangażowanie w konflikty w 

Demokratycznej Republice Konga. Decyzja władz w Kampali może natomiast wynikać z 

chęci pozyskania sprzętu dla armii oraz jej wyszkolenia (czym zajmują się Amerykanie), 

jak również z dążenia do podniesienia swego prestiżu na arenie międzynarodowej. 

Niezależnie od motywów udziału w misji AMISOM, zaangażowanie Ugandy w 

rozwiązanie kryzysu somalijskiego stanowi dowód na konstruktywną rolę, jaką w polityce 

międzynarodowej mogą odgrywać państwa autorytarne. Kojarzenie ich li tylko z 

awanturniczymi działaniami, zagrażającymi regionalnemu i globalnemu bezpieczeństwu, 

wydaje się tym samym nieuprawnione. 

 Należy jednak podkreślić, że Róg Afryki dostarcza również przykładów 

przeciwnych. Rządzący Erytreą od uzyskania niepodległości w 1993 r. Isaias Afewerki 

prowadzi politykę zagraniczną, której wpływ na stabilność regionu należy ocenić 

zdecydowanie negatywnie. Świadczą o tym konflikty graniczne z Etiopią, Dżibuti  

i Jemenem, jak również wspieranie ugrupowań walczących z kolejnymi, powołanymi przy 

udziale społeczności międzynarodowej, rządami Somalii. Działania Etiopii wobec prób 

ustanowienia sprawnej władzy w Mogadiszu, w tym wrogość okazywana Tymczasowemu 
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Rządowi Narodowemu na początku XXI w., również dostarczają uzasadnienia tezy, że 

rządy autorytarne przedkładają własne interesy nad możliwość zaprowadzenia pokoju  

w państwach ościennych. 

 Jak wynika z powyższej analizy, ustrój państwa wpływa zarówno na stabilność 

wewnętrzną, jak i działania podejmowane przez dane państwo na arenie międzynarodowej. 

Należy podkreślić, że w sferze tej nie występują jednoznaczne zależności. Autorytarny 

charakter niektórych reżimów pozwala „utrzymywać w ryzach” separatystyczne tendencje 

grup etnicznych zamieszkujących dane państwo. Z drugiej strony prowadzi także do 

wzmocnienia poczucia odrębności i zagrożenia grupy przez „wspólnego wroga”.  

W polityce zagranicznej autorytarni przywódcy podejmują działania zarówno zagrażające 

regionalnemu bezpieczeństwu, jak i przyczyniające się do rozwiązywania kryzysów. 

Trudno tym samym jednoznacznie stwierdzić, czy demokratyzacja państw przyczyniłaby 

się do zmniejszenia liczby i ograniczenia intensywności konfliktów i kryzysów w Rogu 

Afryki. 

 

3.6. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa w Rogu 

Afryki 
 Wśród czynników konfliktogennych, które równocześnie należy wziąć pod uwagę 

przy planowaniu działań z zakresu prewencji i opanowywania konfliktów, bardzo istotne 

są uwarunkowania ekonomiczne i społeczne. Kompleksowym wskaźnikiem, który łączy 

pola gospodarki i życia społecznego, jest Wskaźnik Rozwoju Społecznego (Human 

Development Index, HDI). HDI opracowywany jest rokrocznie od 1990 r. pod auspicjami 

Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development 

Programme, UNDP). Składają się na niego trzy wymiary: (1) długie i zdrowe życie (long 

and healthy life); (2) wiedza (knowledge) oraz (3) standard życia (a decent standard of 

living). Pierwszy z nich jest określany poprzez szacowaną długość życia, drugi – przez 

średnią liczbę lat edukacji oraz szacowaną liczbę lat edukacji, natomiast trzeci – przez 

PKB wg parytetu siły nabywczej na osobę w dolarach USA. HDI jest wyrażony liczbą od  

0 do 1; im większa liczba, tym wyższy jest poziom rozwoju społecznego w danym 

państwie488. 

 

 
                                                 
488 Human Development Index. Technical Notes, 
<http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2013_en_technotes.pdf>, dostęp z 31.12.2013. 
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Tabela 3.3. Wskaźnik Rozwoju Społecznego państw Rogu Afryki oraz w Norwegii w latach 1990-2012 
 1990 2000 2005 2012* 

Dżibuti --- --- 0,405 0,445 

Erytrea --- --- --- 0,351 

Etiopia --- 0,275 0,387 0,396 

Kenia 0,463 0,447 0,472 0,519 

Somalia --- --- --- --- 

Sudan  

Sudan 

Południowy 

0,301 0,364 0,390 0,414 

Uganda 0,306 0,375 0,408 0,456 

Norwegia 0,852 0,922 0,952 0,955 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Human Development Report 2013, 
<http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/14/hdr2013_en_complete.pdf>, dostęp z 31.12.2013. 
* W 2010 r. nastąpiła zmiana metodologii sporządzania rankingu. 
 

 Jak wynika z powyższej tabeli, HDI w państwach Rogu Afryki systematycznie 

rośnie, choć wciąż są one klasyfikowane jako państwa o niskim rozwoju społecznym. 

Porównanie z liderem rankingu – Norwegią – prowadzi do interesującego wniosku. HDI 

państw regionu jest dwukrotnie niższy w stosunku do norweskiego. Ponadto, o ile 

norweski HDI w latach 1990-2012 wzrósł o 0,103, o tyle najwyższy wzrost w regionie 

wyniósł 0,150 (Uganda). Regionalny lider, Kenia, zanotowała wzrost jedynie o 0,056. 

Oznacza to, że przepaść pomiędzy państwami Rogu a państwami wysoko rozwiniętymi 

zmniejsza się tylko w niektórych przypadkach – państw „startujących” z bardzo niskiego 

poziomu. W latach 1990-2012 Kenia oddaliła się od najwyżej rozwiniętej Norwegii  

– w 1990 r. różnica między nimi wynosiła 0,389, natomiast w 2012 r. – 0,436. Ukazuje to 

skalę zapóźnień ekonomiczno-społecznych, z jakimi zmagają się rządy państw Rogu 

Afryki. 

 Węższą miarą w stosunku do HDI jest PKB per capita, mierzone parytetem siły 

nabywczej. „Parytet siły nabywczej uzyskiwany jest poprzez porównanie poziomu cen dla 

określonego koszyka towarów i usług, które zostały wybrane, tak aby były 

reprezentatywne dla modelu konsumpcji w poszczególnych państwach”489. Jak wynika  

z tabeli 3.4., w 2012 r. największy PKB per capita występował w Sudanie, choć wysoce 

                                                 
489 Słownik: Parytet siły nabywczej (PPPs), Eurostat, 
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Purchasing_power_parities_(PPPs)
/pl>, dostęp z 5.01.2014. 
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prawdopodobne jest, iż pod tym względem wyżej sytuowało się Dżibuti. Najuboższym 

państwem – zgodnie ze statystykami Banku Światowego – była Erytrea. Należy przy tym 

podkreślić, że PKB per capita stanowi wartość uśrednioną. Wysoki wskaźnik Sudanu nie 

odzwierciedlał poziomu życia przeciętnego obywatela tego państwa, gdyż wynikał  

z uzyskiwania przez Chartum dochodów ze sprzedaży ropy naftowej. PKB per capita nie 

uwzględnia bowiem poziomu rozwarstwienia społecznego, które w warunkach 

afrykańskich jest znaczące. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez autora pracy  

w Etiopii w lutym i marcu 2013 r., rzeczywista siła nabywcza ludności tego państwa jest 

niewielka490. 
 
Tabela 3.4. PKB per capita, mierzone parytetem siły nabywczej (purchasing power parity, PPP), wyrażone 
w dolarach USA wg kursu z 2013 r. 
 1990 2000 2005 2012 

Dżibuti 1895 1582 1915 --- 

Erytrea 395 533 551 557 

Etiopia 462 614 1109 

Kenia 1033 1141 1340 1737 

Somalia --- --- --- --- 

Sudan  722 1139 1514 2162 

Sudan 

Południowy 

--- 

Uganda 413 687 902 1330 

Luksemburg 30351 53648 68290 88286 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego, 
<http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?page=4>, dostęp z 31.12.2013. 
 

 Interesującym wskaźnikiem, który w pełni obrazuje niski stopień rozwoju 

społeczno-gospodarczego państw Rogu Afryki, jest odsetek populacji żyjący poniżej 

granicy ubóstwa, ustalonej na 1,25 USD dziennie. Niestety, autor uzyskał dostęp do 

danych dla zaledwie połowy państw regionu. Wynika z nich, że w państwach  

o najwyższym tempie rozwoju gospodarczego w ostatnich latach – Etiopii, Kenii  

i Ugandzie – poniżej granicy ubóstwa żyło odpowiednio 39%, 43,3% i 51,5% populacji. 

                                                 
490 Na przykład, przejazd popularnym transportem publicznym w stolicy, Addis Abebie, kosztował ok. 2 
birry. Tymczasem za butelkę Coca Coli trzeba było zapłacić ok. 7 birrów. Oznacza to, ze po odliczeniu 
kosztów zakupu paliwa oraz opłaceniu „nawoływacza” (osoby odpowiedzialnej za gromadzenie pasażerów), 
kierowca musi przewieźć około 10 osób (czyli wykonać jeden kilkukilometrowy kurs), by zapracować na 
butelkę Coca Coli. 
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Tabela 3.5. Procent populacji żyjący poniżej granicy ubóstwa (1,25 USD dziennie) w latach 2002-2011, 
wyrażony w procentach. 
Państwo 2002-2011 

Dżibuti 18,8 

Erytrea --- 

Etiopia 39 

Kenia 43,4 

Somalia --- 

Sudan  --- 

Sudan Południowy --- 

Uganda 51,5 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Human Development Report 2013, 
<http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/14/hdr2013_en_complete.pdf>, dostęp z 31.12.2013. 
 

Tabela 3.6 przedstawia dane dotyczące wzrostu gospodarczego w państwach Rogu 

Afryki w latach 1990-2012. Jak wynika z danych Banku Światowego, z wyjątkiem państw 

sudańskich, wszystkie pozostałe państwa regionu doświadczyły w ostatnich dwóch 

dekadach wzrostu gospodarczego. Liderem jest pod tym względem Etiopia, osiągająca  

w niektórych latach wynik dwucyfrowy. Ciekawy przypadek stanowią państwa sudańskie 

– stabilny wzrost gospodarczy pierwszej dekady XXI w. wynikał głównie ze sprzedaży 

ropy naftowej. Po secesji południa w 2011 r., oba państwa doświadczyły załamania 

gospodarczego. W wyniku okresowych przerw w wydobyciu (i sprzedaży) ropy, w 2012 r. 

PKB Sudanu zmniejszył się o 10%, natomiast Sudanu Południowego – niemal o połowę. 

Ukazuje to efemeryczny charakter wzrostu gospodarczego w niektórych państwach. Przy 

wszelkich analizach wzrostu i rozwoju gospodarczego, należy także brać pod uwagę fakt,  

że w warunkach afrykańskich jest on „konsumowany” przez równoczesny, wysoki 

przyrost liczby ludności. Jest to szczególnie widoczne w przypadku Etiopii i Ugandy –  

w 2012 r. populacja pierwszego państwa zwiększyła się o 2,6%, natomiast drugiego –  

o 3,4%491. Oznacza to, że w przypadku Ugandy równa wzrost liczby ludności był taki sam, 

jak wzrost PKB. 

 

 

 

                                                 
491 Population growth (annual %), World Bank, <http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW>, 
dostęp 5.01.2014. 
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Tabela 3.6. Wzrost PKB w państwach Rogu Afryki w latach 1990-2012, wyrażony w procentach. 
 1990 2000 2005 2012 

Dżibuti --- 0,4 3,2 --- 

Erytrea 2,7 -3,1 2,6 7 

Etiopia 6,1 11,8 8,5 

Kenia 4,2 0,6 5,9 4,6 

Somalia -1,5 --- --- --- 

Sudan  -5,5 6,3 7,5 -10,1 

Sudan 

Południowy 

-47,6 

Uganda 6,5 3,1 6,3 3,4 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego, 
<http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?page=4>, dostęp z 31.12.2013. 
 

 Przyczyn niskiego poziomu rozwoju gospodarczo-społecznego państw Rogu Afryki 

można upatrywać m.in. w archaicznej strukturze ich gospodarek. Na przykładzie Niemiec 

można stwierdzić, że w państwach wysoko rozwiniętych rolnictwo wytwarza znikomą 

część PKB (0,8%), zatrudniając niewielki odsetek siły roboczej (1,6%), przemysł – 30,5%, 

zatrudniając 24,6% siły roboczej, natomiast sektor usług – 68,8%, zatrudniając 73,8% siły 

roboczej. Tymczasem w Rogu Afryki (pomijając Dżibuti), w rolnictwie zatrudnionych jest 

aż 75-85% siły roboczej państw regionu, jednak w sektorze tym wytwarza się od 12,2% do 

59,6% PKB. Dla porównania, sektor usług wytwarza od 33,5% do 60,8% PKB, 

zatrudniając zaledwie 10-13% siły roboczej. W Etiopii, 10% siły roboczej, zatrudnionej  

w sektorze usług, wytwarza 43,2% PKB. Na podstawie badań terenowych, jakie autor 

przeprowadził w 2013 r. w Etiopii można stwierdzić, iż nawet w sektorze usług występuje 

w tym państwie przerost zatrudnienia. Proste prace usługowe, np. na stacjach 

benzynowych i w restauracjach, wykonywane są przez znacznie większą liczbę osób w 

stosunku do zapotrzebowania. Oznacza to, że znacznie mniejszy odsetek zatrudnionych w 

usługach mógłby wytwarzać około połowy PKB. 
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Tabela 3.7. Struktura gospodarek państw Rogu Afryki wg udziału w produkcji PKB w 2012 r. 
 Rolnictwo Przemysł Usługi 
Dżibuti 3,1 16,9 80 
Erytrea 12,2 26,9 60,8 

Etiopia 46,2 10,6 43,2 

Kenia 29,3 17,4 53,6 

Somalia 59,3 7,2 33,5 

Sudan  27,7 31,2 41,1 

Sudan Południowy Brak danych 

Uganda 23,5 27,2 49,3 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z CIA The World Factbook, 
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/>, dostęp z 31.12.2013. 
 
Tabela 3.8. Struktura gospodarek państw Rogu Afryki wg zatrudnienia 
 Rolnictwo Przemysł Usługi 
Dżibuti Brak danych 
Erytrea (2004) 80 20 
Etiopia (2012) 85 5 10 (2012) 
Kenia (2007) 75 25 (2007) 
Somalia Brak danych 
Sudan wraz z 
Sudanem 
Południowym 
(1998) 

80 7 13 

Uganda (1999) 82 5 13 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z CIA The World Factbook, 
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/>, dostęp z 31.12.2013. 
 

 Jak wynika z powyższych, uproszczonych analiz, poziom rozwoju gospodarczo-

społecznego wszystkich państw Rogu Afryki jest bardzo niski. Jego pochodną jest skrajne 

ubóstwo, nie pozwalające na realizację najbardziej podstawowych potrzeb. Przykład 

Sudanu z lat 2011-2013 pokazuje, że zubożenie znacznej części społeczeństwa, przy 

występujących równocześnie napięciach na tle politycznym, może okresowo 

destabilizować sytuację w danym państwie. Z kolei rozwój piractwa morskiego w Somalii 

świadczy o tym, że brak środków do życia może skutkować rozwojem przestępczości 

zorganizowanej, mającej realny wpływ na stosunki międzynarodowe w wymiarze 

globalnym. Niski poziom rozwoju gospodarczo-społecznego jest nie tylko źródłem 

zagrożeń dla bezpieczeństwa, stanowi także skutek konfliktów zbrojnych. Walki i trwała 

destabilizacja sytuacji utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej i podnoszą jej 
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koszty, nie sprzyjają długoterminowym inwestycjom, w tym szczególnie zagranicznym, 

tworzą także podatny grunt pod rozwój procederów przestępczych. 

 Choć operacje pokojowe stanowią działania ze sfery bezpieczeństwa, polityki  

i – coraz częściej – życia społecznego, nie podejmując zadań związanych z ekonomią, 

faktycznie promują określony porządek gospodarczy. Kładąc nacisk na zasady 

demokratyczne i podkreślając wagę praw człowieka – a więc wartości mających swe 

źródło w zachodniej myśli politycznej – operacje pokojowe sprzyjają budowie 

kapitalistycznej gospodarki wolnorynkowej, związanej z zachodnią myślą ekonomiczną. 

W warunkach silnego wpływu operacji pokojowej na proces budowania państwa  

(np. AMISOM w Somalii), jej funkcjonowanie „otwiera na świat” gospodarkę tego 

państwa. Rząd, uzależniony od wojskowej pomocy z zagranicy, ma ograniczone 

możliwości odmowy w przypadku chęci prowadzenia działalności gospodarczej na 

terytorium państwa przez podmioty z państw dostarczających wojsk lub środków 

finansowych na prowadzenie operacji. „Skutkiem ubocznym” operacji może więc być 

stopniowe włączanie danego państwa do gospodarki regionalnej i globalnej. 

 

3.7. Infrastruktura transportowa 
 W większości państw afrykańskich stopień rozwoju sieci transportowej jest niski. 

Róg Afryki nie stanowi wyjątku – długość utwardzonych dróg w państwach regionu jest 

niewielka. W Kenii, posiadającej najlepiej rozwiniętą sieć drogą w Rogu Afryki, długość 

utwardzonych dróg wynosi 11189 km. Dla porównania, w Ukrainie (podobnej pod 

względem powierzchni) utwardzonych jest ponad 166 000 km dróg. Szczególnie trudna 

sytuacja panuje w Sudanie Południowym – w państwie o powierzchni prawie 620 000 km2, 

sieć drogowa liczy 7000 km492. Jedynie niewielka część z nich jest przejezdna przez cały 

rok493. 

 

 

 

 

 

                                                 
492 Roadways, The World Factbook, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/fields/2085.html>, dostęp z 4.01.2014. 
493 Dane Banku Światowego odnośnie sieci drogowej Sudanu Południowego różnią się w stosunku do 
szacunków CIA. Wg Banku liczy ona 12600 km, z czego przejezdnych przez cały rok jest ok. 4000 km dróg, 
czyli ok. 30%.  Za: W. Lacher, South Sudan: International…, s. 8. 
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Tabela 3.9. Sieć drogowa w państwach Rogu Afryki w kilometrach 
 Całkowita długość 

dróg 
Długość dróg 
utwardzonych 

Długość 
pozostałych dróg 

Dżibuti (2000) 3056 1226 1839 

Erytrea (2000) 4010 874 3136 

Etiopia (2007) 44 359 6064 38 295 

Kenia (2013) 160 878 11 189 149 689 

Somalia (2000) 22 100 2608 19 492 

Sudan (2000) 11 900 4320 7580 

Sudan Południowy 
(2010) 

7000 Brak danych Brak danych 

Uganda (2011) 20 000 3264 16 736 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie CIA The World Factbook, 
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2085.html>, dostęp z 4.01.2014. 

 

Niski poziom rozwoju sieci drogowej wywiera znaczący wpływ zarówno na życie 

polityczne i gospodarczo-społeczne tych państw, jak również na działanie sił 

międzynarodowych. Niewielka ilość dróg, przejezdnych przez cały rok, utrudnia budowę  

i funkcjonowanie sprawnej administracji państwowej oraz zbieranie podatków. 

„Widoczność władzy”, rozumiana jako świadomość obecności struktur państwowych, 

tworzona m.in. poprzez kontrolowanie terytorium państwa przez siły wojskowe i 

policyjne, jest niewielka. Możliwość i szybkość reagowania aparatu państwowego na 

sytuacje kryzysowe, w tym grożące eskalacją napięcia na tle etnicznym, religijnym czy 

społecznym, są ograniczone. Brak dróg wpływa również na możliwości rozwoju 

gospodarczego. Transport dóbr jest wolniejszy i bardziej kosztowny. Rolnicy z terenów 

słabo skomunikowanych ze skupiskami ludności nie mają możliwości sprzedaży płodów 

rolnych, co zmniejsza produktywność rolnictwa. 

Wpływ niewielkiej ilości dróg na działalność sił międzynarodowych w danym 

państwie jest bardzo widoczny. Podobnie jak w przypadku państwowych wojska i policji, 

także oddziały ONZ lub UA wypełniają swoje zadania głównie poprzez zaznaczanie 

swojej obecności. Nierzadko podkreśla się, że sama świadomość operowania na danym 

obszarze sił międzynarodowych oddziałuje stabilizująco. Poczucie bezpieczeństwa 

ludności cywilnej zwiększa się, a potencjalni walczący są mniej skorzy do podejmowania 

działań. Warunkiem koniecznym wywierania tego rodzaju wpływu jest możliwość 

sprawnego przemieszczania się patroli, czyli istnienie sieci drogowej. 
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Problemy związane z infrastrukturą transportową stanowiły istotny czynnik 

konfliktogenny w relacjach pomiędzy Etiopią  i Erytreą. Jak wspomniano, wojna z lat 

1988-2000 wybuchła na tle sporów o opłaty tranzytowe dla etiopskiego handlu, 

prowadzonego przez erytrejskie porty Assab i Massaua. Także napięcia pomiędzy 

Sudanem i Sudanem Południowym wynikają m.in. z niemożności ustalenia korzystnych 

dla obu stron stawek za tranzyt południowosudańskiej ropy naftowej przez terytorium 

Sudanu. Świadome tego państwa regionu podejmują próby rozwoju sieci transportowej.  

W ostatnich latach najważniejszą inicjatywę stanowi LAPSSET (Lamu Port - South Sudan 

- Ethiopia Transport Corridor). Jest to projekt infrastrukturalny, który swym zasięgiem 

obejmuje terytoria trzech państw – Kenii, Sudanu Południowego i Etiopii. Planowany 

okres realizacji inwestycji to lata 2012-2030, natomiast całkowity koszt szacowany jest na 

około 25 bilionów USD. Docelowo w skład LAPSSET mają wejść następujące elementy: 

port morski w Lamu (w północno-wschodnia Kenia), rafineria w porcie w Lamu, rurociąg 

łączący pola naftowe w Sudanie Południowym z rafinerią i portem w Lamu, nowoczesne 

autostrady i linie kolejowe, łączące Lamu z Addis Abebą i Jubą, lotniska w kenijskich 

miastach Lamu, Isiolo i Lokichogio, ośrodki wypoczynkowe w Lamu, Isiolo i na brzegach 

Jeziora Turkana oraz infrastruktura towarzysząca, np. elektryczna i telekomunikacyjna494. 

 

3.8. Broń ręczna i lekkie uzbrojenie 
 Choć nie wypracowano oficjalnej definicji broni ręcznej i lekkiego uzbrojenia 

(small arms and light weapons, SALW), przyjmuje się, iż jest to broń używana 

indywidualnie (small arms) lub przez 2-3 osoby (light weapons), w tym przede wszystkim 

pistolety, karabiny maszynowe, przenośne wyrzutnie rakiet itp.495. SALW cechuje się: 

niskim kosztem i dostępnością, wysoką śmiertelnością (powodowaniem dużej liczby 

ofiar), prostością i trwałością, łatwością przenoszenia oraz użycia nie tylko przez wojsko i 

policję, ale także cywilów496. Zdaniem Biura Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. 

Rozbrojenia (United Nations Office for Disarmament Affairs, UNODA): „większość ofiar 

konfliktów spowodowana jest przez wykorzystywanie broni ręcznej, która zbiera 

                                                 
494 K. Tlałka, Implikacje projektu infrastrukturalnego LAPSSET dla Rogu Afryki [w:] Ex Africa semper 
aliquid novi, t. 2, red. J. Łapott, M. Tobota, Żory 2014, s.137-154. 
495 The United Nations Small Arms Review Conference 2006. Frequently Asked Questions, serwis 
internetowy ONZ, <http://www.un.org/events/smallarms2006/faq.html>, dostęp z 4.01.2014 oraz Definitions 
of Small Arms and Light Weapons, serwis internetowy Small Arms Survey, 
<http://www.smallarmssurvey.org/weapons-and-markets/definitions.html>, dostęp z 4.01.2014. 
496 Small Arms and Light Weapons: Africa, Report of African Council of Religious Leaders, 
<http://www.un.org/disarmament/education/docs/SALW_Africa.pdf>, dostęp z 4.01.2014, s. 6. 
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szczególnie śmiertelne żniwo pośród ludności cywilnej. […] SALW przyczynia się do 

naruszania praw człowieka, w tym zabójstw, okaleczeń, gwałtów, porwań, tortur oraz 

przymusowej rekrutacji dzieci do grup zbrojnych”497.  

Powszechność dostępu do SALW jest szczególnie widoczna w Rogu Afryki498. 

Choć wszystkie osiem państw regionu przystąpiły do Regionalnego Centrum ds. Broni 

Ręcznej w Regionie Wielkich Jezior, Rogu Afryki i Państwach Sąsiednich (Regional 

Centre on Small Arms in the Great Lakes Region, the Horn of Africa and Bordering States, 

RECSA), powołanego w 2005 r., nie przyczyniło się to do rozwiązania omawianego 

problemu499. Jej „popularność” związana jest z prowadzeniem walki 

narodowowyzwoleńczej, ale przede wszystkim z zimnowojenną rywalizacją USA i ZSRR. 

Obecnie powszechność SALW jest jedną z przyczyn trudności, na jakie napotyka rząd 

centralny w Mogadiuszu, podejmujący próby stabilizacji państwa. Proliferacja broni 

ręcznej sprawia, że konflikty bywają rozstrzygane przy pomocy bardziej brutalnych  

i śmiercionośnych metod, pociągają więc za sobą znaczną liczbę ofiar. Jest to szczególnie 

widoczne podczas tzw. cattle vendeta w Sudanie Południowym, np. pomiędzy grupami 

Lou Nuer i Murle500. 

Powszechność SALW sprawia, że zakończenie konfliktów zbrojnych w Rogu 

Afryki staje się w praktyce niemożliwe. Ponadto, zjawisko to przyczynia się do 

długotrwałości problemu upadku państw, gdyż w praktyce odbiera państwu monopol na 

stosowanie przemocy. Jak podkreśliła Rada Bezpieczeństwa ONZ w rezolucji nr 2117 

(2013) z 26 września 2013 r., SALW stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa personelu 

operacji pokojowych, jak również dla efektywności tych działań501.  Powyższe 

uwarunkowania sprawiają, że ważnym elementem mandatu wielu operacji pokojowych jest 

przeprowadzenie działań z zakresu Rozbrojenia, Demobilizacji i Reintegracji 

(Disarmament, Demobilization and Reintegration, DDR). DDR zakłada m.in. 

„gromadzenie, dokumentację, kontrolę i usuwanie broni ręcznej, amunicji, materiałów 

                                                 
497 Small Arms, serwis internetowy UNODA, <http://www.un.org/disarmament/convarms/SALW/>, dostęp  
z 4.01.2014. 
498 Por. np. P. Eavis, SALW in the Horn of Africa and the Great Lakes Region: Challenges and Way Forward, 
“The Brown Journal of World Affairs”, Spring 2002 – Volume IX, Issue 1, s. 251-260. 
499 The Regional Centre on Small Arms in the Great Lakes Region, the Horn of Africa and Bordering States, 
<http://www.recsasec.org/>, dostęp z 4.01.2014. 
500 South Sudan horror at deadly cattle vendetta, BBC News, <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-
16575153>, dostęp z 4.01.2014. 
501 United Nations Security Council Resolution 2117 (2013), S/RES/2117(2013), 26 September 2013, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2117(2013)>, dostęp z 4.01.2014. 
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wybuchowych oraz lekkiego i ciężkiego uzbrojenia od walczących, jak również – często – 

od ludności cywilnej”502. 

 

3.9. Zróżnicowanie etniczne i religijne 
 Choć pomiędzy zróżnicowaniem etnicznym a konfliktem zbrojnym nie zachodzi 

prosta relacja (nie w każdym państwie wieloetnicznym dochodzi do konfliktów), 

występowanie wielu grup etnicznych w obrębie jednego państwa stanowi potencjalny 

czynnik konfliktogenny. Należy przy tym podkreślić, iż podłożem konfliktów w Afryce  

(w tym w Rogu Afryki) w żadnym przypadku nie są wyłącznie kwestie etniczne i religijne. 

„Interpretowanie konfliktów na płaszczyźnie <<plemiennej>> jest z zasady rasistowskie, 

gdyż sugeruje, że państwa afrykańskie są w pewien sposób pierwotne i niżej rozwinięte 

[…] Taka interpretacja jest w najlepszym wypadku powierzchowna, lecz kiedy napędza 

rozmowy polityczne i pokojowe, staje się po prostu niebezpieczna”503. 

 
Tabela 3.10. Zróżnicowanie etniczne w państwach Rogu Afryki 
Państwo Najważniejsze grupy etniczne 
Dżibuti Somali (głównie Issa – 60%), Afarowie (35%), inne (5%) 
Erytrea Tigrinya (55%), Tigre (30%), Saho (4%), Kunama (2%), Rashaida 

(2%), Bilen (2%), inne (5%) 
Etiopia Oromo (34,5%), Amhara (26,9%), Somali (6,2%), Tigray (6,1%), 

Sidama (4%), Gurage (2,5%), Welaita (2,3%), Hadiya (1,7%), Afar 
(1,7%), Gamo (1,5%), Gedeo (1,3%), inne (11,3%) 

Kenia Kikuju (22%), Luhya (14%), Luo (13%), Kalenjin (12%), Kamba 
(11%), Kisii (6%), Meru (6%), inne grupy pochodzenia afrykańskiego 

(15%), grupy pochodzenia nieafrykańskiego (1%) 
Somalia Somali (85%), Bantu i inne ludy niesomalijskie (15%) 
Sudan  Sudańscy Arabowie (70%), Fur, Bedża, Nuba, Fallata 
Sudan 
Południowy 

Dinka (35,8%), Nuer (15,6%), Murle, Azande, Bari, Shilluk, Arabowie 

Uganda Baganda (16,9%), Banyankole (9,5%), Basoga (8,4%), Bakiga (6,9%), 
Iteso (6,4%), Langi (6,1%), Acholi (4,7%), Bagisu (4,6%), Lugbara 

(4,2%), Bunyoro (2,7%), inne (29,6%) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z CIA The World Factbook,  
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2075.html>, dostęp z 23.01.2015. 
 

 Wszystkie państwa Rogu Afryki doświadczyły w swej historii konfliktu 

wewnętrznego, w którym czynnik etniczny odgrywał pewną rolę. Kwestia etniczna 

                                                 
502 Disarmament, Demobilization and Reintegration, United Nations, 
<http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/ddr.shtml>, dostęp z 4.01.2014. 
503 P. Greste Thinking outside the ethnic box in S Sudan, Al Jazeera, 
<http://blogs.aljazeera.com/blog/africa/thinking-outside-ethnic-box-s-sudan>, dostęp z 4.01.2014. 
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stanowi szczególnie istotny czynnik w konfliktach w Sudanie i Sudanie Południowym. 

Wyrażana przez południowców chęć utworzenia własnego państwa miała swe źródło m.in. 

w dyskryminacji grup etnicznych z południa przez Arabów z północy. Podobnie, jedna  

z płaszczyzn konfliktu w Darfurze także opierała się o podział na ludność negroidalną  

i arabską. Na wschodzie Sudanu lud Bedża podjął walkę z rządem w Chartumie, gdyż 

czuje się dyskryminowany przez władze. W Dżibuti faworyzowani w czasach 

kolonialnych Afarowie zwrócili się przeciw Issom, gdy ci na drodze demokratycznej 

przejęli władzę w państwie po uzyskaniu przezeń niepodległości. W Kenii, uchodzącej 

przez dekady za oazę stabilności w regionie, po wyborach prezydenckich  

i parlamentarnych w grudniu 2007 r. doszło do starć pomiędzy Kikuju oraz Luo  

i Kalendżin. Etiopia, rządzona przez Tigrajczyków i Amharów, zmaga się z separatyzmami 

Oromo i Somalijczyków. Także wieloletni konflikt w północnej Ugandzie, związany  

z działalnością Armii Bożego Oporu, ma swoje podłoże m.in. w silnym poczuciu 

odrębności grupy Acholi. 

 Szczególnym przypadkiem jest Somalia, w której substytutem konfliktów 

etnicznych stała się rywalizacja sześciu klanów: Darod, Dir, Hawije, Issak, Digil  

i Rahanweyn. Wspólnota kulturalna i lingwistyczna występuje przede wszystkim 

pomiędzy czterema pierwszymi klanami, określanymi zbiorczym terminem Samaale. 

Tradycyjnie, zajmowały się one pasterstwem, prowadziły koczowniczy tryb życia i były 

stosunkowo zamknięte. Digil i Rahanweyn trudnili się głównie rolnictwem, prowadzili 

osiadły tryb życia, a także charakteryzowali się inkuzywnością – członkami klanów mogli 

zostać nawet byli niewolnicy. Wszystkie klany dzielą się na mniejsze jednostki. 

„Klasyfikacja może rozciągać się nawet do poziomu gospodarstw domowych.  

[…] Ponadto, nie wszyscy Somalijczycy zgadzają się co do tego, do którego lineażu należą 

inni Somalijczycy504”. 

 Państwa Rogu Afryki są w wielu przypadkach niejednolite także pod względem 

religii wyznawanej przez mieszkańców. Państwem, na którym konflikt o podłożu 

religijnym odcisnął szczególne piętno, był Sudan. Poza kwestiami politycznymi  

i ekonomicznymi, opór południowców wobec Chartumu miał swe źródła także w próbach 

islamizacji ludności tego obszaru. Jak wspomniano, po „rozejmie” w latach 1972-1983 

walki wznowiono m.in. z uwagi na próbę wprowadzenia prawa szarijatu na obszarze 

całego państwa, w tym na południu. Należy także nadmienić, iż w przypadku tego 

                                                 
504 B.J. Hesse, Introduction: The myth of Somalia, “Journal of Contemporary African Studies”, vol. 28, No, 
3, July 2010, s. 249. 
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konfliktu podziały etniczne i religijne nałoży się na siebie, przyczyniając się do eskalacji 

kryzysu. Antagonizm był na tyle silny, że rozwiązania sporu usiłowano poszukiwać  

w utworzeniu nowego państwa. 
 
Tabela 3.11. Zróżnicowanie religijne w państwach Rogu Afryki 
Państwo Najważniejsze religie 

Dżibuti Muzułmanie (94%), chrześcijanie (6%) 

Erytrea Muzułmanie, chrześcijanie (koptyjscy, katolicy, protestanci) 

Etiopia Chrześcijanie (obrządku etiopskiego 43,5%), Muzułmanie (33,9%), 

protestanci (18,6%), inni (4%) 

Kenia chrześcijanie (82,5%, w tym: katolicy – 23,3%, protestanci – 47,4%, 

inni chrześcijanie – 11,8%), muzułmanie (11,1%), inni (5,7%) 

Somalia muzułmanie (sunnici) 

Sudan  muzułmanie (sunnici), chrześcijanie (niewielka mniejszość) 

Sudan 

Południowy 

chrześcijanie, animiści 

Uganda chrześcijanie (83,9%, w tym: katolicy – 41,9%, protestanci – 42%), 

muzułmanie (12,1%), inni (3,1%) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z CIA The World Factbook, 
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/>, dostęp z 31.12.2013. 
 

 Występowanie wielu grup etnicznych i religijnych w obrębie granic jednego 

państwa, w połączeniu z przekonaniem o konieczności przedkładania interesu grupy nad 

rację stanu (interes wszystkich obywateli) sprawa, że w warunkach afrykańskich walka 

wyborcza ma charakter gry o sumie zerowej. Jak pokazują doświadczenia wyborów  

w Kenii w latach 2007 i 2013, głosowanie odbywa się zgodnie z logiką etniczną. Co 

symptomatyczne, nawet ugrupowania fundamentalistów islamskich w Somalii, takie jak 

Al-Shabaab i Hizbul Islam, choć deklarują chęć przekraczania różnic klanowych, a za 

podstawowy punkt odniesienia uważają religię, faktycznie rekrutują swoich członków 

spośród wybranych klanów505. Powyższe przykłady ukazują znaczenie czynników 

etnicznego (w przypadku Somalii – klanowego)  i religijnego w polityce oraz unaoczniają 

ich konfliktogenny potencjał. 

 Wydaje się, że panaceum na destabilizującą rolę podziałów etnicznych  

i religijnych, jest wprowadzenie odpowiednich rozwiązań do aktów prawnych 

                                                 
505 B.J. Hesse, Introduction: The myth…, s. 252. 
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najwyższego rzędu, a następnie ich implementacja i przestrzeganie. Długi proces, 

prowadzący do powołania w 2012 r. pierwszych od 1991 r. stałych instytucji władzy  

w Somalii rozpoczął się w 2004 r. wraz z utworzeniem Tymczasowego Rządu 

Federalnego. Przyjętą wówczas zasadą była tzw. „formuła cztery i pół”, przyznająca 

stanowiska w rządzie na zasadzie klucza klanowego. Także w Etiopii rząd centralny 

częściowo spacyfikował tendencje odśrodkowe poprzez wprowadzenie „federalizmu 

etnicznego”, polegającego na przyznaniu grupom etnicznym znacznego zakresu autonomii 

w ramach zamieszkiwanych przez nie regionów506. 

 Konflikty, w których czynniki etniczny i religijny odgrywają istotną rolę, stanowią 

wyzwanie dla społeczności międzynarodowej. Poza UNMEE, powołaną po wojnie 

etiopsko-erytrejskiej, wszystkie pozostałe operacje pokojowe, prowadzone w Rogu Afryki 

po zimnej wojnie, działały lub działają w warunkach napięć etnicznych/klanowych i/lub 

religijnych o różnym natężeniu. AMIS i UNAMID zostały powołane w celu utrzymania 

pokoju w Darfurze pomiędzy zwaśnionymi grupami etnicznymi. UNISFA operuje  

w Abyei w warunkach napięć pomiędzy stałymi mieszkańcami tego obszaru – negroidalną 

ludnością Dinka Ngok – i koczowniczą arabską grupą Messirija. UNMIS/UNMISS 

zmagają się z silnymi konfliktami pomiędzy zwaśnionymi grupami etnicznymi, 

szczególnie Dinka i Nuer oraz Nuer i Murle. UNOSOM I i II oraz AMISOM 

funkcjonowały/funkcjonują w państwie podzielonym wzdłuż linii klanowych.  

 

3.10. Uchodźcy i osoby wewnętrznie przesiedlone  
Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Wysokiego Komisarza Organizacji 

Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (United Nations High Commissioner for Human 

Rights, UNHCR), uchodżca (refugee) to „osoba, która została zmuszona do ucieczki  

z państwa ze względu na prześladowanie, wojnę lub przemoc. […] W większości 

przypadków, nie może wrócić do domu lub obawia się tego uczynić. Wojna i przemoc 

etniczna, plemienna i religijna są głównymi przyczynami ucieczek uchodźców z ich 

państw”507. Osoba wewnętrznie przesiedlona (internally displaced person, IDP) to z kolei 

                                                 
506 Wady i zalety federalizmu etnicznego w Etiopii zostały omówione m.in. w raporcie International Crisis 
Group pt. Ethiopia: Ethnic Federalism and its Discontents, Africa Report no 153 – 4 September 2009, 
<http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/horn-of-africa/ethiopia-
eritrea/Ethiopia%20Ethnic%20Federalism%20and%20Its%20Discontents.ashx>, dostęp z 3.01.2014. Por. 
także: E.J. Keller, Understanding Conflicts in the Horn of Africa [w:] Ch.R. Sriram, Z. Nielsen, Exploring 
Subregional Conflict. Opportunities for Conflict Prevention, Boulder 2004, s. 37-39. 
507 What is a refugee?, serwis internetowy UNHCR, 
<http://www.unrefugees.org/site/c.lfIQKSOwFqG/b.4950731/>, dostęp z 5.01.2014. 
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„osoba, która została zmuszona do opuszczenia swego domu z powodów analogicznych do 

uchodźcy, lecz pozostaje w swoim państwie i nie przekracza granicy międzynarodowej”508.  

Problem uchodźców i IDPs ma charakter globalny, lecz w szczególnie dużej skali 

występuje w Afryce Subsaharyjskiej, w tym w Rogu Afryki. Pod koniec 2013 r., najwięcej 

uchodźców w regionie – około miliona – pochodziło z Somalii. Schronienie znaleźli oni 

m.in. w Kenii, Etiopii, Dżibuti, Jemenie. W samej Somalii przebywało wówczas ponad  

1,1 mln IDPs, którzy opuścili swoje domy m.in. z uwagi na wysiedlenia, brak perspektyw, 

konflikty klanowe, susze, brak poczucia bezpieczeństwa509. Dziesięć lat po wybuchu 

konfliktu w Darfurze, także Sudan zmagał się z problemem IDPs – pod koniec 2013  

r. w tym państwie było ich ok. 1,8 mln510. Pokłosiem wydarzeń w zachodnim Sudanie była 

również fala uchodźców – jeszcze w grudniu 2013 r. w Czadzie wciąż przebywało 362 000 

Darfurczyków511. Z problemem uchodźców i IDPs zmaga się również najmłodsze państwo 

świata – w tym samym okresie w Sudanie Południowym przebywało ok. 230 000 

uchodźców i tyle samo IDPs512. Dodatkowo, w Etiopii schronienie znalazło wówczas  

ok. 40 000 sudańskich uchodźców, głównie z Sudanu Południowego513. Należy podkreślić, 

że powyższe dane obejmują jedynie uchodźców i IDPs zarejestrowanych przez UNHCR. 

Pozwala to przypuszczać, że w rzeczywistości problem ten dotyczy większej grupy osób. 

  Z uwagi na przyjętą w systemie ONZ zasadę niedublowania zadań, za zapewnienie 

pomocy dla uchodźców i IDPs odpowiedzialne są nie operacje pokojowe, lecz UNHCR.  

W 1998 r. Kathleen Newland i Deborah Waller Meyers stwierdziły: „Choć zaangażowanie 

UNHCR w operacje utrzymania pokoju wzrosło, ochrona uchodźców i operacje 

pomocowe prowadzone są raczej równolegle z operacjami pokojowymi, niż we 

współpracy z nimi”514. Pomimo upływu kilkunastu lat, słowa te nadal wydają się 

prawdziwe. W mandatach operacji prowadzonych w Rogu Afryki wspomina się raczej  

o zapewnieniu bezpieczeństwa, tak aby uchodźcy i IDPs mogli powrócić do swych 
                                                 
508 Tamże. 
509 Somalia Fact Sheet, Nov-2013, UNHCR, <http://data.unhcr.org/horn-of-africa/regional.php>, dostęp  
z 7.01.2014. 
510 2014 UNHCR country operations profile – Sudan, UNHCR, <http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/page?page=49e483b76&submit=GO>, dostęp z 7.01.2014. 
511 2014 UNHCR country operations profile – Chad, UNHCR, <http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/page?page=49e45c226&submit=GO>, dostęp z 7.01.2014. 
512 Refugees in South Sudan, UNHCR, <http://data.unhcr.org/SouthSudan/country.php?id=251>, dostęp  
z 8.01.2014 oraz 2014 UNHCR country operations profile – South Sudan, UNHCR, 2014 UNHCR country 
operations profile – Chad, UNHCR, <http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/page?page=4e43cb466&submit=GO>, dostęp z 8.01.2014. 
513 Sudanese Refugees in Ethiopia, UNHCR, 
<http://data.unhcr.org/Sudanese_Refugees_in_Ethiopia/country.php?id=65>, dostęp z 8.01.2014. 
514 K. Newland, D. Waller Meyers, Peacekeeping and Refugee Relief, “International Peacekeeping” vol. 5 
issue 4, 1998, s. 16. 
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domów, a nie o niesieniu im bezpośredniej pomocy przez personel operacji515. Zadania 

prowadzonych obecnie operacji pokojowych obejmują m.in. ochronę obozów dla 

uchodźców i IDPs. W niektórych przypadkach, gdy w państwie przyjmującym podczas 

prowadzenia operacji wybucha sytuacja kryzysowa, bazy żołnierzy ONZ stają się de facto 

obozami dla IDPs. Do takiej sytuacji doszło w drugiej połowie grudnia 2013 r. w Sudanie 

Południowym. Po rozpoczęciu walk pomiędzy zwolennikami prezydenta Salvy Kiira  

i byłego wiceprezydenta Rieka Machara, tysiące ludzi poszukiwały schronienia w bazach 

operacji UNMISS. Przypadki takie stanowią wyzwanie, przede wszystkim natury 

logistycznej, gdyż wiążą się z koniecznością zapewnienia żywności i wody pitnej dla 

tysięcy ludzi516.  

Choć z założenia obecność personelu operacji pokojowych i agencji pomocowych 

powinna stanowić wsparcie i poprawiać położenie uchodźców i IDPs, w niektórych 

przypadkach zachodzi sytuacja odwrotna. Np. „exodus uchodźców ze Sierra Leone  

w pierwszej połowie 1998 r. […] zwiększył się w lutym, po wyparciu rebeliantów  

ze stolicy przez zachodnioafrykańskie siły pokojowe ECOMOG. Wycofujący się 

rebelianci rozpoczęli morderczą kampanię grabieży, okaleczeń i gwałtów na populacji 

cywilnej”517.  W ostatnich latach zjawiskiem szczególnie niepokojącym jest stosowanie 

przemocy i wykorzystywanie seksualne uchodźców i IPDs w obozach przez personel 

międzynarodowy. Przypadki takie zostały wykryte m.in. w DRK, Somalii, Liberii i Sierra 

Leone518. Te naruszenia praw człowieka pokazują, iż w niektórych sytuacjach konieczna 

jest „ochrona cywili przed żołnierzami i pracownikami pomocowymi”519. 

 

 

 
                                                 
515 Zapisy te znalazły się w mandatach m.in. UNAMID i UNMISS: Protection of Civilians in Armed 
Conflict, Security Council Cross Cutting Report 2/2012 from 31 May 2012, serwis internetowy Effective 
Peacekeeping, 
<http://www.effectivepeacekeeping.org/sites/effectivepeacekeeping.org/files/06/XCutting%20POC%202012.
pdf>, dostęp z 6.01.2014. 
516 South Sudan refugees <<suffering>> in UN peacekeeping bases, CBC News, 20.12.2013, 
<http://www.cbc.ca/news/world/south-sudan-refugees-suffering-in-un-peacekeeping-bases-1.2472618>, 
dostęp z 6.01.2014. 
517 K. Newland, D. Waller Meyers, Peacekeeping and Refugee…, s. 17. 
518 C. Ferstman, Criminalizing Sexual Exploitation and Abuse by Peacekeepers, United States Institute of 
Peace Special Report 335/September 2013, 
<http://www.effectivepeacekeeping.org/sites/effectivepeacekeeping.org/files/09/USIP_Criminalizing%20Ex
ploitation%20and%20Abuse%20by%20Peacekeepers_August2013.pdf>, dostęp z 6.01.2014. 
519 V. Kent, Protecting civilians from UN peacekeepers and humanitarian workers: Sexual exploitation and 
abuse [w:] Unintended Consequences of Peacekeeping Operations, red. Ch. Aoi, C. de Coning, R. Thakur, 
Tokyo 2007, s. 44. 
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3.11. Problem użytkowania ziemi jako czynnik konfliktogenny 
 Dostęp do ziemi uprawnej i pastwisk związany jest ze sferą bezpieczeństwa i może 

warunkować występowanie konfliktów zbrojnych. W Rogu Afryki kwestia ta stanowi 

istotny problem polityczny od wielu wieków, przede wszystkim z uwagi na tradycje 

państwa etiopskiego. Od początków swojej historii, Etiopia była państwem rolniczym  

o feudalnej strukturze społecznej. Przydzielanie ziemi pod działalność rolniczą i pasterską 

było wykorzystywane przez kolejnych władców (np. Menelika II czy Haile Sellasie) do 

umacniania swojej pozycji oraz pacyfikowania niezadowolenia możnowładców  

i hierarchów kościelnych. Jak podkreślają Andrzej Bartnicki i Joanna Mantel-Niećko, 

jedną z przyczyn upadku monarchii etiopskiej w połowie lat 70. były nierozwiązane 

problemy związane z własnością i użytkowaniem ziemi520. 

 Od kilku dziesięcioleci waga problemu własności i dostępu do ziemi uprawnej  

i pastwisk systematycznie wzrasta. Wiąże się to głównie z trzema procesami. Po pierwsze, 

rośnie liczba ludności państw Rogu Afryki, np. w 1960 r. Etiopia miała ok. 23,6 mln 

mieszkańców, w 1988 r. jej populacja liczyła już 47,3 mln, a w 2010 r. już 87 mln521. 

Oznacza to m.in. wzrost liczebności lokalnych społeczności, tradycyjnie użytkujących 

ziemię na danym obszarze oraz zwiększenie zapotrzebowania na żywność. Po drugie, od 

kilku dekad w regionie występują regularnie powtarzające się susze, zachodzą także 

procesy pustynnienia, prowadzące do okresowego (susze) lub długotrwałego 

(pustynnienie) zmniejszenia się areału ziemi pod uprawę i hodowle zwierząt. Po trzecie, 

wzrost liczby ludności na świecie doprowadził do wzrostu popytu na żywność.  

W połączeniu z postępem w dziedzinie środków transportu i procesami globalizacyjnymi, 

trend ten przyczynił się do rozwoju międzynarodowego handlu ziemią, w skrajnych 

przypadkach przybierającego postać grabieży ziemi (land grabbing)522. Zarysowane 

powyżej trzy procesy oznaczały, iż w przeciągu kilkudziesięciu lat przy wzroście liczby 

ludności i zapotrzebowania na płody rolne, powierzchnia pól uprawnych i pastwisk uległa 

zmniejszeniu.  

W warunkach afrykańskich na problem użytkowania ziemi nierzadko nakładają się 

kwestie etniczne i społeczno-kulturowe, co przyczynia się do eskalacji konfliktów i czyni 

                                                 
520 A. Bartnicki, J. Mantel-Niećko, Historia Etiopii…, s. 440-444. 
521 World Population Prospects: The 2012 Revision, United Nations, <http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-
Data/population.htm>, dostęp z 4.10.2014. 
522 Problem grabieży ziemi analizuje m.in. A. Łukaszewicz, Proceder grabieży ziemi jako przejaw 
dysfunkcyjności państwa [w:] Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki 
międzynarodowe, red. R. Kłosowicz, Kraków 2013, s. 225-239. 
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je szczególnie wyniszczającymi. W ostatnich latach najbardziej dobitnym przykładem tej 

sytuacji były wydarzenia w zachodnim Sudanie. Jak stwierdził Sekretarz Generalny ONZ, 

Ban Ki Moon: „[…] konflikt w Darfurze rozpoczął się jako kryzys ekologiczny, 

wynikający przynajmniej częściowo ze zmian klimatycznych”523. Upraszczając można 

przyjąć, że w Darfurze zamieszkują dwie grupy ludności. Plemiona arabskie tradycyjnie 

trudnią się przede wszystkim hodowlą zwierząt (m.in. wielbłądów i bydła) i prowadzą 

koczowniczy tryb życia, natomiast grupy negroidalne zajmują się rolnictwem i żyją  

w stałych osadach. Przez dekady Arabowie i Negroidzi żyli we względnej zgodzie. 

Konflikty pomiędzy nimi zaczęły wybuchać w ostatnich kliku dziesięcioleciach, gdy wraz 

ze wzrostem intensywności użytkowania ziemi i zmianami klimatycznymi, postępował 

spadek wielkości areału ziemi uprawnej i pastwisk. Napływ dużej ilości broni, związany  

z konfliktem w sąsiednim Czadzie, oraz podsycanie rasistowskich stereotypów wśród 

Arabów przez rząd w Chartumie, przyczyniły się do eskalacji napięć. Przykład Darfuru 

pokazuje, że problemy związane z użytkowaniem ziemi, współwystępujące ze sporami na 

tle społeczno-kulturowym, mogą przerodzić się w trudne do rozwiązania konflikty.  

Z uwagi na fundamentalne znaczenie ziemi (i wytwarzanej na niej żywności) dla 

człowieka, konflikty te prowadzone są w sposób szczególnie brutalny i nierzadko mają na 

celu fizyczną eliminację grup-konkurentów w zmaganiach o ograniczone zasoby 

ekologiczne524. 

 

3.12. Dostęp do wody i spór o podział wód Nilu 
 Problem dostępu do wody może być rozpatrywany na dwóch poziomach – mikro  

i makro. W pierwszym przypadku należy mówić o dostępie do wody pitnej, natomiast  

w drugim – o wykorzystaniu tego surowca w działalności gospodarczej człowieka. Woda 

jest niezbędna do ludzkiej egzystencji, a jej zanieczyszczenie powoduje choroby, utrudnia 

prawidłowy rozwój, nierzadko prowadzi do śmierci. W Rogu Afryki problem braku 

dostępu do czystej wody jest szczególnie widoczny. Najtrudniejsza sytuacja panuje  

w Somalii (30%). W największym pod względem liczby ludności państwie regionu – 

Etiopii – dostęp do wody pitnej ma jedynie połowa populacji. Oznacza to, że w samej 

tylko Etiopii omawiany problem dotyczy ponad 40 mln ludzi. Nieznacznie większy 

                                                 
523 Ban Ki Moon, A Climate Culprit In Darfur, The Washington Post, 16.06.2007, 
<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/06/15/AR2007061501857.html>, dostęp  
z 4.01.2014. 
524 Szerzej problemy te analizuje grupa autorów w pracy Climate Change and Pastoralism: Traditional 
Coping Mechanisms and Conflict in the Horn of Africa, red. M.G. Berhe, J-B. Butera, Addis Ababa 2012. 
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odsetek populacji posiada dostęp do wody pitnej w Sudanie, Sudanie Południowym oraz 

Kenii. Na tle innych państw Rogu wyróżnia się Dżibuti (93%), co jest spowodowane 

niewielką powierzchnią oraz liczbą ludności tego państwa. Należy jednak podkreślić, że 

dostęp do wody pitnej mają głównie mieszkańcy miast. 
 
Tabela 3.12. Dostęp do wody pitnej w państwach Rogu Afryki w 2011 r. 

Państwo Odsetek ludności z dostępem do wody 
pitnej  

(improved water source) 
Dżibuti 93% 

Erytrea Brak danych 

Etiopia 49% 

Kenia 61% 

Somalia 30% 

Sudan 55% 

Sudan Południowy  57% 

Uganda 75% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego, 
<http://data.worldbank.org/indicator/SH.H2O.SAFE.ZS>, dostęp z 2.01.2014. 
 

 Dostęp do wody pitnej stanowi istotne uwarunkowanie prowadzenia operacji 

pokojowych. Po pierwsze, woda musi zostać zapewniona personelowi operacji. Po drugie, 

jak pokazuje przykład wydarzeń w Sudanie Południowym w grudniu 2013 r., w warunkach 

toczących się walk ludność cywilna szuka schronienia w punktach stacjonowania 

oddziałów pokojowych. Zapewnienie wody i żywności dla tysięcy ludzi stanowi istotny 

problem logistyczny, a niespełnienie tej podstawowej potrzeby ludności cywilnej może 

skutkować eskalacją napięcia oraz – w skrajnych przypadkach – zagrożeniem zdrowia  

i życia personelu operacji. 

 Problem dostępu do wody można również rozpatrywać na płaszczyźnie 

wykorzystania tego surowca do działalności gospodarczej, w rolnictwie i przemyśle.  

W tym kontekście szczególnie istotnym zagadnieniem jest spór o podział wód Nilu,  

w który zaangażowanych jest sześć państw Rogu Afryki – Etiopia, Erytrea, Kenia, Sudan, 

Sudan Południowy oraz Uganda. Całość lub część terytorium tych państw, wraz z Burundi, 

Egiptem, Rwandą, Tanzanią i DRK, wchodzi w skład dorzecza Nilu525. Rzeka ma 

                                                 
525 Key Facts about the Nile Basin, Nile Basin Initiative, 
<http://www.nilebasin.org/newsite/index.php?option=com_content&view=article&id=135%3Akey-facts-
about-the-nile-basin&catid=75%3Astats&Itemid=68&lang=en>, dostęp z 3.01.2014. 
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szczególnie istotne znaczenie dla Egiptu, który używa jej wód głównie w celach 

irygacyjnych i hydroenergetycznych. Nil odgrywa również dużą rolę w gospodarce 

Sudanu. Należy także dodać, że to na terytorium tego państwa zbiegają się dwa główne 

dopływy rzeki – Nil Biały i Nil Błękitny. To właśnie te dwa państwa zawarły traktaty  

w sprawie podziału zasobów rzeki, najpierw w 1929 r., a następnie w 1959 r. Zgodnie  

z drugą umową, Egiptowi przypadło 55,5 mld metrów sześciennych, natomiast Sudanowi – 

18,5 mld metrów sześciennych. Ponadto, kilkadziesiąt lat wcześniej, w 1902 r., Wielka 

Brytania, reprezentująca Egipt i Sudan, zawarła z Etiopią układ, zgodnie z którym państwo 

to nie mogło wznosić budowli (tam) na Nilu526. Wymienione umowy dyskryminowały 

wszystkie państwa, poza Egiptem i Sudanem. O ile przez wiele dziesięcioleci kwestia 

podziału wód Nilu nie była problemem pierwszoplanowym, o tyle w ostatnich latach, wraz 

ze wzrostem liczby ludności i wyraźnie przyspieszającymi gospodarkami państw regionu, 

zagadnienie to staje się coraz bardziej istotne. W szczególnym położeniu znajduje się 

Etiopia, z terytorium której pochodzi ponad 80% wód Nilu. Biorąc pod uwagę 

ukształtowanie terenu, budowy tam i hydroelektrowni stanowi szansę na przyspieszenie 

rozwoju rolnictwa (poprzez budowę systemów irygacyjnych) oraz przemysłu (przez 

zwiększenie ilości wytwarzanej energii elektrycznej). W ostatnich latach władze w Addis 

Abebie rozpoczęły konstrukcję systemu tam, na czele z Wielką Tamą Odrodzenia. Egipt 

wyraża zdecydowany sprzeciw, gdyż postrzega tamy w górnym biegu Nilu jako zagrożenie 

dla bezpieczeństwa narodowego527. 

 W celu poszukiwania nowej formuły podziału zasobów rzeki, w 1999 r. państwa 

dorzecza utworzyły Inicjatywę Basenu Nilu (Nile Basin Initiative, NBI)528. Negocjacje  

w ramach organizacji okazały się jednak bezowocne, głównie z uwagi na fakt, iż umowa  

z 1999 r. jest bardzo korzystna dla Egiptu. Konsekwencją braku postępu w rozmowach 

było zawarcie przez Etiopię, Ugandę, Tanzanię, Kenię i Rwandę Porozumienia Ramowego 

o Współpracy w sprawie Nilu (Nile Basin Cooperative Framework Agreement, NBCFA)  

w 2010 r. NBCFA daje dostęp do wód Nilu państwom pominiętym w traktatach z 1929  

                                                 
526 A. Dzhantamirow, Spór o zasoby wodne Nilu w środkowej i północno-wschodniej Afryce. Krótki zarys 
problemu [w:] Forum Politologiczne Tom 10, Olsztyn 2010, s. 394-396. 
527 A. Fetaha, W. Davison, Egypt and Ethiopia Disagree on Probe of Nile Dam Impact, Bloomberg News, 
6.11.2013, <http://www.bloomberg.com/news/2013-11-06/egypt-and-ethiopia-disagree-on-probe-of-nile-
dam-impact.html>, dostęp z 3.01.2014. 
528 About the NBI, Nile Basin Initiative, 
<http://www.nilebasin.org/newsite/index.php?option=com_content&view=article&id=139%3Aabout-the-
nbi&catid=34%3Anbi-background-facts&Itemid=74&lang=en&showall=1>, dostęp z 3.01.2014. 
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r. i 1959 r.529 Z uwagi na fakt, iż Egipt oraz Sudan nie wyrażają chęci podpisania CPA, 

jego realne znaczenie pozostaje ograniczone. Wydaje się, że iż spór o podział wód Nilu 

może stanowić jeden z najważniejszych problemów w stosunkach pomiędzy państwami 

Rogu Afryki i Egiptem. 

 

3.13. Podsumowanie – specyfika konfliktów w Rogu Afryki i związane  

z tym wyzwania dla operacji pokojowych 
 Powyższa analiza wskazuje, iż państwa Rogu Afryki zmagają się z szeregiem 

wyzwań natury politycznej, militarnej, ekonomiczno-społecznej i ekologicznej. 

Bezpieczeństwo wszystkich państw jest wzajemnie powiązane. Stosując termin 

zaproponowany przez Buzana i Weavera można przyjąć, iż Róg Afryki stanowi kompleks 

bezpieczeństwa regionalnego (regional security complex). Jest to „grupa państw, 

powiązana przez względy bezpieczeństwa tak bardzo, iż bezpieczeństwo narodowe 

każdego z nich nie może być postrzegane bez uwzględnienia innych państw530. Czterema 

głównymi elementami definiującymi każdy kompleks są: granice, anarchiczna struktura 

(rozumiana jako występowanie co najmniej dwóch niezależnych elementów), biegunowość 

i konstruowane społecznie wzorce przyjaźni i wrogości531. Buzan i Weaver podkreślają 

przy tym, że bardzo istotny wpływ na bezpieczeństwo w regionie mają siły zewnętrzne532. 

W kontekście pozimnowojennych konfliktów w Rogu Afryki, należy także przytoczyć 

pojęcie formacji konfliktów regionalnych (regional conflict formation). Zdaniem autora tej 

koncepcji, Barnetta Rubina, formacja to: „zespół konfliktów transnarodowych, które 

tworzą wzajemnie wzmacniające się powiązania w ramach regionu, co sprawia, że 

konflikty są bardziej długotrwałe i trudniejsze w rozwiązaniu”533. Niewątpliwie, 

analizowany w niniejszej dysertacji subregion międzynarodowy jest przykładem 

kompleksu bezpieczeństwa regionalnego oraz formacji konfliktów regionalnych. 

 Konflikty w Rogu Afryki mają kompleksowe podłoże. Na powstanie i eskalację 

sytuacji konfliktowej w Sudanie, Somalii i Etiopii/Erytrei złożył się szereg wzajemnie 

warunkujących się czynników. Źródeł pozimnowojennych konfliktów w regionie należy 
                                                 
529 D. Zeleke Mekonnen, The Nile Basin Cooperative Framework Agreement Negotiations and the Adoption 
of a Water Security Paradigm: Flight into Obscurity or a Logical Cul-de-sac?, „The European Journal of 
International Law”, vol. 21 no. 2/2010, <http://www.ejil.org/pdfs/21/2/2014.pdf>, dostęp z 12.12.2014. 
530 B. Mesfin, The Horn of Africa security complex [w:] Regional Security in the post-Cold War Horn of 
Africa, red. R. Sharamo, B. Mesfin, The Institute for Security Studies, Monograph 178/2011, s.2. 
531 S. Wolff, State Failure in a Regional Context, Working Paper 2011, s. 9, 
<http://www.stefanwolff.com/files/state-failure.pdf>, dostęp z 25.05.2013. 
532 Tamże, s. 9. 
533 Tamże, s. 10. 



232 
 

poszukiwać w uwarunkowaniach historycznych. Silne piętno na obecnej sytuacji odcisnął 

kolonializm, zarówno afrykański, jak i europejski. Pierwsze pojęcie związane jest  

z działaniami podjętymi przez Egipt i Etiopię, odpowiednio w pierwszej połowie XIX  

w. oraz na przełomie XIX i XX w. Ekonomiczną eksploatację obszarów położonych  

w dzisiejszym Sudanie Południowym, trwającą aż do powstania tego państwa, rozpoczęli 

właśnie Egipcjanie. Ekspansywna polityka Menelika II sprawiła natomiast, iż Ogaden, 

zamieszkany przez ludność pochodzenia somalijskiego, znalazł się w granicach Etiopii. 

Czynnik ten w znacznym stopniu determinował politykę wewnętrzną i zagraniczną 

kolejnych rządów i quasi-władz w Mogadiszu. 

 Wpływ kolonializmu europejskiego na obecną sytuację w Rogu Afryki jest równie 

istotny. Na skutek działań Wielkiej Brytanii, Włoch i Francji, obszar regionu został 

podzielony na jednostki administracyjne. Wytyczenie granic miało nierzadko charakter 

arbitralny i nie uwzględniało podziałów etnicznych i religijnych. Ponadto, oznaczało 

zmianę organizacji życia społecznego grup etnicznych – koczownicy zmuszeni zostali do 

ograniczenia swoich wędrówek lub ponoszenia opłat za przekraczanie granic. Choć 

ludność danego terytorium podlegała jednej władzy – gubernatorowi w stolicy, 

Europejczycy wprowadzili system rządów pośrednich. Oparcie zarządzania koloniami na 

lokalnych przywódcach umocniło ich władzę, prowadząc do konsolidacji lokalnych 

społeczności. Wzmocnienie identyfikacji etnicznej nastąpiło także poprzez faworyzowanie 

przez władze niektórych grup względem innych. Rozbudziło to międzygrupowe animozje  

i w okresie postkolonialnym sprawiło, że walka o władzę w państwie stała się bardzo 

zacięta. Rywalizacja ta miała charakter gry o sumie zerowej – zwycięzca przejmował 

kontrolę nad aparatem państwowym, w tym wojskiem, jak również nad życiem 

gospodarczym. Nierzadko walka o władzę determinowała dobrobyt, a nawet przetrwanie 

danej grupy etnicznej. Oznaczało to, iż część obywateli nie akceptowała rządzących, ci zaś 

próbowali utrzymać się u władzy, stosując metody niedemokratyczne. W istocie, sytuacja 

ta ma miejsce także obecnie – nawet w relatywnie stabilnych państwach, jak Kenia  

i Etiopia, niezadowolenie pozbawionych dostępu do władzy grup etnicznych ma 

negatywny wpływ na funkcjonowanie państwa. W państwach niestabilnych, jak Sudan  

i Somalia, stanowi natomiast jedną z przyczyn wieloletnich konfliktów wewnętrznych. 

 Bardzo istotnym następstwem kolonializmu, rzutującym na obecną sytuację  

w Rogu Afryki, był rozwój chrześcijaństwa. Do czasów europejskiej ekspansji, zasięg tej 

religii był ograniczony do Etiopii. W wyniku działalności misjonarzy, wspieranych przez 

metropolie, chrześcijaństwo zyskało wyznawców w Kenii, Ugandzie i na południu Sudanu. 
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Szczególnie w tym ostatnim przypadku wpływ czynnika religijnego na występowanie 

konfliktu zbrojnego był bardzo widoczny. Administracja brytyjska wyznaczyła tzw. 

dystrykt zamknięty, co ograniczyło rozprzestrzenienie się islamu, doprowadzając jednak 

do wykluczenia mieszkańców południa z udziału w rządach niepodległego Sudanu. 

Marginalizacja południowców, w połączeniu z promowaną przez Chartum islamizacją, 

stanowiła czynnik współdecydujący o długotrwałości konfliktu w Sudanie. 

 Poza podłożem historycznym, znaczący wpływ na występowanie konfliktów  

w Rogu Afryki mają uwarunkowania polityczne. Jedynym państwem demokratycznym  

w regionie jest Kenia, choć kształt jej systemu politycznego determinowany jest przez 

logikę etniczną (głosowanie na przedstawicieli swojej grupy, niezależnie  

od reprezentowanych przez nich programów politycznych) oraz wszechobecną korupcję. 

W pozostałych siedmiu państwach Rogu Afryki u władzy pozostają reżimy autorytarne  

o różnych stopniu opresywności. Z natury rzeczy, taki charakter systemu politycznego nie 

pozwala na rozwiązywanie konfliktów społecznych na drodze pokojowej. Grupy, które  

z różnych przyczyn nie są reprezentowane w organach władzy, w celu realizacji swoich 

interesów nierzadko odwołują się do użycia siły. Ponadto, dążąc do zwiększenia poparcia 

społecznego, reżimy autorytarne mogą podejmować agresywne działania na arenie 

międzynarodowej. W 1977 r. Mohamed Siad Barre rozpoczął wojnę z Etiopią, by 

przyspieszyć proces kształtowania się somalijskiej tożsamości narodowej. Po zimnej 

wojnie Isaias Afewerki prowadzi awanturniczą politykę zagraniczną, której celem jest 

m.in. odwrócenie uwagi społecznej od pogarszającej się sytuacji ekonomicznej w Erytrei. 

 Konflikty w Rogu Afryki wynikają także ze struktury regionalnego systemu 

międzynarodowego. W jego skład wchodzi ośmiu aktorów o różnym potencjale, celach 

polityki zagranicznej oraz polityce sojuszniczej. Sprzymierzona ze Stanami 

Zjednoczonymi Etiopia przejawia ambicje do odgrywania roli regionalnego hegemona. Jej 

centralne położenie umożliwia wywieranie wpływu na wydarzenia we wszystkich 

państwach Rogu, jak również ogniskuje uwagę mocarstw zewnętrznych, zainteresowanych 

budowaniem stref wpływów. Uprzywilejowana pozycja sprawia równocześnie, że 

bezpieczeństwo Etiopii jest nierozerwalnie związane ze stabilnością i przyjaznym 

nastawieniem rządów państw ościennych. Aktywna polityka zagraniczna nie jest więc dla 

elit w Addis Abebie kwestią wyboru; stanowi ona konieczny warunek bezpieczeństwa 

państwa. Taki charakter działań Etiopii determinuje długo- i krótkoterminową strategię 

innych państw, szczególnie Sudanu, Somalii i Erytrei. Interesy tych państw są bowiem 

przynajmniej częściowo sprzeczne z etiopskimi. Spory na tym tle rozstrzygane były i są na 
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drodze konfliktów zbrojnych (Etiopia-Somalia 1977-1978 i Etiopia-Erytrea 1998-2000) 

oraz wspierania ugrupowań walczących z wrogim rządem innego państwa (wsparcie 

Mengistu dla SPLM w latach 80. XX w., pomoc wojskowa Erytrei dla Al-Shabaab  

w pierwszej dekadzie XXI w.). 

 Na występowanie konfliktów w Rogu Afryki wpływ na ma także struktura 

globalnego systemu międzynarodowego. W czasach zimnej wojny region stanowił pole 

rywalizacji USA i ZSRR – wspieranie przez Waszyngton i Moskwę poszczególnych 

aktorów było nie tyle przyczyną konfliktów zbrojnych, co dawało im narzędzia walki 

(broń) oraz źródło legitymizacji działań. Po rozpadzie ZSRR aktywnymi graczami stały się 

państwa arabskie i Iran (lata 90.), a następnie ChRL. Choć rywalizacja USA i ChRL ma 

diametralnie odmienny charakter w stosunku do konfrontacji zimnowojennej, także 

stosunki na linii Waszyngton-Pekin rzutują na stabilność Rogu Afryki. Przede wszystkim, 

podkreślanie przez Chińczyków prymatu zasady suwerenności i nieingerencji w sprawy 

wewnętrzne w dużym stopniu ogranicza możliwości podejmowania przez społeczność 

międzynarodową operacji pokojowych. Roztaczanie parasola ochronnego przez Pekin nad 

reżimem Baszira w Chartumie sprawiło, iż w newralgicznym okresie konfliktu w Darfurze 

zdołano powołać jedynie niewielką operację Unii Afrykańskiej (AMIS). Bez wątpienia, 

nieobecność dużych i wyposażonych w szeroki mandat sił międzynarodowych przyczyniła 

się do eskalacji przemocy w zachodnim Sudanie. 

 Na historyczne, polityczne i międzynarodowe podłoże konfliktów zbrojnych 

nakładają się także kwestie ekonomiczno-społeczne. Niski poziom rozwoju społecznego, 

ubóstwo, nierówności społeczne, archaiczna struktura gospodarek, niewielka 

produktywność i innowacyjność, stanowią zarówno przyczyny, jak i skutki wieloletnich 

konfliktów zbrojnych. Gospodarki państw Rogu Afryki charakteryzują się niską 

komplementarnością. Poszczególne państwa nie mają sobie wiele do zaoferowania, choć 

rozwój programu energetycznego Etiopii może sprawić, że zostanie ona eksporterem 

energii elektrycznej do Kenii i Sudanu Południowego. Należy jednak pamiętać, że 

wydarzenia ostatnich kilkunastu lat stanowią zaprzeczenie tezy o tym, że występowanie 

współzależności gospodarczej zmniejsza prawdopodobieństwo wybuchu konfliktu 

pomiędzy państwami. Wojna etiopsko-erytrejska oraz konflikt pomiędzy Sudanem  

i Sudanem Południowym dowodzą, iż w sytuacji złożonych sporów międzynarodowych 

wspólny interes ekonomiczny nie jest wystarczającym warunkiem utrzymania pokoju. 

 Konflikty w Rogu Afryki mają również wymiar ekologiczny. Rywalizacja  

o zmniejszające się zasoby wody pitnej oraz ziemi uprawnej i pastwisk wpłynęła na 
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zaostrzenie sytuacji w Sudanie i Somalii. Z uwagi na fakt, że dostęp do wody i ziemi 

decyduje o fizycznym przetrwaniu jednostek i grup, konflikty te mają szczególnie 

wyniszczający charakter, a ich rozwiązanie jest trudne. Problemy ekologiczne wywierają 

wpływ nie tylko na sytuację wewnętrzną w państwach Rogu, ale także na stosunki 

międzynarodowe w wymiarze regionalnym i ponadregionalnym. Przykładem tego typu 

oddziaływania jest zaostrzający się w ostatnich kilkunastu latach spór o podział wód Nilu 

pomiędzy Etiopią i Egiptem. 

 W okresie pozimnowojennym w Rogu Afryki dochodziło do konfliktów 

międzynarodowych, wewnętrznych oraz do tzw. umiędzynarodowionych konfliktów 

wewnętrznych. Do pierwszego typu należy zaliczyć wojnę etiopsko-erytrejską z lat  

1988-2000 oraz spór Sudanu i Sudanu Południowego, okresowo przybierający postać starć 

zbrojnych. Wśród konfliktów wewnętrznych najważniejszym jest konflikt w Sudanie 

Południowym po zamachu stanu z grudnia 2013 r., a wcześniej – konflikt na linii Chartum-

Juba w ramach jednego państwa sudańskiego. Wśród umiędzynarodowionych konfliktów 

wewnętrznych wymienić należy konflikty w Somalii, Darfurze, Kordofanie Południowym, 

Nilu Błękitnym. Na przestrzeni dwóch dekad po zakończeniu zimnej wojny w Rogu 

Afryki wystąpiły wszystkie trzy główne typy konfliktów zbrojnych. Równocześnie należy 

podkreślić, że podział na konflikty międzynarodowe, wewnętrzne i umiędzynarodowione 

konflikty wewnętrzne jest nieostry, a poszczególnie konflikty zmieniały swój charakter. 

Konflikt w Darfurze rozpoczął się jako wewnętrzny, by następnie przejść  

w umiędzynarodowiony konflikt wewnętrzny (na skutek wystąpienia efektu „przelewania 

się” na terytorium Czadu i Republiki Środkowoafrykańskiej). Stanowił również jedną  

z przyczyn wybuchu konfliktu międzynarodowego pomiędzy Sudanem i Czadem w latach 

2006-2009. Kilkudziesięcioletni konflikt wewnętrzny w Sudanie (pomiędzy południem  

i rządem w Chartumie) przeszedł w konflikt międzynarodowy po secesji Sudanu 

Południowego. Dynamika konfliktów w Rogu Afryki jest więc znacząca, co stanowi 

wyzwanie dla podmiotów podejmujących wysiłki na rzecz ich rozwiązania. 

 Konflikty w Rogu Afryki charakteryzują się długotrwałością – konflikt rządu  

w Chartumie z secesjonistami z południa Sudanu trwał (z jedenastoletnią przerwą) niemal 

pół wieku. Związana z rozpadem państwa somalijskiego seria konfliktów wewnętrznych 

rozpoczęła się pod koniec lat 80. XX w. i toczy się nadal. Sytuacja w Darfurze pozostaje 

daleka od stabilizacji od ponad dekady. Ponadto, w większości przypadków trudno jest 

wskazać punkt początkowy i końcowy konfliktu. Wiąże się to m.in. z wielością 

walczących podmiotów. Zawarcie porozumienia nawet pomiędzy większością z nich nie 
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oznacza zakończenia konfliktu, gdyż nierzadko pojedyncza organizacja polityczno-

militarna może storpedować proces pokojowy. W praktyce oznacza to, że zimnowojenny 

postulat rozmieszczania operacji pokojowej po zakończeniu walk okazuje się niemożliwy 

do zrealizowania. Z kolei z uwagi na długotrwałość konfliktu, podmiot podejmujący 

operację musi być gotowy do prowadzenia tego typu działań przez wiele lat. W tym 

okresie sytuacja w terenie może podlegać dynamicznym zmianom. Wymusza to 

konieczność elastycznego podejścia do mandatu operacji. Zakres zadań przewidzianych  

w chwili autoryzacji operacji pokojowej może okazać się nieadekwatny do sytuacji  

w terenie po upływie bardzo krótkiego okresu czasu. Trudnością jest również opracowanie 

tzw. strategii wyjścia (exit strategy). Dynamika i długotrwałość konfliktu w praktyce 

uniemożliwia precyzyjne określenie momentu zakończenia operacji pokojowej. 

 Państwa Rogu Afryki zaliczane są do najbardziej dysfunkcyjnych na świecie. 

Niektóre z aspektów dysfunkcyjności wywierają wpływ na funkcjonowanie operacji 

pokojowych. Ich nadrzędnym celem jest stworzenie warunków trwałego pokoju. Wydaje 

się, iż jest to prostsze, jeśli przed rozpoczęciem konfliktu aparat państwowy funkcjonował 

w należyty sposób. Reforma i odbudowa instytucji jest na ogół procesem szybszym niż 

tworzenie ich od podstaw. Niski stopień legitymacji władz sprawia, że wyrażenie przez nie 

zgody na obecność sił międzynarodowych nie musi oznaczać akceptacji operacji 

pokojowej przez wszystkie liczące się grupy społeczne. Personel operacji może stać się 

przedmiotem wewnętrznej gry politycznej, a w ekstremalnych przypadkach – celem 

ataków. Słabość lub brak administracji lokalnej także utrudnia działanie operacji – siły 

międzynarodowe nie mają partnerów, z którymi wspólnie mogłyby skuteczniej wypełniać 

powierzone zadania. Bardzo niski poziom rozwoju infrastruktury przekłada się na 

ograniczenie możliwości reagowania w sytuacjach kryzysowych. Ponadto, utrudnia 

utrzymanie pokoju poprzez pokazywanie obecności (showing presence) sił 

międzynarodowych. Występowanie na danym terenie obozów uchodźców i osób 

wewnętrznie przesiedlonych oznacza konieczność ochrony oraz zachowania porządku  

w tych skupiskach ludności cywilnej. 

 Przeprowadzona w niniejszym rozdziale analiza uwarunkowań bezpieczeństwa  

w Rogu Afryki wskazuje na ich złożony charakter. Długotrwałość i dynamika konfliktów, 

ich kompleksowe (polityczne, historyczne, ekonomiczno-społeczne, etniczne, religijne  

i ekologiczne) przyczyny, proliferacja podmiotów biorących udział w walkach, brak 

wyraźnego początku i końca starć, anarchiczny charakter prowadzonych działań 

wojennych, występowanie efektu „przelewania się” konfliktów zbrojnych przez granice 
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państwowe, wzajemne powiązanie różnych sytuacji kryzysowych, szeroko rozumiana 

dysfunkcyjność państw – tworzą kompleksowe i wymagające otoczenie funkcjonowania 

operacji pokojowych. 
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Rozdział IV. Operacje pokojowe w Somalii 
 

W okresie pozimnowojennym Somalia jest zaliczana do grupy najbardziej niestabilnych 

państw świata. Brak rządu centralnego, sprawującego efektywną kontrolę nad terytorium 

państwa, skutkował powstaniem próżni bezpieczeństwa, zagrażającej nie tylko ludności 

cywilnej, ale również państwom ościennym, a po rozwoju organizacji terrorystycznych 

oraz procederu piractwa morskiego w pierwszych latach XXI w. – także społeczności 

międzynarodowej jako całości. Wśród wysiłków, mających na celu stabilizację sytuacji w 

tym państwie, bardzo ważne miejsce zajmują operacje pokojowe, podejmowane najpierw – 

w latach 90. – przez ONZ, a następnie – od 2007 r. – przez Unię Afrykańską. W 

działaniach na rzecz pokoju w Somalii organizacje te wspierane są przez państwa i inne 

ugrupowania międzynarodowe, co nadaje prowadzonym operacjom wymiar przedsięwzięć 

globalnych. 

 Rozdział rozpoczyna szczegółowa analiza historycznych przyczyn konfliktu  

w Somalii, od epoki kolonialnej do upadku reżimu Siada Barre w 1991 r. Następnie, autor 

przechodzi do przedstawienia operacji pokojowych z lat 90. XX w. – Pierwszej i Drugiej 

Operacji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Somalii – UNOSOM I i UNOSOM II, 

wraz ze wspierającymi je Zjednoczonymi Siłami Zadaniowymi – UNITAF. W dalszym 

ciągu, omówione zostają wydarzenia w Somalii z lat 1995-2007, czyli z okresu pomiędzy 

wycofaniem UNOSOM II i rozpoczęciem Misji Unii Afrykańskiej w Somalii. Rozdział 

kończy analiza operacji AMISOM. 

 

4.1. Historyczne podłoże konfliktów w Somalii 
Choć wybrzeża dzisiejszej Somalii stanowiły przedmiot zainteresowania 

Europejczyków już od końca XV w., właściwa kolonizacja tych obszarów rozpoczęła się  

w połowie XIX w. Szczególne zainteresowanie regionem wykazywała Wielka Brytania. 

Kwestią dyskusyjną pozostaje to, na ile aktywność Londynu wynikała z rzeczywistych 

interesów, takich jak zabezpieczenie szlaku morskiego wiodącego przez Cieśninę Bab  

al-Mandab i Kanał Sueski (otwarty w 1869 r.), na ile zaś była rozszerzeniem strategii 

ograniczonego zaangażowania w reakcji na politykę Francuzów i Włochów534. Pierwsze 

działania Brytyjczyków wskazują na to, że traktowali oni wybrzeża dzisiejszej Somalii 

                                                 
534 Przyczyny przystąpienia Wielkiej Brytanii do ekspansji kolonialnej Afryce Wschodniej szczegółowo 
omawia H. Zins, Historia Afryki…, s. 145-150. 
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jako tereny zaopatrzeniowe. W 1840 r. zawarli traktaty z muzułmańskimi władcami 

kontrolującymi tereny nad Zatoką Adeńską, zabezpieczając w ten sposób dostawy mięsa 

dla bazy w Adenie. Faktyczne zwierzchnictwo nad tymi obszarami sprawował wówczas 

Egipt, choć formalnie podlegały one Imperium Osmańskiemu. To drugie scedowało swe 

prawa na Kair w 1866 r. W latach 80. XIX w. Brytyjczycy, korzystając z wewnętrznych 

problemów Egiptu, przejęli nad nim kontrolę. W 1885 r. zajęli Harer, natomiast  

z formalnie niezależnymi rodami somalijskimi podpisali układy obronne. W efekcie 

działań z lat 1884-1886 ustanowiono protektorat nad obszarami, które nazwane zostały 

Somali Brytyjskim535. 

Kilkanaście lat po tych wydarzeniach, w nowej posiadłości rozpoczął się 

długotrwały konflikt. Na przełomie XIX i XX w. Muhammad Abdille Hassan ogłosił 

świętą wojnę (dżihad), dążąc do zjednoczenia wszystkich Somalijczyków w jednym, 

muzułmańskim państwie. Sama idea, jak również związany z nią ruch społeczny, były 

niebezpieczne nie tylko dla europejskich kolonizatorów – Brytyjczyków i Włochów – ale 

również dla Etiopii. Wkrótce państwa te zawiązały koalicję i wspólnie zwalczały ruch 

Abdille Hassana. Mimo to, powstanie tliło się aż do śmierci przywódcy w 1920 r.536 Ze 

względu na świętą wojnę, jak również niewielkie znaczenie tej kolonii, władze metropolii 

nie podjęły na terytorium Somali Brytyjskiego poważniejszych działań prorozwojowych. 

„Somali Bryt. nazywane było <<Kopciuszkiem Imperium>>, co obrazowo określa rolę 

Protektoratu w kolonialnej polityce brytyjskiej”537. Podczas II wojny światowej obszary te 

zostały opanowane przez Włochów (1940 r.) i włączone do Włoskiej Afryki 

Wschodniej538.  

Pozostała część terytorium dzisiejszej Somalii znalazła się w kręgu zainteresowania 

Włochów. Jeszcze w 1889 r. Rzym wydzierżawił od Kompanii Brytyjskiej Afryki 

Wschodniej terytorium na południe od Somali Brytyjskiego. W 1905 r. ogłoszono 

powstanie kolonii Somali Włoskie, choć musiano się wówczas liczyć z istnieniem 

                                                 
535 I. Orłowska, Historia Somalii do 1991 roku [w:] Róg Afryki, Historia i współczesność, red. J. Mantel-
Niećko, M. Ząbek, Warszawa 1999, s. 288-289. 
536 Szczegółowo o powstaniu Muhammada Abdille Hassana: A.M. Kostecki, Somalia…, s. 33-41. Autor ten 
twierdzi, że „cele religijne stale mieszały się z politycznymi”. Ruch Abdille Hassana odwoływał się do 
islamu, ale był też głęboko zakorzeniony w kulturze somalijskiej, szczególnie w tamtejszych podziałach 
klanowych. „Poparcie, jakiego udzielał Muhammad Abd Allah Hasan pasterskim plemionom południa, 
walczącym z dominacją włoską, nie prowadziło bynajmniej do tworzenia nowych, ponadplemiennych więzi. 
Walka prowadzona przez Sajjida Muhammada przeciwko niesprzyjającym mu plemionom miała charakter 
tradycyjnych <<razzi>> […]”. Tamże, s. 40. 
537 Tamże, s. 41. 
538 A. Bartnicki, Wojna w Afryce Północno-Wschodniej 1940-1941 [w:] Zarys dziejów Afryki i Azji: historia 
konfliktów 1869-2000, red. A. Bartnicki, Warszawa 2000, s. 194. 
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rdzennych jednostek politycznych, np. sułtanatu Obbi, który został opanowany dopiero  

w 1923 r.539  W przeciwieństwie do Brytyjczyków, na terytorium Somali Włosi rozwijali 

rolnictwo, budowali infrastrukturę, prowadzili akcję osadniczą, tworzyli podstawy 

gospodarki towarowo-pieniężnej. Początkowo jednak „gospodarka włoska w Somalii 

bardziej przypominała działalność nieudolnego przedsiębiorstwa handlowego pragnącego 

z konkurencyjnymi cenami wejść na rynek, niż politykę ekonomiczną kolonialnego 

mocarstwa.”540 Bardziej zorganizowane i uporządkowane działania podjęto w latach 20. po 

przejęciu władzy w Rzymie przez reżim faszystowski. Przejawem nowego podejścia 

kolonizatorów była m.in. wzmożona aktywność Towarzystwa Rolniczego Włosko-

Somalijskiego (Societa Agricola Italo-Somala, SAIS)541. Pomimo pewnych sukcesów, 

bilans przedsięwzięć włoskich w Somali był ujemny. Było to spowodowane niedoborem 

siły roboczej, nieuregulowanymi kwestiami własności ziemi542 i uwarunkowaną kulturowo 

„tradycyjną niechęcią i pogardą dla pracy na roli, a także wszelkiej działalności 

ekonomicznej poza hodowlą bydła i prowadzeniem wojen”543. W kwestii zarządzania 

Włosi oparli się na systemie rządów pośrednich, „udzielając miesięcznych pensji 

uznawanym przez rząd naczelnikom plemion oraz muzułmańskim sędziom”544.  

W pewnym stopniu przyczyniło się to do wykształcenia postaw opartych na dążeniu do 

osobistego zysku, a w dłuższej perspektywie do detrybalizacji jednostek. 

Po zwycięskiej wojnie z Etiopią w latach 1935-1936 Somali Włoskie, wspólnie  

z Etiopią i Erytreą, weszło w skład utworzonej 4 czerwca 1936 r. nowej jednostki – 

Włoskiej Afryki Wschodniej. Africa Orientale Italiana została podzielona na sześć 

okręgów: Amhara, Galla-Sidamo, Harer, Szeua, Erytrea i Somalia. Co niezwykle istotne, 

w skład ostatniego okręgu włączono Ogaden (od czasów podbojów Menelika II należący 

do Etiopii, zamieszkiwany przez ludność somalijską). Tym samym urzeczywistniono – 

przynajmniej częściowo – postulat utworzenia Wielkiej Somalii545. Należy również 

podkreślić, że w etiopskiej kampanii lat 1935-1936 po stronie włoskiej walczyło około  

40 000 Somalijczyków, co wzmocniło rodzące się nastroje nacjonalistyczne546. 

                                                 
539 A.M. Kostecki, Somalia: zarys…, s. 26 oraz 30-33; I. Orłowska, Historia Somalii…, s. 289-290. 
540 A.M. Kostecki, Somalia: zarys…, s. 68. 
541 Tamże, s. 46. 
542 Tamże, s. 74. 
543 Tamże, s. 71. Południową część kolonii zamieszkiwali wprawdzie rolnicy, ale uprawiali oni własną ziemię 
i nie byli zainteresowani pracą na włoskich plantacjach. 
544 Tamże, s. 83. 
545 A.M. Kostecki, Somalia: zarys…, s. 51 oraz A. Bartnicki, J. Mantel-Niećko, Historia Etiopii…, s. 388. 
546 A.M. Kostecki, Somalia: zarys…, s. 80. 
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Włochy przystąpiły do II wojny światowej w połowie 1940 r. W obozie 

przeciwnym znalazła się druga największa potęga kolonialna w Rogu Afryki – Wielka 

Brytania. Pokłosiem przyjętej przez Brytyjczyków zasady rządów pośrednich był fakt 

posiadania przez to państwo niewielkich sił wojskowych w swoich koloniach. Tymczasem 

Włosi, którzy kontrolowali jedynie miasta etiopskie i byli świadomi powstańczego 

potencjału najnowszej posiadłości, utrzymywali w Afryce Wschodniej armię liczącą ponad 

370 tys. żołnierzy. Ze względu na miażdżącą przewagę przeciwnika, Londyn spodziewał 

się zmasowanej ofensywy przeciw słabo obsadzonym koloniom: Somali Brytyjskiemu, 

Sudanowi i Kenii. Jednak poza zajęciem tego pierwszego w 1940 r., Włosi nie podjęli 

działań na szerszą skalę, co tłumaczy się głównie obawą przed powstaniem w Etiopii. 

Przewidywania te nie były bezpodstawne. Haile Sellasie I już na początku lipca 1940  

r. przybył do Chartumu, skąd wydał odezwę, w której nawoływał poddanych do stawienie 

oporu Włochom. W styczniu 1941 r. cesarz przekroczył granicę sudańsko-etiopską, a już w 

maju tryumfalnie wkroczył do Addis Abeby. Równocześnie siły brytyjskie opanowały 

Erytreę, gdzie napotkały poważniejszy opór armii włoskiej. Po zakończeniu walk cała 

Włoska Afryka Wschodnia, łącznie z Etiopią, znalazła się pod wojskowym zarządem 

brytyjskim, co wywołało sprzeciw Haile Sellasie. Nadzór nad afrykańskim sojusznikiem 

zniesiono częściowo w styczniu 1942 r., a ostatecznie w 1944 r. Co istotne, kontrolę nad 

prowincją Ogaden, zamieszkaną przez Somalijczyków, Wielka Brytania sprawowała aż do 

1954 r. Erytrea była zarządzana przez Brytyjczyków do 1952 r., natomiast Somali Włoskie 

po II wojnie światowej rządzone było przez Włochów jako terytorium powiernicze 

ONZ547. 

Dla przyszłości somalijskich posiadłości państw europejskich II wojna światowa 

miała wielorakie konsekwencje. Jedną z najważniejszych było to, że po raz pierwszy  

w historii niemal wszystkie terytoria zamieszkane przez etnicznych Somalijczyków 

znalazły się w granicach jednej jednostki administracyjnej – Włoskiej Afryki Wschodniej. 

Po pokonaniu Włochów na kilka lat kontrolę nad nimi objęli Brytyjczycy. Wydarzenia te 

miały wpływ na kształtowanie się świadomości narodowej Somalijczyków. Proces ten 

rozpoczął się jednak znacznie wcześniej. Za jego ojca uznać można wspomnianego 

Muhammada Abdille Hassana, który na przełomie XIX i XX w. rozpoczął walkę 

                                                 
547 Więcej o przebiegu działań wojennych w Rogu Afryki i następstwach II wojny światowej: A. Bartnicki, 
Wojna w Afryce Północno-Wschodniej 1940-1941 [w:] Zarys dziejów Afryki i Azji: historia konfliktów 1869-
2000, red. A. Bartnicki, Warszawa 2000, s. 191-204; A. Bartnicki, Bitwa o Keren 1940-1941 [w:] Zarys 
dziejów Afryki i Azji: historia konfliktów 1869-2000, red. A. Bartnicki, Warszawa 2000, s. 205-217 oraz  
A. Bartnicki, J. Mantel-Niećko, Historia Etiopii…, s. 404-410. 
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narodowowyzwoleńczą (o silnym zabarwieniu religijnym) z Europejczykami  

i Etiopczykami. Na początku lat 20. XX w. powstało w Adenie Somalijskie 

Stowarzyszenie Muzułmańskie (Somali Islamic Association), jak również projekt zapisu 

języka somalijskiego, autorstwa Osmana Jusufa Kendida. Podobną aktywnością 

wykazywali się Somalijczycy w następnej dekadzie. Działania te były podejmowane 

głównie przez miejską inteligencję, co jednak nie oznacza, że kolonializm pozostał bez 

wpływu na pasterską większość populacji. Wyznaczenie przez Europejczyków  

i Etiopczyków granic swych posiadłości oznaczało zakłócenie swobody ruchu ludów, które 

od wieków prowadziły koczowniczy tryb życia548. 

Somalijczycy, choć stanowiący jedną grupę etniczną, posługujący się jednym 

językiem i zjednoczeni poprzez wyznanie (islam), byli (i są) wewnętrznie podzieleni na 

klany. W tym kontekście nie może dziwić fakt, że powstające po 1941 r. partie polityczne 

były silnie powiązane z poszczególnymi klanami, choć przynajmniej początkowo 

próbowały te podziały przełamywać. W byłym Somali Włoskim pierwszym 

ugrupowaniem była Liga Młodzieży Somalijskiej (Somali Youth League, SYL), będąca 

kontynuatorką Klubu Młodzieży Somalijskiej (Somali Youth Club, SYC), założonego  

w 1943 r.549 Liga, która opierała się na zespołach rodów Darod i Hawije, zdominowała 

system polityczny terytorium zależnego do końca lat 50. XX w. W 1958 r. przedstawiciele 

Darod utworzyli własną partię – Ligę Wielkiej Somalii (Greater Somali League, GSL). 

Inne ważne ugrupowania, które powstały w latach 40. lub 50., to: Somalijska Liberalna 

Partia Młodzieży, Niezależna Konstytucyjna Partia Somalijska i Somalijska Unia 

Narodowa550. Należy podkreślić, że „tylko SYL i w mniejszym stopniu GSL były partiami 

o zasięgu ogólnonarodowym. […] Reszta partii miała poparcie tylko w obrębie rodu ją 

tworzącego”551. W protektoracie brytyjskim ugrupowania polityczne rozwijały się nieco 

wolniej. Do najważniejszych należały Somalijskie Stowarzyszenie Narodowe, Somalijska 

Liga Narodowa, Zjednoczony Front Narodowy i Zjednoczona Partia Somalijska. Jak 

podkreśla Izabela Orłowska, „rywalizacja rodowa partii nie wykluczała współpracy ich 

liderów, ponieważ wszyscy zgadzali się co do zjednoczenia i niepodległości. Istniały 

jednak pewne różnice w rozumieniu zjednoczenia […], które sprowadzały się do 

odmiennego stosunku do kwestii ogadeńskiej.”552 

                                                 
548 I. Orłowska, Historia Somalii…, s. 293-294. 
549 A.M. Kostecki, Somalia: zarys…, s. 54. 
550 I. Orłowska, Historia Somalii…, s. 295. 
551 Tamże, s. 296. 
552 Tamże, s. 298. 
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Wymienione ugrupowania polityczne były stopniowo włączane w proces 

przygotowania Somalii do niepodległości. Jak wspomniano, Somali Brytyjskie i Somali 

Włoskie zostały w 1941 r. odbite przez Brytyjczyków z rąk włoskich. Somalijczycy 

zamieszkiwali jeszcze północno-wschodnie obszary Kenii, etiopską prowincję Ogaden 

(zdobytą przez Menelika II pod koniec XIX w.), jak również Somali Francuskie. Podobnie, 

jak pozostałe problemy kolonialne, także kwestia somalijska była przedmiotem decyzji 

zwycięskich mocarstw. Brytyjski Plan Bevina zakładał zjednoczenie Somali Włoskiego  

i Brytyjskiego, jak również przyłączenie do nowego państwa etiopskich ziem 

zamieszkanych przez Somalijczyków, jeśli Addis Abeba wyrazi na to zgodę. Ostateczną 

decyzję podjęto w 1948 r.. Wielka Czwórka ogłosiła Somali Włoskie terytorium 

powierniczym, nad którym kontrolę miały sprawować Włochy. Mandat był przewidziany 

na 10 lat, począwszy od objęcia przez rząd w Rzymie powierzonej funkcji, co nastąpiło  

w 1950 r. Po tej dacie planowano ogłoszenie niepodległości Somalii553. 

Włochy przystąpiły do przygotowywania niepodległości terytorium powierniczego 

już w 1950 r., tworząc doradczą Radę Terytorialną. W 1956 r. odbyły się wybory do 

Zgromadzenia Legislacyjnego i sformowano rząd. Wybory do Zgromadzenia powtórzono 

w 1959 r. W kolejnych głosowaniach konsekwentnie wygrywała Liga Młodzieży 

Somalijskiej. Z kolei w protektoracie brytyjskim pierwsze wybory do Zgromadzenia 

Legislacyjnego, zbojkotowane przez część Somalijczyków, odbyły się dopiero w 1959  

r. Następne zorganizowano w 1960 r. Dnia 26 czerwca 1960 r. protektorat brytyjski ogłosił 

niepodległość, jednak już 1 lipca 1960 r. wszedł w skład zjednoczonej, niepodległej, 

Somalii. Prezydentem państwa został Abdiraszid Ali Szermarke554. Ogłoszenie 

niepodległości i zjednoczenia Somali Włoskiego i Brytyjskiego nie oznaczało jednak 

rozwiązania wszystkich kwestii spornych, przede wszystkim sytuacji Somalijczyków w 

Kenii, Etiopii i Dżibuti. 

Pomimo dobrowolnej decyzji o połączeniu Somali Brytyjskiego i Włoskiego, już  

w rok po zjednoczeniu i uzyskaniu niepodległości doszło do pierwszych nieporozumień. 

Partie polityczne, tworzone głównie w oparciu o przynależność klanową, rozpoczęły walkę 

o władzę. Najsilniejszym ugrupowaniem pozostawała SYL, która zdecydowanie wygrała 

wybory w 1961 r. Trzy lata później skala sukcesu była już mniejsza, a do głosu zaczęły 

dochodzić partie z dawnego Somali Brytyjskiego. Do dalszego osłabienia SYL doszło  

                                                 
553 Tamże, s. 294; P. Woodward, The Horn of Africa…, s. 27-28 oraz R. Oliver, A. Atmore, Dzieje Afryki…, 
s. 267-268. 
554 I. Orłowska, Historia Somalii…, s. 294-298, A.M. Kostecki, Somalia: zarys…, s. 56-61. 
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w wyniku wyborów z 1967 r. Prezydentem został wówczas Ali Szermarke, a premierem 

reprezentant byłej kolonii brytyjskiej, Mohammed Egal555. Równocześnie postępowała 

fragmentaryzacja sceny politycznej – w wyborach w 1969 r. brały udział 63 partie, 

działające już nie na bazie klanów, lecz subklanów oraz diya556. Szermarke i Egal zdołali 

jednak utrzymać stanowiska. W październiku 1969 r. prezydent został zamordowany,  

a osłabiana podziałami somalijska demokracja nie przetrwała tej próby. Do władzy  

w wyniku zamachu stanu doszedł gen. Muhammad Siad Barre557. 

 
Mapa 4.1.: Somalia 

 
Źródło: CIA Factbook, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/maps/so-
map.gif>, dostęp z 30.01.2015. 
 

Stosunki międzynarodowe nowego państwa były w znacznym stopniu 

determinowane przez ideologię pansomalizmu, czyli zjednoczenia w jednym państwie 

wszystkich Somalijczyków. Połączenie Somali Brytyjskiego i Włoskiego miało być 

zaledwie pierwszym krokiem na drodze do powiększenia terytorium państwa o etiopskie 

Haud i Ogaden, przynajmniej część Somali Francuskiego oraz kenijski Dystrykt Północno-

Wschodni. Symbolicznym wyrazem oficjalnej linii polityki zagranicznej państwa było 

włączenie stosownego celu do konstytucji oraz przyjęcie flagi, na której widniała  

                                                 
555 Por. A.M. Kostecki, Somalia: zarys…, s. 60-63 oraz P. Woodward, The Horn of Africa…, s. 65-67. 
556 Diya to „grupy rodzin, pomiędzy którymi istnieją systemy ustalonych odszkodowań; ogólnie to 
najbardziej stabilne jednostki społeczne w kraju”: P. Woodward, The Horn of Africa…, s. 66. 
557 I. Orłowska, Historia Somalii…, s. 302. 
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pięcioramienna gwiazda, odpowiadająca pięciu terytoriom zamieszkanym przez 

Somalijczyków558. Postulaty rządu w Mogadiszu spotkały się ze zdecydowanym 

sprzeciwem Wielkiej Brytanii (a następnie niepodległej Kenii), Francji oraz Etiopii. 

Negocjacje z Londynem zakończyły się zerwaniem stosunków dyplomatycznych w 1963  

r. Normalizacja relacji z niepodległą Kenią nastąpiła dopiero w 1967 r., choć zbrojny opór 

Somalijczyków wobec administracji kenijskiej trwał jeszcze co najmniej do 1969 r.559  

Z kolei w 1964 r. doszło do konfliktu granicznego z Etiopią, zakończonego porażką 

Somalii. Izolowane w regionie państwo szukało poparcia na arenie międzynarodowej. 

Tradycyjnie dobre stosunki z Włochami wykorzystywano głównie w celu pozyskania 

wsparcia gospodarczego560. Z ZSRR podpisano natomiast układ o pomocy wojskowej, na 

mocy którego do Somalii trafiała broń, przekazywana następnie separatystom w państwach 

ościennych561. 

Siad Barre częściowo kontynuował kurs polityki zagranicznej, obrany przez swoich 

poprzedników, wyraźniej podkreślając dobre stosunki ze Związkiem Radzieckim. Rok 

1974 przyniósł dwa ważne wydarzenia. Po pierwsze, oba państwa podpisały Traktat  

o Przyjaźni i Współpracy, który umacniał wpływy Moskwy w Somalii. Berbera została 

główną bazą marynatki sowieckiej, która korzystała również z portów w Mogadiszu  

i Kismajo. W zamian ZSRR zaoferowało dostawy sprzętu, dzięki którym nastąpił 

dynamiczny rozwój somalijskich sił zbrojnych562. Wzmożone zainteresowanie Somalią 

związane było ze zmianami w polityce sojuszniczej Sudanu na początku lat 70. Wobec 

sprzymierzenia się reżimu Nimeiriego ze Stanami Zjednoczonymi, Moskwa bardzo 

potrzebowała sojusznika w regionie. Po drugie, w 1974 r. Somalia przystąpiła do Ligi 

Państw Arabskich, choć podejmowane przez dyktatora działania (np. decyzja o używaniu 

alfabetu łacińskiego, a nie arabskiego, do zapisu języka somalijskiego) wskazywały na 

pragmatyczne, nie zaś ideologiczne, podłoże tego kroku. Rząd w Mogadiszu liczył na 

pomoc finansową ze strony państw Zatoki Perskiej, które wzbogaciły się w wyniku 

kryzysu naftowego563. 

W polityce wewnętrznej Siad Barre zadeklarował budowę socjalizmu naukowego  

i przeprowadził nacjonalizację dużych przedsiębiorstw, dopuszczając jednak istnienie 

mniejszej własności prywatnej. Podobnie jak w okresie rządów parlamentarnych, priorytet 
                                                 
558 P. Woodward, The Horn of Africa…, s. 65. 
559 A.M. Kostecki, Somalia: zarys…, s. 63 oraz I. Orłowska, Historia Somalii…, s. 301. 
560 A.M. Kostecki, Somalia: zarys…, s. 89. 
561 P. Woodward, The Horn of Africa…, s. 136. 
562 Tamże, s. 138 oraz Ch. Coker, NATO, The Warsaw Pact and Africa, New York 1985, s. 104. 
563 P. Woodward, The Horn of Africa…, s. 126-127. 
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nadano pasterstwu koczowniczemu. Należy jednak podkreślić, że zarówno przed, jak i po 

zamachu stanu, budżet państwa opierał się na pomocy zagranicznej. Przeznaczana była ona 

jednak nie na inwestycje mające zapewnić wzrost gospodarczy, lecz na utrzymanie 

administracji i wojska564. Siad Barre próbował przezwyciężyć podziały społeczne, 

zakazując odwoływania się do przynależności klanowej. Jednocześnie, aby osłabić 

najsilniejsze grupy – Madżerten, Hawije i Isak – popierał mniej liczne subklany: 

Mareehan, Ogaden i Dulbahante, należące do klanu Darod565. Za prawdziwą szansę na 

wytworzenie poczucia narodowej jedności wśród Somalijczyków uważał jednak Siad 

zrealizowanie postulatów budowy Wielkiej Somalii. Wybuch rewolucji w Etiopii w 1974 

r. stanowił – w oczach dyktatora – możliwość przyłączenia do Somalii prowincji Ogaden  

i Haud. Obalenie monarchii i następujące po niej wydarzenia, w tym przejawiane przez 

poszczególne regiony tendencje odśrodkowe, ukazały słabość regionalnego mocarstwa. 

Siad Barre wsparł militarnie separatystów z Ogadenu, walczących z rządem w Addis 

Abebie. Związek Radziecki, popierający dyktatora od zamachu stanu w 1969 r., starał się 

nakłonić Siada do szukania porozumienia z Addis Abebą. Sowieci liczyli bowiem na to, że 

zdobywając wpływy w porewolucyjnej Etiopii i utrzymując w swym obozie Somalię, 

uzyskają strategiczną przewagę nad Stanami Zjednoczonymi. Radziecki plan, wspierany 

również przez Fidela Castro, nie powiódł się. W 1977 r. Siad rozpoczął wojnę z Etiopią,  

a wobec wsparcia, jakiego ZSRR oraz Kuba udzieliły Mengistu, zwrócił się o pomoc do 

USA566. Konflikt zakończył się rok później zachowaniem dotychczasowego przebiegu 

granicy etiopsko-somalijskiej i utrwaleniem niechęci pomiędzy zwaśnionymi stronami. 

Wojna w Rogu Afryki miała również poważne reperkusje międzynarodowe. Zbigniew 

Brzeziński, doradca prezydenta Jimmiego Cartera, miał stwierdzić, że detente – proces 

odprężenia w stosunkach amerykańsko-radzieckich – został „pogrzebany w piaskach 

Ogadenu”567. Na mocy zawartych wówczas traktatów, USA uzyskiwały wpływy (i dostęp 

do baz wojskowych) w Somalii, natomiast ZSRR – w Etiopii568. W ten sposób doszło do 

diametralnej zmiany w polityce sojuszniczej kluczowych państw Rogu Afryki. 

Wojna z zachodnim sąsiadem, choć formalnie zakończona utrzymaniem status quo, 

faktycznie oznaczała porażkę Siada Barre. Reżim przetrwał próbę zamachu stanu, podjętą 

przez oficerów z klanu Madżerten. Zawiązana przez nich w Etiopii organizacja 

                                                 
564 Tamże, s. 68 oraz A.M. Kostecki, Somalia: zarys…, s. 89-90. 
565 P. Woodward, The Horn of Africa…, s. 68. 
566 Tamże, s. 68-69 i 138-140 oraz Ch. Coker, NATO, The Warsaw Pact…, s. 104-112. 
567 P. Woodward, The Horn of Africa…, s. 141. 
568 I. Orłowska, Historia Somalii…, s. 304. 
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Demokratyczny Front Ocalenia Somalii (Somali Salvation Democratic Front, SSDF) 

kontynuowała jednak walkę569. Znacznie poważniejsze wyzwanie rzucił Siadowi Barre 

Somalijski Ruch Narodowy (Somali National Movement, SNM), oparta na klanie Isak 

organizacja odwołująca się do tradycji niezależności Somali Brytyjskiego i otrzymująca 

wsparcie z Etiopii i Jemenu Południowego570. Rząd w Mogadiszu odpowiedział surowymi 

represjami, które nie doprowadziły do zakończenia kryzysu wewnętrznego. Równocześnie 

pogarszała się sytuacja ekonomiczna, co było spowodowane rosnącym zadłużeniem 

zagranicznym oraz falą uchodźców, przybyłych do Somalii z Etiopii po wojnie z lat  

1977-78. Budżetu somalijskiego nie bilansowała nawet pomoc, udzielana przez USA571. 

W tych okolicznościach Siad Barre zdecydował się na niespodziewany krok.  

W 1988 r. zawarł z Etiopią układ, na mocy którego obie strony zadeklarowały, że nie będą 

wspierać ugrupowań opozycyjnych wobec rządów centralnych w Mogadiszu i Addis 

Abebie. SNM odpowiedział ofensywą na północy, w wyniku której zdobył Hargeisę  

i Burao. W innych regionach państwa również doszło do wystąpień przeciw reżimowi. Na 

południu zbuntowani żołnierze z klanu Ogaden założyli Somalijski Ruch Patriotyczny 

(Somali Patriotic Movement, SPM). W centrum klan Hawije powołał Zjednoczony 

Kongres Somalijski (United Somali Congress, USC), który w lecie 1989 r. przeniósł walkę 

na ulice Mogadiszu572. 

Choć za początek upadku państwowości somalijskiej uznaje się obalenie reżimu 

Siada Barre w styczniu 1991 r., uprawnione wydaje się twierdzenie, że proces ten 

rozpoczął się jeszcze przed obaleniem dyktatora. Pod koniec lat 80. armia somalijska 

znajdowała się w stanie dezintegracji, powszechnymi zjawiskami były dezercje, a ze 

względu na problemy z wypłatą żołdu, żołnierze trudnili się działalnością przestępczą. 

„Pod względem militarnym konflikty nie miały charakteru pojedynczej kampanii, lecz 

coraz bardziej sfragmentaryzowanych aktów przemocy wszelkiego rodzaju.”573 Podobnie 

jak armia, również poszczególne grupy opozycyjne bardzo płynnie przechodziły od walki 

o polityczne cele do aktów pospolitego bandytyzmu. „26 stycznia 1991 r. Siad zbiegł  

                                                 
569 P. Woodward, The Horn of Africa…, s. 69. 
570 Tamże, s. 69. 
571 Jak ocenia Peter Woodward, Somalia posiadała wówczas najwyższy na świecie stosunek liczby 
uchodźców do ogólnej liczby ludności. Według różnych szacunków w Somalii przebywało wówczas od 650 
tys. do 2 mln uchodźców.: Tamże, s. 69-70. 
572 I. Orłowska, Historia Somalii…, s. 306-308 oraz Strategic Survey 1989-1990, The International Institute 
for Strategic Studies, s. 85-88. 
573 P. Woodward, The Horn of Africa…, s. 72. 
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z Mogadiszu na południe w czołgu, na chwilę przed zajęciem pałacu prezydenckiego przez 

USC, ale sytuacja, którą pozostawił, bliższa była anarchii niż wyzwoleniu.”574 

 Koniec ponad dwudziestoletnich rządów Siada Barre stanowił jednak zaledwie 

początek wewnętrznych problemów Somalii. Kondycja, w jakiej dyktator pozostawił 

aparat państwowy oraz gospodarkę, była tak fatalna, że wkrótce walki wybuchły ze 

zdwojoną siłą. Przede wszystkim, pomimo formalnego porozumienia pomiędzy SNM, 

USC i SPM, opozycja wobec reżimu nie była jednolita. Wymienione organizacje 

koncentrowały się wokół poszczególnych klanów, co przy postrzeganiu dostępu do władzy 

w państwie jako gry o sumie zerowej, z jednym możliwym zwycięzcą, uniemożliwiało 

wypracowanie kompromisu575. Ogłoszenie prezydentem Alego Mahdi Mohammeda przez 

Hawije tylko zaogniło sytuację. Klan ten, wcale nie stanowiący najsilniejszego ogniwa 

antyrządowej opozycji, wykorzystał fakt zamieszkiwania Mogadiszu i terenów wokół 

stolicy. Ruch ten spotkał się z dezaprobatą innych klanów, jak również 

wewnątrzklanowych przeciwników Mahdiego. Wywodzącemu się z rodu Abgal 

prezydentowi wyzwanie rzucił Mohammed Farah Aidid, lider rodu Habr Gedir (również 

należącego do Hawije). Jeszcze w 1991 r. pozycja Mahdiego uległa wzmocnieniu. Na 

corocznym spotkaniu USC został on przewodniczącym organizacji, a podczas konferencji 

pokojowej w Dżibuti na okres dwóch lat powierzono mu obowiązki prezydenta576. 

 W międzyczasie na północy Somalii doszło do znamiennego wydarzenia. 18 maja 

1991 r. lider SNM, Abdurahman Ahmed Ali, proklamował powstanie niepodległej 

Republiki Somalilandu. „Secesja nie została jednak jednogłośnie poparta przez całe 

kierownictwo SNM. Jak większość somalijskich ugrupowań, SNM był podzielony wzdłuż 

linii ideologicznych na liberałów, fundamentalistów islamskich i tradycjonalistów. 

Niektórzy liderzy postrzegali secesję nie jako ostateczną decyzję, lecz raczej jako krok w 

kierunku renegocjacji porozumienia o połączeniu [Somali Brytyjskiego i Włoskiego - 

przyp. aut.] z 1960 r.”577 Pomimo tych różnic, Somaliland przez kolejne lata utrzymywał 

niezależność, jednocześnie bezskutecznie zabiegając o międzynarodowe uznanie. 

 Tymczasem w pozostałej części państwa pogłębiały się podziały, najpierw pomiędzy 

poszczególnymi klanami, a z czasem również wewnątrz klanów. W latach 1991-1992 

najostrzejsze walki toczyły się pomiędzy Darod i Hawije. „Te wojny charakteryzowały się 

zakrojonymi na szeroką skalę i szybkimi kampaniami, które przetaczały się przez 
                                                 
574 Tamże, s. 72. 
575 Strategic Survey 1991-1992, The International Institute for Strategic Studies, s. 178-180. 
576 Tamże, s. 180. 
577 Tamże, s. 180-181. 
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południową Somalię, od Mogadiszu po granicę z Kenią. Walczące milicje Somalijskiego 

Ruchu Patriotycznego (SPM) Darod i Zjednoczonego Kongresu Somalijskiego (USC) 

Hawije często traciły lub zajmowały setki kilometrów kwadratowych w jeden dzień […] 

obie strony popełniały okrucieństwa – masakry i gwałty – przeciw cywilom należącym do 

wrogiego klanu lub przeciw słabym i bezbronnym klanom. Grabieże dokonywane na 

zajętym terytorium były kluczowym aspektem działań wojennych, dostarczając łupów 

nieopłacanym w inny sposób członkom milicji, jak również środków finansowych dla 

warlordów.”578 Równocześnie, coraz wyraźniej dały o sobie znać podziały wewnątrz 

klanów. Co najistotniejsze, w dalszym ciągu eskalował spór pomiędzy zajmującymi części 

Mogadiszu Mahdim i Aididem, który ostatecznie w listopadzie 1991 r. przybrał postać 

otwartego konfliktu zbrojnego. Podobnie w pobliżu Kismajo, ważnego miasta portowego 

na południu, rozpoczęły się walki wewnątrz klanu Darod, pomiędzy Ogadeni, 

dowodzonymi przez Omara Jessa, a kolacją Marehan z Madżerten pod przywództwem 

gen. Morgana. W kolejnych latach konflikty schodził na coraz niższe poziomy w klanowej 

hierarchii i od 1995 r. toczyły się głównie pomiędzy poszerzonymi rodzinami,  

np. pomiędzy Ayr, Sa’ad i Suleiman w obrębie Habr Gedir579. 

  

4.2. Pierwsza Operacja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Somalii 
 Operacja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Somalii (United Nations 

Operation in Somalia, UNOSOM I) była pierwszą operacją pokojową, przeprowadzoną 

przez ONZ w Rogu Afryki. Przyczyn podjęcia decyzji o rozmieszczeniu sił 

międzynarodowych w tym państwie należy poszukiwać na kilku poziomach analizy – 

państwowym, subregionalnym, regionalnym i globalnym. 

Na poziomie państwowym, podłoże operacji stanowił upadek reżimu Siada Barre 

(styczeń 1991 r.), następujące po nim walki frakcyjne oraz pogarszająca się sytuacja 

ekonomiczno-społeczna, która doprowadziła do katastrofy humanitarnej. Począwszy od 

pierwszych lat po wojnie z Etiopią o Ogaden (1977-1978), stopniowo narastał opór wobec 

reżimu w Mogadiszu, a Somalia zmagała się z kryzysem gospodarczym, wzmocnionym  

w połowie lat 80. przez klęskę suszy. Jej skutkiem był problem głodu i niedożywienia, 

dotykający nawet do 5 mln ludzi. Do początku 1991 r. ONZ była w pełni zaangażowana  

                                                 
578 K. Menkhaus, Somalia: State Collapse and the Threat of Terrorism, Adelphi Papers 2004, s. 29. 
579 Tamże, s. 29-30. 
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w niesienie pomocy dla Somalijczyków580. Słabnący reżim Barre zapewniał pewne oparcie 

dla tych działań. Po jego upadku w styczniu 1991 r. w państwie doszło do walk o władzę 

pomiędzy organizacjami, które wspólnie obaliły dyktatora. Szczególnie wyniszczające 

były działania zbrojne w stolicy. „Ambicje polityczne liderów frakcyjnych, ich siła 

militarna i zaplecze ekonomiczne nadały wojnie znaczącej  dynamiki”581. Szacuje się, że  

w 1991 r. w walki w Mogadiszu pochłonęły 14 tys. ofiar śmiertelnych i 27 tys. rannych582. 

Starcia uniemożliwiły efektywne dostarczanie pomocy dla głodujących, pogarszając 

sytuację humanitarną w Somalii. Po ponad roku zdołano wynegocjować porozumienie  

o zawieszeniu broni. Zostało ono zawarte 3 marca 1992 r. przez głównych pretendentów 

do władzy w państwie – tymczasowego prezydenta Alego Mahdiego Mohammeda oraz 

generała Mohammeda Faraha Aidida583. Porozumienie to miało ułatwić toczące się 

rozmowy nad możliwością rozwiązania impasu politycznego, równocześnie usprawniając 

proces niesienia pomocy ofiarom klęski głodu. Nad jego przestrzeganiem miała czuwać 

operacja ONZ – UNOSOM. Należy tym samym stwierdzić, że UNOSOM I wpisywała się 

w zespół działań dyplomatycznych i pomocowych, mających na celu zakończenie walk, 

przywrócenie funkcjonowania aparatu państwowego oraz zażegnanie kryzysu 

humanitarnego. 

Na poziomie subregionalym – Rogu Afryki – podłoże powołania UNOSOM  

I stanowiło zagrożenie, że kryzys somalijski będzie wywierał destabilizujący wpływ na 

państwa ościenne, głównie Etiopię i Kenię584. Z występowaniem walk i głodu w danym 

państwie nieodłącznie wiąże się problem uchodźców i osób wewnętrznie wysiedlonych 

(IDPs). Zgodnie z szacunkami ONZ, na początku lat 90. na opuszczenie Somalii 

zdecydowało się ok. milion osób. Dla stosunkowo ubogich i zmagających się  

z problemami wewnętrznymi sąsiadów Somalii, obecność uchodźców stanowiła 

wyzwanie, nie tylko w wymiarze ekonomiczno-humanitarnym, ale także politycznym. 

Walki toczące się w państwie były istotne z punktu widzenia Etiopii i Kenii również z 

uwagi na powiązanie ich bezpieczeństwa z układem sił w Mogadiszu. Silny rząd Somalii, 

niezależnie od charakteru reżimu i deklarowanej postawy ideologicznej, stanowił 

                                                 
580 R. Kareem Al-Qaq, Managing World Order. United Nations Peace Operations and the Security Agenda, 
London/New York 2009, s. 79. 
581 Y. Duyvesteyn, Clausewitz and African War. Politics and strategy in Liberia and Somalia, New York 
2005, s. 52. 
582 L.G. Murray, Clinton, Peacekeeping and Humanitarian Intervention. Rise and Fall of a Policy, 
London/New York 2007, s. 90. 
583 Somalia – UNOSOM I. Background, 
<http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unosom1backgr2.html>, dostęp z 14.05.2014. 
584 Y. Duyvesteyn, Clausewitz and African War…, s. 46-47. 
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zagrożenie dla integralności terytorialnej sąsiadów. Zarówno demokratyczne rządy  

w pierwszych latach niepodległości, jak i autorytarny reżim Siada Barre, prowadziły 

agresywną politykę zagraniczną, mającą na celu urzeczywistnienie postulatów utworzenia 

Wielkiej Somalii. Długofalowy cel somalijskiej klasy politycznej tłumaczy 

zainteresowanie Addis Abeby i Nairobi tym, kto – Mahdi czy Aidid – zwycięży w walce  

o władzę w Mogadiszu. O zaangażowaniu Etiopii i Kenii świadczy fakt, iż stolice tych 

państw już na początku lat 90. stanowiły miejsce organizacji konferencji pojednawczych 

(głównie Addis Abeba) oraz punkty, z których zarządzano wysiłkami pomocowymi 

(przede wszystkich Nairobi). 

Na poziomie regionalnym – kontynentu afrykańskiego – podłoże zaangażowania  

w powołanie i prowadzenie operacji UNOSOM I stanowiło nowe umiejscowienie Afryki 

w globalnym układzie stosunków międzynarodowych oraz związana z tym redefinicja roli 

Organizacji Jedności Afrykańskiej. Już w 1990 r. podpisano Deklarację w sprawie sytuacji 

politycznej i społeczno-ekonomicznej w Afryce i fundamentalnych przemian zachodzących 

w świecie, w której OJA zobowiązywała się do zaangażowania w rozwiązywanie 

konfliktów zarówno międzynarodowych, jak i wewnętrznych585. Dodatkowo, rok później 

część liderów państw kontynentu przyjęła tzw. Dokument z Kampali, składający się  

z czterech „koszyków”: bezpieczeństwa, stabilności, rozwoju i współpracy586. Na 

podstawie tych aktów prawnych, afrykańskie elity wyraziły chęć przyjęcia aktywnej 

postawy wobec kryzysów na kontynencie. W przypadku Somalii  ograniczono się jednak 

do wysiłków dyplomatycznych. W ramach UNOSOM, spośród państw afrykańskich 

jedynie Egipt, Maroko i Zimbabwe wysłały do Somalii kontyngenty wojskowe587. 

 Szczególnie kontrowersyjną kwestię stanowi globalne podłoże podjęcia operacji 

UNOSOM I. Początek lat 90. XX w. był okresem fundamentalnych przemian na arenie 

międzynarodowej. Wraz z zakończeniem zimnej wojny, znaczenie państw Afryki 

Subsaharyjskiej uległo wyraźnemu zmniejszeniu. Somalia nie była wyjątkiem – jeszcze 

pod koniec lat 80. z pomocy dla reżimu Siada Barre wycofali się Amerykanie. Ani USA, 

ani żadne z pozostałych mocarstw, nie umieszczało tego państwa na czołowych miejscach 

listy priorytetów polityki zagranicznej. W kontekście przełomowych wydarzeń w Europie 

– upadku Muru Berlińskiego i zjednoczenia Niemiec oraz dezintegracji Jugosławii – 

                                                 
585 W. Lizak, Afrykańskie instytucje bezpieczeństwa, Warszawa 2012, s. 207.  
586 Conference on Security, Stability, Development & Cooperation in Africa (CSSDS), Kampala  
19-22.08.1991, <http://www.au2002.gov.za/docs/key_oau/cssdca.htm>, dostęp z 22.07.2013. 
587 Somalia – UNOSOM I. Facts and Figures, 
<http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unosom1facts.html>, dostęp z 14.05.2014. 
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kryzys we wschodnioafrykańskim państwie mógł zejść na plan dalszy. Pomimo tego, ONZ 

przeprowadziła operację UNOSOM I, zastąpioną przez znacznie bardziej rozbudowaną 

UNOSOM II. Przyczyn przeprowadzenia operacji należy upatrywać w próbie rewitalizacji 

ONZ w duchu aktywnego zaangażowania Organizacji w rozwiązywanie konfliktów 

międzypaństwowych i wewnętrznych. Wyrazem tych przemian był analizowany  

w rozdziale drugim Program dla Pokoju z 1992 r., zawierający katalog działań na rzecz 

pokoju i bezpieczeństwa. UNOSOM może być postrzegana jako wyraz rodzącej się 

wówczas w ONZ nowej wizji porządku globalnego i próba przedstawienia Organizacji 

jako zdolnej do odpowiedzi na kompleksowe wyzwania. Zdaniem Richarda Kareema  

Al-Qaqa: „Somalia została wykorzystana jako pole testowe”588. Z kolei sama ONZ 

podkreślała humanitarne podłoże zaangażowania w rozwiązanie kryzysu somalijskiego – 

UNOSOM I miała być elementem reakcji na cierpienia milionów głodujących 

Somalijczyków. Bez interwencji militarnej niesienie pomocy nie było możliwe – sytuacja 

w państwie była tak poważna, że po raz pierwszy w historii ze zbrojnej ochrony zmuszeni 

byli korzystać pracownicy Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża589. 

Odmienną interpretację wydarzeń z początku lat 90. przedstawia Andrzej Sitkowski. Jego 

zdaniem, decyzja o wysłaniu sił międzynarodowych do Somalii miała stanowić wynik 

lobbingu ze strony międzynarodowych organizacji pomocowych. „Interwencja wojskowa 

w celu ochrony pomocy humanitarnej zaczęła być przedstawiana jako jedyne słuszne 

rozwiązanie problemu głodu w Somalii. Równocześnie nie podnoszono propozycji 

rozmieszczenia sił pokojowych w celu zapobieżenia podobnym kryzysom w państwach 

dotkniętych przez wojnę i głód, np. w Sudanie. Somalia, państwo mniejsze i łatwo 

dostępne z morza i powietrza, była znacznie lepszym celem dla dużych dostaw 

pomocy”590. 

 

4.2.1. Powołanie operacji UNOSOM I 

 Jak wynika z powyższej analizy, na decyzję o powołaniu UNOSOM I wywarło 

wpływ szereg czynników, spośród których najważniejszymi były: dezintegracja aparatu 

państwowego Somalii i związane z tym krwawe walki pomiędzy pretendentami do władzy, 

katastrofa humanitarna, powiązanie kwestii somalijskiej z polityką na poziomie 

subregionalnym i regionalnym oraz przyjęcie przez ONZ nowej, aktywnej postawy wobec 

                                                 
588 R. Kareem Al-Qaq, Managing World Order…, s. 94. 
589 L.G. Murray, Clinton, Peacekeeping…, s. 91. 
590 A. Sitkowski, UN Peacekeeping: Myth and Reality, Westport/London 2006, s. 99. 
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konfliktów i kryzysów międzynarodowych i wewnętrznych. Na tej podstawie Organizacja 

podjęła wielotorowe działania. Rada Bezpieczeństwa ONZ już 23 stycznia 1992 r. przyjęła 

rezolucję nr 733 (1992), na mocy której wprowadziła „całkowite embargo na dostawy 

broni i sprzętu wojskowego do Somalii”591. Miało ono ograniczyć możliwości 

prowadzenia walk przez zwaśnione ugrupowania polityczno-militarne. Równocześnie 

ONZ, we współpracy z Ligą Państw Arabskich, OJA i Organizacją Konferencji Islamskiej, 

podjęła wysiłki mediacyjne, mające na celu wypracowanie porozumienia pomiędzy 

Aidiem i Mahdim. Dokument, w którym strony zobowiązały się do zaprzestania walk, 

podpisano 3 marca 1992 r. Dodatkowym postanowieniem była decyzja o rozmieszczeniu 

kilkudziesięciu obserwatorów wojskowych, których zadaniem było monitorowanie 

przestrzegania porozumienia. Dwa tygodnie później, 17 marca, Rada Bezpieczeństwa  

w rezolucji nr 746 (1992) zapowiedziała wysłanie do Somalii misji technicznej, której 

zadaniem było opracowanie planu kontroli zawieszenia broni592. Efektem prac zespołu 

było przedstawienie rekomendacji, które stały się podstawą rezolucji Rady Bezpieczeństwa 

nr 751 (1992) z 24 kwietnia 1992 r. Na jej mocy Rada powołała Operację Organizacji 

Narodów Zjednoczonych w Somalii (United Nations Operation in Somalia, UNOSOM). 

 

4.2.2. Mandat 

 W rezolucji nr 751 (1992) Rada Bezpieczeństwa, odwołując się do raportu 

Sekretarza Generalnego nr S/23829 z 21 kwietnia 1992 r., przydzieliła operacji UNOSOM 

I następujące zadania: 

- monitorowanie porozumienia o zawieszeniu broni w Mogadiszu, 

- eskortowanie transportów pomocy humanitarnej z portu i lotniska w Mogadiszu do 

centrów dystrybucyjnych w stolicy i jej bezpośrednim sąsiedztwie, 

- zapewnienie bezpieczeństwa personelowi ONZ593. 

 Mandat operacji był modyfikowany w kolejnych miesiącach. W przyjętej  

28 sierpnia rezolucji nr 775 (1992) przewidziano rozszerzenie działania UNOSOM na całe 

                                                 
591 United Nations Security Council Resolution 733 (1992), 23 January 1992, S/RES/733(1992), 
<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/010/92/IMG/NR001092.pdf?OpenElement>, 
dostęp z 14.02.2014. 
592 Somalia – UNOSOM I. Background…; United Nations Security Council Resolution 746 (1992), 17 March 
1992, S/RES/746(1992),  <http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/011/05/IMG/NR001105.pdf?OpenElement>, dostęp z 14.02.2014. 
593 United Nations Secretary-General Report S/23829, 21 April 1992, 
<http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/Somalia%20S%2023829.pdf>, s. 7, dostęp z 15.02.2014 oraz United Nations Security 
Council Resolution nr 751 (1992), S/RES/751(1992) <http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/011/10/IMG/NR001110.pdf?OpenElement>, dostęp z 14.02.2014. 
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terytorium państwa, zwiększając równocześnie liczebność personelu. Zgodnie  

z rekomendacjami Sekretarza Generalnego, Somalia została podzielona na cztery strefy: 

północno-zachodnią (Berbera), północno-wschodnią (Bossasso), centralną z Mogadiszu 

oraz południową (Kismajo). W każdej z nich ONZ miała prowadzić działania przewidziane 

w rezolucji nr 751 (1992)594. Mandat UNOSOM został wyraźne poszerzony na mocy 

rezolucji nr 814 (1993), która uważana jest za podstawę działania operacji UNOSOM II. 

Choć formalnie nie zakończono operacji powołanej w kwietniu 1992 r., zwyczajowo 

(zarówno w ramach ONZ, jak i w literaturze przedmiotu), z uwagi kompleksowość 

przewidzianych wówczas zadań, dzień przyjęcia rezolucji nr 814 (26 marca 1993) uważa 

się za datę zakończenia UNOSOM (I) i rozpoczęcia UNOSOM II. 

 

4.2.3. Personel 

 Zgodnie z rezolucją nr 751 (1992), personel UNOSOM tworzyło 50 obserwatorów 

wojskowych. W dokumencie tym stwierdzono, że w celu ich ochrony, powinny zostać 

powołane siły bezpieczeństwa595. Na mocy porozumienia z somalijskimi liderami  

z 12 sierpnia 1992 r., liczebność sił ustalono na poziomie 500 żołnierzy. Już 28 sierpnia 

1992 r. Rada Bezpieczeństwa, w rezolucji nr 755 (1992), zwiększyła personel sił 

bezpieczeństwa o kolejne 3500 żołnierzy596. Rezolucje Rady Bezpieczeństwa dopuszczały 

więc możliwość działania w Somalii sił międzynarodowych w liczbie 4219, w tym  

50 obserwatorów wojskowych, 3500 funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa oraz 719 osób 

personelu wspierającego, wspomaganych przez międzynarodowy personel cywilny.  

W państwie docelowym, w kulminacyjnym punkcie operacji (pod koniec lutego 1993 r.), 

znajdowało się jednak zaledwie 54 obserwatorów oraz 893 żołnierzy i członków personelu 

wspierającego597. UNOSOM zdołała więc zgromadzić 22% autoryzowanego personelu, co 

było związane m.in. z ograniczeniami logistycznymi, ale także z rozpoczęciem działań 

przez UNITAF598. Zjednoczone Siły Zadaniowe, których trzon stanowiły wojska USA, 

zyskały większe uznanie wśród państw-kontrybutorów niż UNOSOM I. 

                                                 
594 United Nations Security Council Resolution 775 (1992), 28 August 1992, S/RES/775(1992), 
<http://unscr.com/en/resolutions/doc/775>, dostęp z 14.02.2014 oraz A. Sitkowski, UN Peacekeeping…,  
s. 100. 
595 United Nations Security Council Resolution nr 751 (1992)…. 
596 United Nations Security Council Resolution 775 (1992)…. 
597 Somalia – UNOSOM I. Facts and Figures…. 
598 Ioan Lewis i James Mayall opisują przypadek kontyngentu kanadyjskiego, który dotarł do Somalii ze 
znacznym opóźnieniem, spowodowanym przez konieczność zorganizowania przez ONZ otwartego przetargu 
na przetransportowanie Kanadyjczyków do Afryki Wschodniej.: I. Lewis, J. Mayall, Somalia [w:] United 
Nations Interventionism 1991-2004, red. M. Berdal i S. Economides, Cambridge 2007, s. 122. 
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 Kontyngenty wojskowe wystawiło szesnaście państw członkowskich ONZ: pięć  

z Europy (Austria, Belgia, Czechosłowacja, Finlandia i Norwegia), cztery z Azji 

(Bangladesz, Indonezja, Jordania, Pakistan) trzy z Afryki (Egipt, Maroko i Zimbabwe), 

trzy z Oceanii (Australia, Fiji i Nowa Zelandia) i jedno z Ameryki Północnej (Kanada)599. 

Klasyfikując kontrybutorów jako państwa rozwinięte i rozwijające się, należy stwierdzić, 

że w UNOSOM panowała równowaga – do pierwszej grupy zaliczyć można Australię, 

Austrię, Belgię, Czechosłowację, Finlandię, Kanadę, Norwegię i Nową Zelandię, 

natomiast do drugiej – Bangladesz, Egipt, Fiji, Indonezję, Jordanię, Maroko, Pakistan  

i Zimbabwe. Należy przy tym podkreślić, że najliczniejszą grupę stanowili Pakistańczycy. 

O zaangażowaniu tego państwa świadczy fakt, iż 500-osobowe siły bezpieczeństwa,  

o których mowa w porozumieniu ONZ z liderami somalijskimi z 12 sierpnia 1992 r., były 

złożone w całości z żołnierzy armii pakistańskiej600. Dowódcą Obserwatorów 

Wojskowych, a następnie Dowódcą Sił, był Pakistańczyk Imtiaz Shahin601. Stanowisko 

Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego objął natomiast doświadczony 

algierski dyplomata, Mohammed Sahnoun. 

 

4.2.4. Kontekst prowadzenia operacji UNOSOM I 

 UNOSOM I była prowadzona w bardzo trudnych warunkach. Pomimo zawarcia 

porozumienia o zawieszeniu broni pomiędzy dwoma głównymi pretendentami do władzy, 

w Somalii toczył się konflikt wewnętrzny o wysokiej intensywności. Główną areną walk 

było Mogadiszu – stolica, w której znajdowały się najważniejsze port morski i lotnisko. 

Somalię – państwo o powierzchni ponad 600 000 km2 – zamieszkiwało ok. 10 mln ludzi. 

Infrastruktura transportowa była słabo rozwinięta, a prowadzenie działań utrudniały 

warunki klimatyczne. 

 Wyraźnym problemem był brak struktur administracyjnych i aparatu 

bezpieczeństwa, z którym siły międzynarodowe mogłyby współpracować w celu 

osiągnięcia zadań przewidzianych w mandacie. Konflikt w Somalii był wówczas walką  

o możliwość tworzenia rządu centralnego, który od 1991 r. nie funkcjonował. Z uwagi na 

postrzeganie rywalizacji jako gry o sumie zerowej, strony nie przejawiały rzeczywistej 

woli do pokojowego rozwiązania konfliktu. Początkowo zarówno Aidid, jak i Mahdi, 

tolerowali obecność sił międzynarodowych. Także ludność cywilna odnosiła się do 
                                                 
599 Somalia – UNOSOM I. Facts and Figures…. 
600 United Nations Operations in Somalia (UNOSOM, UNITAF, UNOSOM II), 
<http://www.pakistanarmy.gov.pk/AWPReview/TextContent.aspx?pId=57>, dostęp z 14.05.2014. 
601 Somalia – UNOSOM I. Facts and Figures…. 
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operacji w sposób neutralny. W prowadzeniu działań przez ONZ nie przeszkadzali sąsiedzi 

Somalii, a mocarstwa z Rady Bezpieczeństwa ONZ udzielały operacji pełnego poparcia. 

Niekorzystnym elementem kontekstu prowadzenia operacji była marginalność wydarzeń w 

Somalii – znacznie istotniejsze z punktu widzenia globalnego porządku były wówczas 

wydarzenia w Zatoce Perskiej i na Bałkanach. 

 
Tabela 4.1. Kontekst prowadzenia operacji UNOSOM I 
  Pozytywny Umiarkowany Negatywny 
Typ konfliktu ---  

 
  

Natężenie konfliktu ---    
 

Moment 
rozmieszczenia 

---   
 

 

Cechy otoczenia Wielkość 
populacji 

   

Powierzchnia 
obszaru 

   

Gęstość 
zaludnienia 

   

Infrastruktura 
transportowa 

   

Klimat    
 

Wola stron konfliktu do 
rozwiązania 

---    

Stosunek stron 
konfliktu do operacji 

---    

Stosunek lokalnej 
populacji do operacji 

---    

Struktury władzy 
 

---    

Policja i wojsko 
 

---    

Mocarstwa regionalne i 
sąsiedzi 

---    

Sytuacja 
międzynarodowa w 
wymiarze globalnym 

Zgodność w RB 
ONZ 

   

Inne wydarzenia    
 

Źródło: opracowanie własne. 
 

4.2.5. Przebieg operacji – wybrane aspekty 

W czasie, gdy w Nowym Jorku zapadały ustalenia dotyczące powołania operacji 

pokojowej, w Somalii sytuacja daleka była od stabilizacji. Choć w marcu 1992 r. dwaj 
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główni pretendenci do przejęcia władzy – Mahdi i Aidid – zawarli porozumienie  

o zawieszeniu broni, brak było rzeczywistej woli zakończenia walk. Żaden z polityków nie 

zamierzał zrezygnować z ambicji prezydenckich, co w warunkach powszechnej 

dostępności broni palnej oznaczało, że okresy względnej stabilizacji przerywane będą –  

w najlepszym wypadku – incydentami zbrojnymi. Mogadiszu, jako stolica i najważniejszy 

ośrodek gospodarczy Somalii, stanowiło cenną zdobycz wojenną, z której ani 

reprezentujący „rdzennych” mieszkańców miasta Mahdi, ani przywódca „przyjezdnych” 

Aidid, nie chcieli zrezygnować602. Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego 

usiłował więc zbudować możliwie szerokie poparcie dla idei pokojowego rozwiązania 

rywalizacji o władzę. W tym celu Sahnoun wypracował poprawne „relacje z różnymi 

aktorami życia społeczno-politycznego: warlordami, starszyzną klanową, grupami kobiet  

i intelektualistów. Poprzez cierpliwe i staranne negocjacje zdobył ich zaufanie […], 

zwiększając poziom zaufania do ONZ”603. Dzięki temu Algierczyk zdołał uzyskać zgodę 

Mahdiego i Aidida na rozmieszczenie w Mogadiszu 500-osobowego kontyngentu sił 

bezpieczeństwa. Jak wspomniano, stosowne porozumienie zawarto 12 sierpnia. 

Tymczasem dwa tygodnie później Rada Bezpieczeństwa zwiększyła liczebność personelu 

operacji aż ośmiokrotnie, równocześnie rozszerzając jej działanie na całe terytorium 

Somalii (łącznie z Somalilandem). Butros tłumaczył zasadność tej decyzji koniecznością 

zwiększenia efektywności procesu udzielania pomocy humanitarnej, dostarczanej przez 

agendy ONZ i organizacje pozarządowe. Należy jednak podkreślić, że pomimo chaosu 

politycznego i rozpadu aparatu państwowego, pojawiały się pewne symptomy poprawy 

sytuacji głodującej ludności. Jak twierdzi Alex de Waal, w drugiej połowie 1992 r. zasięg 

głodu wyraźnie się zmniejszał, spadały też ceny żywności. Procesy te były efektem 

dobrych zbiorów w dolinie rzeki Shebele, jak również napływu międzynarodowej pomocy 

żywnościowej604. 

Zapowiedź rozbudowy UNOSOM wywołała sprzeciw Aidada, utwierdzając go  

w przekonaniu, że zarówno sama Organizacja, jak i jej przedstawiciel – Sahnoun – nie są 

wiarygodnymi partnerami. Ponadto, należy zwrócić uwagę na fakt, iż w dniu 

przyjmowania rezolucji nr 755 (28 sierpnia 1992 r.) w państwie docelowym nie przebywał 

najmniejszy nawet oddział sił międzynarodowych. Świadczyło to m.in. o niechęci państw 

                                                 
602 I. Lewis, J. Mayall, Somalia…, s. 134. 
603 L.G. Murray, Clinton, Peacekeeping…, s. 92. 
604 A. de Waal, Famine Crimes. Politics and the Disaster Relief Industry in Africa, Bloomington and 
Indianapolis 1997, s. 167 [za:] A. Sitkowski, UN Peacekeeping…, s. 101. 
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członkowskich ONZ do wysyłania kontyngentów do Somalii. W tych warunkach 

kilkukrotne podniesienie liczby żołnierzy należy ocenić jako postulat nierealistyczny. 

Przeciwny planom Sekretarza Generalnego opowiadał się Sahnoun. Specjalny 

Przedstawiciel otwarcie krytykował działania agend ONZ w Somalii. Algierczyk 

proponował zmianę systemu dystrybucji pomocy humanitarnej tak, by zamiast jednego 

centrum w Mogadiszu istniało pięć niezależnych ośrodków. Zdaniem dyplomaty miało to 

obniżyć „wartość” stolicy w oczach zwaśnionych frakcji i ułatwić proces pokojowy. 

Specjalny Przedstawiciel sprzeciwiał się rozpoczynaniu przez ONZ interwencji na większą 

skalę przed zawarciem przynajmniej częściowego porozumienia pokojowego pomiędzy 

klanami. Różnica poglądów pomiędzy Butrosem i Sahnounem zakończyła się złożeniem 

rezygnacji przez Algierczyka. Jego następcą został Ismat Kittani, który podzielał 

stanowisko Sekretarza Generalnego605. Przygotowany przez Kittaniego raport na temat 

problemów, z jakimi zmaga się UNOSOM, skłoniły Sekretarza Generalnego do zabiegania 

o zaangażowanie Amerykanów, dotychczas nie podejmujących w kwestii kryzysu 

somalijskiego istotniejszych działań606. 

 Generał Aidid odniósł się do tych zmian zdecydowanie negatywnie. Pod koniec 

października 1992 r. zapowiedział, że siły międzynarodowe nie będą przez niego 

tolerowane, a zgrupowani na lotnisku w Mogadiszu żołnierze pakistańscy stali się 

obiektem ataków607. W listopadzie w porcie został ostrzelany okręt z ładunkiem pomocy 

humanitarnej. Transport żywności drogą morską okazał się niemożliwy. Efektem tych 

wydarzeń było zorganizowanie operacji „Dostarczyć pomoc” (Provide Relief) – dostaw 

pomocy drogą powietrzną608. W kołach decyzyjnych ONZ zaczęło wówczas dojrzewać 

przekonanie, że zwiększenie liczebności UNOSOM, zaproponowane w rezolucji 755 

(1992), nie jest wystarczającą reakcją na rozwój wypadków w Somalii. Z pomocą 

Sekretarzowi Generalnemu przyszli Amerykanie. Przedstawiciel administracji Busha, 

Lawrence Eagleburger, 25 listopada 1992 r. zapowiedział, że jeśli Rada Bezpieczeństwa 

zdecyduje się na autoryzowanie sił międzynarodowych, mających zapewnić 

bezpieczeństwo dostaw pomocy humanitarnej, USA mogą stanąć na czele koalicji609. 

Zainteresowanie Waszyngtonu kwestią somalijską nie wynikało ze strategicznych 

interesów USA. Wydaje się, że znacznie istotniejsze było wówczas zabezpieczenie sytuacji 

                                                 
605 A. Sitkowski, UN Peacekeeping…, s. 100 oraz Somalia – UNOSOM I. Background….  
606 Strategic Survey 1992-1993, The International Institute for Strategic Studies, London 1993, s. 186-187. 
607 A. Sitkowski, UN Peacekeeping…, s. 100. 
608 P. Woodward, U.S. Foreign Policy and the Horn of Africa, Hampshire/Burlington 2006, s. 62-63. 
609 L.G. Murray, Clinton, Peacekeeping…, s. 93. 
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w regionie Zatoki Perskiej czy rozpad Jugosławii. Prezydent Bush ogłosił jednak, że po 

zakończeniu zimnej wojny porządek globalny będzie oparty na nowych zasadach. 

Pozostawienie sytuacji w Somalii bez odpowiedzi narażało Stany Zjednoczone  

na częściową utratę autorytetu. Choć wydarzenia w Mogadiszu pozwalały sądzić,  

że rozwiązanie kryzysu będzie bardzo trudne, szybka operacja w celu ochrony dostaw  

i dystrybucji pomocy humanitarnej wydawała się możliwa dla mocarstwa, które 

kilkanaście miesięcy wcześniej odniosło zdecydowane zwycięstwo w wojnie z Irakiem 

Saddama Husajna. 

 

4.2.6. Ocena realizacji mandatu przez UNOSOM I 

 Działając w wymagającym otoczeniu, UNOSOM I tylko częściowo wypełniła 

ograniczony mandat. Operacja ułatwiała kontakty pomiędzy stronami, lecz wobec braku 

woli rozwiązania konfliktu, monitorowane przez nią porozumienie o zawieszeniu broni nie 

było w pełni przestrzegane. UNOSOM I nie zdołała ograniczyć geograficznego 

rozprzestrzeniania się konfliktu, natomiast w czasie jej działania nie doszło do znaczącego 

zwiększenia liczby aktorów – spór o władzę toczył się zasadniczo pomiędzy dwoma 

głównymi pretendentami – Mahdim i Aididem. 

 Problemem UNOSOM I były trudności z gromadzeniem personelu – przez 

pierwsze kilka miesięcy po autoryzacji, dowództwo operacji nie dysponowało personelem 

chroniącym obserwatorów wojskowych, a w szczytowym momencie w Somalii 

znajdowało się niewiele ponad 20% autoryzowanej liczby personelu. Frakcja generała 

Aidida przejawiała wrogą postawę wobec sił międzynarodowych, co sprawiło, że stały się 

one celem ataku Somalijczyków. Wpłynęło to na możliwość realizacji innego ważnego 

zadania – ułatwiania dostaw pomocy humanitarnej. W aspekcie tym UNOSOM I wyraźnie 

zawiodła, co było jedną z przyczyn powołania Zjednoczonych Sił Zadaniowych pod 

dowództwem USA. 
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Tabela 4.2. Ocena realizacji mandatu UNOSOM I do czasu powołania UNITAF (kwiecień 1992-grudzień 
1992) 

Źródło: opracowanie własne. 
 

 

 

 

 

Grupa zadań Zadanie Realizowanie 
zadania 

Realizacja celu 

Zadania z 
zakresu 
utrzymania 
pokoju 

Monitorowanie 
przestrzegania porozumienia 
o zawieszeniu broni  

Tak Częściowo 

Ułatwianie stronom 
utrzymywania kontaktów, w 

tym aktywny udział (np. 
przewodniczenie) w 

gremiach istotnych z punktu 
widzenia porozumień 

Tak Częściowo 

Zapobieganie rozszerzaniu 
konfliktu na nowe obszary 

Tak Częściowo 

Zapobieganie rozszerzaniu 
konfliktu o nowe podmioty 

Tak Częściowo 

Zadania  
z zakresu 
budowania 
pokoju  
i budowania 
państwa 

Ułatwianie dostaw pomocy 
humanitarnej, w tym ochrona 

tej pomocy i personelu 
agencji pomocowych 

Częściowo Częściowo 

Zadania bazowe Zgromadzenie personelu 
przewidzianego w mandacie 

Tak Częściowo 

Ochrona personelu, sprzętu i 
obiektów operacji 

Tak Nie 

Zapewnienie swobody 
prowadzenia operacji, w tym 

swobody poruszania się 

Tak Nie 

Wspieranie działań innych 
jednostek organizacji 

autoryzującej 

Tak Nie 

Prowadzenie działań z 
zakresu informacji publicznej 

Brak działań Brak działań 

Przestrzeganie norm 
organizacyjnych (kultury 

organizacji) przez personel 

Tak Tak 

Utrzymywanie relacji z 
ludnością cywilną 

Tak Częściowo 
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4.2.7. Wpływ UNOSOM I na przebieg konfliktu w Somalii – rozumowanie 

przeciwfaktyczne 

 W 1992 r. na przebieg konfliktu w Somalii wpływ wywierały m.in. następujące 

czynniki: 

- rozpad władzy centralnej i związany z tym brak rządowej armii i policji, 

odpowiadających za bezpieczeństwo ludności cywilnej, 

- względna równowaga w walce o możliwość tworzenia rządu centralnego pomiędzy 

Mahdim i Aididem, 

- katastrofa humanitarna o znaczących rozmiarach – głód oraz rzesze IDPs i uchodźców, 

- bliskość historyczna zakończenia zimnej wojny i rozpadu ZSRR. Rozpoczęty przez 

George’a H.W. Busha dyskurs o „nowym światowym porządku” wpłynął na sposób 

postrzegania wydarzeń w Somalii przez najważniejszych aktorów międzynarodowych. 

  

Na podstawie powyższej analizy należy stwierdzić, że w okresie kwiecień-grudzień 

1992 r. wpływ UNOSOM I na przebieg konfliktu w Somalii był niewielki. Jedynie do 

sierpnia 1992 r., dzięki osobistym zdolnościom Sahnouna, ONZ oddziaływała na rozwój 

sytuacji w Mogadiszu. Po przyjęciu przez centralę w Nowym Jorku mniej konsensualnej 

postawy i zajęciu stanowiska Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego przez 

Kittaniego, pretendenci do fotela prezydenckiego, szczególnie Aidid, postępowali  

w znacznej mierze niezależnie od ONZ. UNOSOM I nie wywarła wpływu także na 

dystrybucję pomocy humanitarnej – niewielki kontyngent pakistański skupiony był na 

odpieraniu ataków Aidida, nie mógł więc wykonywać zadań humanitarnych. Brak 

obecności sił międzynarodowych prawdopodobnie nie zmieniłby diametralnie sytuacji  

w Somalii. 

 

4.2.8. Zjednoczone Siły Zadaniowe 

 Rada Bezpieczeństwa autoryzowała przeprowadzenie operacji przez Zjednoczone 

Siły Zadaniowe (Unified Task Force, UNITAF) w rezolucji nr 794 (1992) z 3 grudnia 

1992 r. W nomenklaturze amerykańskiej, interwencji nadano kryptonim „Przywrócić 

nadzieję” (Restore Hope). W rezolucji stwierdzono, że w Somalii dochodzi o „naruszeń 

międzynarodowego prawa humanitarnego na masową skalę, w tym do przemocy i gróźb 

wobec personelu uczestniczącego w pełnoprawnych, bezstronnych działaniach związanych 

z niesieniem pomocy humanitarnej; celowych ataków na cywilów, transporty pomocy oraz 
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punkty pomocowe i medyczne […]”610. Rada stwierdziła, że „sytuacja w Somalii nie może 

być tolerowana i z tego powodu konieczny jest przegląd podstawowych przesłanek i zasad 

działań ONZ w Somalii, oraz że podejście UNOSOM w obecnych okolicznościach nie jest 

adekwatną odpowiedzią na tragedię w Somalii”611. Powołując się na rozdział VII Karty 

Narodów Zjednoczonych, Rada autoryzowała „użycie wszelkich koniecznych środków do 

ustanowienia, tak szybko jak to możliwe, bezpiecznego otoczenia w celu zabezpieczenia 

działań pomocowych w Somalii”612. Równocześnie stwierdzono, że wzmocnienie 

UNOSOM 3500 żołnierzami, zgodnie z rezolucją nr 755 (1992), powinno postępować  

w zależności od oceny sytuacji, dokonanej przez Sekretarza Generalnego613. Rada zaleciła 

też, by ustanowiono odpowiednie mechanizmy współpracy pomiędzy UNOSOM  

i UNITAF614. 

 Zgodnie z deklaracją złożoną przez Lawrence Eagleburgera, ciężar organizacji 

UNITAF i prowadzenia operacji spoczął na Stanach Zjednoczonych. George W.H. Bush 

podkreślił, że USA „stanęły na czele operacji w celu stworzenia bezpiecznego otoczenia, 

które jest warunkiem koniecznym do zapewnienia przez ONZ pomocy humanitarnej, 

promowania pojednania narodowego i odbudowy gospodarczej”615. Prezydent określił  

w ten sposób podział obowiązków pomiędzy USA i ONZ, ograniczając rolę własnej armii 

do zapewnienia bezpieczeństwa. Leonie G. Murray w następujący sposób określa 

amerykańską koncepcję operacji: „wkroczyć z dominującymi siłami, zademonstrować 

przewagę, zastraszyć <<agresorów>>, osiągnąć cele misji i wycofać się”616. Administracja 

Busha chciała uniknąć zaangażowania w kwestie polityczne, jednak „sama ich 

[Amerykanów – przyp. KT] obecność sprawiła, że stali się graczami w polityce 

somalijskiej”617. 

Pierwsze oddziały amerykańskie wylądowały na plaży w Mogadiszu już 9 grudnia 

1992 r., sześć dni po przyjęciu przez Radę Bezpieczeństwa rezolucji nr 794 (1992).  

W skład UNITAF miało docelowo wejść 28 000 żołnierzy USA (w tym 10 000 

zgrupowanych na okrętach US Navy) oraz 17 000 żołnierzy z następujących 23 państw: 

Australia, Belgia, Bostwana, Kanada, Egipt, Francja, Niemcy, Grecja, Indie, Włochy, 

                                                 
610 United Nations Security Council Resolution 794 (1992), 3 December 1992, S/RES/794(1992), 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/794(1992)>, dostęp z 16.02.2014. 
611 Tamże. 
612 Tamże, p. 10. 
613 Tamże, p. 6. 
614 Tamże, p. 13. 
615 Somalia – UNOSOM I, <http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unosomi.htm>, dostęp z 14.05.2014. 
616 L.G. Murray, Clinton, Peacekeeping…, s. 93. 
617 Tamże, s. 94. 
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Kuwejt, Maroko, Nowa Zelandia, Nigeria, Norwegia, Pakistan, Arabia Saudyjska, 

Szwecja, Tunezja, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania oraz 

Zimbabwe618. Wśród 24 państw tworzących UNITAF połowę stanowiły państwa wysoko 

rozwinięte (Australia, Belgia, Kanada, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Nowa Zelandia, 

Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, USA), a połowę – państwa rozwijające się 

(Botswana, Egipt, Indie, Kuwejt, Maroko, Nigeria, Pakistan, Arabia Saudyjska, Tunezja, 

Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Zimbabwe). W sumie personel UNITAF miał 

osiągnąć liczebność 45 000, czyli ponad dziesięciokrotnie więcej, niż powiększony skład 

UNOSOM I (4219). Na czele sił międzynarodowych stał amerykański generał Robert 

Johnson. 

 
Mapa 4.2.: Obszar działania UNIFAT 

 
Źródło: The United States Army in Somalia 1992-1994, 
<http://www.history.army.mil/brochures/Somalia/Somalia.htm#p15>, dostęp z 30.01.2015. 

 

UNITAF funkcjonowały na ok. 40% terytorium Somalii; obszar ten podzielono na 

dziewięć sektorów. Siły międzynarodowe stosunkowo szybko zdołały zapewnić 

                                                 
618 Somalia – UNOSOM I. Background… oraz P. Woodward, U.S. Foreign Policy…, s. 65. 
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„bezpieczne otoczenie” (by przywołać określenie użyte w rezolucji nr 794 (1992)).  

Wyjątkiem był port Kismajo na południu, gdzie przy biernej postawie belgijskiego 

kontyngentu UNITAF jeszcze w lutym 1993 r. trwały walki pomiędzy gen. Mohammedem 

Sajedem Hersi Morganem (stronnikiem Aidida) i płk Omarem Jesem. Starcie, które 

zakończyło się zwycięstwem generała, wyraźnie wskazywało na przyjęcie przez siły 

międzynarodowe stanowiska zalecanego przez prezydenta Busha, czyli nieangażowania się 

w wewnętrzne rozgrywki polityczne619. Poza Kismajo, na pozostałym obszarze działania 

UNITAF zapanował względny spokój. Pomoc humanitarna mogła być dostarczana na 

masową skalę m.in. dzięki odblokowaniu portu w Mogadiszu. W stolicy rozpoczęło się 

tworzenie tymczasowych siły policyjnych, a mieszkańcy miasta powołali organizacje 

społeczne. Już w raporcie z 26 stycznia 1993 r. (a więc około półtora miesiąca po 

lądowaniu Amerykanów w Mogadiszu) Sekretarz Generalny chwalił UNITAF za szybkość 

i skuteczność interwencji620. Równocześnie należy podkreślić, że obecność sił na jedynie 

40% terytorium Somalii sprawiła, iż sytuacja na  pozostałym obszarze nie ulegała 

poprawie. Zbrojne grupy, utrzymujące się z kradzieży, przeniosły się na stref 

kontrolowanych przez UNITAF na obszary niechronione, przez co zmniejszył się poziom 

bezpieczeństwa zamieszkującej je ludności cywilnej621. 

Pomimo sukcesów UNITAF, pomiędzy ONZ a dowództwem politycznym  

i militarnym sił międzynarodowych uwidoczniły się pewne różnice, szczególnie  

w podejściu do kwestii rozbrojenia. Sekretarz Generalny uważał bowiem, że jedynie 

rozbrojenie daje realne szanse na trwałe rozwiązanie kryzysu. Amerykanie i ich sojusznicy 

nie byli skłonni do podjęcia tego rodzaju działań na dużą skalę, ograniczając się do 

„niszczenia wszystkiego, co wydawało się stanowić dla nich zagrożenie”622. Rozbrojenie 

było dobrowolne i losowe, dopiero w późniejszych miesiącach funkcjonowania operacji 

przybierając postać działań wymuszających (np. rajdów w celu konfiskat broni 

sprzedawanej na rynku Bakara w Mogadiszu). Faktycznie jednak wysiłki rozbrojeniowe 

UNITAF należy ocenić jako bardzo skromne i nie wywierające poważniejszego wpływu 

na sytuację w Somalii. Stosunek do tej kwestii nie zmienił się w znaczący sposób także po 

objęciu urzędu prezydenta USA przez Billa Clintona623. 

                                                 
619 A. Sitkowski, UN Peacekeeping…, s. 102-103. 
620 Somalia – UNOSOM I. Background…. 
621 L.G. Murray, Clinton, Peacekeeping…, s. 96. 
622 A. Sitkowski, UN Peacekeeping…, s. 102. 
623 L.G. Murray, Clinton, Peacekeeping…, s. 94-95 oraz P. Woodward, U.S. Foreign Policy…, s. 66. 
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Początkowe osiągnięcia UNITAF wywołały dodatkowy efekt w postaci większego 

zaangażowania zwaśnionych frakcji w negocjacje nad politycznym rozwiązaniem kryzysu. 

Już 8 stycznia 1993 r. w Addis Abebie czternaście ruchów politycznych zgodziło się na 

zawarcie serii porozumień, dotyczących m.in. zawieszenia broni i zasad rozbrojenia. 

Ostatecznie przyjęto je 27 marca 1993 r. Równocześnie Sekretarz Generalny ONZ, wobec 

niechęci podjęcia przez UNITAF szerokich działań rozbrojeniowych, rozpoczął wysiłki 

mające na celu przekształcenie sił międzynarodowych w nową operację pokojową ONZ. 

Stosowne rekomendacje Butros przedstawił w raporcie z 3 marca 1993 r., w którym 

stwierdzał m.in., że pomimo sukcesów UNITAF, kryzys somalijski nie został rozwiązany. 

Państwo nie posiadało aparatu administracyjnego, wojska i policji, a siły międzynarodowe 

zdołały zapewnić bezpieczeństwo jedynie na części terytorium Somalii. Z tych powodów 

powinna zostać powołana nowa operacja o rozbudowanym mandacie624. Sekretarz 

Generalny – jako autor Programu dla pokoju – był zwolennikiem szeroko zakrojonych 

wysiłków społeczności międzynarodowej w przypadku konfliktów i kryzysów. 

Zjednoczone Siły Zadaniowe stanowiły jedynie preludium do działań łączących aktywność 

UNOSOM I oraz UNITAF. 

 

4.2.9. Ocena realizacji mandatu przez UNOSOM I i UNITAF 

 Z uwagi na równoczesne prowadzenie działań przez UNOSOM I i UNITAF, 

stopień realizacji przez nie zadań mandatowych należy oceniać łącznie. Od grudnia 1992  

r. do maja 1993 r. sytuacja w części Somalii, w której rozmieszczone były siły 

międzynarodowe, uległa wyraźniej poprawie w porównaniu z okresem wcześniejszym. 

Przede wszystkim, zwiększył się stopień bezpieczeństwa ludności cywilnej oraz dostępu 

międzynarodowych organizacji pomocowych do osób potrzebujących pomocy 

humanitarnej. Sukces ten był możliwy dzięki skutecznemu prowadzeniu działań 

wymuszających, w tym ograniczonego rozbrojenia walczących. UNITAF zapewniły 

wysoki poziom bezpieczeństwa infrastruktury kluczowej z punktu widzenia dostaw 

pomocy humanitarnej, efektywnie chroniły również personel międzynarodowy. Należy 

także podkreślić, że działania UNITAF zwiększyły wolę stron konfliktu do poszukiwania 

politycznych dróg jego rozstrzygnięcia. Świadczą o tym porozumienia zawarte w styczniu 

i marcu 1993 r.  Obecność sił międzynarodowych na zaledwie 40% terytorium 

Somalii sprawiła jednak, że konflikt przeniósł się na pozostałą część państwa. UNITAF 

                                                 
624 Somalia – UNOSOM I. Background…. 
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odniosły więc sukces w kwestii opanowania konfliktu w obszarze prowadzenia działań, 

lecz pośrednio przyczyniły się do pogorszenia sytuacji poza nim.  

 UNITAF wypełniły zadania bazowe sił pokojowych w wysokim stopniu. Do 

prowadzenia działań zdołano zgromadzić wystarczającą liczbę personelu, który – dzięki 

szerokim uprawnieniom – mógł swobodnie realizować zadania i cieszył się względnym 

bezpieczeństwem. Siły międzynarodowe skutecznie wspierały działania innych organizacji 

międzynarodowych, przede wszystkim zajmujących się dostarczaniem pomocy 

humanitarnej. W początkowym okresie, UNITAF zdołały nawiązać poprawne stosunki  

z ludnością cywilną. 

 
Tabela 4.3. Ocena realizacji mandatu przez UNOSOM I i UNITAF w okresie grudzień 1992 – maj 1993 

Grupa zadań Zadanie Realizowanie 
zadania 

Realizacja celu 

Zadania z 
zakresu 
utrzymania 
pokoju 

Monitorowanie przestrzegania 
porozumienia o zawieszeniu 
broni lub implementacji 
porozumienia pokojowego 

Tak Częściowo 

Ułatwianie stronom 
utrzymywania kontaktów, w 

tym aktywny udział (np. 
przewodniczenie) w gremiach 
istotnych z punktu widzenia 

porozumień (np. komisji 
monitorującej zawieszenie 

broni)  

Tak Częściowo 

Zapobieganie rozszerzaniu 
konfliktu na nowe obszary 

Tak Częściowo 

Zapobieganie rozszerzaniu 
konfliktu o nowe podmioty 

Tak Częściowo 

Zadania z 
zakresu 
budowania 
pokoju i 
budowania 
państwa 

Okresowe sprawowanie części 
kompetencji władzy 
państwowej (na całym 
terytorium państwa lub jego 
części) 

Tak Tak 

Wzmacnianie rozwoju 
instytucji państwowych, w 
tym administracji lokalnej 

Tak Częściowo 

Ochrona ludności cywilnej Tak Tak 
Ułatwianie dostaw pomocy 

humanitarnej, w tym ochrona 
tej pomocy i personelu agencji 

pomocowych 

Tak Tak 

Wspieranie ochrony praw 
człowieka 

Częściowo Częściowo 

Zabezpieczanie kluczowej Tak Tak 
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Źródło: opracowanie własne. 
 

4.2.10. Wpływ UNOSOM I i UNITAF na przebieg konfliktu w Somalii – 

rozumowanie przeciwfaktyczne 

 W porównaniu z okresem działania UNOSOM I, w czasie wspólnego 

funkcjonowania UNOSOM I i UNITAF, okoliczności inne niż obecność sił 

międzynarodowych zasadniczo nie uległy zmianie. Konflikt wykazywał znaczącą 

dynamikę, jednak jego podstawowe uwarunkowania pozostawały niezmienne – w Somalii 

nie funkcjonował rząd centralny, nadal występował problem głodu, IDPs i uchodźców,  

a agencje pomocowe nie mogły swobodnie wypełniać swoich zadań. Rozmieszczenie 

UNITAF w pierwszej połowie grudnia 1992 r. wpłynęło na przebieg konfliktu w dużym 

stopniu.  Dzięki obecności sił międzynarodowych, zwiększył się poziom 

bezpieczeństwa ludności cywilnej, a agencje pomocowe uzyskały znacznie szerszy dostęp 

do potrzebujących. Zawarcie serii porozumień pokojowych w styczniu i marcu 1993  

r. świadczy o tym, że działania UNITAF były przynajmniej jednym z aspektów, który 

infrastruktury (porty, lotniska, 
główne szlaki komunikacyjne) 

 
Zadania z 
zakresu 
wymuszania 
pokoju 

Prowadzenie działań 
ofensywnych przeciwko 
stronie (stronom) łamiącej 
porozumienia lub 
sprzeciwiającej się 
pokojowemu rozwiązaniu 
konfliktu 

Tak Częściowo 

Przymusowe rozbrojenie 
walczących 

Częściowo Częściowo 

Zadania bazowe Zgromadzenie personelu 
przewidzianego w mandacie 

Tak Tak 

Ochrona personelu, sprzętu i 
obiektów operacji 

Tak Tak 

Zapewnienie swobody 
prowadzenia operacji, w tym 

swobody poruszania się 

Tak Tak 

Wspieranie działań innych 
jednostek organizacji 

autoryzującej 

Tak Tak 

Prowadzenie działań z 
zakresu informacji publicznej 

Częściowo Częściowo 

Przestrzeganie norm 
organizacyjnych (kultury 

organizacji) przez personel 

Tak Częściowo 

Utrzymywanie relacji z 
ludnością cywilną 

Tak Częściowo 
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zwiększył wolę stron do poszukiwania politycznego rozwiązania konfliktu. Ponadto, 

doszło do ograniczenia intensywności konfliktu w obszarze rozmieszczenia. 

Niepożądanym skutkiem obecności sił międzynarodowych na 40% terytorium państwa 

było zwiększenie natężenia walk i towarzyszących im negatywnych zjawisk w pozostałej 

części Somalii. Można przypuszczać, że w przypadku braku rozmieszczenia UNITAF 

konflikt toczyłby się w sposób podobny do tego sprzed grudnia 1992 r. – Mahdi i Aidid 

rywalizowaliby o władzę, a ofiarą tej sytuacji byłaby ludność cywilna. 

 

4.3. Druga Operacja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Somalii 
Rada Bezpieczeństwa przychyliła się do rekomendacji Butrosa i na mocy rezolucji 

nr 814 (1993) z 26 marca 1993 r. dokonała gruntowanej rewizji mandatu UNOSOM. Choć 

formalnie operacja ta nie została zakończona, nawet w tekście rezolucji użyto nazwy 

UNOSOM II. Wynikało to przede wszystkim z faktu, iż w dokumencie Rada powołała się 

na rozdział VII Karty NZ (Akcje w razie zagrożenia pokoju, naruszenia pokoju i aktów 

agresji). Wskazanie takiej podstawy prawnej sugerowało, że nowa operacja będzie 

uprawniona do podejmowania działań wymuszających, do czego nie autoryzowano 

UNOSOM I. Uzasadniając tę decyzję, Rada podzieliła ocenę sytuacji dokonaną przez 

Sekretarza Generalnego. Jej zdaniem, w Somalii panowało bezprawie, dochodziło więc do 

aktów przemocy, w tym do ataków na personel ONZ i innych organizacji 

międzynarodowych. „Całościowy i efektywny program rozbrojenia” walczących ruchów  

i frakcji określono jako posiadający „fundamentalne znaczenie”625. Podobnie istotna była 

odnowa somalijskiej gospodarki oraz instytucji politycznych, do czego miało przyczynić 

się przede wszystkim przywrócenie prawa i porządku. W tym celu – zgodnie z rezolucją – 

należało powołać m.in. siły policyjne. Choć zarówno w kontekście budowy instytucji 

politycznych i służb bezpieczeństwa, jak i w przypadku zapisów o repatriacji uchodźców, 

ONZ miała jedynie „asystować” (to assist), sytuacja w Somalii pozwalała sądzić, że ciężar 

większości z tych zadań będzie spoczywał na Organizacji626. 

 

 

 

 
                                                 
625 United Nations Security Council Resolution 814 (1993), 26 March 1993, S/RES/814(1993), 
<http://www.un.int/wcm/webdav/site/somalia/shared/documents/statements/1086719926.pdf>, dostęp z 
17.02.2014. 
626 Tamże. 
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4.3.1. Mandat 

Mandat UNOSOM II obejmował: 

- monitorowanie porozumień o zawieszeniu broni i zaprzestaniu walk, zawieranych przez 

strony walczące, 

- zapobieganie ponownemu wybuchowi walk, 

- działania rozbrojeniowe – sprawowanie kontroli nad bronią ciężką i przejmowanie broni 

lekkiej od „nieautoryzowanych elementów”, 

- zabezpieczenie portów, lotnisk i szlaków komunikacyjnych koniecznych w celu 

dostarczania pomocy humanitarnej, 

- ochrona personelu ONZ i innych organizacji międzynarodowych (rządowych  

i pozarządowych), 

- rozminowywanie, 

- pomoc w repatriacji uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych627. 

  

Rezolucja nr 814 (1993) była więc dokumentem autoryzującym wielowymiarową 

operację pokojową. Postanowienia Rady Bezpieczeństwa ONZ oznaczały w praktyce, że 

UNOSOM II miała wykonywać zadania analogiczne do UNITAF w kwestii zapewnienia 

bezpieczeństwa, dodatkowo podejmując działania z zakresu budowania pokoju  

i budowania państwa, częściowo prowadzone przez UNOSOM I. 

 

4.3.2. Personel 

Obszar działania UNITAF obejmował ok. 40% terytorium Somalii; UNOSOM  

II miała podejmować działania w całym państwie. Równocześnie liczebność sił 

międzynarodowych określono na poziomie 28 000 żołnierzy i policjantów oraz 2800 

personelu cywilnego. Dla porównania, siły UNITAF miały osiągnąć liczebność ok. 45 000. 

Znacznie szerszy mandat na dwuipółkrotnie większym obszarze miało więc wykonywać 

niespełna 2/3 liczby personelu UNITAF. 

Kontyngenty na potrzeby UNOSOM II wystawiły następujące 34 państwa: 

Australia, Bangladesz, Belgia, Botswana, Kanada, Egipt, Francja, Niemcy, Ghana, Grecja, 

Indie, Indonezja, Irlandia, Włochy, Kuwejt, Malezja, Maroko, Nepal, Holandia, Nowa 

Zelandia, Nigeria, Norwegia, Pakistan, Filipiny, Korea Płd., Rumunia, Arabia Saudyjska, 

Szwecja, Tunezja, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Stany Zjednoczone, Zambia, 

                                                 
627 Somalia – UNOSOM II. Mandate, 
<http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unosom2mandate.html>, dostęp z 17.02.2014. 
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Zimbabwe628. Podobnie jak w przypadku UNOSOM I, także nowa operacja zyskała 

poparcie sporej grupy członków ONZ, a rozkład na linii państwa rozwinięte – państwa 

rozwijające się był w przybliżeniu symetryczny. Dodatkowo, działania UNOSOM II miały 

wspomagać Siły Szybkiego Reagowania (Quick Reaction Force, QRF), liczące około 1100 

żołnierzy i dostarczone przez Stany Zjednoczone. Dowódcą sił militarnych UNOSOM  

II został turecki gen. Cevik Bir, komendantem sił policyjnych – Irlandczyk Mike Murphy,  

a Specjalnym Przedstawicielem Sekretarza Generalnego – emerytowany amerykański 

admirał Jonathan T. Howe629. Dowodzenie nad QRF, całkowicie niezależne od UNOSOM 

II, sprawował gen. Thomas M. Montgomery, który był równocześnie zastępcą  

i bezpośrednim podwładnym Bira. Struktura dowodzenia i relacje między UNOSOM  

II i QRF nie były więc czytelne, a sytuację skomplikował dodatkowo fakt rozpoczęcia 

działań w Somalii przez amerykańskie Siły Zadaniowe Rangers (Task Force Rangers, 

TFR). Rozmieszczone w sierpniu 1993 r., były dowodzone przez gen. Williama Garrisona, 

podlegającego bezpośrednio Dowództwu Centralnemu (US CENTCOM). Trójczłonowa 

struktura sił międzynarodowych w Somalii (UNOSOM II, QRF i TFR) miała znaczący 

wpływ na przebieg operacji630. 

Realnym problemem UNOSOM I był fakt, że dowództwo operacji zmuszone było 

do korzystania ze wsparcia lokalnego personelu cywilnego. Kwatera główna 

zlokalizowana została w południowej części miasta, co oznaczało, że rekrutowani do pracy 

Somalijczycy pochodzili głównie z klanu Aidida – Habr Gedir. Dawało to generałowi 

możliwość pozyskiwania informacji o planowanych działaniach sił międzynarodowych  

i nastrojach wśród personelu operacji. Stanowiło to również dodatkowe źródło dochodów. 

Pieniądze wydawane przez ONZ służyły więc do finansowania działań sił wrogich wobec 

UNOSOM II631. 

 

4.3.3. Kontekst prowadzenia operacji 

W początkowym okresie działania UNOSOM II, kontekst prowadzenia operacji był 

umiarkowanie negatywny. UNITAF ograniczyły występowanie na części terytorium 

Somalii najbardziej negatywnych przejawów konfliktu – walk niebezpiecznych dla 

                                                 
628 Somalia – UNOSOM II. Facts and Figures, 
<http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unosom2facts.html>, dostęp z 27.07.2014. 
629 Tamże. 
630 L.G. Murray, Clinton, Peacekeeping…, s. 99-102 oraz K. Allard, Somalia Operations: Lessons Learned, 
The Command and Control Research Program, <http://www.dodccrp.org/files/Allard_Somalia.pdf>, dostęp z 
28.07.2014. 
631 I. Lewis, J. Mayall, Somalia…, s. 134. 
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ludności cywilnej oraz utrudniania dostępu agencji pomocowych do potrzebujących. 

Natężenie konfliktu było stosunkowo niewielkie, a strony przejawiały umiarkowaną wolę 

do rozwiązania sporu metodami politycznymi. Sama operacja była postrzegana przez 

oponentów relatywnie neutralnie – podobną postawę przejawiała ludność cywilna. 

Problemem UNOSOM II był brak centralnych struktur władzy i aparatu bezpieczeństwa, 

choć pewną nadzieję na poprawę sytuacji dawało powołanie przejściowych instytucji 

władzy w marcu 1933 r. Perspektywy sukcesu operacji zwiększało poparcie UNOSOM  

II przez sąsiadów Somalii oraz stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. 

 
Tabela 4.4. Kontekst prowadzenia operacji UNOSOM II w okresie maj-czerwiec 1993 r. 
  Pozytywny Umiarkowany Negatywny 
Typ konfliktu ---  

 
  

Natężenie konfliktu ---    
 

Moment 
rozmieszczenia 

---   
 

 

Cechy otoczenia Wielkość 
populacji 

   

Powierzchnia 
obszaru 

   

Gęstość 
zaludnienia 

   

Infrastruktura 
transportowa 

   

Klimat    
 

Wola stron konfliktu do 
rozwiązania 

---    

Stosunek stron 
konfliktu do operacji 

---    

Stosunek lokalnej 
populacji do operacji 

---    

Struktury władzy 
 

---    

Policja i wojsko 
 

---    

Mocarstwa regionalne i 
sąsiedzi 

---    

Sytuacja 
międzynarodowa w 
wymiarze globalnym 

Zgodność w RB 
ONZ 

   

Inne wydarzenia    
 

Źródło: opracowanie własne. 
 



272 
 

 Kontekst prowadzenia UNOSOM II zmienił się na początku czerwca 1993 r. – siły 

międzynarodowe zostały zaatakowane przez frakcję Aidida. Wzrosło natężenie konfliktu,  

a stosunek stron i ludności cywilnej do operacji stał się wyraźnie wrogi. 
 
Tabela 4.5. Kontekst prowadzenia operacji UNOSOM II w okresie czerwiec-październik 1993 r. 
  Pozytywny Umiarkowany Negatywny 
Typ konfliktu ---  

 
  

Natężenie konfliktu ---    
 

Moment 
rozmieszczenia 

---   
 

 

Cechy otoczenia Wielkość 
populacji 

   

Powierzchnia 
obszaru 

   

Gęstość 
zaludnienia 

   

Infrastruktura 
transportowa 

   

Klimat    
 

Wola stron konfliktu do 
rozwiązania 

---    

Stosunek stron 
konfliktu do operacji 

---    

Stosunek lokalnej 
populacji do operacji 

---    

Struktury władzy 
 

---    

Policja i wojsko 
 

---    

Mocarstwa regionalne i 
sąsiedzi 

---    

Sytuacja 
międzynarodowa w 
wymiarze globalnym 

Zgodność w RB 
ONZ 

   

Inne wydarzenia    
 

Źródło: opracowanie własne. 
 

 Po deklaracji wycofania oddziałów USA i modyfikacji mandatu UNOSOM II, 

Aidid ogłosił zawieszenie broni. Natężenie konfliktu zmniejszyło się, a strony prowadziły 

przedłużające się negocjacje polityczne nad rozwiązaniem sporu. Zasadniczo, postawa 

stron i ludności cywilnej w stosunku do operacji nie zmieniła się i była negatywna. 

Pozbawione amerykańskiego wsparcia, siły międzynarodowe były jednak postrzegane jako 

mniej groźny przeciwnik i w konsekwencji nie były atakowane z intensywnością 
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porównywalną z okresem czerwiec – październik 1993 r. Kontekst prowadzenia operacji 

uległ więc nieznacznej poprawie. 

 
Tabela 4.6. Kontekst prowadzenia operacji UNOSOM II w okresie październik 1993 – marzec 1995 r. 
  Pozytywny Umiarkowany Negatywny 
Typ konfliktu ---  

 
  

Natężenie konfliktu ---    
 

Moment 
rozmieszczenia 

---   
 

 

Cechy otoczenia Wielkość 
populacji 

   

Powierzchnia 
obszaru 

   

Gęstość 
zaludnienia 

   

Infrastruktura 
transportowa 

   

Klimat    
 

Wola stron konfliktu do 
rozwiązania 

---    

Stosunek stron 
konfliktu do operacji 

---    

Stosunek lokalnej 
populacji do operacji 

---    

Struktury władzy 
 

---    

Policja i wojsko 
 

---    

Mocarstwa regionalne i 
sąsiedzi 

---    

Sytuacja 
międzynarodowa w 
wymiarze globalnym 

Zgodność w RB 
ONZ 

   

Inne wydarzenia    
 

Źródło: opracowanie własne. 
 

4.3.4. Przebieg operacji – wybrane aspekty 

 Choć rezolucja autoryzująca UNOSOM II została przyjęta 26 marca, operacja 

przejęła zadania UNITAF dopiero z początkiem maja 1993 r.632 Sekretarz Generalny 

dysponował w znacznej mierze niezależnymi od Waszyngtonu oddziałami, które mogły 

                                                 
632 Somalia – UNOSOM II. Background, 
<http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unosom2backgr2.html>, dostęp z 27.07.2014. 
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przystąpić do realizacji jego postulatów, w tym przede wszystkim rozbrojenia walczących. 

Słabą stroną UNOSOM II był brak doświadczenia ONZ w prowadzeniu działań 

wymuszających. Z uwagi na zimnowojenny układ stosunków międzynarodowych,  

w poprzednich dekadach Organizacja podejmowała operacje pokojowe, oparte na zasadzie 

zgody stron (z wyjątkiem ONUC w Kongu Belgijskim). Słabością UNOSOM II były 

immanentne cechy powoływanych doraźnie sił międzynarodowych, takie jak: różnice  

w szkoleniu, doświadczeniu bojowym, sprzęcie. Każdy rząd, wysyłający oddziały do 

Somalii, mógł zastrzec, jakie zadania mogą wykonywać podległe mu oddziały. 

 Jak wspomniano, UNITAF doprowadziły do poprawy sytuacji humanitarnej  

w Somalii. Strony walczące brały równocześnie udział w negocjacjach nad politycznym 

rozwiązaniem kryzysu. Na mocy wspomnianych porozumień z Addis Abeby, zawartych  

27 marca 1993 r., na okres dwóch lat powołano przejściowe instytucje władzy: 

Tymczasową Radę Narodową (Transitional National Council, TNC – organ legislacyjny), 

centralne departamenty administracyjne (central administrative departments – sprawujące 

władzę wykonawczą), rady regionalne (regional councils – organy samorządowe, 

ustanowione w 18 regionach państwa) oraz rady dystryktów (district councils – organy 

samorządowe niższego szczebla)633. Tworzenie tych organów, szczególnie na szczeblu 

centralnym, zakończyło się częściowym sukcesem. W końcowych miesiącach działania 

UNOSOM II funkcjonowało 8 rad regionalnych (czyli niemal połowa z przewidzianych 

18) oraz 52 rady dystryktów (z planowanych 92). Organy władzy były wspierane przez 

odradzające się sądownictwo –11 sądów regionalnych, 46 dystryktowych  

i 11 apelacyjnych. Równocześnie UNOSOM II, kontynuując proces zapoczątkowany przez 

UNITAF, stopniowo odbudowywała siły policyjne. W marcu 1995 r. w 82 komisariatach 

na terenie Somalii pracowało ok. 8000 policjantów634. 

Pomimo zawierania formalnych porozumień, sytuacja w Mogadiszu była daleka od 

stabilizacji. Choć w pierwszych miesiącach 1993 r. nie dochodziło do walk na dużą skalę, 

napięcie pomiędzy zwaśnionymi stronami stopniowo narastało. Oficjalnie najważniejsi 

aktorzy somalijskiej sceny politycznej – Aidid i Mahdi – nie deklarowali sprzeciwu wobec 

szerokiego mandatu UNOSOM II, jednak szczególnie ten pierwszy odnosił się do ONZ  

z dużą rezerwą. Wiarygodność Organizacji zmniejszała również postawa admirała 

Howe’a, który w pewnej mierze pomijał ustalenia poczynione w Addis Abebie. Specjalny 
                                                 
633 K. Menkhaus, H. Sheikh, A. Joqombe, P, Johnson, red., A History of Mediation in Somalia since 1988, 
Center for Research and Dialogue, May 2009, <http://www.interpeace.org/publications/somali-region/60-a-
history-of-mediation-in-somalia-since-1988-english/file>, dostęp z 28.07.2014. 
634 Somalia – UNOSOM II. Background…. 
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Przedstawiciel wychodził z założenia, że warlordowie nie będą ich przestrzegać. Z uwagi 

na to Howe preferował wysiłki na rzecz odbudowy Somalii, bez godzenia ze sobą 

walczących stron635. Pewien dowód na to, że obawy Aidida wobec stronniczości ONZ  

i Howe’a były uzasadnione, stanowiło objęcie przez Organizację patronatem konferencji, 

organizowanej przez Mahdiego, przy równoczesnym zignorowaniu analogicznego 

spotkania, którego inicjatorem był Aidid636. Korzystając z kontrolowanej przez siebie 

radiostacji, generał rozpoczął zdecydowane werbalne ataki na ONZ i USOSOM  

II. Wydarzenia te stały się zarzewiem incydentu, który wywarł wpływ na dalszy przebieg 

operacji637. 

 Miesiąc po przejęciu przez UNOSOM II obowiązków UNITAF, 5 czerwca 1993  

r., pakistańscy żołnierze, realizując zapis rezolucji nr 814 (1993) dotyczący rozbrojenia, 

prowadzili inspekcję w zespole budynków, w którym znajdowało się Radio Mogadiszu. Na 

antenie tej rozgłośni zwolennicy Aidida otwarcie krytykowali działania ONZ, dlatego 

pojawienie się w jej pobliżu personelu operacji doprowadziło do eskalacji przemocy. 

Równocześnie w innym punkcie miasta bojownicy Aidida zaatakowali inny odział 

Pakistańczyków. W wyniku strać zginęło 25 żołnierzy, 10 uznano za zaginionych,  

a kolejnych 54 odniosło obrażenia638. Już następnego dnia, 6 czerwca, Rada 

Bezpieczeństwa w rezolucji nr 837 (1993) „zdecydowanie potępiła niesprowokowany atak 

na personel UNOSOM II 5 czerwca 1993 r., który wydaje się częścią dokonywanych  

z premedytacją naruszeń zawieszenia broni w celu uniemożliwienia UNOSON  

II wykonywania mandatu przewidzianego w rezolucji 814 (1993)”639. W dokumencie 

podkreślono, że odpowiedzialność za wydarzenie ponosi ugrupowanie Aidida – 

Zjednoczony Kongres Somalijski. Rada zwróciła uwagę, że rozbrojenie pozostaje kluczem 

do zażegnania kryzysu. Podobnie istotne miało być – zdaniem organu – „zneutralizowanie 

rozgłośni radiowych, które przyczyniają się do przemocy i ataków na UNOSOM II”640. 

Odpowiedzialni za atak na żołnierzy operacji mieli zostać pociągnięci do 

odpowiedzialności przez siły międzynarodowe, co oznaczało ich zatrzymanie, osadzenie  

w areszcie, postawienie przed sądem i ukaranie641. 

                                                 
635 L.G. Murray, Clinton, Peacekeeping…, s. 99-100. 
636 Tamże, s. 100. 
637 P. Woodward, U.S. Foreign Policy…, s. 68. 
638 A. Sitkowski, UN Peacekeeping…, s. 104. 
639 United Nations Security Council Resolution 837 (1993), 6 June 1993, S/RES/837(1993), <http://daccess-
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/332/32/IMG/N9333232.pdf?OpenElement>, dostęp z 19.02.2014. 
640 Tamże. 
641 Tamże. 
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 Zapisy rezolucji 837 (1993) oznaczały, że za Aididem i czołowymi 

przedstawicielami jego ugrupowania wydany został list gończy. Ostatecznie odebrało to 

UNOSOM II możliwość występowania w kryzysie somalijskim jako strona neutralna. 

Prezydent Clinton nakazał QRF, by te przyłączyły się do wysiłków mających na celu 

schwytanie Aidida. Zorganizowane działania UNOSOM II i QRF rozpoczęły się  

12 czerwca od zlikwidowania Radia Mogadiszu i zidentyfikowanych magazynów broni. 

USC odpowiedział atakami na żołnierzy sił międzynarodowych przy wykorzystaniu kobiet 

i dzieci jako żywych tarcz642. Sytuacja uległa dalszej eskalacji po wydarzeniach z 12 lipca. 

QRF zorganizowały wówczas operację, mającą na celu pojmanie prominentnych działaczy 

Kongresu. W tym celu Amerykanie okrążyli budynek, będący według ich informacji 

centrum dowodzenia USC. W rzeczywistości w budynku odbywało spotkanie starszyzny 

klanu Hawije. Rajd QRF zakończył się śmiercią kilkudziesięciu szanowanych 

Somalijczyków, co wywołało falę przemocy wobec UNOSOM II i zachodnich 

dziennikarzy. Tego samego dnia tłum ukamienował czterech przedstawicieli mediów643. 

 W kolejnych tygodniach w Mogadiszu toczyły się intensywne walki. W dniu  

8 sierpnia 1993 r. zginęli pierwsi żołnierze amerykańscy. Wydarzenie to skłoniło Billa 

Clintona do wysłania do Somalii Sił Zadaniowych Rangers. Nową jednostką, która dotarła 

do kraju pod koniec miesiąca, dowodził generał William Garrison. Jak wspomniano, 

odpowiadał on bezpośrednio przed Dowództwem Centralnym USA (US CENTCOM). 

TFR popełniły wiele niefortunnych pomyłek, m.in. podczas jednej z operacji pojmały 

somalijskich pracowników ONZ, a podczas innej – zniszczyły budynek uniwersytecki.  

Amerykanie z QFR i TFR rzadko stanowili obiekt ataków sił Aidida, a ich „[…] każdy rajd 

w południowym Mogadiszu zjednywał mu więcej zwolenników”644. Generał prowadził 

działania przeciwko innym kontyngentom UNOSOM II, co miało skłonić je do wycofania 

się z Somalii. Aidid wyraźnie lekceważył apele Butrosa o oddanie się w ręce sił 

międzynarodowych, a ataki jego ugrupowania stawały się coraz bardziej groźne. W dniu 

25 września 1993 r. Somalijczycy strącili pierwszy amerykański helikopter Black Hawk645. 

 Do krwawych strać pomiędzy siłami międzynarodowymi i frakcją Aidida doszło  

3 października 1993 r. Amerykanie otrzymali wówczas informację, że w budynku Hotelu 

Olympia przebywają kluczowi działacze USC. Operacja, mająca na celu ich pojmanie, 

zakończyła się zatrzymaniem 24 osób. W jej trakcie Somalijczycy strącili kolejny 
                                                 
642 Somalia – UNOSOM II. Background…. 
643 L.G. Murray, Clinton, Peacekeeping…, s. 101. 
644 I. Lewis, J. Mayall, Somalia…s. 130. 
645 A. Sitkowski, UN Peacekeeping…, s. 105. 
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helikopter Black Hawk, przez co konieczne stało się podjęcie przez QFR i TFR działań 

ratunkowych. W ich trakcie zestrzelony został drugi tego dnia amerykański śmigłowiec. 

Operacja, przewidziana na 90 minut, trwała około 17 godzin. Amerykanie zmuszeni byli 

poprosić o pomoc dowództwo UNOSOM II, którego wcześniej nie powiadomili  

o planowanej operacji. Pomimo wsparcia Pakistańczyków, Włochów i Malezyjczyków,  

w walkach zginęło 19 żołnierzy sił międzynarodowych (18 z USA i jeden z Malezji),  

a kilkudziesięciu zostało rannych. Pilot jednego z helikopterów został pojmany przez USC 

i uwolniony po kilkunastu dniach. Szacuje się, że w starciach zginęło też ok. 300 

Somalijczyków646. 

 Wpływ wydarzeń z 3 października na dalsze losy międzynarodowej operacji  

w Somalii był znaczący. Wydarzenia były relacjonowane przez globalne telewizyjne stacje 

informacyjne. Szczególnie silnie na obywateli państw UNOSOM II oraz USA 

oddziaływały zdjęcia zwłok amerykańskich żołnierzy, bezczeszczonych przez 

Somalijczyków647. Prezydent Clinton początkowo wzmocnił siły amerykańskie o 1700 

żołnierzy i ponad 100 pojazdów opancerzonych, równocześnie jednak ustalając datę 

wycofania wojsk z Somalii na 31 marca 1994 r.648 Osiągnąwszy cel, 9 października 1993 r. 

Aidid wydał jednostronną deklarację o zawieszeniu broni. ONZ, świadoma bliskiej 

perspektywy utraty wsparcia USA, początkowo przedłużyła mandat UNOSOM II do 18 

listopada 1993 r. na mocy rezolucji nr 878 (1993) z 28 października 1993 r.649 W ten 

sposób Rada Bezpieczeństwa dała Sekretarzowi Generalnemu czas na opracowanie 

propozycji modyfikacji mandatu operacji. 

 Butros rozważał trzy opcje dalszego zaangażowania UNOSOM II w Somalii:  

(1) brak zmian w mandacie przy założeniu, że operacja nie użyje przymusu w celu 

rozbrojenia; (2) UNOSOM II nie będzie stosowała siły w żadnym przypadku, a jej 

liczebność zostanie zmniejszona do ok. 18500 żołnierzy i personelu pomocniczego;  

(3) operacja skupi się na zabezpieczeniu portów i lotnisk, a jej personel zostanie 

ograniczony do 5000650. Rada Bezpieczeństwa zdecydowała, na mocy rezolucji nr 886 

(1993) z 18 listopada 1993 r., że do 1 lutego 1994 r. nastąpi fundamentalna rewizja 

                                                 
646 L.G. Murray, Clinton, Peacekeeping…, s. 104-107. 
647 L. Olsson, I. Bernebring Journiette, Media and Humanitarian Intervention. A Study of the CNN Effect and 
the United States Foreign Policy Making in the Context of Somalia and Darfur, Lund University 2007, 
<http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1319933&fileOId=1319934>, dostęp  
z 28.07.2014, s. 12. 
648 P. Woodward, U.S. Foreign Policy…, s. 69. 
649 United Nations Security Council Resolution 878 (1993), 28 October 1993, S/RES/878(1993),  
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/878(1993)>, dostęp z 28.07.2014. 
650 Somalia – UNOSOM II. Background…. 
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mandatu UNOSOM II, a operacja potrwa co najmniej do 31 maja 1994 r.651 Dwa dni 

wcześniej powołano Komisję Dochodzeniową, która miała wskazać winnych ataków na 

personel międzynarodowy w Somalii. Do końca listopada 1993 r. większość zatrzymanych 

w związku z działaniami przeciwko UNOSOM II zostało zwolnionych z aresztu. Ostatni 

pojmani przez siły międzynarodowe wyszli na wolność w styczniu 1994 r. Sam Aidid 

został ponownie zaproszony do rozmów nad politycznym rozwiązaniem kryzysu652. 

Oznaczało to, że ONZ faktycznie zrezygnowało z wypełniania zapisów rezolucji nr 837 

(1993), w którym postanowiono o ściganiu odpowiedzialnych za ataki na UNOSOM II. 

 

4.3.5. Nowy mandat UNOSOM II i zakończenie operacji 

 Rada Bezpieczeństwa dokonała modyfikacji mandatu UNOSOM II, 4 lutego 1994 

r. przyjmując rezolucję nr 897 (1994). Zgodnie z dokumentem, operacja miała wypełniać 

następujące zadania: 

- pomoc przy implementacji porozumień z Addis Abeby, szczególnie zapisów  

o rozbrojeniu i zawieszeniu broni. 

- ochrona portów i lotnisk oraz linii komunikacyjnych, ważnych z punktu widzenia 

dostarczania pomocy humanitarnej, 

- dostarczanie pomocy humanitarnej dla potrzebujących, 

- pomoc w organizowaniu policji i sądownictwa, 

- pomoc w repatriacji uchodźców i IDPs, 

- wspieranie procesu politycznego,  

- ochrona personelu ONZ i innych organizacji653. 

 Choć Rada Bezpieczeństwa powołała się na rozdział VII Karty NZ, mandat nie 

obejmował prowadzenia działań wymuszających. W dokumencie podkreślono, że 

liczebność sił międzynarodowych powinna wynosić 22 000. W czerwcu 1994 r. wyniosła 

ona 18790, a w momencie rozpoczęcia wycofywania UNOSOM II z Somalii – niespełna 

15 000654. Na stanowisku Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego admirała 

Howe’a zastąpił Gwinejczyk Lansana Kouyate, którego następcą w czerwcu 1994 r. został 

                                                 
651 United Nations Security Council Resolution 886 (1993), 18 November 1993, S/RES/886(1993), 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/886(1993)>, dostęp z 28.07.2014. 
652 Somalia – UNOSOM II. Background…. 
653 United Nations Security Council Resolution 897 (1994), 4 February 1994, S/RES/897(1994), 
<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/065/62/PDF/N9406562.pdf?OpenElement>, dostęp  
z 20.02.2014. 
654 Somalia – UNOSOM II. Facts and Figures, 
<http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unosom2facts.html>, dostęp z 20.02.2014 oraz Somalia – 
UNOSOM II. Background…. 
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Ghańczyk James Victor Gbeho. Wcześniej, w styczniu 1994 r., nowym dowódcą 

komponentu wojskowego UNOSOM II został Malezyjczyk, gen. Abu Samah Bin Abu 

Bakar. W czerwcu 1994 r. na stanowisku dowódcy sił policyjnych UNOSOM II 

Irlandczyka Mike’a Murphy’ego zastąpił Ghańczyk Selwyn Mettle655. Objęcie wszystkich 

najważniejszych funkcji w UNOSOM II przez przedstawicieli państw globalnego południa 

oznaczało, że operacja straciła poparcie państw wysoko rozwiniętych. Państwa zachodnie, 

takie jak Belgia, Francja i Włochy, wycofały swoje kontyngenty równocześnie z USA. 

 Odchodząc od działań wymuszających, ONZ skupiła się na wspieraniu procesu 

politycznego. W marcu 1994 r. Aidid i Mahdi zawarli porozumienie, na mocy którego  

w maju tego roku miała się odbyć Konferencja Pojednania Narodowego. Podczas tego 

spotkania mieli zostać wybrani prezydent, wiceprezydent oraz premier wraz z członkami 

rządu tymczasowego656. Działania te nie doszły do skutku aż do wycofania UNOSOM II. 

Walki pomiędzy Aididem i Mahdim wybuchły ponownie, a do ich szczególnej eskalacji 

doszło latem 1994 r. Wznowione zostały również ataki na personel międzynarodowy. We 

wrześniu dowództwo UNOSOM II dokonało przegrupowania oddziałów w celu skupienia 

wojsk w Mogadiszu, Kismajo i Baidoa, co oznaczało wycofanie sił z prowincji657. 

Sekretarz Generalny zapowiedział, że operacja zostanie zakończona tak szybko, jak to 

możliwe. Rada Bezpieczeństwa przychyliła się do opinii Butrosa i w rezolucji nr 954 

(1994) z 4 listopada 1994 r. zdecydowała o wycofaniu UNOSOM II z Somalii do 31 marca 

1995 r.658  

No mocy rezolucji nr 954 (1994) głównym zadaniem operacji miało być 

wspomaganie procesu pojednania narodowego659. Po przyjęciu dokumentu przez Radę 

Bezpieczeństwa, zwaśnione strony wróciły do stołu rozmów, które zakończyły się 

podpisaniem porozumienia pokojowego pomiędzy Mahdim i Adidem 21 lutego 1995  

r. Politycy zobowiązali się do dążenia do zdobycia stanowiska prezydenta na drodze 

pokojowej. Dwa dni później zgodzili się również na utworzenie wspólnych komitetów, 

                                                 
655 Somalia – UNOSOM II. Facts and Figures…. 
656 Somalia – UNOSOM II. Background…. 
657 Report of the Secretary-General Concerning the Situation in Somalia. Part Two, 14 October 1994, 
S/1994/1166, <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/1994/1166>, dostęp z 2.08.2014,  
s. 5. 
658 United Nations Security Council Resolution 954 (1994), 4 November 1994, S/RES/954(1994), 
<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/431/95/PDF/N9443195.pdf?OpenElement>, dostęp  
z 2.08.2014. 
659 Somalia – UNOSOM II. Background…. 
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których zadaniem było zarządzanie lotniskiem i portem w Mogadiszu po wycofaniu 

UNOSOM II. Jeden z komitetów przejął administrowanie portem 9 marca 1995 r.660 

Operacja wycofania UNOSOM II z Somalii rozpoczęła się od zgromadzenia 

wszystkich oddziałów w Mogadiszu. Na przełomie 1994 i 1995 r. państwo to opuściły 

kontyngenty z Zimbabwe, Indii i Malezji, personel kwatery głównej zmniejszono  

o połowę, a pozostałych pracowników przeniesiono na lotnisko. Na początku lutego 1995 

r. liczebność UNOSOM II zmniejszyła się do niespełna 8 000 żołnierzy, głównie  

z Pakistanu, Bangladeszu i Egiptu. Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego 

opuścił Somalię 28 lutego; tego dnia w kraju wciąż przebywało ok. 2500 Pakistańczyków  

i Banglijczyków. Ostatnia faza wycofywania UNOSOM II nosiła nazwę „Zjednoczona 

Tarcza” (United Shield) i była wspierana przez oddziały US Marines pod dowództwem 

gen. Antoniego Zinni’ego. Ostatni członkowie personelu UNOSOM II wyjechali z Somalii 

3 marca 1995 r.661 Kilka tygodni później, 15 kwietnia 1995 r., ONZ powołała Biuro 

Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Somalii (United Nations Political Office for 

Somalia). UNPOS miało za zadanie wspieranie procesu politycznego w Somalii oraz 

utrzymywanie współpracy z organizacjami społecznymi662. Po 18 latach działalności, na 

mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 2102 (2013) z 2 maja 2013 r., UNPOS zostało 

zastąpione przez Misję Wsparcia Organizacji Narodów Zjednoczonych w Somalii (United 

Nations Assistance Mission in Somalia, UNSOM)663. UNPOS/UNSOM to misje 

polityczne, realizujące swoje zadania bez udziału personelu wojskowego. 

 

4.3.6. Ocena realizacji mandatu przez UNOSOM II 

 UNOSOM II zrealizowała mandat w niewielkim stopniu. Nadzorowanie 

niestabilnych porozumień pokojowych pomiędzy zwaśnionymi stronami zakończyło się 

niepowodzeniem – niezależnie od zawieranych układów, Aidid i Mahdi toczyli otwartą 

walkę o władzę. Przedstawiciele ONZ usiłowali organizować konferencje pokojowe, 

jednak ich wpływ na przebieg tych spotkań pozostawał nieznaczny. Jedynie  

w początkowej fazie prowadzenia operacji, bezpośrednio po przejęciu zadań od UNITAF, 

UNOSOM II zdołała kontrolować konflikt pod względem podmiotowym i geograficznym. 
                                                 
660 Tamże. 
661 Report of the Secretary-General on the situation in Somalia submitted in pursuance of paragraph 13 of 
Security Council Resolution 954 (1994), 28 March 1995, S/1995/231, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/1995/231>, dostęp z 2 sierpnia 2014, s. 13-15. 
662 UNPOS Mandate, <http://unpos.unmissions.org/Default.aspx?tabid=9706&language=en-US>, dostęp z 
23.02.2014. 
663 United Nations Security Council Resolution 2102 (2013), 2 May 2013, S/RES/2102(2013), 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2102(2013)>, dostęp z 28.07.2014. 
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Po wydarzeniach z początku czerwca 1993 r., gdy siły międzynarodowe otrzymały rozkaz 

schwytania Aidida i utraciły charakter neutralnego aktora, konflikt obejmował nowe 

podmioty i obszary niezależnie od wysiłków ONZ. Po wycofaniu wojsk amerykańskich  

i wobec zmiany mandatu w duchu odejścia od działań wymuszających, możliwości 

oddziaływania UNOSOM II na przebieg konfliktu wyraźnie się zmniejszyły. 

 UNOSOM II nie zdołała zrealizować zadań z zakresu budowania pokoju  

i budowania państwa. Próby wspierania tworzenia instytucji państwowych i policji 

zakończyły się częściowym sukcesem – powołano Tymczasową Radę Narodową, centralne 

departamenty administracyjne, rady regionalne i rady dystryktów. Podjęto także działania 

zmierzające do odbudowy somalijskiej policji. Wysiłki te zakończyły się niepowodzeniem. 

W tym kontekście, zadania związane z ochroną ludności cywilnej i wspomaganiem 

dostarczania pomocy humanitarnej do potrzebujących nie uzyskiwały wsparcia lokalnych 

podmiotów. ONZ skazana była na współpracę z warlordami, co rzutowało na możliwość 

realizacji postulatów rozbrojenia. W warunkach toczącego się konfliktu, gdy posiadania 

broni było jedyną gwarancją bezpieczeństwa, a siły międzynarodowe musiały 

współpracować z podmiotami, które miały rozbroić, wypełnienie tego zadania nie było 

możliwe. Działania wymuszające kończyły się natomiast walkami w warunkach miejskich, 

skutkującymi licznymi ofiarami wśród ludności cywilnej i rzutującymi na wizerunek ONZ. 

 UNOSOM II tylko częściowo radziła sobie z wypełnianiem zadań bazowych. 

Podstawowy warunek powodzenia operacji – zgromadzenie oddziałów – był ściśle 

powiązany z zaangażowaniem USA. Do czasu, gdy wojska amerykańskie były obecne  

w Somalii, inne państwa zachodnie także utrzymywały swoje kontyngenty w tym kraju. Po 

zapowiedzi wycofania oddziałów USA, gotowość innych państw do uczestnictwa w 

USOSOM II wyraźnie spadla. Oceniając ten aspekt operacji należy jednak podkreślić, że 

UNOSOM II zdołała zyskać znaczące poparcie społeczności międzynarodowej, wyrażone  

w obecności tysięcy żołnierzy w Somalii. Przez większość prowadzenie operacji, siły 

międzynarodowe nie zdołały zapewnić sobie należytego poziomu bezpieczeństwa oraz 

swobody wykonywania zadań. Także stosunki z ludnością cywilną stanowiły problem 

dowództwa UNOSOM II, co było związane zarówno z silnym poczuciem więzi 

Somalijczyków z własnymi wspólnotami, zaangażowanymi w walki, jak również  

z posługiwaniem się ludnością cywilną jako żywymi tarczami i powiązanymi z tym 

licznymi ofiarami. 
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Tabela 4.7. Ocena realizacji mandatu przez UNOSOM II w okresie marzec/maj 1993 – marzec 1995 r. 

Grupa zadań Zadanie Realizowanie 
zadania 

Realizacja celu 

Zadania z 
zakresu 
utrzymania 
pokoju 

Monitorowanie 
przestrzegania porozumienia 

o zawieszeniu broni lub 
implementacji porozumienia 

pokojowego 

Tak Nie 

Ułatwianie stronom 
utrzymywania kontaktów 

Tak Częściowo 

Zapobieganie rozszerzaniu 
konfliktu na nowe obszary 

Częściowo Częściowo 

Zapobieganie rozszerzaniu 
konfliktu o nowe podmioty 

Częściowo Częściowo 

Zadania z 
zakresu 
budowania 
pokoju i 
budowania 
państwa 

Wzmacnianie rozwoju 
instytucji państwowych, w 
tym administracji lokalnej 

Tak Częściowo 

Wspieranie reformy sektora 
bezpieczeństwa (SSR), w tym 

szkolenie wojska i policji 

Tak Częściowo 

Ochrona ludności cywilnej Tak Częściowo 
Ułatwianie dostaw pomocy 

humanitarnej, w tym ochrona 
tej pomocy i personelu 
agencji pomocowych 

Tak Częściowo 

Wspieranie programów 
rozbrojenia, demobilizacji i 

reintegracji (DDR) 

Tak Częściowo 

Wspieranie ochrony praw 
człowieka 

Częściowo Częściowo 

Zabezpieczanie kluczowej 
infrastruktury (porty, lotniska, 

główne szlaki 
komunikacyjne) 

Tak Częściowo 

Pomoc w powrotach IDPs i 
uchodźców 

Częściowo Umiarkowana 
porażka 

Zadania z 
zakresu 
wymuszania 
pokoju 

Prowadzenie działań 
ofensywnych przeciwko 
stronie (stronom) łamiącej 
porozumienia lub 
sprzeciwiającej się 
pokojowemu rozwiązaniu 
konfliktu 

Częściowo Częściowo 

Przymusowe rozbrojenie 
walczących 

Częściowo Nie 

Zadania bazowe Zgromadzenie personelu 
przewidzianego w mandacie 

Tak Częściowo 

Ochrona personelu, sprzętu i 
obiektów operacji 

Tak Częściowo 
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Źródło: opracowanie własne. 
 

Na powyższą ocenę składają się oceny realizacji mandatu w dwóch okresach czasu: 

od początku działania UNOSOM II (marzec-maj 1993 r.) do zmiany mandatu w lutym 

1994 r. oraz od lutego 1994 r. do wycofania UNOSOM II z Somalii w marcu 1995 r.  

W pierwszym z tych okresów zadania operacji były bardzo szerokie i obejmowały m.in. 

podejmowanie działań wymuszających. W drugim z nich mandat uległ znaczącemu 

ograniczeniu – ONZ skupiała się na próbach doprowadzenia do włączenia w procesie 

politycznym najważniejszych stron konfliktu, nie podejmując prób militarnego pokonania 

którejkolwiek ze stron. 

 Pierwszy okres UNOSOM II przypadł na początek wzrostu napięcia pomiędzy 

siłami międzynarodowymi i gen. Aididem. Po zaledwie miesiącu od przejęcia obowiązków 

od UNITAF, nowa operacja weszła w otwarty konflikt z warlordem. Funkcjonując  

w warunkach ciągłych ataków jednej ze stron, UNOSOM II została de facto 

„sparaliżowana” – wykonywanie zadań innych niż ochrona własnego personelu było  

w praktyce niemożliwe. Poszczególne części mandatu operacji, związane z utrzymaniem, 

wymuszaniem i budowaniem pokoju oraz budowaniem państwa, zostały zrealizowane 

tylko w niewielkim stopniu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapewnienie swobody 
prowadzenia operacji, w tym 

swobody poruszania się 

Tak Częściowo 

Wspieranie działań innych 
jednostek organizacji 

autoryzującej 

Tak Częściowo 

Prowadzenie działań z 
zakresu informacji publicznej 

Tak Częściowo 

Przestrzeganie norm 
organizacyjnych (kultury 

organizacji) przez personel 

Tak Częściowo 

Utrzymywanie relacji z 
ludnością cywilną 

Tak Częściowo 
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Tabela 4.8. Ocena realizacji mandatu przez UNOSOM II w okresie maj 1993 – luty 1994 r. 

Grupa zadań Zadanie Realizowanie 
zadania 

Realizacja celu 

Zadania  
z zakresu 
utrzymania 
pokoju 

Monitorowanie 
przestrzegania porozumienia 

o zawieszeniu broni lub 
implementacji porozumienia 

pokojowego 

Tak Nie 

Ułatwianie stronom 
utrzymywania kontaktów 

Tak Nie 

Zapobieganie rozszerzaniu 
konfliktu na nowe obszary 

Tak Częściowo 

Zapobieganie rozszerzaniu 
konfliktu o nowe podmioty 

Tak Częściowo 

Zadania  
z zakresu 
budowania 
pokoju  
i budowania 
państwa 

Okresowe sprawowanie 
części kompetencji władzy 
państwowej (na całym 
terytorium państwa lub jego 
części) 

Tak Częściowo 

Wzmacnianie rozwoju 
instytucji państwowych, w 
tym administracji lokalnej 

Tak Częściowo 

Wspieranie reformy sektora 
bezpieczeństwa (SSR), w tym 

szkolenie wojska i policji 

Tak Częściowo 

Ochrona ludności cywilnej Tak Częściowo 
Ułatwianie dostaw pomocy 

humanitarnej, w tym ochrona 
tej pomocy i personelu 
agencji pomocowych 

Tak Częściowo 

Wspieranie programów 
rozbrojenia, demobilizacji i 

reintegracji (DDR) 

Tak Częściowo 

Wspieranie ochrony praw 
człowieka 

Tak Częściowo 

Zabezpieczanie kluczowej 
infrastruktury (porty, lotniska, 

główne szlaki 
komunikacyjne) 

Tak Częściowo 

Pomoc w powrotach IDPs i 
uchodźców 

Częściowo Częściowo 

Zadania  
z zakresu 
wymuszania 
pokoju 

Prowadzenie działań 
ofensywnych przeciwko 
stronie (stronom) łamiącej 
porozumienia lub 
sprzeciwiającej się 
pokojowemu rozwiązaniu 
konfliktu 
 

Tak Nie 
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Źródło: opracowanie własne. 
 

 W drugim okresie działania UNOSOM II, który rozpoczął się wraz ze zmianą 

mandatu, nastąpiło odejście od działań wymuszających i oparcie wysiłków na rzecz 

stabilizacji Somalii na próbach wspierania procesu politycznego. ONZ stosunkowo dobrze 

wywiązywała się z zadań związanych z ułatwianiem utrzymywania kontaktów przez 

strony. Wypracowane w toku negocjacji porozumienia nie były jednak przestrzegane. 

Choć konflikt nie rozprzestrzeniał się na nowe terytoria i nie obejmował nowych 

podmiotów, to wydaje się, że wynikało to bardziej z dynamiki wydarzeń niż starań 

społeczności międzynarodowej. 

 UNOSOM II tylko w ograniczonym stopniu zrealizowała zadania związane  

z budowaniem państwa i budowaniem pokoju. Pozbawiona możliwości ofensywnych, 

operacja nie zapewniała skutecznej ochrony ani ludności cywilnej, ani dostawom pomocy 

humanitarnej. Wsparcie dla tworzących się instytucji państwowych i aparatu 

bezpieczeństwa okazało się niewystarczające. Powyższe niepowodzenia UNOSOM II były 

powiązane z trudnościami w wypełnianiu zadań bazowych – poparcie dla operacji 

wyraźnie spadło wraz z wycofaniem z Somalii wojsk amerykańskich, co wywołało 

problemy z gromadzeniem sił. Personel operacji nie mógł wykonywać mandatu w sposób 

nieskrępowany, prowadząc działania w warunkach zagrożenia życia. Podobnie jak  

w okresie wcześniejszym, autorytet sił międzynarodowych był niski, co przekładało się na 

napięte stosunki z ludnością cywilną.  

Przymusowe rozbrojenie 
walczących 

Częściowo Nie 

Zadania bazowe Zgromadzenie personelu 
przewidzianego w mandacie 

Tak Częściowo 

Ochrona personelu, sprzętu i 
obiektów operacji 

Tak Częściowo 

Zapewnienie swobody 
prowadzenia operacji, w tym 

swobody poruszania się 

Tak Częściowo 

Wspieranie działań innych 
jednostek organizacji 

autoryzującej 

Tak Częściowo 

Prowadzenie działań z 
zakresu informacji publicznej 

Tak Częściowo 

Przestrzeganie norm 
organizacyjnych (kultury 

organizacji) przez personel 

Tak Częściowo 

Utrzymywanie relacji z 
ludnością cywilną 

Tak Częściowo 
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Tabela 4.9. Ocena realizacji mandatu przez UNOSOM II w okresie luty 1994 r. – marzec 1995 r. 

Grupa zadań Zadanie Realizowanie 
zadania 

Realizacja celu 

Zadania  
z zakresu 
utrzymania 
pokoju 

Monitorowanie przestrzegania 
porozumienia o zawieszeniu 
broni lub implementacji 
porozumienia pokojowego 

Tak Częściowo 

Ułatwianie stronom 
utrzymywania kontaktów, w 

tym aktywny udział (np. 
przewodniczenie) w gremiach 
istotnych z punktu widzenia 

porozumień (np. komisji 
monitorującej zawieszenie 

broni)  

Tak Częściowo 

Zapobieganie rozszerzaniu 
konfliktu na nowe obszary 

Częściowo Częściowo 

Zapobieganie rozszerzaniu 
konfliktu o nowe podmioty 

Częściowo Częściowo 

Zadania  
z zakresu 
budowania 
pokoju  
i budowania 
państwa 

Wzmacnianie rozwoju 
instytucji państwowych, w 
tym administracji lokalnej 

Częściowo Częściowo 

Wspieranie reformy sektora 
bezpieczeństwa (SSR), w tym 

szkolenie wojska i policji 

Częściowo Nie 

Ochrona ludności cywilnej Częściowo Nie 
Ułatwianie dostaw pomocy 

humanitarnej, w tym ochrona 
tej pomocy i personelu agencji 

pomocowych 

Częściowo Nie 

Wspieranie programów 
rozbrojenia, demobilizacji i 

reintegracji (DDR) 

Częściowo Częściowo 

Wspieranie ochrony praw 
człowieka 

Częściowo Częściowo 

Zabezpieczanie kluczowej 
infrastruktury (porty, lotniska, 
główne szlaki komunikacyjne) 

Częściowo Częściowo 

Pomoc w powrotach IDPs i 
uchodźców 

Częściowo Częściowo 

Zadania 
bazowe 

Zgromadzenie personelu 
przewidzianego w mandacie 

Tak Częściowo 

Ochrona personelu, sprzętu i 
obiektów operacji 

Tak Częściowo 

Zapewnienie swobody 
prowadzenia operacji, w tym 

swobody poruszania się 

Tak Częściowo 

Wspieranie działań innych 
jednostek organizacji 

Tak Częściowo 
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Źródło: opracowanie własne. 
 

4.3.7. Wpływ UNOSOM II na przebieg konfliktu w Somalii – rozumowanie 

przeciwfaktyczne 

 Przez niemal dwa lata prowadzenia działań, UNOSOM II była bardzo ważnym 

aktorem w konflikcie w Somalii. W pierwszych kilku miesiącach operacja podejmowała 

próby militarnego pokonania jednej ze stron, sama rezygnując z neutralności. UNOSOM 

II, atakując Aidida, paradoksalnie doprowadziła do wzrostu jego pozycji. W kontekście 

silnie zakorzenionych tradycji walki z zewnętrznymi interwentami, lider stawiający opór 

Amerykanom jawił się części Somalijczyków bardziej jako bohater niż – jak przedstawiali 

go politycy zachodni – przestępca. Wydanie za Aididem listu gończego oznaczało, że 

generał został wyłączony z procesu politycznego. Z uwagi na fakt, że był on jednym  

z dwóch najważniejszych pretendentów do władzy, rezolucja nr 837 (1993) 

uniemożliwiała polityczne rozwiązanie konfliktu. Wpływ UNOSOM II na perspektywy 

rozwiązania konfliktu  w okresie czerwiec – październik 1993 r. należy więc ocenić jako 

wysoce destruktywny. 

 Zmiana mandatu na bardziej konsensualny i zaprzestanie ścigania Aidida stanowiły 

próbę nadania operacji charakteru neutralnych wysiłków na rzecz pokoju w Somalii. Po 

lutym 1994 r. wpływ UNOSOM II na przebieg konfliktu był mniejszy w porównaniu do 

okresu wcześniejszego. Oddziaływanie operacji było jednak znacznie mniej destruktywne 

– możliwość uczestniczenia Aidida w procesie politycznym dawała nadzieję na 

rozwiązanie konfliktu. Równocześnie, ONZ – wycofując się z realizacji zapisów rezolucji 

nr 837 (1993) – straciła wiarygodność i autorytet, niezbędne w celu prowadzenia 

skutecznych działań mediacyjnych. 

 Brak zaangażowania UNOSOM II w Somalii po wycofaniu UNITAF sprawiłby, że 

walka o władzę toczyłaby się niezależnie od zewnętrznych wpływów. Działanie każdego  

z pretendentów do władzy bez ingerencji innych podmiotów mogłoby doprowadzić do 

zakończenia konfliktu. Równocześnie, skala katastrofy humanitarnej byłaby 

prawdopodobnie większa. Ponadto, w warunkach względnej równowagi sił, konflikt 

autoryzującej 
Prowadzenie działań z zakresu 

informacji publicznej 
Tak Częściowo 

Przestrzeganie norm 
organizacyjnych (kultury 

organizacji) przez personel 

Tak Częściowo 

Utrzymywanie relacji z 
ludnością cywilną 

Tak Częściowo 



288 
 

mógłby trwać przez wiele kolejnych lat. Brak powołania UNOSOM II przy równoczesnym 

kontynuowaniu działań przez UNITAF mógłby stanowić opcję najbardziej pożądaną. 

Bezstronny, lecz zdeterminowany do realizacji ograniczonego mandatu podmiot skłaniałby 

strony do zaangażowania w proces polityczny bez dotykania kluczowej sfery, w którą 

wkroczyła UNOSOM II – kwestii posiadania broni. Wydaje się, że jednym z głównych 

błędów UNOSOM II było dążenie do rozbrojenia walczących. Postulat ten oznaczał, że 

potencjalny przegrany w procesie politycznym tracił możliwość obrony swoich interesów. 

„Polisa ubezpieczeniowa” w postaci realnej siły militarnej sprawiłaby, że wola do ustępstw 

byłaby większa. Wydaje się więc, że nadanie UNOSOM II kompetencji szerszych  

w stosunku do UNITAF stanowiło błąd. 

 

4.3.8. Podsumowanie działania operacji UNOSOM I, UNOSOM II oraz UNITAF 

 Od powołania UNOSOM I do zakończenia UNOSOM II minęło niespełna  

35 miesięcy. Pierwsza z operacji trwała 11 miesięcy, a druga – 24 miesiące. Od grudnia 

1992 r. do początku maja 1993 r (przez 5 miesięcy) w Somalii działały UNITAF, które 

stanowiły „zbrojne ramię” UNOSOM I. W różnych okresach czasu w wysiłki 

międzynarodowe w Somalii zaangażowane było od kilkudziesięciu obserwatorów 

wojskowych (początki UNOSOM I) do ponad dwudziestu tysięcy żołnierzy, policjantów  

i pracowników cywilnych (UNITAF). Decyzja o prowadzeniu operacji cieszyła się 

niezmienną akceptacją wszystkich stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Trzech 

spośród nich – USA, Wielka Brytania i Francja – w różnych fazach zaangażowania 

społeczności międzynarodowej wysłały do Somalii swoje wojska. Wysiłki ONZ zyskały 

także poparcie kilkudziesięciu państw świata, zarówno wysoko rozwiniętych, jak  

i rozwijających się. Za wsparciem politycznym szło również dostarczanie kontyngentów, 

choć w tym aspekcie znacznie bardziej aktywne okazały się państwa globalnego Południa. 

Należy podkreślić, że poparcie dla działań w Somalii było najbardziej znaczące wówczas, 

gdy na ich czele stanęły USA. Punktami przełomowymi były deklaracje prezydentów 

Busha i Clintona o – odpowiednio – zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych 

(listopad/grudzień 1992 r.) oraz wycofaniu sił zbrojnych USA z operacji (październik 1993 

r.). Inne państwa, szczególnie zachodnie, podążyły za decyzją Waszyngtonu. Stopień 

poparcia i gotowość do dostarczania kontyngentów na potrzeby UNOSOM 

I/UNITAF/UNOSOM II wpływały na zmiany mandatu poszczególnych operacji. 

 Pierwotny mandat UNOSOM I został określony w rezolucji nr 751 z 24 kwietnia 

1992 r. Przewidziany w dokumencie zakres zadań był bardzo ograniczony – UNOSOM  
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I miała być tradycyjną, obserwacyjną operacją utrzymania pokoju, funkcjonującą  

w Mogadiszu. Pod kilku miesiącach, pod koniec sierpnia 1992 r., siłom międzynarodowym 

(poszerzonym o 3500 żołnierzy), przydzielono nowe zadania, w tym ochronę konwojów  

z pomocą humanitarną i centrów dystrybucji pomocy, w i poza stolicą. Wysiłki te nie 

przyniosły spodziewanych efektów, dlatego Rada Bezpieczeństwa – na mocy rezolucji  

nr 794 (1992) z 3 grudnia 1992 r. – autoryzowała rozmieszczenie UNITAF. Zjednoczone 

Siły Zadaniowe, wyposażone w mandat z zakresu wymuszania pokoju – miały zapewnić 

bezpieczeństwo dostaw pomocy humanitarnej dla głodujących, pozostawiając UNOSOM  

I zadania z zakresu promowania politycznego rozwiązania kryzysu. Rada Bezpieczeństwa, 

dokonując niejako fuzji zadań UNOSOM I i UNITAF, 26 marca 1993 r. (rezolucja nr 814) 

powołała UNOSOM II. Nowa operacja miała odpowiadać zarówno za zapewnienie 

bezpieczeństwa na terytorium Somalii, jak i za promowanie pojednania pomiędzy 

walczącymi stronami. UNOSOM II można więc określić jako wielowymiarową operację 

pokojową, podejmującą działania z zakresu utrzymania, wymuszania i budowania pokoju. 

Fundamentalna zmiana mandatu, dokonana na mocy rezolucji nr 897 (1994), oznaczała 

ograniczenie zadań i narzędzi ich realizacji. UNOSOM II została przekształcona  

w operację typu peacekeeping, funkcjonującą w warunkach braku pokoju, który miała 

utrzymywać. Długi okres pomiędzy deklaracją wycofania oddziałów USA (9 października 

1993 r.), a rewizją mandatu (4 lutego 1994 r.) był świadectwem braku zdecydowania  

i koncepcji prowadzenia operacji innej niż założona w marcu 1993 r. 

 UNOSOM I/UNITAF/UNOSOM II funkcjonowały w bardzo wymagającym 

otoczeniu zewnętrznym. Zostały powołane w celu wspomagania rozwiązania kryzysu 

politycznego i humanitarnego o dużej skali. Siły międzynarodowe działały w warunkach 

braku rządu centralnego – kilkanaście miesięcy przed powołaniem UNOSOM I obalony 

został ostatni przywódca, sprawujący względną kontrolę nad terytorium państwa. Somalia 

już od początku lat 80. pogrążała się w gospodarczej zapaści. Walki wewnętrzne, które 

wybuchły po upadku reżimu Siada Barre w styczniu 1991 r., spotęgowały trudności 

ekonomiczne i efekty suszy, skutkując katastrofą humanitarną. Biorąc pod uwagę te 

uwarunkowania, nawet przy relatywnie dużym zaangażowaniu społeczności 

międzynarodowej, mandat przewidziany w kolejnych rezolucjach Rady Bezpieczeństwa 

należy ocenić jako bardzo trudny do realizacji.  

 Cele operacji UNOSOM I/UNITAF/UNOSOM II zostały osiągnięte w niewielkim 

stopniu. Proces polityczny, mający doprowadzić do utworzenia rządu centralnego, 

postępował bardzo wolno, a rzeczywiste zaangażowanie walczących stron – na czele  
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z Aididem i Mahdim – w trwałe porozumienie, należy ocenić jako niewielkie. 

Deklarowane wielokrotnie zawieszenie broni było naruszane, a siły międzynarodowe – 

atakowane. W dniu opuszczenia Somalii przez ostatnie oddziały UNOSOM II, podobnie 

jak w dniu przyjmowania rezolucji ustanawiającej UNOSOM I, w Somalii nie działała 

nawet namiastka rządu centralnego. Możliwość oddziaływania społeczności 

międzynarodowej na proces tworzenia władz, była stosunkowo umiarkowana. Mahdi  

i Aidid nie gwarantowali podstawowego elementu, na którym mogliby się oprzeć 

przedstawiciele ONZ – woli rozwiązania kryzysu i skłonności do chociażby częściowych 

ustępstw. Nie oznacza to, że Specjalni Przedstawiciele Sekretarza Generalnego nie 

popełnili błędów. Autorzy analizujący zaangażowanie ONZ w Somalii są zgodni,  

że jedynie Mohammed Sahnoun wypełniał swoje zadania w sposób, który dawał nadzieję 

na zbudowanie zaufania liderów somalijskich do Organizacji. Następcy Algierczyka – 

Kittani i Howe – odeszli od praktyki bezpośrednich negocjacji z najważniejszymi 

podmiotami sceny politycznej, otwarcie wyrażając nieufność szczególnie wobec 

warlordów. 

 Nie oznacza to, iż operacje nie wywarły wpływu na kształt życia politycznego  

w Somalii. Wymiernym efektem działań Specjalnych Przedstawicieli były porozumienia  

o zawieszeniu broni czy postanowienia z Addis Abeby z marca 1993 r., na mocy których 

powołano przejściowe instytucje władzy. O ile formowanie organów centralnych 

postępowało wolno, o tyle na poziomie regionów i dystryktów odnotowano pewne 

sukcesy. Utworzenie rad w połowie regionów i dystryktów świadczy o dużym potencjalne 

samorządności – sprawowania władzy na stosunkowo niskim poziomie, „blisko 

obywateli”. Oparcie tych struktur na starszyznach klanowych i liderach społecznych silnie 

kontrastowało z osadzaniem warlordów w głównych rolach w negocjacjach na 

najwyższym szczeblu. Wydaje się, że nadmierne poleganie na przywódcach posiadających 

zaplecze militarne, lecz pozbawionych autorytetu, wynikało z przekonania, iż jedynie 

warlordowie posiadają potencjał do zapewnienia podstawowego poziomu bezpieczeństwa. 

O ile przywódcy ci byli do tego zdolni w swoich „domenach”, o tyle nie byli w stanie 

odnieść pełnego zwycięstwa nad rywalami. Oznaczało to sytuację patową, niemożliwą do 

rozwiązania na drodze walki zbrojnej. W tym kontekście odsunięcie od udziału  

w negocjacjach liderów społecznych i religijnych należy ocenić jako błąd społeczności 

międzynarodowej. Nieznaczne sukcesy były natomiast zależne od stałej obecności dużych 

sił międzynarodowych. Późniejsze wydarzenia dowiodły, że działania ONZ nie 
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doprowadziły do rozwiązania przyczyn kryzysu, ograniczając się do zwalczania jego 

negatywnych symptomów. 

Podczas funkcjonowania UNITAF i UNOSOM II zdołano osiągnąć jeden  

z najważniejszych celów, czyli zmniejszenie skali katastrofy humanitarnej. UNITAF  

w ciągu kliku tygodniu zapewnił płynność dostarczania pomocy do najbardziej 

potrzebujących. Należy przy tym podkreślić, że  skala klęski głodu zmniejszyła się  

w drugiej połowie 1992 r. m.in. dzięki dobrym zbiorom. Ponadto, paradoksalnie, 

zapewnienie „bezpiecznego otoczenia” dla transportów pomocy humanitarnej nie było 

równoznaczne z zapewnieniem bezpieczeństwa ludności cywilnej. Jak zauważa Andrzej 

Sitkowski, Zjednoczone Siły Zadaniowe broniły przede wszystkim transportów żywności, 

a nie jej odbiorców – ludności cywilnej664. Nie zmienia to faktu, iż tysiące Somalijczyków, 

którzy skorzystali z pomocy humanitarnej, przetrwało dzięki wysiłkom społeczności 

międzynarodowej. Działania UNITAF i UNOSOM II sprawiły, że poziom bezpieczeństwa 

podniósł się jedynie na obszarze, na którym funkcjonowały Zjednoczone Siły Zadaniowe. 

Na pozostałej części terytorium Somalii (wyłączając Somaliland) sytuacja nie poprawiła 

się, a nawet uległa pogorszeniu. Samo Mogadiszu, pomimo działania sił 

międzynarodowych, a w późniejszym okresie przede wszystkim z uwagi na nie, przez 

niemal cały okres funkcjonowania UNOSOM I/UNITAF/UNOSOM II było miastem 

niebezpiecznym, w którym cywile nierzadko byli wykorzystywani jako żywe tarcze. 

 Podczas zaangażowania w Somalii, ONZ nie zdołała utrzymać statusu strony 

neutralnej. Przełomowymi momentami były wydarzenia z 5 czerwca 1993 r. (walki USC  

z UNOSOM II wokół siedziby Radia Mogadiszu) i przyjęta następnego dnia rezolucja  

nr 837 (1993), na mocy której wydano list gończy za jednym z dwóch głównych aktorów 

somalijskiej sceny politycznej – gen. Aididem. Stosunkowo wysoka liczba ofiar wśród 

personelu UNOSOM II i skuteczne sparaliżowanie operacji przez bojowników Kongresu 

unaoczniła, że nawet znaczące siły międzynarodowe, dysponujące szerokim mandatem, nie 

mogą prowadzić skutecznych działań w warunkach otwartej wrogości silnej, dobrze 

zorganizowanej i zdeterminowanej strony konfliktu. Faktyczne cofnięcie decyzji  

o ściganiu Aidida po kilku miesiącach poprzez włączenie generała w negocjacje oznaczało 

przyznanie słuszności tej tezy przez polityczne kierownictwo operacji. O wadze utraty 

statusu strony neutralnej przez operację pokojową świadczy również to, że późniejszych 

latach sformułowanie „przekroczenie linii Mogadiszu” (crossing the Mogadishu line) było 

                                                 
664 A. Sitkowski, UN Peacekeeping…, s. 108. 
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stosowane w stosunku do podjęcia działań znacząco ograniczających prawdopodobieństwo 

powodzenia operacji665. 

 Słabością działań, prowadzonych przez społeczność międzynarodową w Somalii  

w pierwszej połowie lat 90., była niejasna i niefunkcjonalna struktura dowodzenia. Miało 

to miejsce szczególnie po rozpoczęciu działania przez UNITAF w grudniu 1992  

r. Zjednoczone Siły Zadaniowe były niezależne od ONZ. Sytuacja ta nie zakończyła się po 

przejęciu obowiązków UNITAF przez UNOSOM II. QRF, do których w sierpniu 1993 r. 

dołączyły TFR, znajdowały się pod wyłączną kontrolą Waszyngtonu i jedynie 

koordynowały swoje operacje z dowództwem operacji pokojowej ONZ. Jedną z przyczyn 

poważnych strat, jakie siłom międzynarodowym zadał Aidid 3 października 1993 r., był 

niewielki stopień uzgadniania przez Amerykanów działań z sojusznikami. Postawa ta 

wynikała przede wszystkim z dogmatycznego przestrzegania przez USA zasady, że armia 

amerykańska nie może w żadnym stopniu podlegać innemu ośrodkowi decyzyjnemu. 

 Problemy w realizacji mandatu wynikały również z różnic pomiędzy UNITAF  

(a następnie QRF i TRF) i UNOSOM II. Pierwsze wypełniały zadania wymuszające, 

dominowały w nich USA, przez co – choć powód podjęcia operacji był specyficzny – 

„struktura dowodzenia, procedury i zasady użycia siły były standardowe, ugruntowane  

i często stosowane”666. UNOSOM II była operacją autoryzowaną na podstawie rozdziału 

VII Karty NZ, jednak z uwagi na niewielkie doświadczenie ONZ w tego typu działaniach 

(ograniczające się właściwie do jednej operacji z elementami wymuszania – ONUC  

w Kongu Belgijskim w latach 60.), jak również różnice w wyszkoleniu, wyposażeniu  

i zasadach użycia siły pomiędzy kontyngentami narodowymi, prawdopodobieństwo 

powodzenia operacji było niewielkie. Ponadto, o ile UNITAF działały na niespełna 

połowie terytorium Somalii, UNOSOM II miała wypełniać szersze zadania na całym 

obszarze tego państwa. 

 Nie bez znaczenia dla powodzenia wysiłków społeczności międzynarodowej był – 

podobnie, jak w przypadku każdej operacji pokojowej – kontekst globalny. Lata 1992-

1995 to okres dynamicznych, nierzadko burzliwych, przemian i procesów w wielu 

regionach świata. Można przyjąć, że UNOSOM I/UNITAF/UNOSOM II były 

wypadkowymi poszukiwania nowej, pozimnowojennej strategii, zarówno przez ONZ, jak  

i USA. Na decyzję o podjęciu szeroko zakrojonych działań wpłynęła koncepcja „nowego 

porządku światowego”, zaproponowana przez prezydenta Busha. Równie istotne były 

                                                 
665 Tamże, s. 108. 
666 L.G. Murray, UN Peacekeeping…, s. 98. 
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zapisy Programu dla pokoju, w której Butros-Ghali zdefiniował ONZ jako aktywny 

podmiot w globalnej architekturze bezpieczeństwa. Podczas prowadzenia operacji Somalia 

„walczyła” o uwagę międzynarodowej opinii publicznej (w tym przywódców państw  

i czołowych przedstawicieli ONZ) z innymi ogniskami zapalnymi, przede wszystkim byłą 

Jugosławią (m.in. rezolucja autoryzująca rozmieszczenie UNOSOM I została przyjęta  

w czasie, gdy rozpoczynało się oblężenie Sarajewa), a w późniejszym okresie – Rwandą 

(ludobójstwo w kwietniu 1994 r.). Brak wyraźnej woli rozwiązania kryzysu przez 

zwaśnione strony oraz coraz większa liczba ofiar wśród żołnierzy UNOSOM II zniechęciła 

do działania państwa-kontrybutorów, stanowiła również pretekst do zwrócenia uwagi na 

inne konflikty, szczególnie w byłej Jugosławii. Nałożyły się na to wewnętrzne 

uwarunkowania polityki zagranicznej i bezpieczeństwa USA – „nowy porządek światowy” 

przegrał z koncepcją multilateralizmu, która pozwalała na selektywne ingerowanie Stanów 

Zjednoczonych w kryzysy w różnych częściach globu. Partnerzy Waszyngtonu, częściowo 

postępujący zgodnie z logiką zimnowojenną (ZSRR rozpadł się dwa lata przed 

rozpoczęciem działań przez UNITAF) i przekonani o potędze USA (co wynikało ze 

zwycięskiej kampanii w Zatoce Perskiej w 1991 r.) realizowali w Somalii linię Busha  

i Clintona. Pozbawiona politycznego wsparcia Zachodu operacja pokojowa w warunkach 

toczącego się konfliktu zbrojnego w praktyce nie miała szans powodzenia. 

 

4.4. Somalia w latach 1995-2007 – najważniejsze wydarzenia i procesy 
 Upadek państwowości somalijskiej, często przedstawiany jako zjawisko statyczne, 

charakteryzował się dużym dynamizmem. Warlordowie, wywierający największy wpływ 

na sytuację w Somalii na początku lat 90., po kilku latach przestali odgrywać znaczące 

role. Podziały klanowe, bardzo widoczne w okresie upadku reżimu Siada Barre, w 

kolejnych latach traciły na znaczeniu na rzecz sporów na niższych szczeblach 

pokrewieństwa. Rywalizacja o władzę nad całym państwem, np. między Ali Mahdi 

Mohammedem i Mohammedem Farahem Aididem w pierwszej połowie lat 90., stopniowo 

ustąpiła miejsca konfliktom na lokalnym szczeblu. Bardzo dynamicznie zmieniały się 

również koalicje i sojusze polityczne. Nierzadko zdarzały się sytuacje, w których 

wrogowie zasiadali do stołu rozmów i wypracowywali kompromis. 

 Na skomplikowaną sytuację wewnętrzną nakładała się niekonsekwentna polityka 

aktorów zewnętrznych. Jedną z przyczyn długiego trwania kryzysu somalijskiego było 

jego uwikłanie w politykę subregionalną oraz powiązanie z interesami silniejszych 



294 
 

sąsiadów – Kenii, a szczególnie Etiopii. W praktyce żaden rząd, który nie cieszy się 

poparciem tych państw (zwłaszcza Addis Abeby), nie ma szans na utrzymanie się u władzy 

i rozwiązanie problemów Somalii. Również Stany Zjednoczone podporządkowały swoją 

strategię wobec Somalii wymaganiom globalnej wojny z terroryzmem, czego przejawem 

było np. popieranie ARPCT, podczas gdy wysiłki aktorów regionalnych skupione były na 

wspomaganiu TFG. Organizacja Narodów Zjednoczonych faktycznie wykazywała brak 

zainteresowania rozwojem sytuacji w Somalii od połowy lat 90. ONZ zrzuciła próby 

rozwiązania kryzysu somalijskiego na barki słabszej (pod względem zasobów 

materialnych oraz doświadczenia w tego typu działaniach) i tworzącej się dopiero Unii 

Afrykańskiej oraz subregionalnego ugrupowania IGAD, powołanego do celów innych, niż 

wymuszanie i budowanie pokoju. 

 W czasie gdy w dawnym Somali Włoskim ONZ prowadziła operacje pokojowe, na 

północnym wschodzie państwa Somaliland umacniał swą niezależność. Napięcia 

międzyklanowe zostały opanowane dzięki zorganizowaniu konferencji guurti (rad 

starszych) w Boromie w 1993 r. Podczas spotkania na stanowisko prezydenta wybrano 

Muhammada Ibrahima Egala667. Dotychczasowy lider, Aburrahaman Ahmed Ali, opuścił 

samozwańcze państwo, choć w 1995 r. usiłował powrócić do władzy. W referendum w 

1994 r. ludność Somalilandu opowiedziała się za niepodległością. Na korzyść Hargeisy 

przemawiał fakt, iż pomimo braku obecność wojsk ONZ na tym obszarze, Somaliland nie 

pogrążył się w walkach, które ogarnęły niemal całą Somalię. Pomimo względnych 

sukcesów, żadne państwo świata nie uznało deklaracji niepodległości Somalilandu668.  

W 1997 r. na urząd prezydenta ponownie wybrano Egala, który sprawował władzę do 

śmierci w 2002 r. To za jego kadencji przyjęto (2000 r.) i zatwierdzono w referendum 

(2001 r.) konstytucję Somalilandu. Następcą Egala został Dahir Riyale Kahin, który  

w 2010 r. ustąpił ze stanowiska po przegranych wyborach. Obecnie funkcję prezydenta 

quasi-państwa sprawuje Ahmed Mohammed Silanyo669. 

 Kolejni liderzy Somalilandu konsekwentnie odmawiali udziału w próbach powołania 

rządu centralnego Somalii, a do pierwszego spotkania prezydentów obu państw doszło 

dopiero w 2012 r., podczas konferencji pokojowej w Londynie670. Nie oznacza to, że  

                                                 
667 P. Woodward, The Horn of Africa…, s. 79-81. 
668 G. Podeszwa, Historia Somalii…, s. 318-322. 
669 Opposition leader elected Somaliland president, AFP Google, 01.07.2010, 
<http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5j8hma5FaM4Jn8UUVlRwwK18hpStQ>, dostęp z 
12.02.2013. 
670 Somaliland future discussed in UK, BBC News, 21.06.2012, <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-
18523976>, dostęp z 12.02.2013. 



295 
 

w przyszłości Somaliland nie nawiąże bliższej współpracy z efektywnym rządem  

w Mogadiszu. Hargeisa zmaga się bowiem z wieloma problemami, a brak uznania 

międzynarodowego nie jest najważniejszym z nich. Od lat toczy się spór z Puntalandem  

o tereny Sanaag i Sool. Ocenia się, że władza rządu centralnego jest stosunkowo słaba, 

gdyż znaczne wpływy posiadają guurti (na wielu poziomach) oraz liderzy religijni671. 

Gospodarka samozwańczego państwa znajduje się w trudnej kondycji, poprawianej nieco 

dzięki napływowi pieniędzy od członków diaspory672. Oparta na hodowli, jest bardzo 

wrażliwa na wahania cen zwierząt, eksportowanych głównie do państw Zatoki Perskiej673. 

 Przypadek Somalilandu jako regionu, który próbował odseparować się od chaosu  

w pozostałej części Somalii, nie był odosobniony. W 1998 r. niezależność (jednak bez 

deklaracji niepodległości) ogłosił sąsiadujący z nim Puntland (Puntaland) ze stolicą  

w Garowe. Prezydentem Puntlandu, który formalnie pozostawał częścią „federalnego 

państwa somalijskiego”, został Abdullahi Yusuf Ahmed. Sprawował on tę funkcję do 2004 

r., gdy został wybrany na urząd prezydenta Tymczasowego Rządu Federalnego Somalii674. 

Fakty te ukazują odmienny w stosunku do Somalilandu charakter deklaracji niezależności 

Puntlandu. Należy podkreślić, że obie samozwańcze jednostki różni również to, że 

wybrzeża Puntlandu, szczególnie po 2005 r., stały się główną siedzibą piratów, 

destabilizujących sytuację na wodach wokół Rogu Afryki675. Obok Somalilandu  

i Puntlandu, mniej zorganizowane próby uzyskania autonomii bądź niepodległości podjęty 

również inne regiony Somalii. W 1998 r. gen. Mohammed Siad Hersi „Morgan” ogłosił 

niepodległość Jubalandu, położonego na południu Somalii. Władzom tej jednostki nigdy 

nie udało się jednak uzyskać takiego stopnia kontroli nad terytorium, jak rządom  

w Hargeisie i Garowe. W 2011 r. na tym obszarze ogłoszono niepodległość Azanii. Twór, 

na którego czele stanął Mohammed Abdi Gandhi, istnieje jedynie formalnie, gdyż 

faktyczną władzę nad jego terytorium sprawują wojska kenijskie676. Ken Menkhaus 

wspomina również o okresowo istniejących niezależnych jednostkach, np. Hiranlandzie  

                                                 
671 P. Woodward, The Horn of Africa…, s. 81. 
672 Somaliland profile, BBC News, 21.06.2012, <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14115069>, 
dostęp z 12.02.2013. 
673 B. Dahir, Drought reduces livestock exports out of northern Somalia, Sabahi, 24.08.2012,  
<http://sabahionline.com/en_GB/articles/hoa/articles/features/2012/08/24/feature-02>, dostęp z 12.02.2013. 
674 Somalia: Guide to Puntland Election 2009, Garowe Online, 25.12.2008, 
<http://www.garoweonline.com/artman2/publish/Somalia_27/Somalia_Guide_to_Puntland_Election_2009.sh
tml>, dostęp z 12.02.2013. 
675 Puntland profile, BBC News, 11.09.2012, <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14114727>, dostęp  
z 12.02.2013. 
676 Are Kenyans seeking a buffer zone in Somalia?, BBC News, 28.10.2012, 
<http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-15499534>, dostęp z 12.02.2013. 
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(w środkowej Somalii, przy granicy z Etiopią) czy funkcjonującej w latach 1998-2002 

administracji klanu Rahanweyn w reigoniach Bay i Bakool677. Należy również wspomnieć, 

że jeden z regionów – Galmudug – w 2006 r. ogłosił autonomię, deklarując jednak chęć 

przynależności do federalnego państwa somalijskiego678. 

 Obok tworzenia jednostek autonomicznych lub lokalnych systemów rządzenia (na 

poziomie dystryktów i miast) bardzo ważną tendencją w latach 90. był rozwój organizacji, 

opierających swoje funkcjonowanie na zasadach islamu. Najważniejszą z nich była  

Al-Ittihad Al-Islami (AIAI), powstała w Mogadiszu w latach 80. w reakcji na 

skorumpowane i oparte o trybalizm rządy Siada Barre. Odwołując się do wahabizmu, nie 

zyskała jednak szerszego poparcia społecznego wśród Somalijczyków, wyznających 

znacznie bardziej łagodną odmianę islamu. Korzystając z chaosu, jaki wyłonił się po 

upadku Siada Barre, islamiści próbowali zdobyć kontrolę nad ważnymi miastami 

portowymi. Szybko jednak zostali pokonani przez warlordów. Pomimo pewnych sukcesów 

w zarządzaniu Kismajo czy Merką, AIAI nie zdobyła zaufania Somalijczyków, którzy za 

znacznie pewniejsze źródło bezpieczeństwa uważali klanową lojalność. 

 Najdłużej, bo aż przez pięć lat, islamiści sprawowali kontrolę nad miastem Luuq  

w południowej części Somalii, przy granicach z Kenią i Etiopią. Sukcesu tego 

przedsięwzięcia upatruje się w częściowym odejściu od koncepcji przekraczania zasady 

klanowości na rzecz łączenia tradycyjnych zwyczajów i praw z regułami islamu. Surowe 

prawa oparte na religii były stosowane w odniesieniu do przestępstw kryminalnych, lecz 

nie dotyczyły kwestii społeczno-obyczajowych. W mieście zapanował porządek, co było 

przyczyną popularności władz, szczególnie wśród przedsiębiorców. Można więc 

przypuszczać, że poparcie dla islamistów wynikało nie z podzielania przez mieszkańców 

ich systemu wartości i celów, lecz ze względów praktycznych679. Koniec władzy 

islamistów w Luuq nastąpił w 1996 r. w wyniku interwencji wojskowej Etiopii. Operacja 

                                                 
677 K. Menkhaus, Somalia: state collapse…, s. 20. 
678 Więcej o Galmudug w oficjalnym serwisie internetowym: <http://www.galmudug.com/>, dostęp z 
12.02.2013. 
679 Ken Menkhaus przedstawia jeszcze jeden dowód na pragmatyczne, a nie ideologiczne, powody, dla 
których mieszkańcy Luuq poparli AIAI: „W 1991 r. dominujący w regionie klan Marehan składał się  
z dwóch grup - lokalnych mieszkańców (znanych jako guri) i ludności napływowej oraz przybyszów (galti)  
z Mogadiszu i środkowej Somalii, poszukujących bezpiecznego schronienia podczas wojny domowej. Galti, 
wśród których było wielu wpływowych i bogatych członków reżimu Barre, zdominowali maraheńską frakcję 
SNF. Resentyment lokalnej społeczności względem galti był widoczny. Wyrażało się to w silnym poparciu 
guri dla Al-Ittihad jako silnej opozycji względem zdominowanego przez galti SNF. Podziały wewnątrz klanu 
Marehan w kwestii Al-Ittihad nie mogą być redukowane do starć między guri i galti, ale były one istotnym 
czynnikiem. Pokazuje to, że Somalijczycy mogli skłaniać się ku ruchom islamistycznym z różnych 
powodów, z których niektóre były raczej lokalne i pragmatyczne niż globalne i ideologiczne.” Za:  
K. Menkhaus, Somalia: state collapse…, s. 59. 
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ta była reakcją na zamachy terrorystyczne w Addis Abebie, dokonane przez Al-Ittihad680. 

AIAI uległa osłabieniu, a jej członkowie ponownie dołączyli do swoich klanów lub zasilili 

rodzący się ruch sądów islamskich681. 

 Jednym z prominentnych liderów AIAI, który zaangażował się w budowę struktury 

sądów, był Hassan Dahir Aweys. Sąd składał się z trzech elementów: rady (shura, w której 

zasiadali liderzy polityczni, biznesowi, religijni), przewodniczącego (wybieranego przez 

radę) i przywódcy milicji (nominowanego przez przewodniczącego i aprobowanego przez 

shurę). „Sądy były akceptowane w społecznościach, gdyż nie zgłaszały politycznych 

ambicji, jak również dlatego, że ich dobrze zorganizowane milicje zapewniały potrzebną 

usługę: ochronę.”682 Warto dodać, że niektóre tego typu organizacje dostarczały również 

innych usług, np. edukacyjnych i zdrowotnych, co było kolejną przyczyną ich 

popularności683. W celu zjednoczenia sądów, tworzonych oddolnie w poszczególnych 

częściach Somalii, w 2000 r. Aweys powołał Radę Implementacji Szarijatu w Somalii 

(Sharia Implementation Council in Somalia). Oprócz unifikacji organizacji, lider chciał 

uzyskać wpływ na Tymczasowy Rząd Narodowy (Transitional National Government, 

TNG), nad którego powołaniem dyskutowano wówczas w Dżibuti. W zamyśle Aweysa, 

Rada miała stać się podstawą somalijskiego systemu sprawiedliwości. Nie spotkało się to 

jednak z aprobatą przywódców TNG. Po tej prestiżowej porażce Aweys tracił na 

znaczeniu. Kolejna próba zjednoczenia sądów w ramach Naczelnej Rady Szarijackich 

Trybunałów Somalii (Supreme Council of Sharia Courts of Somalia) została podjęta  

w 2004 r. już przez innego przywódcę, Sheikha Sharifa Sheikha Ahmeda684. 

 Bardzo ważnym problemem, związanym z załamaniem centralnej władzy w Somalii, 

był rozwój piractwa morskiego. Zjawisko to przybierało coraz większy zasięg w trakcie 

pierwszej dekady XXI w. W 2003 r. Grupa Monitorująca ONZ ds. Somalii stwierdziła, że 

od upadku reżimu Siada Barre na wodach wokół Rogu Afryki okręty z wielu państw 

prowadziły nielegalne połowy na wielką skalę, co wraz z chaosem panującym w Somalii 

przełożyło się na upadek rybactwa i przemysłu rybnego w tym państwie. Pozbawiło to 

źródła dochodu wielu rybaków, którzy zaczęli trudnić się piractwem, początkowo traktując 

                                                 
680 Tamże, s. 60. 
681 Al-Ittihad Al-Islamiya, serwis internetowy Mapping Military Organizations, Stanford University, 
<http://www.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/99>, (dostęp z 12.02.2013). 
682 L. Loewenstein, Al-Ittihad al-Islamiyya and Political Islam in Somalia, Bologna Center Journal of 
International Affairs, 29.12.2010., <http://bcjournal.org/volume-13/al-ittihad-al-islamiyya-and-political-
islam-in-somalia.html?printerFriendly=true>, (dostęp z 12.02.2013). 
683 C. Hull, E. Svensson, The Afircan Union Mission in Somalia (AMISOM) - Exemplifying African Union 
Peacekeeping Challenges, Swedish Defense Research Agency 2008, s. 18. 
684 L. Loewenstein, Al-Ittihad al-Islamiyya… 
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ataki na okręty z innych państw jako formę obrony łowisk685. Proceder ten został 

częściowo zahamowany podczas rządów Unii Trybunałów Islamskich, jednak po upadku 

UIC powrócił ze zdwojoną siłą. Przełomowymi momentami, które uświadomiły 

społeczności międzynarodowej skalę i wagę problemu, były uprowadzenia jachtu Le 

Ponant (kwiecień 2008 r.)686, tankowca Sirius Star (listopad 2008 r. - styczeń 2009 r.)687 

oraz transportowca Faina (wrzesień 2008 r. - luty 2009 r.)688. Jako pierwsze na zagrożenie 

dla bezpieczeństwa transportu morskiego zareagowało NATO. Sojusz przeprowadził dwie 

operacje antypirackie: Allied Provider (od października do grudnia 2008 r.) oraz Allied 

Protector (od marca do sierpnia 2009 r.); do 2014 r. ma potrwać operacja Ocean Shield, 

która rozpoczęła się w sierpniu 2009 r.689 Od grudnia 2008 r. Unia Europejska prowadzi 

natomiast operację ATALANTA690. Działania antypirackie podejmują także niektóre 

państwa, działające w ramach Połączonych Sił Morskich (Combined Maritime Forces, 

CMF)691. Pomimo dużego obszaru i stosunkowo niewielkich sił, operacje te przyczyniły 

                                                 
685 Letter dated 4 November 2003 from the Chairman of the Security Council Committee established 
pursuant to resolution 751 (1992) concerning Somalia addressed to the President of the Security Council, 
serwis internetowy Organizacji Narodów Zjednoczonych, 4.11.2003, 
<http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2003/1035>, (dostęp z 12.02.2013). K. Pająk pisze: 
Grabieżcza działalność obcych armatorów zmusiła somalijskich rybaków do bronienia swoich łowisk. 
Dysponując mniejszymi, wolniejszymi jednostkami, Somalijczycy zagrozić mogli dużym, pełnomorskim 
jednostkom rybackim jedynie przy użyciu broni palnej. Pierwszymi przypadkami ataków u wybrzeży 
Somalii były ataki na nielegalnie poławiające jednostki rybackie, a wkrótce potem pierwsze porwania kutrów 
i trawlerów. Armatorzy porwanych jednostek rybackich początkowo bez wahania płacili niewysokie okupy, 
celem uniknięcia horrendalnych kar ze strony międzynarodowych organizacji morskich zabraniających 
nielegalnego procederu, którego dokonywali. W ten sposób pierwsze wpłaty zasiliły kieszenie piratów, co 
pozwalało na zakup nowszych łodzi, sprzętu i uzbrojenia, a tym samym na ataki i porwania coraz większych 
jednostek. Za. K. Pająk, Somalia - studium upadku państwa i walki o bezpieczeństwo morskie w regionie  
[w:] Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych, red. R. Kłosowicz, A. Mania, Kraków 2012, 
s. 163-164. 
686 France raid ship after crew freed, BBC News, 12.04.2008, 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7342292.stm>, dostęp z 12.02.2013. 
687 Saudi tanker ‘freed off Somalia’, BBC News, 09.01.2009, 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7820311.stm>, dostęp z 12.02.2013. 
688 Somali pirates ‘free arms ship’, BBC News, 05.02.2009, 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7871510.stm>, dostęp z 12.02.2013. 
689 Counter-piracy operations, NATO, <http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_48815.htm>, dostęp  
z 12.02.2013. 
690 K. Pająk, Somalia - studium upadku…, s. 167-168 oraz Mission, serwis internetowy Eunavfor,  
<http://eunavfor.eu/mission/>, dostęp z 12.02.2013. 
691 Połączone Siły Morskie składają się z trzech Połączonych Sił Zadaniowych (ang. Combined Task Force, 
CTF): 150, 151 i 152, z których dwie pierwsze operują na wodach Zatoki Adeńskiej i Oceanu Indyjskiego, a 
więc u wybrzeży Rogu Afryki. Por.: Combined Task Force (CTF) 150, Combined Maritime Forces, 
<http://www.cusnc.navy.mil/cmf/150/index.html>, dostęp z 12.02.2013; Combined Task Forces (CTF) 151, 
Combined Maritime Forces, <http://www.cusnc.navy.mil/cmf/151/index.html>, dostęp z 12.02.2013 oraz 
Combined Task Forces (CTF) 152, Combined Maritime Forces, 
<http://www.cusnc.navy.mil/cmf/152/index.html>, dostęp z 12.02.2013. 
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się do spadku liczby ataków piratów. W okresie od stycznia do września 2012  

r. odnotowano 70 ataków, w porównaniu z 233 w 2011 r.692 

 Równocześnie z rozwojem politycznego islamu i wzrostem aktywności piratów 

morskich, trwały próby powołania rządu centralnego. W 1997 r., przy znaczącym udziale 

syna Muhammada Fahara Aidida, Husajna Faraha Aidida, utworzono w etiopskim Sodere 

Radę Ocalenia Narodowego (National Salvation Council, NSC). NSC nie udało się jednak 

powołać rządu tymczasowego. Niepowodzeniem zakończyły się również konferencje  

w Sanie i Kairze693. Pewne efekty przyniosła natomiast konferencja w Arcie w Dżibuti  

w 2000 r. Obradujący pod auspicjami IGAD liderzy klanowi, religijni i gospodarczy 

utworzyli Tymczasowy Rząd Narodowy oraz 245-osobowy parlament. Na czele TNG jako 

tymczasowy prezydent stanął Abdiqassim Salad Hassan. Waga decyzji podjętych w Arcie 

była jednak osłabiana przez fakt, iż Husajn Farah Aidid odmówił uznania rządu i w 2001  

r. utworzył opozycyjną Somalijską Radę Pojednania i Odbudowy (Somali Reconciliation 

and Reconstruction Council, SRRC). Spór pomiędzy TNG i SRRC w praktyce 

uniemożliwił powołanie inkluzywnego rządu. Ponadto, legitymacja TNG była dodatkowo 

osłabiana przez brak uznania ze strony Somalilandu i Puntlandu. Przeciwko TNG 

występowała również Etiopia, otwarcie popierająca SRRC z obawy przez wpływami 

islamistów w rządzie694. W tych warunkach w ramach IGAD podjęto próbę pogodzenia 

zwaśnionych stron przed wygaśnięciem mandatu TNG w 2003 r. i w 2002  

r. zorganizowano w Eldoret w Kenii Somalijską Konferencję Pojednania Narodowego 

(Somali National Reconciliation Conference, SNRC). „Wypracowano porozumienie  

o zawieszeniu broni, podpisane przez przywódców 24 frakcji i zgodzono się na federalną 

strukturę państwa, odwracając strukturę unitarną ustanowioną w Arcie”695. Rozmowy, 

kontynuowane we wrześniu 2003 r. w Nairobi, zaowocowały utworzeniem w 2004  

r. Tymczasowego Rządu Federalnego (Transitional Federal Government, TFG) oraz 

podpisaniem Tymczasowej Karty Federalnej (Transitional Federal Charter, TFC)696. 

 Prezydentem państwa został Abdullahi Yusuf Ahmed, lider Puntlandu, natomiast 

urząd premiera objął Ali Mohammed Gedi. Sam rząd był natomiast tworzony zgodnie  

                                                 
692 Somali pirate attacks show sharp fall, BBC News, 22.10.2012, <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-
20027509>, dostęp 12.02.2013. 
693 Somali Peace Process, AMISOM, <http://amisom-au.org/about-somalia/somali-peace-process/>, dostęp  
z 12.02.2013. 
694 Strategic Survey 2000-2001, The International Institute for Strategic Studies, s. 258 oraz Strategic Survey 
2001-2002, The International Institute for Strategic Studies, s. 334-337. 
695 Somali Peace Process, AMISOM, <http://amisom-au.org/about-somalia/somali-peace-process/>, dostęp  
z 12.02.2013. 
696 Tamże. 
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z „formułą cztery i pół”, tzn. każda z największych rodzin klanów (Hawije, Darod, Dir  

i Digil-Mirifle) otrzymywała tyle samo posad, natomiast mniejsze klany musiały się 

zadowolić mniej znaczącym udziałem w podziale stanowisk. TFG był jednak osłabiany 

przez starcia pomiędzy poszczególnymi klanami oraz poparcie, jakiego SRRC udzielali 

Amerykanie, poszukujący sojusznika w walce z rosnącymi w siłę trybunałami 

islamskimi697. Wkrótce w oparciu o SRRC utworzono Sojusz na rzecz Przywrócenia 

Pokoju i Antyterroryzmu (Alliance for the Restoration of Peace and Counter-Terrorism, 

ARPCT). Co interesujące, w skład Sojuszu, zasilanego przez USA comiesięcznymi 

transferami pieniężnymi, weszło kilku ministrów TFG698. Wkrótce ARPCT starł się  

w Mogadiszu z sądami islamskimi, przy zupełnej bezradności rezydującego w Baidoa 

TFG. W czerwcu 2006 r. dowodzone przez Aweysa siły Unii Trybunałów Islamskich 

(Union of Islamic Courts, UIC) wyparły ARPCT z Mogadiszu, zaprowadzając porządek  

w stolicy. Głoszone przez liderów UIC postulaty utworzenia Wielkiej Somalii, które 

oznaczały zgłaszanie pretensji do etiopskiego Ogadenu, wywołały zdecydowaną reakcję 

władz w Addis Abebie. Reżim Melesa Zenawiego postrzegał silny rząd w Mogadiszu 

(szczególnie o zabarwieniu islamistycznym, lecz w zasadzie każdy, niezależnie od jego 

orientacji ideologicznej) jako zagrożenie dla integralności terytorialnej Etiopii. W tych 

warunkach wspierani i zachęcani przez Amerykanów (obawiających się, że rządzona przez 

fundamentalistów islamskich Somalia stanie się „afrykańskim Afganistanem”) Etiopczycy 

w grudniu 2006 r. rozpoczęli dużą operację militarną w Somalii. Po kilku tygodniach 

rozbili siły UIC, przywracając (a właściwie po raz pierwszy zapewniając) TFG częściową 

władzę nad Mogadiszu699. W 2007 r. siły etiopskie zostały zastąpione przez oddziały Misji 

                                                 
697 Rozwój politycznego islamu w Somalii wywołał zainteresowanie USA jeszcze przed zamachami  
z 11 września 2001 r., co było związane z domniemanymi powiązaniami AIAI z atakami na amerykańskie 
ambasady w Nairobi i Dar es Salaam. Zamachy w Nowym Joru i Waszyngtonie oraz operacja w Afganistanie 
spowodowały, że Stany Zjednoczone zaczęły postrzegać Somalię jako potencjalne miejsce, do którego mogą 
się udać terroryści po pokonaniu reżimu Talibów. Jak twierdzi Ken Menkhaus: „po tym, jak Al Kaida została 
zaatakowana i wyparta z Afganistanu, Somalia szybko zdobyła miejsce na krótkiej liście krajów, które mogą 
być celem w rozszerzającej się wojnie z terroryzmem. Początkowo wnioski te wyciągnięto nie  
z bezpośrednich dowodów obecności islamskiego radykalizmu w Somalii, ale raczej w procesie dedukcji. 
Somalia spełniała szereg kryteriów, które sprawiały, że była przedmiotem troski: islamskie społeczeństwo, 
państwo upadłe, w którym terroryści mogą funkcjonować poza prawem, bieda, która ułatwia kupowanie 
lokalnego poparcia, rdzenny ruch islamistyczny. […] monitorowanie sytuacji i zbieranie danych 
wywiadowczych nie dostarczyło dowodów na istnienie baz Al Kaidy w Somalii.” Por. K. Menkhaus, 
Somalia: state collapse…, s. 67-68. 
698 S. Shabazz, Annan: U.S. wrong to support warlords in Somalia, The Final Call, 29.06.2006, 
<http://www.finalcall.com/artman/publish/World_News_3/article_2716.shtml>, dostęp z 12.02.2013  
oraz Strategic Survey 2007, The International Institute for Strategic Studies, s. 255. 
699 Strategic Survey 2007…, s. 256. 
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Unii Afrykańskiej w Somalii (African Union Mission in Somalia, AMISOM)700. ONZ 

ograniczyła się do prowadzenia misji politycznej UNPOS701. 

 

4.5. Misja Unii Afrykańskiej w Somalii 
 AMISOM rozpoczęła działanie w 2007 r., a więc dwanaście lat po wycofaniu 

ostatnich oddziałów UNOSOM II z Somalii. Jak wynika z powyższej analizy, w latach 

1995-2007 (a więc w okresie, gdy ONZ i OJA/UA nie podjęły interwencji militarnej  

w Somalii) nastąpił m.in. wzrost znaczenia fundamentalistów islamskich na południu  

i w centrum państwa, a sytuacja na północny uległa stopniowej stabilizacji w wyniku 

konsolidacji quasi-państwowości Somalilandu oraz ogłoszenia autonomii przez Puntland. 

Równocześnie trwały próby utworzenia rządu centralnego, podejmowane podczas wielu 

konferencji pojednania narodowego. Żadne z tych spotkań nie obejmowało swym 

zasięgiem wszystkich liczących się pretendentów do władzy, gdyż stanowiły one 

wypadkową sytuacji wewnętrznej oraz interesów subregionalnych potęg – Kenii i Etiopii. 

Wpływ na sytuację w Somalii miały też wydarzenia na kontynencie afrykańskim  

(m.in. powstanie Unii Afrykańskiej i dążenie do instytucjonalizacji bezpieczeństwa 

regionalnego) oraz na świecie (rozpoczęcie globalnej wojny z terroryzmem przez Stany 

Zjednoczone). 

 Na poziomie państwowym, przyczyn powołania operacji AMISOM należy 

upatrywać w trwającym od 1991 r. procesie upadku państwa somalijskiego i próbach 

tworzenia rządu centralnego, zdolnego do zapewnienia efektywnej kontroli nad całym 

terytorium. W 2004 r., po dwóch latach obrad w ramach konferencji w Kenii, zdołano 

powołać tymczasowe instytucje władzy, na czele z prezydentem Abdulahi Yusufem 

Ahmedem. Polityk ten, będący przez wiele lat jednym z liderów Puntlandu, był wspierany 

przez Etiopię i Kenię, gdyż już od lat 90. XX w. zwalczał fundamentalistów islamskich w 

Somalii. Rząd tymczasowy nie dysponował znaczącym poparciem w państwie, dlatego 

potrzebował wsparcia w postaci sił zbrojnych. AMISOM stanowiła próbę zapewnienia 

tego rodzaju pomocy dla Yusufa wobec rosnącej potęgi (do połowy 2006 r.), a następnie 

przejęcia kontroli (od połowy 2006 r.) przez Unię Trybunałów Islamskich. 

 Na poziomie subregionalnym, powołanie AMISOM było związane z negatywnym 

wpływem, jaki na bezpieczeństwo Etiopii i Kenii wywierał kryzys somalijski. Państwa te  

                                                 
700 700 C. Hull, E. Svensson, The Afircan Union…, s. 26. 
701 UNPOS Background in Somalia, <http://unpos.unmissions.org/Default.aspx?tabid=9707&language=en-
US>, dostęp z 28.12.2013. 
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z obawą obserwowały rozwój fundamentalizmu islamskiego, który był przez nie 

postrzegany jako bezpośrednie zagrożenie dla wewnętrznej stabilności. Dla obu państw 

istotnym powodem zaangażowania w wewnętrzne problemy Somalii były także hasła 

pansomalistyczne, głoszone przez część elity politycznej, m.in. przez przywódców Unii 

Sądów Islamskich. Władze w Nairobi i Addis Abebie występowały przeciw każdemu 

rządowi w Mogadiszu, który mógłby zgłaszać roszczenia do – odpowiednio – Dystryktu 

Północno-Wschodniego i Ogadenu. Ponadto, kryzys somalijski wiązał się ze stałym 

napływem uchodźców z tego państwa do Kenii i Etiopii. Powiązanie bezpieczeństwa tych 

państw z sytuacją w Somalii skutkowało ingerowaniem ich rządów w sprawy wewnętrzne 

w państwie upadłym. Jednym z przejawów zaangażowania był zbrojna interwencja Etiopii, 

która rozpoczęła się pod koniec 2006 r. Ze względu na niechęć Somalijczyków do 

interwentów, siły etiopskie znalazły się w trudnym położeniu. Co prawda ułatwiły 

osadzenie w Mogadiszu rządu Yusufa, lecz spotykały się z przejawami wrogości, wobec 

której trwała obecność w Somalii stawała się w praktyce niemożliwa. AMISOM miała 

zastąpić armię etiopską, nie dopuszczając do ponownego zajęcia kontrolowanych przez nią 

obszarów przez UIC. Ponadto, AMISOM należy postrzegać jako pochodną idei IGASOM 

– operacji pokojowej IGAD, planowanej od 2005 r., która nie doszła do skutku. 

 AMISOM stanowi operację pokojową Unii Afrykańskiej, dlatego też zasadne jest 

poszukiwanie przyczyn jej powołania na poziomie regionalnym (kontynentalnym).  

W latach 2000-2002 doszło do przekształcenia Organizacji Jedności Afrykańskiej w Unię 

Afrykańską. Nowa organizacja odróżniała się od poprzedniczki nie tylko nazwą –  

w ramach UA przyjęto aktywną postawę wobec konfliktów i kryzysów na kontynencie. 

Jak wspomniano w rozdziale drugim, wyrazem tych procesów było utworzenie 

Architektury Pokoju i Bezpieczeństwa w Afryce, w tym Rady Pokoju i Bezpieczeństwa. 

PSC autoryzowała rozmieszczenie AMISOM w Somalii w styczniu 2007 r., a dwa lata 

wcześniej (w maju 2005 r.) wsparła ideę powołania IGASOM. Zaangażowanie UA  

w Somalii należy więc postrzegać jako wyraz woli zademonstrowania zdolności do 

prowadzenia operacji pokojowych. Ponadto, udział niektórych państw w AMISOM wiąże 

się z chęcią wzmocnienia ich pozycji międzynarodowej przez liderów – jest to szczególnie 

widoczne w przypadku Yoweriego Museveniego z Ugandy. 

 Na płaszczyźnie globalnej AMISOM wpisuje się w globalną wojnę z terroryzmem. 

Choć dezintegracja państwa somalijskiego trwa od lat 90., decyzja o podjęciu operacji 

zapadła dopiero w połowie pierwszej dekady XXI w., gdy wizja dojścia fundamentalistów 

islamskich do władzy i zbudowania przez nich islamskiego państwa stała się realna. 



303 
 

Wsparcie USA i UE dla AMISOM wiąże się ponadto z przyjętym po 11 września 2001 r. 

założeniem, że upadek państw wywiera wpływ na bezpieczeństwo w wymiarze globalnym. 

Choć Amerykanie i Europejczycy nie byli skłonni do bezpośredniej interwencji w Somalii, 

w pełni uznali zasadność działań UA. Świadczy o tym pomoc finansowa, szkoleniowa  

i logistyczna, udzielona afrykańskim uczestnikom operacji przez NATO i UE. 

 

4.5.1. Powołanie 

 Utworzenie operacji AMISOM wiąże się z powołaniem pod koniec 2004  

r. tymczasowych instytucji władzy, na czele z Abdullahi Yusufem Ahmedem. Świadomy 

niewielkiego poparcia dla swego rządu, Yusuf wkrótce po objęciu funkcji zaproponował, 

by UA powołała liczącą 20 000 żołnierzy operację pokojową. Siły międzynarodowe miały 

stanowić zbrojne ramię rządu i pomóc w ugruntowywaniu jego pozycji na somalijskiej 

scenie politycznej. Unia nie przystała na propozycję prezydenta. Pozytywnie odniosła się 

do niej IGAD, która już w styczniu 2005 r. wyraziła chęć zorganizowania 

dziesięciotysięcznej operacji IGASOM. W maju tego roku IGASOM została zatwierdzona 

przez Radę Pokoju i Bezpieczeństwa702. Równocześnie, PSC wyraziła gotowość do 

przeprowadzania przez UA niezależnej operacji, po tym jak IGASOM doprowadzi do 

częściowej stabilizacji sytuacji w Somalii. W rezolucji nr 1725 (2006) z 6 grudnia 2006  

r. operacja została zaaprobowana także przez Radę Bezpieczeństwa ONZ703. 

 Przeprowadzenie przez IGAD operacji pokojowej w Somalii było problematyczne 

z dwóch, powiązanych ze sobą, powodów. Po pierwsze, najsilniejsze państwa  

w organizacji – Etiopia i Kenia – od których w dużym stopniu zależne było powodzenie 

operacji, były bezpośrednio zainteresowane przebiegiem walki o władzę w Somalii. 

Stawiało to pod znakiem zapytania bezstronność IGASOM i było przyczyną 

zaproponowania przez Radę Bezpieczeństwa, by państwa graniczące z Somalią nie brały 

udziału w operacji. Wykluczało to z IGASOM Etiopię, Kenię i Dżibuti. Przyjmując takie 

rozwiązanie, w IGASOM mogłyby uczestniczyć jedynie Erytrea, Sudan i Uganda. 

Pierwsze z państw miało bardzo napięte stosunki z pozostałymi partnerami, dodatkowo 

sympatyzując z UIC – głównym rywalem rządu Yusufa. W Sudanie z dużą intensywnością 

toczył się wówczas konflikt w Darfurze, który skierował na rząd Baszira falę 

międzynarodowej krytyki. Jedynym państwem, który mógł wysłać żołnierzy do Somalii, 
                                                 
702 Peace and Security Council Communique, 12 May 2005, PSC/PR/Comm.(XXIX), 
<http://www.peaceau.org/uploads/communiqueeng-29th.pdf>, dostęp z 31.08.2014. 
703 United Nations Security Council Resolution 1725 (2006), 6 December 2006, S/RES/1725(2006), 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1725(2006)>, dostęp z 31.08.2014. 
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pozostała więc Uganda. Kampala nie była w stanie samodzielnie udźwignąć ciężaru 

operacji. Ponadto, obecność oddziałów z tylko jednego państwa sprawiłaby, że IGASOM 

mogłaby być postrzegana jako typowa interwencja militarna innego państwa w sprawy 

wewnętrzne Somalii. 

 Nie czekając na rozwój wydarzeń, Etiopczycy wkroczyli do Somalii w sierpniu 

2006 r., by wesprzeć rząd tymczasowy, rezydujący w Baidoa. W teorii siły etiopskie 

mogłyby zostać uznane za siły międzynarodowe, jednak z uwagi na wyraźną wrogość UIC, 

w praktyce opcja ta nie mogła być rozpatrywana. Ponadto, w grudniu 2006 r. doszło do 

otwartego konfliktu pomiędzy fundamentalistami islamskimi i Etiopią – po krótkich 

walkach siły UIC zostały wyparte z Mogadiszu, a powołany dwa lata wcześniej rząd 

Yusufa po raz pierwszy objął kontrolę nad stolicą państwa. W celu zastąpienia wojsk 

etiopskich, Rada Pokoju i Bezpieczeństwa, na mocy komunikatu z 19 stycznia 2007  

r., autoryzowała rozmieszczenie Misji Unii Afrykańskiej w Somalii (African Union 

Mission in Somalia, AMISOM). Miesiąc później, 20 lutego 2007 r., decyzja ta została 

wsparta przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w rezolucji nr 1744 (2007). 

 

4.5.2. Mandat 

 Przewidziany w komunikacie PSC z 19 stycznia 2007 r. mandat AMISOM 

obejmował: 

- wspieranie dialogu i pojednania w Somalii we współpracy ze wszystkimi stronami 

konfliktu, 

- zapewnienie ochrony dla tymczasowych instytucji w celu umożliwienia im sprawowania 

ich funkcji, 

- pomoc przy wprowadzaniu w życie Somalijskiego Planu na rzecz Bezpieczeństwa 

Narodowego i Stabilizacji, w tym w powołaniu sił bezpieczeństwa, 

- wspieranie rozbrojenia, 

- monitorowanie stanu bezpieczeństwa, 

- ułatwianie operacji humanitarnych, 

- ochronę własnego personelu704. 

Mandat, zaproponowany przez Radę Pokoju i Bezpieczeństwa UA, został 

zatwierdzony przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w przyjętej 20 lutego 2007 r. rezolucji  

                                                 
704 Peace and Security Council 69th Meeting Communique, PSC/PR/Comm(LXIX), 19 January 2007, 
<http://www.ausitroom-psd.org/Documents/PSC2007/69th/Communique/CommuniqueEng.pdf>, dostęp  
z 11.03.2014. 



305 
 

nr 1744 (2007). Działając na podstawie rozdziału VII Karty NZ, Rada autoryzowała 

rozmieszczenie przez UA operacji AMISOM, która miała „przyczynić się do początkowej 

fazy stabilizacji Somalii”, a następnie „ewoluować w operację Organizacji Narodów 

Zjednoczonych, która wesprze długoterminową stabilizację i odbudowę Somalii po 

konflikcie”705. Zapis o „przygotowawczym” charakterze AMISOM wobec późniejszej 

operacji pokojowej ONZ znalazł się również z komunikacie PSC z 19 stycznia 2007 r. 

Mandat AMISOM był następnie wielokrotnie modyfikowany w komunikatach 

Rady Pokoju i Bezpieczeństwa UA, co każdorazowo zyskiwało aprobatę Rady 

Bezpieczeństwa ONZ (np. w rezolucjach nr 1863 (2009), 2036 (2012) i 2073 (2012)). PSC 

regularnie odnawiało mandat operacji na okres od trzech do dwunastu miesięcy. Na 

przykład 5 stycznia 2012 r. Rada Pokoju i Bezpieczeństwa przyjęła komunikat, w którym 

zatwierdziła nową Koncepcję Strategiczną AMISOM (AMISOM Strategic Concept). Na 

mocy dokumentu zwiększono maksymalną liczebność sił, zdecydowano również  

o wprowadzeniu oddziałów operacji na tereny zajmowane poprzednio przez amię 

etiopską706. Decyzja ta została wsparta przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, która na mocy 

rezolucji nr 2036 (2012) z 22 lutego 2012 r. zatwierdziła założenia Koncepcji 

Strategicznej707. 

 W kontekście modyfikacji mandatu AMISOM bardzo istotny był komunikat, 

przyjęty przez PSC 27 lutego 2013 r. „Z uwagi na ewolucję sytuacji i potrzebę 

konsolidacji” pozytywnych rezultatów działania AMISOM, Rada zdecydowała, że zadania 

AMISOM, „jako wielowymiarowej operacji wsparcia pokoju”, będą obejmowały: 

- zredukowanie zagrożenia wynikającego z działalności Al-Shabaab i innych zbrojnych 

grup opozycyjnych wobec Federalnego Rządu Somalii, 

- wspomaganie rządu w konsolidacji i poszerzeniu kontroli nad terytorium Somalii, 

- wspieranie rządu w budowie systemu administracyjnego, szczególnie poprzez ochronę 

infrastruktury i dostarczanie podstawowych usług publicznych, 

- pomoc w rozwijaniu armii i policji, 

- wspieranie rządu w stworzeniu warunków do przeprowadzenia wyborów powszechnych 

do 2016 r., 

                                                 
705 United Nations Security Council Resolution 1744 (2007), 20 February 2007, S/RES/1744(2007), 
<http://www.refworld.org/docid/4600f97e2.html>, dostęp z 11.03.2014. 
706 Peace and Security Council Communique, 5 January 2012, PSC/PR/Comm.(CCCVI), 
<http://www.peaceau.org/uploads/306th-psc-communique-on-amisom-strategic-concept1-eng-05-01-
12.pdf>, dostęp z 31.08.2014. 
707 United Nations Security Council Resolution 2036 (2012), 22 February 2012, S/RES/2036(2012), 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2036(2012)>, dostęp z 31.08.2014. 
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- współpracę z organizacjami humanitarnymi, mającą na celu usprawnienie procesu 

dostarczania pomocy humanitarnej oraz powroty uchodźców i osób wewnętrznie 

przesiedlonych, 

- wspieranie innych instytucji UA w działaniach na rzecz stabilizacji Somalii, 

- ochronę personelu UA i ONZ708. 

Mandat ten został zatwierdzony przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w rezolucji  

nr 2093 (2013) z 6 marca 2013 r.709 Był to kolejny przypadek szybkiego i zdecydowanego 

wsparcia ONZ dla działań UA, jak również zainteresowania Organizacji sytuacją  

w Somalii. W przeciągu ponad siedmiu lat od czasu powołania AMISOM do marca 2014  

r. Rada przyjęła aż 39 rezolucji dotyczących Somalii, m.in. samej operacji AMISOM, 

piractwa, procesu politycznego oraz problematyki rozbrojeniowej. 

 

4.5.3. Personel 

 Na mocy Komunikatu z 19 stycznia 2007 r., liczebność AMISOM ustalono na  

9 batalionów piechoty, z których każdy miał liczyć po 850 osób i być wspierany przez 

komponenty morski (przybrzeżny) i powietrzny. Dodatkowo, w skład operacji miał wejść 

komponent cywilny, w tym policyjny zespół szkoleniowy. Oznaczało to, że personel 

AMISOM mógł liczyć 8000 żołnierzy, policjantów i cywilów. W rezolucji nr 1964 (2010) 

z 22 grudnia 2010 r. Rada Bezpieczeństwa zwiększyła liczebność operacji do 12000710. 

Kilkanaście miesięcy później, 22 lutego 2012 r., Rada autoryzowała powiększenie 

AMISOM do 17731 żołnierzy, policjantów i cywilów (rezolucja nr 2036 (2012))711.  

W odpowiedzi na nowe wyzwania, 12 listopada 2013 r. Rada Bezpieczeństwa, w rezolucji 

nr 2124 (2013) określiła liczebność personelu na  22126712. 

 W przeciągu kilku lat liczba personelu AMISOM ulegała więc znaczącemu, niemal 

trzykrotnemu, wzrostowi – z 8000 do ponad 22000. Świadczyło to o rosnącym 

zaangażowaniu wspólnoty międzynarodowej w rozwiązanie kryzysu somalijskiego.  

                                                 
708 Peace and Security Communique 356th Meeting Communique, PSC/PR/COMM/(CCCLVI), 27 February 
2013, <http://www.peaceau.org/uploads/psc-comm-356-somalia-27-feb-2013.pdf>, dostęp z 17.05.2014. 
709 United Nations Security Council Resolution 2093 (2013), 6 March 2013, S/RES/2093(2013), 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2093(2013)>, dostęp z 31.08.2014. 
710 United Nations Security Council Resolution 1964 (2010), 22 December 2010, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1964(2010)>, dostęp z 30.03.2014. 
711 United Nations Security Council Resolution 2036 (2012), 22 February 2012, 
<http://www.customs.gov.sg/NR/rdonlyres/876D72D9-7B10-4881-9189-
CC5E76B07CAC/23871/UNSCR20362012.pdf>, dostęp: 30.03.2014. 
712 United Nations Security Council Resolution 2124 (2013), 12 November 2013, 
<http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2124.pdf>, dostęp z 30.03.2014. 
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W pierwszych trzech latach działania operacji gromadzenie oddziałów przebiegało jednak 

bardzo wolno. Początkowo kilka państw wyraziło gotowość do wysłania żołnierzy do 

Somali. Były to: Uganda (1800), Burundi (1600), Malawi (1000), Nigeria (850) i Ghana 

(350). Spośród nich, jedynie dwa pierwsze wywiązały się ze zobowiązania. W 2007  

r. w Somalii znalazły się tylko dwa ugandyjskie bataliony. Burundi rozpoczęło 

rozmieszczanie swoich oddziałów w grudniu 2007 r., kiedy do Mogadiszu przybyło 100 

żołnierzy; kontyngent ten został zasilony kolejnymi 220 osobami w styczniu 2008 r.  

W październiku 2008 r. liczba personelu AMISOM osiągnęła 3000, a w kwietniu 2009 r. – 

4300713. W przeciągu dwóch lat działania operacji zgromadzono więc zaledwie połowę  

z autoryzowanej liczby 8000; dodatkowo symptomatyczny był fakt, że personel ten 

pochodził jedynie z dwóch państw – Ugandy i Burundi. W maju 2010 r. mandat AMISOM 

wypełniało 6120 żołnierzy. Kilka tygodni później doszło do zamachu bombowego, 

przeprowadzonego przez Al-Shabaab w Kampali. Celem ugrupowania było zniechęcenie 

największego kontrybutora do dalszego udziału w AMISOM. Rezultat był jednak 

odwrotny – w rezolucji nr 1964 (2010) z 22 grudnia 2010 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ 

autoryzowała zwiększenie personelu do 12000, a decyzję o wysłaniu wojsk do Somalii 

podjął rząd Dżibuti. W rezultacie w grudniu 2011 r. AMISOM liczyła ok. 11000 

funkcjonariuszy714. Zdaniem Paula Williamsa, istotny wpływ na wzrost zainteresowania 

państw afrykańskich wysłaniem wojsk do Somalii miało zwiększenie wynagrodzenia dla 

danego państwa za każdego żołnierza służącego w ramach AMISOM. O ile na początku 

operacji liczyło ono 550 USD, o tyle w kwietniu 2009 r. stawka ta uległa podwojeniu  

i została ustalona na poziomie 1028 USD715. 

 Równocześnie do wzrostu liczebności personelu AMISOM, niezależne interwencje 

w Somalii podjęli jej sąsiedzi – Kenia i Etiopia. Kenijczycy wkroczyli do Somalii  

w październiku 2011 r., a kilka miesięcy później, w marcu 2012 r., ich wojska zasiliły 

AMISOM. Rok później do operacji przyłączyło się Sierra Leone, wysyłając do Somalii 

850 żołnierzy716. W styczniu 2014 r. do AMISOM został włączony ponad czterotysięczny 

kontyngent etiopski, dotąd prowadzący operacje poza strukturami Misji Unii 

                                                 
713 P.D. Williams, Into the Mogadishu Maelstrom: The African Union Mission in Somalia, “International 
Peacekeeping”, vol. 16, no. 4, August 2009, s. 519. 
714 M. Omar, Intervention in the Somalia Conflict [w:] Managing Peace and Security in Africa, Addis Ababa 
2012, s. 8-10. 
715 P.D. Williams, Into the Mogadishu…, s. 520. 
716 M. Hirmoge, Sierra Leone troops boost defense forces in Somalia, 4.02.2013, CCTV.com, 
<http://english.cntv.cn/program/newsupdate/20130402/100693.shtml>, dostęp z 30.03.2014. 
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Afrykańskiej717. Po tym wydarzeniu siły AMISOM liczyły 21564, na co składały się 

następujące kontyngenty: ugandyjski (6223), burundyjski (5432), etiopski (4395), kenijski 

(3664), dżibutyjski (1000) oraz sierraleoński (850). Dodatkowo w skład operacji wchodzą 

kontyngenty policyjne z: Burundi, Gambii, Ghany, Kenii, Nigerii, Sierra Leone, Ugandy  

i Zimbabwe, w marcu 2014 r. liczące w sumie 515 policjantów718. W marcu 2014 r. 

AMISOM dysponowała więc ponad 22 000 żołnierzy i policjantów. W ramach AMISOM 

wydzielony został także komponent cywilny, zajmujący się m.in. problemami 

humanitarnymi, politycznymi, informacją publiczną. Został on rozmieszczony  

w Mogadiszu dopiero w 2009 r., wcześniej wypełniając swe obowiązki w Nairobi719. 

 

4.5.4. Kontekst prowadzenia operacji 

 AMISOM prowadziła działania w dynamicznie zmieniającym się i wymagającym 

otoczeniu, o czym decydowały zarówno uwarunkowania geograficzne (duża powierzchnia 

i liczba ludności, trudne warunki klimatyczne), jak również polityczne i ekonomiczno-

społeczne. W czasie, gdy Rada Pokoju i Bezpieczeństwa oraz Rada Bezpieczeństwa 

autoryzowały rozmieszczenie operacji, konflikt w Somalii stanowił przykład 

umiędzynarodowionego konfliktu wewnętrznego – w mniejszym lub większym stopniu na 

wydarzenia oddziaływali wszyscy sąsiedzi Somalii oraz Erytrea. Intensywność konfliktu 

należy ocenić jako wysoką, choć na niektórych obszarach natężenie walk było mniejsze 

niż w pozostałych częściach państwa. 

 AMISOM rozpoczęła działanie w czasie, gdy w Somalii obecna była armia 

etiopska. Siły Unii Afrykańskiej przejęły odpowiedzialność za bezpieczeństwo  

w Mogadiszu od Etiopczyków, dlatego były jednoznacznie kojarzone z interwencją Addis 

Abeby. Z uwagi na zaszłości historyczne, zarówno strony konfliktu, jak i ludność cywilna, 

traktowały Etiopczyków i – w konsekwencji – AMISOM – z podejrzliwością i nieufnością. 

Dla pokonanych fundamentalistów islamskich siły międzynarodowe były przeciwnikiem, 

natomiast dla rządu tymczasowego – niezbędnym lecz równocześnie niewygodnym 

sojusznikiem. Działania AMISOM utrudniał brak struktur administracyjnych i aparatu 

bezpieczeństwa. W Somalii toczyła się walka o możliwość tworzenia centralnych 

                                                 
717 Ethiopian troops formally join AMISOM peacekeepers in Somalia, <http://amisom-
au.org/2014/01/ethiopian-troops-formally-join-amisom-peacekeepers-in-somalia/>, dostęp z 30.03.2014. 
718 AMISOM Police, <http://amisom-au.org/mission-profile/amisom-police/>, dostęp z 30.03.2014. 
719 Report of the African Union Commission on the Strategic Review of the African Union Mission in Somalia 
(AMISOM), Peace and Security Council 536th Meeting, 27 February 2013, Addis Ababa, Ethiopia, 
PSC/PR/2(CCCLVI), p. 20-21, <http://www.peaceau.org/uploads/psc.report-356.somalia.27.feb.pdf>, dostęp 
z 6.04.2014. 
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instytucji władzy, której celem było ostateczne pokonanie przeciwnika. Wola stron 

konfliktu do jego rozwiązania metodami pozamilitarnymi była więc niewielka. 

 
Mapa 4.3.: Sytuacja w Somalii przed rozmieszczeniem AMISOM 

 
Źródło: Somalia Civil War 2006, <http://mapsof.net/uploads/static-maps/Somalia_Civil_War_2006.png>, 
dostęp z 30.01.2015. 
 

Złożony charakter miało także otoczenie międzynarodowe AMISOM. Sąsiedzi 

Somalii byli zaangażowani w konflikt pośrednio (Kenia) lub bezpośrednio (Etiopia). 

AMISOM cieszyła się ich poparciem, jednak nie było to wsparcie bezwarunkowe  

i całkowite. Jak wspomniano, powołanie silnego i w pełni niezależnego rządu centralnego 

(ostateczny cel AMISOM), było częściowo sprzeczne z interesami narodowymi Kenii  

i Etiopii. Operacja Unii Afrykańskiej uzyskała natomiast wsparcie polityczne stałych 

członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Choć konflikt w Somalii nie stanowił wówczas 

głównego problemu bezpieczeństwa globalnego, to wydarzenia w Rogu Afryki stanowiły 

przedmiot zainteresowania globalnej opinii publicznej z uwagi na ich powiązanie  

z palącymi kwestiami wojny z terroryzmem. 
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Tabela 4.10. Kontekst prowadzenia operacji AMISOM w latach 2007-2010 
  Pozytywny Umiarkowany Negatywny 
Typ konfliktu ---  

 
  

Natężenie konfliktu ---    
 

Moment 
rozmieszczenia 

---   
 

 

Cechy otoczenia Wielkość 
populacji 

   

Powierzchnia 
obszaru 

   

Gęstość 
zaludnienia 

   

Infrastruktura 
transportowa 

   

Klimat    
 

Wola stron konfliktu do 
rozwiązania 

---    

Stosunek stron 
konfliktu do operacji 

---    

Stosunek lokalnej 
populacji do operacji 

---    

Struktury władzy 
 

---    

Policja i wojsko 
 

---    

Mocarstwa regionalne i 
sąsiedzi 

---    

Sytuacja 
międzynarodowa w 
wymiarze globalnym 

Zgodność w RB 
ONZ 

   

Inne wydarzenia    
 

Źródło: opracowanie własne. 
 

 Kontekst prowadzenia operacji zmienił się znacząco w latach 2010-2012. Wpłynęło 

na to kilka czynników. Jeszcze w 2010 r. rozszerzono prawo AMISOM do użycia siły.  

W 2011 r., w wyniku klęski głodu, doszło do osłabienia poparcia społecznego dla  

Al-Shabaab. Organizacja została wyparta z Mogadiszu w sierpniu, a w październiku do 

południowej Somalii wkroczyły wojska etiopskie. W kolejnym, 2012 r., w wyniku 

długiego procesu politycznego, doszło do powołania pierwszych od ponad dwóch dekad 

stałych instytucji władzy, a Al-Shabaab zostało wyparte z Kismajo. Te wydarzenia  

i procesy wywarły wpływ na kontekst prowadzenia operacji – choć typ konfliktu pozostał 

niezmienny (umiędzynarodowiony konflikt wewnętrzny), to zaangażowanie największych 
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sąsiadów Somalii – Kenii i Etiopii – stało się znacznie bardziej konstruktywne. Ponadto, 

wobec eskalacji ataków piratów na statki handlowe w latach wcześniejszych, AMISOM  

i rząd centralny zdołały zachować międzynarodowe poparcie polityczne i finansowe. 

Wraz z zajęciem Mogadiszu i Kismajo przez siły międzynarodowe, Al-Shabaab 

zostało zepchnięte do defensywy. Wzmacniana przez partnerów zewnętrznych (m.in. UE) 

armia rządowa, wspierana przez AMISOM, uzyskała inicjatywę strategiczną. Następstwem 

sukcesów militarnych było stopniowe stabilizowanie zajmowanych obszarów i – poprzez 

zapewniania na nich bezpieczeństwa – zyskiwanie przychylności ludności cywilnej. 

Równocześnie, poziom kontroli nad formalnie opanowanymi częściami państwa był 

niewystarczający – Al-Shabaab zachowała zdolność do przeprowadzania ataków na 

obiekty rządowe i siły AMISOM. 

 
Mapa 4.4.: Sytuacja w Somalii w latach 2011-2012 

 
Źródło: Political Geography Now. The Retreat of Al Shabaab, <https://lh3.ggpht.com/-
Ko4Ht7DDXL8/UHR3-aGYKzI/AAAAAAAAA00/CQVXEtw1H34/s1600/somalia_shabaab_retreat.png>, 
dostęp z 30.01.2015. 
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Tabela 4.11. Kontekst prowadzenia operacji AMISOM w latach 2011-2012 
  Pozytywny Umiarkowany Negatywny 
Typ konfliktu ---  

 
  

Natężenie konfliktu ---    
 

Moment 
rozmieszczenia 

--- --- --- 
 

--- 

Cechy otoczenia Wielkość 
populacji 

   

Powierzchnia 
obszaru 

   

Gęstość 
zaludnienia 

   

Infrastruktura 
transportowa 

   

Klimat    
 

Wola stron konfliktu do 
rozwiązania 

---    

Stosunek stron 
konfliktu do operacji 

---    

Stosunek lokalnej 
populacji do operacji 

---    

Struktury władzy 
 

---    

Policja i wojsko 
 

---    

Mocarstwa regionalne i 
sąsiedzi 

---    

Sytuacja 
międzynarodowa w 
wymiarze globalnym 

Zgodność w RB 
ONZ 

   

Inne wydarzenia    
 

Źródło: opracowanie własne. 
 

 Po powołaniu stałych instytucji władzy w drugiej połowie 2012 r. kontekst 

prowadzenia operacji stawał się coraz bardziej korzystny. Rząd umacniał kontrolę nad 

zajętymi obszarami, m.in. dzięki wzrostowi liczby personelu AMISOM do ponad 22 000  

w połowie 2014 r. Ponadto, stopniowo wypierano Al-Shabaab z miast, co spowodowało 

spadek prestiżu organizacji i zmniejszenie jej bazy społecznej. Równocześnie należy 

podkreślić, że instytucje władzy i aparat bezpieczeństwa, choć coraz bardziej efektywne, 

nadal pozostawały zbyt słabe, by samodzielnie kontrolować sytuację w całym państwie. 
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Mapa 4.5.: Sytuacja w Somalii w drugiej połowie 2014 r. Kolorem czerwonym zaznaczono obszary 
kontrolowane przez Al Shabaab. 

 
Źródło: AMISOM, Facebook, 
<https://www.facebook.com/amisom.somalia/photos/pcb.791943040844663/791942337511400/?type=1&the
ater>, dostęp z 30.01.2015. 
 

4.5.5. Przebieg operacji – wybrane aspekty 

 AMISOM została powołana w krytycznym momencie kryzysu somalijskiego. 

Armia etiopska rozbiła siły UIC, lecz z uwagi na zaszłości historyczne nie mogła pozostać 

w Somalii, by wspierać Tymczasowy Rząd Federalny w wysiłkach na rzecz stabilizacji 

państwa. Misja Unii Afrykańskiej miała wypełnić lukę bezpieczeństwa, powstałą po 

wycofaniu Etiopczyków. Główną areną tych działań – z uwagi na kluczowe znaczenie 

polityczne, ekonomiczne i prestiżowe – miało być Mogadiszu. Zapewnienie TFG kontroli 

nad stolicą miało stanowić dowód na zdolność tej instytucji do zaprowadzenia rządów nad 

pozostałą częścią państwa. „Zamiast przynieść Somalii pokój i stabilność, osadzenie 

TFG w Mogadiszu skutkowało znaczącym spadkiem poziomu bezpieczeństwa i nową fazą 

walk”720. „Gdy TFG zdobyło kontrolę nad Mogadiszu, warunki życia Somalijczyków nie 

uległy poprawie. Stały się znacznie trudniejsze: wiosną 2007 r. w Mogadiszu nie było ani 

                                                 
720 P.D. Williams, Into the Mogadishu…, s. 521. 
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jednego szpitalnego łóżka, handel zamarł, a konwoje z żywnością były atakowane”721. 

AMISOM, jako operacja wspierająca jedną ze stron toczącego się konfliktu, była 

postrzegana nie jako aktor neutralny, lecz jako zewnętrzny interwent. Oznaczało to, że siły 

międzynarodowe stały się uczestnikami walk. Przeciwnikiem AMISOM byli 

fundamentaliści islamscy, którzy po początkowym okresie chaosu dokonali 

przegrupowania i przypuścili atak na Ugandyjczyków oraz armię rządową. Toczone na 

ulicach Mogadiszu walki skutkowały licznymi ofiarami wśród cywilów oraz falą 

uchodźców. Szacuje się, że w 2007 r. stolicę opuściło 1,3 mln jej mieszkańców722. 

AMISOM ograniczała się do zapewnienia bezpieczeństwa budynkom rządowym oraz 

kluczowym osobom związanym z TFG; operacja usiłowała również utrzymać kontrolę nad 

portem i lotniskiem. W warunkach przyjętej przez fundamentalistów taktyki miejskiej 

partyzantki okazywało się to szczególnie trudne. Na dodatek prezydent Abdullahi Yusuf 

Ahmed był postrzegany (nie bez podstaw) jako zwolennik Etiopii723. Sam TFG w coraz 

większym stopniu zyskiwał wizerunek instrumentu wpływu klanu Darod. Plasowało to tę 

instytucję w zdecydowanej opozycji do UIC, skupiającej coraz więcej członków klanu 

Hawije, także tych, którzy nie byli oddani idei państwa wyznaniowego724. Liderzy UIC 

udali się jednak na emigrację do Erytrei, gdzie w 2007 r. powołali Sojusz na rzecz 

Ponownego Wyzwolenia Somalii (Alliance for Reliberation of Somalia, ARS)725. 

 Równocześnie coraz większe wpływy w państwie zyskiwała organizacja Al-Shabaab. 

Ruch ten powstał w 2003 r. jako Harakat Al-Shabaab Al-Mujahedeen po rozłamie w AIAI 

i zrzeszał wówczas głównie młodych członków Al-Ittihad, skłóconych ze starszymi 

liderami. Deklarowanym celem Al-Shabaab była budowa Wielkiej Somalii z szarijatem 

jako obowiązującym prawem państwowym. W praktyce jednak, pomimo ambitnych 

zamierzeń, organizacja nie kontrolowała żadnego terytorium aż do 2007 r. Wówczas to  

Al-Shabaab, wobec udania się przywódców UIC na emigrację do Erytrei, zaczęło 

gromadzić wokół siebie ruch oporu wobec interwencji etiopskiej. Podejrzewa się, że w tym 

czasie organizacja nawiązała bliską współpracę z Al-Kaidą, co znalazło swój wyraz we 

wpisaniu jej na amerykańską listę ugrupowań terrorystycznych726. Wcześniej, w styczniu 

                                                 
721 Strategic Survey 2007…, s. 257. 
722 Tamże, s. 521. 
723 M. Omar, Intervention in the Somalia Conflict, s. 13-15. 
724 Tamże, s. 261. 
725 Somali Peace Process, AMISOM, <http://amisom-au.org/about-somalia/somali-peace-process/>, dostęp z 
12.02.2013. 
726 T. Dagne, Somalia: Current Conditions..., s. 6-7. Formalny sojusz z Al-Kaidą Al-Shabaab ogłosiła w 
lutym 2010 r.: Somalia profile, BBC News, 29.01.2013, <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-
14094632>, dostęp z 12.02.2013. 
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2007 r., TFG wyraził zgodę na prowadzenie przez siły specjalne USA działań na 

terytorium Somalii727. Operacje te polegały przede wszystkim na uderzeniach z powietrza, 

mających na celu wyeliminowanie kluczowych przywódców fundamentalistów. W maju 

2008 r. w wyniki tego typu nalotu śmierć poniósł jeden z liderów Al-Shabaab, Aden Hashi 

Ayo728. Pomimo wysiłków Amerykanów, lata 2007-2009 przyniosły organizacji znaczne 

sukcesy w postaci opanowywania kolejnych terytoriów (m.in. części Mogadiszu oraz 

obszarów w południowej i środkowej Somalii). Al-Shabaab traktowała AMISOM jak 

wroga i prowadziła przeciw siłom międzynarodowym działania militarne. 22 lutego 2009 

r. w ataku na Burundyjczyków śmierć poniosło 11 żołnierzy, a 28 zostało rannych729. 

AMISOM odpowiadała działaniami właściwymi dla regularnej armii oblegającej miasto,  

a nie sił pokojowych, stosując ostrzał artyleryjski730. Obniżało to popularność operacji  

i TFG wśród ludności cywilnej, ułatwiając Al-Shabaab działanie w środowisku miejskim. 

Symbolicznym osiągnięciem fundamentalistów była rezygnacja Abdullahi Yusufa Ahmeda 

z funkcji prezydenta dnia 29 grudnia 2008 r.731 

 Otoczenie, w którym działała AMISOM, było uzależnione od toczącego się 

równolegle procesu politycznego. Rząd Yusufa nie zdołał zyskać poparcia wszystkich 

najważniejszych aktorów, w tym wyłonionego z UIC Sojuszu na rzecz Ponownego 

Wyzwolenia Somalii (ARS). Dopiero na mocy porozumień z Dżibuti z sierpnia 2008  

r., członkowie ARS weszli w skład Tymczasowych Instytucji Władzy. Tak więc przez 

ponad rok AMISOM funkcjonowała w warunkach wyłączenia z procesu politycznego 

jednego z kluczowych aktorów, co oznaczało m.in. stosowanie przez ten podmiot środków 

militarnych. Ustalenia z Dżibuti, jak również objęcie w styczniu 2009 r. urzędu prezydenta 

przez Sheikha Sharifa Sheikha Ahmeda, jednego z liderów Sojuszu, tylko nieznacznie 

polepszyły warunki działania operacji. Fakt, iż do sprawowania najwyższego stanowiska  

w państwie dopuszczono byłego działacza UIC, nie oznaczał bowiem zaprzestania walki 

zbrojnej przez fundamentalistów. ARS został utworzony przez członków UIC na emigracji 

w Erytrei. Islamiści, którzy pozostali w Somalii, skupili się natomiast wokół Al-Shabaab. 

                                                 
727 Strategic Survey 2007…, s. 256. 
728 Strategic Survey 2008, The International Institute for Strategic Studies, s. 255. 
729 Tamże, s. 522. 
730 Tamże, s. 522-523. 
731 Somalia’s president quits office, BBC News, 29.12.2008, 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7802622.stm>, dostęp z 12.02.2013. 



316 
 

Wzmocnioną aktywność wykazywała wówczas także Hizbul Islam – organizacja 

kierowana przez jednego z byłych przywódców UIC, Hassana Dahira Aweysa732. 

Al-Shabaab korzystał z faktu, że AMISOM i siły TFG operowały jedynie  

w Mogadiszu, a niepopularna wśród Somalijczyków armia etiopska miała się wkrótce 

wycofać z kraju. Choć śmierć lidera, Adena Hashi Ayro, stanowiła cios dla organizacji, nie 

przeszkodziło to Shabaab w roztaczaniu kontroli na całą południową i centralną częścią 

Somalii. Skupienie AMISOM i rządu na kontrolowaniu stolicy zostało umożliwiło 

fundamentalistom m.in. zdobycie Baidoa. Jedno z najważniejszych miast Somalii zostało 

zajęte przez Shabaab w styczniu 2009 r. i pozostało pod kontrolą organizacji aż do lutego 

2012 r.733 Przykład Baidoa ukazuje dużą zależność AMISOM od pomocy ze strony innych 

podmiotów – miasto zostało zajęte po wycofaniu się Etiopczyków i wróciło pod kontrolę 

sił sprzyjających TFG dopiero wtedy, gdy armia etiopska ponownie wsparła rząd  

i AMISOM. 

O ile rząd centralny korzystał ze wsparcia społeczności międzynarodowej, o tyle 

zaangażowanie Al-Shabaab w regionalną i globalną politykę okazało się dla ugrupowania 

bardzo nieopłacalne. Fundamentaliści uzyskiwali pomoc z Libii i Erytrei. Asmara liczyła 

na to, że wzmacniając Shabaab, zmusi Addis Abebę do większego zaangażowania  

w Somalii, co z kolei w zamyśle Afewerkiego miało wciągnąć Etiopię w wieloletnie, 

wyniszczające walki o charakterze partyzanckim, osłabić rząd Melesa, zmobilizować do 

walki niezadowolone grupy etniczne w Etiopii i w ten sposób doprowadzić do zmiany 

wrogiego reżimu w Addis Abebie. Kalkulacje te okazały się nietrafione – Etiopczycy 

wykazywali wolę do trwałego zaangażowania w sprawy wewnętrzne Somalii, a czasowe 

ograniczenie aktywności nie wiązało się z niemożnością prowadzenia operacji. 

Łatwiejszym celem dla Shabaab wydawało się zniechęcenie Ugandy, największego 

kontrybutora AMISOM, do dalszego udziału w operacji. W lipcu 2010 r. organizacja 

przeprowadziła atak terrorystyczny w Kampali, w wyniku którego śmierć poniosło 

kilkadziesiąt osób734. Yoweri Museveni nie tylko nie wycofał Ugandyjczyków z Somalii, 

ale zdecydował o wzmocnieniu kontyngentu. Ponadto, prezydent opowiadał się za zmianą 

mandatu AMISOM, tak by zwiększyć możliwości zwalczania Al-Shabaab. Propozycja ta 

nie spotkała się z uznaniem USA, Wielkiej Brytanii i Francji, tak więc mogłaby nie 

                                                 
732 Należy podkreślić, że Al-Shabaab i Hizbul Islam współpracowały ze sobą, jednak okresowo toczyły 
również walki. Np. w październiku 2009 r. pierwsza z organizacji wyparła drugą z ważnego miasta 
portowego Kismajo na południu kraju. Za: Somalia profile…, dostęp z 12.02.2013. 
733 Sector 3 – Baidoa, <http://amisom-au.org/sectors/sector-3-baidoa/>, dostęp z 5.04.2014. 
734 M. Omar, Intervention in the Somalia Conflict…, s. 20. 
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uzyskać poparcia Rady Bezpieczeństwa ONZ. W zamian ustalono, że rozszerzone zostanie 

prawo do użycia siły, a personel operacji ulegnie zwiększeniu735. 

Błędem Al-Shabaab okazało się również zacieśnienie współpracy z Al-Kaidą. 

Ideologia fundamentalistyczna oraz posiadanie wspólnych przeciwników sprawiły, że 

organizacja Osamy Bin Ladena była „naturalnym” sojusznikiem dla Shabaab. 

Ugrupowanie to było podejrzewane o związki z Al-Kaidą przez wiele lat, o czym świadczy 

m.in. zlikwidowanie Ayro przez Amerykanów. Jednak dopiero na początku 2010  

r. Shabaab zadeklarowało, że „połączy dżihad w Rogu Afryki z szerszym dżihadem, 

prowadzonym przez Al-Kaidę i jej lidera, szejka Osamę Bin Ladena”736. Umożliwiło to 

Al-Shabaab pozyskiwanie funduszy i rekrutów z Bliskiego Wschodu, Afryki, Europy  

i USA. Równocześnie, bliskie związki z Al-Kaidą oznaczały, że ugrupowanie staje się 

stroną w globalnej wojnie z terroryzmem, prowadzonej przez USA. Państwa Rogu Afryki, 

dla których fundamentalizm islamski stanowił realne zagrożenie – Etiopia, Kenia i Uganda 

– zyskały natomiast dodatkową motywację do zwalczania Al-Shabaab i uzasadnienie 

ingerowania w sprawy wewnętrzne Somalii.  

Działania Al-Shabaab, mające na celu rozbudowę zaplecza osobowego  

i finansowego do walki z AMISOM, de facto zwiększyły poziom międzynarodowego 

poparcia dla operacji i TFG. Kolejnym, nieprzewidzianym przez kierownictwo Shabaab 

skutkiem zacieśnienia związków z Al-Kaidą był rozłam w organizacji. Linia podziału 

przebiegła pomiędzy dżihadystami, pragnącymi wpisać swe działania w szerszy, globalny 

nurt wojny z niewiernymi, a przywódcami skupionymi w większym stopniu na lokalnej 

polityce. Pierwsza grupa (radykalni dżihadści) nie wyrażała woli udziału w procesie 

politycznym z udziałem TFG. Druga (liderzy skupieni na polityce somalijskiej) natomiast 

była zdecydowanie przeciwna pertraktacjom z rządem. Podziały klanowe wzmocniły 

oddziaływanie sporów na tle politycznym, co osłabiło Al-Shabaab i ułatwiło wypełnianie 

mandatu AMISOM. 

Kolejnym czynnikiem, który wpłynął na przebieg Misji Unii Afrykańskiej, była 

klęska suszy w 2011 r. Dotknęła ona kilka państw Rogu Afryki, w tym Dżibuti, Etiopię, 

Kenię i Somalię. Najtragiczniejsze skutki –  w postaci klęski głodu – susza przyniosła na 

obszarach kontrolowanych przez Al-Shabaab. Było to związane z całkowitym 

odrzucaniem przez organizację pomocy, oferowanej przez międzynarodowe agencje. 
                                                 
735 W. Lizak, Afrykańskie instytucje…, s. 346. 
736 S. Childress, Somalia’s Al Shabaab to Ally with Al Queda, Wall Street Journal, 2 February 2010, 
<http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052748704107204575038674123215854>, dostęp  
z 5.04.2014. 
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Pomoc żywnościowa była bowiem postrzegana przez ugrupowanie jako narzędzie wpływu 

przeciwników. Lokalna ludność, dotąd popierająca Al-Shabaab, w obliczu ryzyka śmierci 

głodowej odwróciła się od fundamentalistów737. Jak każda organizacja pozbawiona 

poparcia społecznego, także Al-Shabaab straciła przez to część zdolności do prowadzenia 

operacji przeciwko AMISOM i TFG. 

Efektem osłabienia Al-Shabaab i wzmocnienia AMISOM dodatkowymi 

kontynentami było osiągnięcie jednego z początkowych celów operacji – wyparcia 

fundamentalistów z Mogadiszu i zaprowadzenia kontroli TFG nad stolicą. Doszło do tego 

na początku sierpnia 2011 r. Nie oznaczało to jednak pokonania Al-Shabaab, która  

w czasie walki z Etiopczykami wyspecjalizowała się w atakach samobójczych  

i wykorzystaniu przydrożnych ładunków wybuchowych738. Ugrupowanie wciąż 

kontrolowało znaczą część południa i centrum Somalii, okresowo organizując zamachy na 

funkcjonariuszy AMISOM i członków TFG w Mogadiszu. Wyparcie fundamentalistów  

z Mogadiszu (określane przez nich jako odwrót wynikający ze „zmiany taktyki”),  

w połączeniu z istotnym postępem w procesie pokojowym – zawarciem przez prezydenta 

Sherifa Skeikha Ahmeda i przewodniczącego parlamentu Sharifa Hassana Adena tzw. 

porozumienia z Kampali w czerwcu 2011 r. – w znaczący sposób zmieniło otoczenie,  

w którym działała AMISOM. Na podstawie układu okres przejściowy w Somalii miał się 

zakończyć w sierpniu 2012 r. wyborem „stałego” prezydenta, rządu i parlamentu. 

Wygasiło to spory, które osłabiały spójność Tymczasowych Instytucji Władzy739. 

Wkrótce położenie operacji uległo dalszej poprawie – w połowie października 2011 

r., a więc dwa miesiące po wyparciu Al-Shabaab z Mogadiuszu – do południowej Somalii 

wkroczyła armia kenijska740. W ramach operacji Linda Nchi (w suahili: Ochrona Kraju), 

                                                 
737 Hull Wiklund, The Role of African Union Mission…, s. 37-38. 
738 X. Rice, Somali troops move to secure Mogadishu as rebels pull out, The Guardian 7 August 2011, 
<http://www.theguardian.com/world/2011/aug/07/somali-troops-mogadishu-rebels-out>, dostęp z 6.04.2014. 
739 Agreement between the President of the Transitional Federal Government of Somalia and the Speaker of 
the Transitional Federal Parliament of Somalia made in Kampala on 9th June 2011 (The Kampala Accord), 
<http://unpos.unmissions.org/Portals/UNPOS/Repository%20UNPOS/110609%20-
%20Kampala%20Accord%20(signed).pdf>, dostęp z 12.12.2014 oraz Back to basics: The trust deficit and 
what the Kampala Accord tells us about the need for more inclusive decision making processes in Somalia, 
Saferworld Breifing July 2011, 
<https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CEsQFjA
F&url=http%3A%2F%2Fwww.saferworld.org.uk%2Fdownloads%2Fpubdocs%2FBack%2520to%2520Basi
cs%2520briefing%2520July%25202011.pdf&ei=qWOMVLywG4qeywPo9IHIAg&usg=AFQjCNFAoe9Two
PgCpqFZHjftzLBWqqVlw&sig2=cRn88CazFTHkncnW9hATcg>, dostęp z 13.12.2014. 
740 Wydaje się, że do wkroczenia Kenijczyków do Somalii mogło dość nieco wcześniej. Np. 30 września 
2011 r. New York Times donosił: „Intensywne walki wybuchy w piątek wzdłuż granicy kenijsko-somalijskiej, 
gdy Al-Shabaab próbował odbić część strategicznie ważnego terytorium z rąk milicji, będących w sojuszu  
z rządem somalijskim. Równocześnie bojownicy Al-Shabaab niszczą obozy dla ofiar głodu, wysyłając 
tysiące głodujących ludzi z powrotem w regiony dotknięte klęską suszy.”: J. Gettleman, Fighting Erupts on 
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granicę przekroczyło około 3500 żołnierzy, których celem było powstrzymanie 

fundamentalistów przed organizowaniem porwań i ataków na zagranicznych turystów  

i pracowników organizacji międzynarodowych. W tym celu – w zamyśle kenijskich 

decydentów – konieczne było zajęcie portu w Kismajo, który dostarczał Al-Shabaab ponad 

1/3 całości dochodów741. Wydaje się, że intencją rządu w Nairobi było utworzenie  

w obszarze przygranicznym strefy buforowej, która oddzielałaby terytorium Kenii od 

reszty Somalii. Kenijczycy popierali również zapoczątkowaną w 2010 Inicjatywę 

Jubalandu, mającą na celu budowę autonomicznego regionu w południowej części 

państwa. W walkach z Al-Shabaab wspierała ich lokalna milicja Ras Kamboni, na której 

czele stał Ahmed Mohammed Madobe742. Równocześnie, interwencja została rozpoczęta 

za zgodą TFG, który liczył na dalsze osłabienie Al-Shabaab. Te z pozoru sprzeczne 

interesy – z jednej strony rządu centralnego, chcącego roztoczyć kontrolę nad południową 

Somalią, a z drugiej lokalnych liderów, dążących do autonomii – nie przeszkadzały we 

współpracy przeciw fundamentalistom. Osiągnięcie celu operacji – zdobycie Kismajo – 

miało miejsce dopiero pod koniec września 2012 r. czyli w rok po zapoczątkowaniu Linda 

Nchi. Wkrótce później rozpoczęła się kolejna interwencja etiopska w Somalii. Al-Shabaab, 

atakowane od południa przez Kenijczyków, od zachodu przez Etiopczyków, a od strony 

wybrzeża przez AMISOM i siły rządowe, znalazła się w trudnym położeniu743. 

 W międzyczasie, w dniu 5 stycznia 2012 r. Rada Pokoju i Bezpieczeństwa Unii 

Afrykańskiej przyjęła Koncepcję Strategiczną AMISOM (AMISOM Strategic Concept). 

Zgodnie z dokumentem, 17 731 personelu operacji miało prowadzić działania w czterech 

sektorach: 

- Mogadiszu – wraz z regionami Banadir, Środkowe Szebele i Dolne Szebele – 9500 

żołnierzy (Ugandyjczycy i Burundyjczycy), 

- Kismajo – wraz z regionami Środkowa Juba i Dolna Juba – 4700 Kenijczyków 

(włączonych w skład AMISOM), 

- Baidoa – wraz z regionami Gedo, Bay, Bakool i zachodnią częścią Hiraanu – 2500 

żołnierzy (Ugandyjczycy i Burundyjczycy), 

                                                                                                                                                    
Somalia’s Border with Kenya, New York Times, 30.09.2011. 
<http://www.nytimes.com/2011/10/01/world/africa/shabab-militants-attack-near-kenya-somalia-
border.html?_r=0>, dostęp z 12.02.2013. 
741 Sector 2 – Kismayo, <http://amisom-au.org/sectors/sector-2-kismayo/>, dostęp z 6.04.2014. 
742 Ras Kamboni Movement, Stanford University Mapping Military Organizations, 
<http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/489>, dostęp z 13.12.2014 oraz  
D.W. Throup, Kenya’s Intervention in Somalia, 16 February 2012, <http://csis.org/publication/kenyas-
intervention-somalia>, dostęp z 13.12.2014. 
743 Hull Wiklund, The Role of African Union Mission…, s. 33-37. 
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- Beledweyne – wraz z regionami Galgudud, Mudug i częścią Hiraanu – 1000 żołnierzy  

(z Dżibuti)744. 

 Koncepcja Strategiczna oficjalnie rozszerzała więc obszar działania AMISOM poza 

Mogadiszu. Oznaczało to konieczność przejęcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo na 

dużym obszarze. W tym celu zaproszono do udziału w operacji Sierra Leone – kontyngent 

z tego państwa liczył 850 żołnierzy. Ponadto, w czasie przyjmowania Koncepcji trwały 

zaawansowane rozmowy na temat włączenia interweniującej w południowej Somalii armii 

kenijskiej do AMISOM. Doszło do tego po tym, jak Rada Bezpieczeństwa ONZ  

w rezolucji nr 2036 z 22 lutego 2012 r. wyraziła zgodę na zwiększenie personelu operacji 

do 17731 żołnierzy i policjantów745. Formalnie, kontyngent kenijski wszedł w skład 

AMISOM 6 lipca 2012 r.746, a trzy miesiące później zajął Kismajo – główną twierdzę  

i źródło dochodów Al-Shabaab747. Siły operacji stopniowo zdobywały kolejne miasta, lecz 

fundamentaliści islamscy nadal kontrolowali znaczne obszary południowej i środkowej 

Somalii. Ponadto, Al-Shabaab coraz częściej stosowało metody walki partyzanckiej, 

równocześnie podejmując liczne zamachy na czołowych przedstawicieli rządu centralnego. 

 Sukcesy sił międzynarodowych szły w parze z postępami w procesie politycznym. 

W czasie, gdy wojska kenijskie i etiopskie zajmowały jedno z najważniejszych miast, 

Baidoa, 23 lutego 2012 r. w Londynie odbyła się międzynarodowa konferencja 

poświęcona problemom Somalii. Uczestniczyły w niej m.in. delegacje TFG, Somalilandu, 

Puntlandu i Galmudug, jak również przedstawiciele państw i organizacji 

międzynarodowych. Al-Shabaab nie było reprezentowane w stolicy Wielkiej Brytanii. „Na 

konferencji uzgodniono siedmiopunktowy plan, zakładający zwiększenie pomocy 

humanitarnej, wsparcie dla misji utrzymania pokoju Unii Afrykańskiej i lepszą 

koordynację wysiłków międzynarodowych.”748 Zapewniono również, że tymczasowe 

                                                 
744 Special Report of the Secretary-General on Somalia, S/2012/74, 31 January 2012, 
<http://www.peacewomen.org/assets/file/SecurityCouncilMonitor/Reports/Somalia/amisom_s2012_74.pdf>, 
dostęp z 6.04.2014 oraz Peace and Security Council Communique, PSC/PR/COMM.(CCCVI), 5 January 
2012, Addis Ababa, Ethiopia, 
<http://www.au.int/fr/sites/default/files/PSC%20306%20Communiqu%C3%A9%20on%20AMISOM%20Str
ategic%20Concept-Eng-05-01-12.pdf>, dostęp z 6.04.2014. 
745 United Nations Security Council Resolution 2036 (2012), 22 February 2012, 
<http://unscr.com/en/resolutions/doc/2036>, dostęp z 6.04.2014. 
746 AMISOM assumes formal command of Kenyan forces in Somalia, AMISOM Press Release 6th July 2012, 
<http://amisom-au.org/2012/07/amisom-assumes-formal-command-of-kenyan-forces-in-somalia/>, dostęp  
z 6.04.2014. 
747 Somali and African Union troops enter Kismayo, BBC News, 01.10.2012, 
<http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-19785316>, dostęp z 12.02.2013. 
748 London conference backs Somalia terror fight, BBC News, 23.02.2012, <http://www.bbc.co.uk/news/uk-
politics-17131208>, dostęp z 12.02.2013. 
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instytucje przekażą władzę stałemu rządowi i parlamentowi do sierpnia 2012749. Podstawę 

prawną dla nowych władz miała stanowić konstytucja. Została ona przyjęta przez 

specjalnie powołane Narodowe Zgromadzenie Konstytucyjne (National Constituent 

Assembly) 1 sierpnia 2012 r. W myśl ustawy zasadniczej, Somalia jest państwem,  

w którym wszystkie prawa muszą być zgodne z szarijatem. Islam został ogłoszony jedyną 

religią państwową, promowanie innych wyznań zostało zakazane. Do konstytucji 

wprowadzono kartę praw, zgodnie z którą wszyscy obywatele, niezależnie od 

przynależności klanowej, są równi wobec prawa. Zadeklarowano również, że istniejące 

spory terytorialne z sąsiadami będą rozstrzygane na drodze pokojowej750. W kontekście 

działania AMISOM, szczególnie ważne było odwołanie do idei federalizmu. Siły 

międzynarodowe współpracowały bowiem z lokalnymi milicjami. Było to szczególnie 

widoczne w Jubalandzie, gdzie – jak wspomniano –  Kenijczycy prowadzili działania 

przeciwko Al-Shabaab wspólnie z Ras Kamboni. Współpraca AMISOM i Etiopczyków  

z lokalnymi liderami stała de facto w sprzeczności z jednym z celów operacji – budową 

silnego rządu centralnego. 

 20 sierpnia 2012 r. odbyło się zaprzysiężenie 211 z 329 (275 w izbie niższej i 54  

w izbie wyższej) członków parlamentu. Zostali oni wybrani nie w drodze głosowania 

powszechnego, lecz przez 135 liderów starszyzn klanowych751. Tymczasowym 

przewodniczącym został najstarszy deputowany, gen. Muse Hassan, któremu powierzono 

zadanie przygotowania wyborów prezydenta i funkcję stałego spikera parlamentu752. 

Wybory prezydenckie odbyły się 10 września 2012 r. Nieoczekiwanie zwyciężył w nich 

dotąd nieaktywny politycznie Hassan Sheikh Mohammed, który pokonał Sheikha Sharifa 

Sheikha Ahmeda753. W następnym miesiącu na urząd premiera powołany został kandydat 

wysunięty przez prezydenta, Abdi Farah Shirdon754, który w listopadzie utworzył pierwszy 

                                                 
749 Tamże.  
750 Somali leaders back new constitution, BBC News, 01.08.2012, <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-
19075685>, (dostęp 12.02.2013) oraz Somalia: New Constitution Approved, serwis internetowy Library of 
Congress, 09.08.2012,  <http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_l205403274_text>, dostęp  
z 12.02.2013. 
751 D Smith, N. Tay, Somalia’s first parliament since 1991 inaugurated  in Mogadishu, 20.08.2012, 
<http://www.guardian.co.uk/world/2012/aug/20/somalia-first-parliament-inaugurated>, dostęp z 12.02.2013. 
752 Somali: MPs sworn in to historic parliament, BBC News, 20.08.2012, 
<http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-19314308>, dostęp z 12.02.2013. 
753 Somalia parliament elects new president, CBC News, 10.09.2012, 
<http://www.cbc.ca/news/world/story/2012/09/10/somalia-new-president-named.html>, dostęp z 12.02.2013. 
754 Somali lawmakers approve new prime minister, CNN, 17.10.2012, 
http://edition.cnn.com/2012/10/17/world/africa/somalia-prime-minister/index.html, dostęp z 12.02.2013. 
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gabinet755. Symboliczne ukoronowanie procesu tworzenia stałych instytucji władzy 

stanowi międzynarodowe uznanie rządu Somalii, np. 13 stycznia 2013 r. rząd Shirdona 

uznały Stany Zjednoczone756. 

 Koncepcja Strategiczna AMISOM z 5 stycznia 2012 r. została zmodyfikowana 

ponad rok później, gdy 27 lutego 2013 r. Rada Pokoju i Bezpieczeństwa przyjęła Raport 

Komisji Unii Afrykańskiej o strategicznym przeglądzie Misji Unii Afrykańskiej w Somalii 

(AMISOM)757. W dokumencie stwierdzono, że „znaczna część terytorium Somalii 

pozostaje pod kontrolą Al-Shabaab, a odzyskanie całości terytorium państwa wymaga 

stałego wysiłku”758. Podkreślono konieczność znalezienia odpowiedniego balansu 

pomiędzy zajmowaniem nowych terenów i konsolidacją kontroli TFG nad  Udział 

AMISOM w rosnącym poziomie stabilizacji był znaczący, lecz operacja zmagała się – 

zdaniem autorów raportu – z następującymi wyzwaniami: 

- brakiem przewidywalnych funduszy, 

- niedostatecznym wsparciem logistycznym na odzyskanych terenach, 

- nieskoordynowanym wparciem partnerów, 

- brakiem przejrzystości w zarządzaniu wkładami partnerów, 

- brakiem funduszy na budowę potencjału państwa somalijskiego, 

- niewystarczającymi funduszami na Projekty Szybkiego Wpływu (Quick Impact Projects, 

QIPs), 

- opóźnionym rozmieszczaniem personelu i zasobów zatwierdzonych przez Radę 

Bezpieczeństwa oraz Radę Pokoju i Bezpieczeństwa, 

- brakiem wsparcia powietrznego759. 

 W raporcie wskazano cztery główne cele AMISOM: 

- zabezpieczenie suwerenności i integralności terytorialnej Somalii, 

- zwiększenie potencjału instytucji obrony i bezpieczeństwa publicznego, 

- wspieranie rozwoju efektywnego systemu zarządzania, 

- ułatwienie przeprowadzenia wyborów powszechnych do 2016 r.760 

                                                 
755 Somalia forms new government, woman named foreign minister: official, serwis internetowy Daily 
Nation, 05.11.2012,  <http://www.nation.co.ke/News/africa/Somalia-forms-new-government/-
/1066/1611698/-/9y1pufz/-/index.html>, dostęp z 12.02.2013. Co istotne, dwa stanowiska ministerialne  
w rządzie Shirdona objęły kobiety. Fowsiyo Yusuf Haji Adan została ministrem spraw zagranicznych, 
natomiast Maryan Qasim Ahmed objęła resort rozwoju i spraw społecznych. 
756 USA uznały rząd Somalii. Po 22 latach, TVN24, 18.01.2013, <http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-
swiata,2/usa-uznaly-rzad-somalii-po-22-latach,300840.html>, dostęp z 12.02.2013. 
757 Report of the African Union Commission… 
758 Tamże, s. 3. 
759 Tamże, s. 5. 
760 Tamże, s. 8-9. 
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 Cele te miały być realizowane w następujących fazach operacji: 

- Odzyskania Terytorium i Konsolidacji (Territorial Recovery and Consolidation) – lata 

2013-2017. AMISOM miała wspierać siły rządowe w walce z przeciwnikami władzy 

centralnej, tak by całe terytorium państwa (w domyśle bez Somalilandu), znalazło się pod 

kontrolą Mogadiszu do końca 2015 r. W 2016 r. zaplanowano bowiem wybory 

powszechne, 

- Przekazywania i Redukowania (Handover and Drawdown) – lata 2016-2018. W tej fazie, 

pokrywającej się z pierwszą, AMISOM ma przekazywać siłom rządowym 

odpowiedzialność za zachowanie bezpieczeństwa na terytorium Somalii. „Operacja 

wsparcia pokoju zachowa zdolność do wspierania Somalijskich Narodowych Sił 

Bezpieczeństwa (SNSF) w całym państwie, by móc reagować, jeśli SNSF znajdą się pod 

presją”761. 

- Redukowania i Wycofania (Drawdown and Withdrawal) – lata 2017-2020. 

 Od listopada 2011 r. działania w zachodniej Somalii prowadziła armia etiopska. 

Przez wiele miesięcy Etiopczycy operowali poza strukturami AMISOM, co nastręczało 

wielu trudności, m.in. związanych z koordynacją akcji przeciwko Al-Shabaab. Addis 

Abeba była jednak niechętna włączeniu swych sił do Misji Unii Afrykańskiej, gdyż od lat 

wykazywała przywiązanie do sprawowania bezpośredniej kontroli nad swymi siłami 

zbrojnymi. Ponadto, Etiopia dysponowała bardziej rozbudowanymi zasobami niż Kenia, 

więc jej zdolności do prowadzenia samodzielnej operacji były większe. AMISOM nie 

mogła skutecznie funkcjonować bez wsparcia Etiopczyków, co ci skrzętnie 

wykorzystywali. Pomimo formalnego braku uczestnictwa w operacji, Etiopia posiadała 

przedstawicieli w kwaterze głównej AMISOM762. Do włączenia wojsk etiopskich do 

operacji doszło dopiero 22 stycznia 2014 r.763, po przyjęciu przez Radę Bezpieczeństwa 

ONZ rezolucji nr 2124 (2013) z 12 listopada 2013 r., w której przewidziano zwiększenie 

liczebności personelu AMISOM do 22126 personelu mundurowego764.  

Włączenie kontyngentów kenijskiego i etiopskiego do AMISOM było ryzykowne. 

Oba państwa, szczególnie Etiopia, od lat były uwikłane w somalijską politykę, co stawiało 

pod znakiem zapytania bezstronność każdej operacji z udziałem Nairobi i Addis Abeby. 

Równocześnie, żaden somalijski rząd centralny nie mógł roztoczyć kontroli nad obszarami 
                                                 
761 Tamże, s. 10. 
762 Hull Wiklund, The Role of African Union Mission…, s. 36. 
763 Ethiopian troops formally join AMISOM peacekeepers in Somalia, <http://amisom-
au.org/2014/01/ethiopian-troops-formally-join-amisom-peacekeepers-in-somalia/>, dostęp z 6.04.2014. 
764 United Nations Security Council Resolution 2124 (2013), 12 November 2013, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2124(2013)>, dostęp z 7.04.2014. 
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przy granicach z Kenią i Etiopią bez zgody tych państw. Dla wszystkich stron – rządu 

Hassana Sheikha Mohamuda, Unii Afrykańskiej, Nairobi i Addis Abeby – włączenie 

wojsk kenijskich i etiopskich stanowiło więc rozwiązanie kompromisowe. Okresowo 

dochodziło do incydentów, które stanowiły przejaw napiętych relacji między tymi 

podmiotami. Na przykład w maju 2013 r. prezydent Mohamud oskarżył Kenijczyków  

o „niewłaściwe zachowanie” względem rządowej delegacji (na czele z ministrem obrony) 

podczas jej wizyty w Kismajo765. Armia kenijska była również posądzana o zagarnianie 

części wpływów z wymiany handlowej w porcie w tym mieście; pozostałą część zysków 

miała trafiać do Ahmeda Madobe. W ten sposób Kenijczycy „kupowali” poparcie lidera 

Jubalandu, a wzmacniając polityka wspierającego ideę szerokiej autonomii tego regionu, 

osłabiali rząd centralny w Mogadiszu766. 

 Pomimo postępów AMISOM, pod koniec 2013 r. i na początku 2014 r. sytuacja  

w Somalii pozostawała daleka od stabilizacji. Choć wojska operacji kontrolowały 

większość miast, Al-Shabaab pozostawała silna na prowincji. Ugrupowanie zachowało 

również zdolność do organizowania zamachów bombowych w stolicy, w tym do 

atakowania najważniejszych budynków, m.in. pałacu prezydenckiego (np. 21 lutego 2014 

r.)767. „Zbrojne ataki na AMISOM i Somalijską Armię Narodową miały miejsce niemal 

każdego dnia. W zewnętrznych dystryktach Mogadiszu, niewielkie ataki, przede 

wszystkim zabójstwa, występowały niemal codziennie. Niektóre przypadki przemocy 

mogły mieć podłoże kryminalne bądź klanowe”768. Poza stolicą także dochodziło do walk 

pomiędzy Al-Shabaab i armią rządową, AMISOM oraz lokalnymi milicjami. 

Fundamentaliści, którzy ponosili coraz poważniejsze porażki w południowej i środkowej 

Somalii, rozszerzyli obszar działania na Puntland. Jedynym obszarem, w którym panował 

względy spokój, był Somaliland769. 

 

                                                 
765 Somalia: President Hassan Accuses Kenyan Troops of ‘Misbehaving’, 
<http://allafrica.com/stories/201305280121.html>, dostęp z 7.04.2014. 
766 M. Yusuf, Bickering Continues Over Who Controls Somali Port City, Voice of America 28 May 2013, 
<http://www.voanews.com/content/somalia-kismayo-port-control-politics/1669896.html>, dostęp  
z 7.04.2014 oraz J. Mohamed, Kenya’s Misbehavior in Kismayo and Consequences of Disrespecting the 
AMISOM Mandate, African Arguments 3 July 2013, 
<http://africanarguments.org/2013/07/03/kenya%E2%80%99s-misbehavior-in-kismayo-and-consequences-
of-disrespecting-the-amisom-mandate-by-jibril-mohamed/>, dostęp z 7.04.2014. 
767 F. Omar, Somalia’s al Shabaab say attack meant to get president ‘dead or alive’, Reuters 21 February 
2014, <http://www.reuters.com/article/2014/02/22/us-somalia-attack-idUSBREA1L0F420140222>, dostęp  
z 7.04.2014. 
768 Report of the Secretary-General on Somalia, 3 March 2014, S/2014/140, p. 10, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/140>, dostęp z 7.04.2014. 
769 Tamże, p. 11-18. 
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4.5.6. Ocena realizacji mandatu przez AMISOM w okresie styczeń 2007 – lipiec 2014 

 Oceniając siedem i pół roku działania AMISOM należy stwierdzić, że operacja 

zrealizowała mandat w znaczącym stopniu. We wszystkich grupach zadań siły Unii 

Afrykańskiej odniosły umiarkowany sukces. Przede wszystkim, AMISOM zdołała 

roztoczyć kontrolę rządu centralnego nad dużą częścią terytorium państwa, co stworzyło 

perspektywy zakończenia ponad dwudziestoletniego konfliktu w Somalii. W okresie 

działania operacji nie doszło także do zwiększenia liczby podmiotów walczących  

o władzę. Wobec otwartej wrogości Al-Shabaab w stosunku do AMISOM i rządu 

centralnego, w praktyce nie realizowano zadań związanych z ułatwianiem stronom 

utrzymywania kontaktów. W warunkach braku porozumienia pokojowego/porozumienia  

o zawieszeniu broni, AMISOM nie wypełniała tej charakterystycznej dla większości 

operacji pokojowych funkcji. 

 Z uwagi na wieloletni upadek państwowości somalijskiej, szczególną wagę miały 

zadania związane z budowaniem państwa i budowaniem pokoju. Udział AMISOM  

w powołaniu stałych instytucji władzy w 2012 r. należy uznać za znaczący – operacja 

stanowiła zbrojne ramię rządu, uwiarygodniała jego działania, zapewniała bezpieczeństwo 

obywatelom, pomagała w dostarczaniu podstawowych usług publicznych, wreszcie – 

ochraniała budynki oraz członków instytucji władzy. Na odzyskiwanych terenach 

AMISOM sama wypełniała funkcje władz państwowych. Poprzez współpracę z lokalnymi 

milicjami walczącymi z Al-Shabaab, operacja wspierała także tworzenie lokalnych struktur 

administracyjnych, częściowo niezależnych od rządu w Mogadiszu. AMISOM brała także 

udział w szkoleniu wojska i policji, ponadto prowadząc z nimi wspólne operacje. Siły 

międzynarodowe znacząco zwiększyły poziom bezpieczeństwa ludności cywilnej, ułatwiły 

także działanie agencjom niosącym pomoc humanitarną. Doprowadziło to do wzrostu 

liczby powracających do swych domów IDPs i uchodźców. Poprzez wspieranie procesu 

politycznego, który doprowadził m.in. do włączenia do konstytucji karty praw 

obywatelskich, AMISOM pośrednio przyczyniła się do wzmocnienia ochrony praw 

człowieka. 

 Niewątpliwym sukcesem AMISOM było prowadzenie działań wymuszających 

przeciwko Al-Shabaab. W czasie rozmieszczania pierwszych oddziałów, rząd centralny 

kontrolował niewielką część terytorium Somalii, rezydując poza Mogadiszu. Po siedmiu  

i pół roku od rozpoczęcia AMISOM, stałe instytucje władzy panowały nad większością 

państwa, w tym nad wszystkimi ważnymi miastami i portami. Kontrola ta nie była jednak 

absolutna – Al-Shabaab zachowało zdolność do prowadzenia działań partyzanckich  
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i atakowania kluczowej infrastruktury w Mogadiszu. Skuteczność operacji sił 

międzynarodowych była ograniczana przez szereg czynników, w tym m.in. przez 

nielegalną sprzedaż broni przeciwnikom rządu z dostaw przeznczonych dla somalijskiej 

armii770. 

 Realizacja mandatu AMISOM była możliwa dzięki zgromadzeniu dużego 

personelu, liczącego w pierwszej połowie 2014 r. ponad 22 000 żołnierzy i policjantów. 

Początki działania AMISOM były pod tym względem bardzo skromne, a znaczący wzrost 

liczebności personelu nastąpił dopiero po 2010 r. W porównaniu z innymi operacjami 

pokojowymi, AMISOM ponosiła duże straty, wynoszące co najmniej kilkaset osób. Należy 

jednak pamiętać, że operacja funkcjonowała w warunkach toczącego się konfliktu 

zbrojnego i prowadziła szeroko zakrojone działania wymuszające. Aktywna postawa 

wiązała się z narażaniem zdrowia i życia żołnierzy, pozwoliła jednak zapewnić częściową 

swobodę realizacji mandatu. AMISOM wywiązała się także z innych zadań bazowych – 

wspierała działania ONZ i organizacji pomocowych w Somalii, ustanowiła i utrzymywała 

poprawne relacje z ludnością cywilną, przestrzegała norm kultury organizacyjnej. Operacja 

prowadziła także kompleksową i nowoczesną politykę informacyjną, stosując szereg 

innowacyjnych kanałów komunikacyjnych. 

 
Tabela 4.12. Ocena realizacji mandatu przez AMISOM w latach 2007-2014 

                                                 
770 O procederze tym doniosła Grupa Monitorująca ds. Somalii i Erytrei. Por. L. Charbonneau, Exclusive: 
Somalia army weapons sold on open market – U.N. monitors, Reuters, 10 October 2014, 
<http://www.reuters.com/article/2014/10/10/us-somalia-arms-un-idUSKCN0HZ22920141010>, dostęp z 
11.10.2014. 

Grupa zadań Zadanie Realizowanie 
zadania 

Realizacja celu 

Zadania z 
zakresu 
utrzymania 
pokoju 

Monitorowanie przestrzegania 
porozumienia o zawieszeniu 
broni lub implementacji 
porozumienia pokojowego 

Brak działań Brak działań 

Ułatwianie stronom 
utrzymywania kontaktów, w 

tym aktywny udział (np. 
przewodniczenie) w gremiach 
istotnych z punktu widzenia 

porozumień (np. komisji 
monitorującej zawieszenie 

broni)  

Brak działań Brak działań 

Zapobieganie rozszerzaniu 
konfliktu na nowe obszary 

Tak Częściowo 

Zapobieganie rozszerzaniu 
konfliktu o nowe podmioty 

Tak Częściowo 



327 
 

Zadania z 
zakresu 
budowania 
pokoju i 
budowania 
państwa 

Okresowe sprawowanie części 
kompetencji władzy 
państwowej (na całym 
terytorium państwa lub jego 
części) 

Tak Tak 

Wzmacnianie rozwoju 
instytucji państwowych, w tym 
administracji lokalnej 

Tak Częściowo 

Wspieranie reformy sektora 
bezpieczeństwa (SSR), w tym 

szkolenie wojska i policji 

Tak Częściowo 

Ochrona ludności cywilnej Tak Częściowo 
Ułatwianie dostaw pomocy 

humanitarnej, w tym ochrona 
tej pomocy i personelu agencji 

pomocowych 

Tak Częściowo 

Wspieranie programów 
rozbrojenia, demobilizacji i 

reintegracji (DDR) 

Tak Częściowo 

Wspieranie ochrony praw 
człowieka 

Tak Częściowo 

Zabezpieczanie kluczowej 
infrastruktury (porty, lotniska, 
główne szlaki komunikacyjne) 

Tak Częściowo 

Pomoc w powrotach IDPs i 
uchodźców 

Częściowo Częściowo 

Rozminowanie Tak Częściowo 
Wspieranie przeprowadzenia 
wyborów/referendów 

Tak Tak 

Wspieranie rządów prawa Częściowo Częściowo 
Zadania z 
zakresu 
wymuszania 
pokoju 

Prowadzenie działań 
ofensywnych przeciwko stronie 
(stronom) łamiącej 
porozumienia lub 
sprzeciwiającej się 
pokojowemu rozwiązaniu 
konfliktu 

Tak Częściowo 

Przymusowe rozbrojenie 
walczących 

Tak Częściowo 

Zadania bazowe Zgromadzenie personelu 
przewidzianego w mandacie 

Tak Tak 

Ochrona personelu, sprzętu i 
obiektów operacji 

Tak Częściowo 

Zapewnienie swobody 
prowadzenia operacji, w tym 

swobody poruszania się 

Tak Częściowo 

Wspieranie działań innych 
jednostek organizacji 

autoryzującej 

Tak Częściowo 
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Źródło: opracowanie własne. 
 

 Na powyższą ocenę składają się oceny realizacji mandatu w trzech okresach: 2007-

2010, 2010-2012 oraz 2012-2014. Ramy pierwszego z nich są wyznaczone przez 

autoryzację AMISOM (styczeń-luty 2007 r.) i przyjęcie rozszerzonych zasad użycia siły 

(lipiec 2010 r.). W tym okresie operacja nie poradziła sobie z realizacją zadań z wszystkich 

grup – nieliczny i słabo wyposażony personel stał się jedną ze stron konfliktu, toczącego 

się w znacznej mierze niezależnie od obecności sił międzynarodowych. Zadania związane 

z budowaniem państwa i budowaniem pokoju były wypełniane jedynie  

w szczątkowej formie i nie doprowadziły do zmiany ogólnej sytuacji w Somalii. 

 
Tabela 4.13. Ocena realizacji mandatu przez AMISOM w okresie styczeń 2007 – lipiec 2010 r. 

Prowadzenie działań z zakresu 
informacji publicznej 

Tak Częściowo 

Przestrzeganie norm 
organizacyjnych (kultury 

organizacji) przez personel 

Tak Częściowo 

Utrzymywanie relacji z 
ludnością cywilną 

Tak Częściowo 

Grupa zadań Zadanie Realizowanie 
zadania 

Realizacja celu 

Zadania z 
zakresu 
utrzymania 
pokoju 

Monitorowanie przestrzegania 
porozumienia o zawieszeniu 
broni lub implementacji 
porozumienia pokojowego 

Brak działań Brak działań 

Ułatwianie stronom 
utrzymywania kontaktów, w 

tym aktywny udział (np. 
przewodniczenie) w gremiach 
istotnych z punktu widzenia 

porozumień (np. komisji 
monitorującej zawieszenie 

broni)  

Brak działań Brak działań 

Zapobieganie rozszerzaniu 
konfliktu na nowe obszary 

Tak Nie 

Zapobieganie rozszerzaniu 
konfliktu o nowe podmioty 

Tak Częściowo 

Zadania z 
zakresu 
budowania 
pokoju i 
budowania 
państwa 

Okresowe sprawowanie części 
kompetencji władzy 
państwowej (na całym 
terytorium państwa lub jego 
części) 

Tak Częściowo 

Wzmacnianie rozwoju 
instytucji państwowych, w tym 
administracji lokalnej 

Tak Częściowo 
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Źródło: opracowanie własne. 
 

Wspieranie reformy sektora 
bezpieczeństwa (SSR), w tym 

szkolenie wojska i policji 

Częściowo Nie 

Ochrona ludności cywilnej Tak Nie 
Ułatwianie dostaw pomocy 

humanitarnej, w tym ochrona 
tej pomocy i personelu agencji 

pomocowych 

Tak Częściowo 

Wspieranie programów 
rozbrojenia, demobilizacji i 

reintegracji (DDR) 

Brak działań Brak działań 

Wspieranie ochrony praw 
człowieka 

Częściowo Nie 

Zabezpieczanie kluczowej 
infrastruktury (porty, lotniska, 
główne szlaki komunikacyjne) 

Tak Częściowo 

Pomoc w powrotach IDPs i 
uchodźców 

Częściowo Nie 

Rozminowanie Brak działań Brak działań 
Wspieranie przeprowadzenia 
wyborów/referendów 

Brak działań Brak działań 

Wspieranie rządów prawa Brak działań Brak działań 
Zadania z 
zakresu 
wymuszania 
pokoju 

Prowadzenie działań 
ofensywnych przeciwko stronie 
(stronom) łamiącej 
porozumienia lub 
sprzeciwiającej się 
pokojowemu rozwiązaniu 
konfliktu 

Częściowo Nie 

Przymusowe rozbrojenie 
walczących 

Częściowo Nie 

Zadania bazowe Zgromadzenie personelu 
przewidzianego w mandacie 

Tak Częściowo 

Ochrona personelu, sprzętu i 
obiektów operacji 

Tak Nie 

Zapewnienie swobody 
prowadzenia operacji, w tym 

swobody poruszania się 

Tak Nie 

Wspieranie działań innych 
jednostek organizacji 

autoryzującej 

Tak Częściowo 

Prowadzenie działań z zakresu 
informacji publicznej 

Tak Częściowo 

Przestrzeganie norm 
organizacyjnych (kultury 

organizacji) przez personel 

Tak Częściowo 

Utrzymywanie relacji z 
ludnością cywilną 

Tak Częściowo 
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 Ramy czasowe drugiego okresu wyznaczane są przez przyjęcie rozszerzonych 

zasad użycia siły (lipiec 2010 r.) oraz powołanie stałych instytucji władzy (wrzesień 2012 

r.). W tym czasie AMISOM, m.in. na skutek stopniowego zwiększania liczebności 

personelu, wkroczenia do Somalii armii kenijskiej, postępów procesu politycznego oraz 

wyraźnych błędów Al-Shabaab (szczególnie niedopuszczania pomocy humanitarnej do 

ofiar klęski suszy), zaczęła odnotowywać pewne sukcesy. Były one szczególnie widoczne 

w obszarze wymuszania pokoju (zajęcie Mogadiszu, stopniowe wypieranie Al-Shabaab  

z południowej Somalii przez Kenijczyków) oraz budowania państwa (tworzenie stałych 

instytucji władzy). Równocześnie, przeciwnicy rządu zachowali znaczące wpływy, 

umożliwiające im atakowanie ludności cywilnej, kluczowej infrastruktury oraz samej 

AMISOM. Fundamentaliści islamscy stracili jednak wówczas inicjatywę strategiczną, 

m.in. dzięki wzrostowi liczebności sił międzynarodowych. 

 
Tabela 4.14. Ocena realizacji mandatu przez AMISOM w okresie lipiec 2010-wrzesień 2012 r. 

Grupa zadań Zadanie Realizowanie 
zadania 

Realizacja celu 

Zadania z 
zakresu 
utrzymania 
pokoju 

Monitorowanie przestrzegania 
porozumienia o zawieszeniu 
broni lub implementacji 
porozumienia pokojowego 

Brak działań Brak działań 

Ułatwianie stronom 
utrzymywania kontaktów, w 

tym aktywny udział (np. 
przewodniczenie) w gremiach 
istotnych z punktu widzenia 

porozumień (np. komisji 
monitorującej zawieszenie 

broni)  

Brak działań Brak działań 

Zapobieganie rozszerzaniu 
konfliktu na nowe obszary 

Tak Częściowo 

Zapobieganie rozszerzaniu 
konfliktu o nowe podmioty 

Tak Częściowo 

Zadania z 
zakresu 
budowania 
pokoju i 
budowania 
państwa 

Okresowe sprawowanie części 
kompetencji władzy 
państwowej (na całym 
terytorium państwa lub jego 
części) 

Tak Częściowo 

Wzmacnianie rozwoju 
instytucji państwowych, w tym 
administracji lokalnej 

Tak Częściowo 

Wspieranie reformy sektora 
bezpieczeństwa (SSR), w tym 

szkolenie wojska i policji 

Częściowo Częściowo 
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Ochrona ludności cywilnej Tak Częściowo 
Ułatwianie dostaw pomocy 

humanitarnej, w tym ochrona 
tej pomocy i personelu agencji 

pomocowych 

Tak Częściowo 

Wspieranie programów 
rozbrojenia, demobilizacji i 

reintegracji (DDR) 

Brak działań Brak działań 

Wspieranie ochrony praw 
człowieka 

Częściowo Częściowo 

Zabezpieczanie kluczowej 
infrastruktury (porty, lotniska, 
główne szlaki komunikacyjne) 

Tak Częściowo 

Pomoc w powrotach IDPs i 
uchodźców 

Częściowo Częściowo 

Rozminowanie Brak działań Brak działań 
Wspieranie przeprowadzenia 
wyborów/referendów 

Tak Tak 

Wspieranie rządów prawa Brak działań Brak działań 
Zadania z 
zakresu 
wymuszania 
pokoju 

Prowadzenie działań 
ofensywnych przeciwko stronie 
(stronom) łamiącej 
porozumienia lub 
sprzeciwiającej się 
pokojowemu rozwiązaniu 
konfliktu 

Tak Częściowo 

Przymusowe rozbrojenie 
walczących 

Częściowo Nie 

Zadania bazowe Zgromadzenie personelu 
przewidzianego w mandacie 

Tak Częściowo 

Ochrona personelu, sprzętu i 
obiektów operacji 

Tak Częściowo 

Zapewnienie swobody 
prowadzenia operacji, w tym 

swobody poruszania się 

Tak Częściowo 

Wspieranie działań innych 
jednostek organizacji 

autoryzującej 

Tak Częściowo 

Prowadzenie działań z zakresu 
informacji publicznej 

Tak Częściowo 

Przestrzeganie norm 
organizacyjnych (kultury 

organizacji) przez personel 

Tak Częściowo 

Utrzymywanie relacji z 
ludnością cywilną 

Tak Częściowo 
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 W trzecim okresie, którego ramy wyznaczają utworzenie stałych instytucji władzy 

(wrzesień 2012 r.) oraz końcowa data analizy (lipiec 2014 r.), AMISOM skutecznie 

kontynuowała działania z okresu poprzedniego. Na uwagę zasługują szczególnie sukcesy 

w dziedzinie wymuszania pokoju, przejawiające się w uzyskaniu kontroli nad wszystkimi 

najważniejszymi miastami (w tym portami) Somalii. Postępy były widoczne także  

w obszarze budowania państwa i budowania pokoju – instytucje władzy okazały się 

względnie stabilne, następował również rozwój aparatu bezpieczeństwa. Doszło do 

poprawy poziomu bezpieczeństwa ludności cywilnej. Sukcesy te były możliwe m.in. 

dzięki zwiększeniu liczebności personelu AMISOM do ponad 22000 żołnierzy  

i policjantów. 

 
Tabela 4.15. Ocena realizacji mandatu przez AMISOM w okresie wrzesień 2012 – lipiec 2014 r. 

Grupa zadań Zadanie Realizowanie 
zadania 

Realizacja celu 

Zadania z 
zakresu 
utrzymania 
pokoju 

Monitorowanie przestrzegania 
porozumienia o zawieszeniu 
broni lub implementacji 
porozumienia pokojowego 

Brak działań Brak działań 

Ułatwianie stronom 
utrzymywania kontaktów, w 

tym aktywny udział (np. 
przewodniczenie) w gremiach 
istotnych z punktu widzenia 

porozumień (np. komisji 
monitorującej zawieszenie 

broni)  

Brak działań Brak działań 

Zapobieganie rozszerzaniu 
konfliktu na nowe obszary 

Tak Tak 

Zapobieganie rozszerzaniu 
konfliktu o nowe podmioty 

Tak Tak 

Zadania z 
zakresu 
budowania 
pokoju i 
budowania 
państwa 

Okresowe sprawowanie części 
kompetencji władzy 
państwowej (na całym 
terytorium państwa lub jego 
części) 

Tak Częściowo 

Wzmacnianie rozwoju 
instytucji państwowych, w tym 
administracji lokalnej 

Tak Częściowo 

Wspieranie reformy sektora 
bezpieczeństwa (SSR), w tym 

szkolenie wojska i policji 

Tak Częściowo 

Ochrona ludności cywilnej Tak Częściowo 
Ułatwianie dostaw pomocy 

humanitarnej, w tym ochrona 
 Częściowo 
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tej pomocy i personelu agencji 
pomocowych 

Wspieranie programów 
rozbrojenia, demobilizacji i 

reintegracji (DDR) 

Brak działań Brak działań 

Wspieranie ochrony praw 
człowieka 

Częściowo Częściowo 

Zabezpieczanie kluczowej 
infrastruktury (porty, lotniska, 
główne szlaki komunikacyjne) 

Tak Częściowo 

Pomoc w powrotach IDPs i 
uchodźców 

Tak Częściowo 

Rozminowanie Brak działań Brak działań 
Wspieranie przeprowadzenia 
wyborów/referendów 

Brak działań Brak działań 

Wspieranie rządów prawa Częściowo Częściowo 
Zadania z 
zakresu 
wymuszania 
pokoju 

Prowadzenie działań 
ofensywnych przeciwko stronie 
(stronom) łamiącej 
porozumienia lub 
sprzeciwiającej się 
pokojowemu rozwiązaniu 
konfliktu 

Tak Tak 

Przymusowe rozbrojenie 
walczących 

Brak działań Brak działań 

Zadania bazowe Zgromadzenie personelu 
przewidzianego w mandacie 

Tak Sukces 

Ochrona personelu, sprzętu i 
obiektów operacji 

Tak Częściowo 

Zapewnienie swobody 
prowadzenia operacji, w tym 

swobody poruszania się 

Tak Częściowo 

Wspieranie działań innych 
jednostek organizacji 

autoryzującej 

Tak Częściowo 

Prowadzenie działań z zakresu 
informacji publicznej 

Tak Częściowo 

Przestrzeganie norm 
organizacyjnych (kultury 

organizacji) przez personel 

Tak Tak 

Utrzymywanie relacji z 
ludnością cywilną 

Tak Tak 
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4.5.7. Wpływ AMISOM na przebieg konfliktu w Somalii w okresie styczeń  

2007 – lipiec 2014 

 Na podstawie powyższej analizy należy stwierdzić, że wpływ AMISOM na 

przebieg konfliktu w Somalii był znaczący. Dzięki wsparciu sił Unii Afrykańskiej, 

tymczasowe instytucje władzy przetrwały najtrudniejszy dla nich okres, a następnie 

zaczęły roztaczać kontrolę nad kolejnymi obszarami, równocześnie przechodząc proces 

transformacji w stałe instytucje władzy. Biorąc pod uwagę siłę ugrupowań 

fundamentalistycznych można wnioskować, że brak obecności AMISOM skutkowałby 

całkowitą marginalizacją rządu w walce o władzę. Tymczasem w ciągu kilku lat działania, 

AMISOM doprowadziła do zepchnięcia do defensywy jednego z pretendentów do władzy 

– ugrupowania Al-Shabaab. Pomimo tego, że proces polityczny wspierany był przez ONZ, 

UA i IGAD, a bezpośredni udział w nim samej AMISOM nie był znaczący, postępy  

w negocjacjach nie byłyby możliwe bez działań wojsk operacji, uwiarygodniających 

porządek budowany przy stole rozmów. Ponadto, AMISOM stworzyła korzystne warunki 

do rozwoju somalijskiego aparatu bezpieczeństwa, dając rządowi i jego międzynarodowym 

partnerom czas na rekrutację i szkolenie personelu wojska i policji. 

 W wyniku rozmieszczenia operacji na początku 2007 r., w Somalii po raz pierwszy 

od kilkunastu lat pojawiły się regularne oddziały wojska, podejmujące działania 

wymuszające na korzyść jednej ze stron, ochraniające ludność cywilną i ułatwiające 

dostawy pomocy humanitarnej. AMISOM wywarła pozytywny wpływ na poziom 

bezpieczeństwa Somalijczyków i możliwości dostarczania pomocy do potrzebujących. 

Dzięki opanowywaniu kolejnych obszarów, rozpoczęły się powroty uchodźców i IDPs na 

dużą skalę. Wypełnienie luki bezpieczeństwa wspomogło także proces odbudowy 

gospodarki Somalii. 

 W przypadku braku rozmieszczenia AMISOM, powołanie stałych instytucji władzy 

prawdopodobnie nie doszłoby do skutku. Rząd tymczasowy pozostałby jednym  

z pretendentów do władzy, marginalizowanym przez silniejsze ugrupowania 

fundamentalistyczne i najważniejszych liderów regionów pretendujących do autonomii 

oraz całkowicie zależnym od wsparcia Etiopii i Kenii. Z uwagi na uwarunkowania 

subregionalne i globalne, trwałe przejęcie władzy przez islamistów z Al-Shabaab lub innej 

organizacji nie byłoby możliwe. Oznaczałoby to, że w Somalii nie powstałby silny rząd 

centralny – fundamentaliści islamscy posiadaliby bowiem zbyt duże wpływy, by mogli 

zostać wyłączeni z procesu politycznego. W tym kontekście wpływ AMISOM na przebieg 

konfliktu w Somalii należy określić jako pozytywny, znaczący i wielowymiarowy. 
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4.5.8. Podsumowanie funkcjonowania AMISOM w okresie styczeń 2007 – lipiec 2014 

 Powołana w 2007 r. operacja AMISOM jest największym w historii 

przedsięwzięciem Unii Afrykańskiej w zakresie operacji pokojowych. Regularnie 

otwierająca zestawienia państw upadłych Somalia stanowi bardzo wymagające środowisko 

funkcjonowania operacji, w którym w pierwszej połowie lat 90. XX w. nie odniosły 

sukcesu ONZ i USA. Biorąc pod uwagę niewielkie doświadczenie UA w prowadzeniu 

operacji pokojowych i bardzo ograniczone zasoby państw kontynentu, wola podjęcia tego 

rodzaju działania świadczy o determinacji afrykańskich liderów do zademonstrowania 

zdolności do wypracowania „afrykańskiej odpowiedzi na afrykańskie problemy”. 

Zarówno w początkowym okresie działania AMISOM, jak i w późniejszych latach, 

ONZ składała deklaracje przekształcenia AMISOM w operację pokojową Organizacji. 

Postulaty rozmieszczenia kilkudziesięciu tysięcy Błękitnych Hełmów, zgłaszane np. przez 

Sekretarza Generalnego w marcu 2008 r., nigdy nie wyszły poza stadium planów  

i deklaracji771. Przyczyną niechęci ONZ do przejęcia odpowiedzialności za działania  

w Somalii było to, że AMISOM w pewnych aspektach stanowiła zaprzeczenie 

rekomendacji, zawartych w Raporcie Brahimiego. Podczas gdy w dokumencie odradzano 

zaangażowanie w państwach pokonfliktowych, w których strony nie wypracowały 

porozumienia pokojowego, AMISOM nie tylko operowała w warunkach toczącego się 

konfliktu zbrojnego, ale na dodatek nie posiadała wystarczających zasobów do 

wypełniania swych zadań772. Wynikało to z przyjęcia przez UA założenia, że oczekiwanie 

na pokój, który następnie będzie można utrzymać, jest nieadekwatne do sytuacji na 

kontynencie. Peacekeeping określany był jako „możliwość ustanowienia pokoju przed 

utrzymywaniem go”773. Pomimo to, Unia wielokrotnie wyrażała wolę włączenia ONZ  

w prowadzenie operacji. Na przykład w komunikacie z 27 lutego 2013 r. Rada Pokoju  

i Bezpieczeństwa zaznaczyła, że w kwestii przyszłości AMISOM bierze pod uwagę trzy 

opcje: przekazanie operacji Organizacji Narodów Zjednoczonych, wzmocnienie AMISOM 

lub przekształcenie jej w połączoną operację UA i ONZ774. 

                                                 
771 M.T. Wakengela, Keeping an elusive peace. AMISOM and the quest for peace in Somalia [w:] Regional 
Security in the post-Cold War Horn of Africa, red. R. Sharamo, B. Mesfin, ISS Monograph 178, April 2011, 
s. 386. 
772 Hull, The Role of African Union…, s. 24. 
773 Report of the Chairperson of the Commission on the Partnership between The African Union and The 
United Nations on Peace and Security: Towards Greater Strategic and Political Coherence, PSC/PR/2 
(CCCVII), Peace and Security Council 307th Meeting, Addis Ababa, Ethiopia, 9.01.2012, 
http://www.peaceau.org/uploads/report-au-un-jan2012-eng.pdf, dostęp z 12.05.2013. 
774 Peace and Security Council Communique, 27 February 2013, PSC/PR/COMM(CCCLVI), 
<http://www.peaceau.org/uploads/psc-comm-356-somalia-27-feb-2013.pdf>, dostęp z 7.04.2014. 
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Przez pierwsze pięć lat funkcjonowania, AMISOM zmagała się z niedostatkiem 

personelu. Zgodnie z pierwotnym mandatem, operacja miała dysponować 8000 żołnierzy. 

Tymczasem po dwóch latach personel AMISOM liczył zaledwie 4300 osób. Dopiero pod 

koniec 2011 r. udało się zgromadzić około 11000 personelu, a osiągnięcie pułapu 22000 

(przewidzianego przez Radę Bezpieczeństwa ONZ pod koniec 2013 r.) było możliwe 

jedynie dzięki włączeniu w skład operacji interweniujących w Somalii wojsk kenijskich  

i etiopskich. Należy zauważyć, że spośród 53 państw członkowskich Unii Afrykańskiej, 

oddziały do AMISOM dostarczyło jedynie 6 państw: Burundi, Dżibuti, Etiopia, Kenia, 

Sierra Leone i Uganda. Oznacza to, że AMISOM jest przedsięwzięciem 

wschodnioafrykańskim (Burundi, zaliczane tradycyjnie do Afryki Środkowej, od 

zakończenia wojny domowej ciąży w kierunku EAC), a nie – ogólnoafrykańskim. Obrazu 

tego nie zmienia wysłanie do Somalii kontyngentów policyjnych przez trzy państwa spoza 

subregionu: Ghanę, Nigerię i Sierra Leone. Tym samym można uznać, że AMISOM 

pozostaje bezpośrednią spadkobierczynią IGASOM – planowanej operacji pokojowej 

państw Rogu Afryki. 

 Charakter AMISOM jako operacji pokojowej państw subregionu wiąże się  

z kluczową kwestią bezstronności. Wydaje się, że obecność Kenii i Etiopii wśród państw-

kontrybutorów, wyklucza możliwość bezstronnego wypełniania mandatu. Państwa te 

realizują w Somalii swoje interesy narodowe i wspierają rząd centralny jedynie w zakresie 

niekolidującym z ich zamierzeniami. Sama operacja występuje natomiast przeciwko jednej 

ze stron konfliktu – ugrupowaniu Al-Shabaab. Tak wyraźne określenie przeciwka skłania 

do poddawania w wątpliwość charakteru AMISOM jako operacji pokojowej. Wydaje się, 

że operacji bliżej jest do działań podejmowanych po 2001 r. przez koalicję 

międzynarodową w Afganistanie (wspieraniem rządu nieposiadającego poparcia 

wszystkich najważniejszych stron konfliktu), niż do „modelowej” operacji pokojowej. 

AMISOM zarzuca się także nadmierne skupienie na zwalczaniu Al-Shabaab. Upatrywanie 

problemów Somalii w działalności fundamentalistów stanowi błąd, gdyż upadek państwa 

trwa znacznie dłużej, niż aktywność Al-Shabaab, UIC czy AIAI. „Ponadto, i co być może 

ważniejsze, na obszarach, gdzie Al-Shabaab nie prowadzi operacji, lokalne administracje  

i inni liderzy nie okazują woli do działań na rzecz ustanowienia efektywnego rządu 

centralnego”775. 

                                                 
775 A.A.M. Khayre, Ethiopian Troops have Joined AMISOM: What This Means for AMISOM as a ‘Neutral 
Force’, International Policy Digest 7 February 2014, 



337 
 

 Skala wyzwań, stojących przed wybranymi w 2012 r. władzami Somalii oraz 

wspierającą je społecznością międzynarodową, jest ogromna. Przede wszystkim konieczne 

jest ustanowienie takiego systemu politycznego, którego mechanizmy wyeliminują 

postrzeganie rywalizacji o władzę w państwie jako gry o sumie zerowej. Instytucje 

polityczne muszą spełniać warunki demokratyczne, nie tylko poprzez inkluzyjność, ale 

również poprzez możliwość odwołania w procesie wyborczym polityków, którzy utracili 

zaufanie społeczne. Tylko wówczas rząd w Mogadiszu będzie dysponował poparciem 

wszystkich (a przynajmniej większości) klanów i grup interesu. Zasady demokracji należy 

przy tym pogodzić z wielowiekową tradycją społeczeństwa somalijskiego, które de facto 

nigdy nie tworzyło jednego organizmu państwowego. W tym kontekście wydaje się, że 

wprowadzenie w życie zasad federalizmu jest jedynym racjonalnym rozwiązaniem, biorąc 

pod uwagę silne dążenia poszczególnych regionów do autonomii oraz kenijskie wsparcie 

dla Jubalandu/Azanii. Liderzy Puntlandu czy Galmudugu nie deklarują dążeń 

secesjonistycznych i prawdopodobnie nie będą ich zgłaszać, jeśli uzyskają odpowiedni 

stopień samodzielności. Natomiast przekonanie władz Somalilandu do zarzucenia idei 

niepodległości tego terytorium będzie znacznie trudniejsze i może okazać się niemożliwe. 

Kolejnym wyzwaniem jest reintegracja walczących z rządem centralnym członków 

organizacji zbrojnych, szczególnie Al-Shabaab. Militarne zwycięstwo nad tym 

ugrupowaniem stało się faktem pod koniec 2012 r. Faktyczne pokonanie kontestujących 

nowy ład może się odbyć jedynie na drodze zaproponowania im alternatywy do 

prowadzenia walki zbrojnej, np. w postaci włączenia do aparatu bezpieczeństwa państwa. 

Wyzwania natury politycznej i bezpieczeństwa są silnie splecione z problemami 

ekonomicznymi. Chroniczna bieda i brak perspektyw stanowią bowiem jeden z głównych 

motywów podejmowania działalności przestępczej, w tym pirackiej. Rozwiązanie tych 

problemów będzie o tyle trudne, że wynikają one nie tylko z czynników związanych  

z działalnością człowieka. Są one także pochodną uwarunkowań środowiskowych, m.in. 

specyficznego klimatu (np. powracających okresowo klęsk suszy). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
<http://www.internationalpolicydigest.org/2014/02/07/ethiopian-troops-have-joined-amisom-what-this-
means-for-amisom-as-a-neutral-force/>, dostęp z 7.04.2014. 
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4.6. Podsumowanie operacji pokojowych ONZ i UA w Somalii 
 W okresie pozimnowojennym Organizacja Narodów Zjednoczonych i Unia 

Afrykańska przeprowadziły w Somalii trzy operacje pokojowe: UNOSOM I i II oraz 

AMISOM. Wszystkie stanowiły reakcję na upadek państwowości i były próbą wspierania 

procesu politycznego, mającego doprowadzić do powołania stałych instytucji władzy. 

UNOSOM I była operacją pierwszej generacji, co świadczy o tym, że konflikt w Somalii 

był wówczas postrzegany w „tradycyjnych kategoriach” – jako walka o władzę pomiędzy 

przewidywalnymi i racjonalnymi aktorami, którzy po okresie stosowania siły militarnej 

przystąpią do negocjacji, wypracują kompromis i doprowadzą do całkowitego zakończenia 

konfliktu. W tej perspektywie podmioty zewnętrzne jedynie wspomagają wewnętrzny 

proces polityczny. Początek lat 90. to jednak okres wypracowywania koncepcji szerszego 

zaangażowania społeczności międzynarodowej w konflikty wewnętrzne. Jedną  

z pierwszych prób wprowadzenia jej w życie była UNOSOM II – wielowymiarowa 

operacja pokojowa, opierająca się na założeniu, że społeczność międzynarodowa może  

i powinna wpływać na przebieg i wynik wewnętrznego procesu politycznego, w niektórych 

przypadkach odchodząc od zasady bezstronności i popierając swojego faworyta. Po 

kilkunastu latach doszło do dalszej modyfikacji zasad zaangażowania – AMISOM stanowi 

operację powołaną w celu wspierania jednego z pretendentów do władzy, którego siły 

bezpieczeństwa są szkolone i uzbrajane przez podmioty zewnętrzne. Ponad dwie dekady 

wysiłków ONZ i UA na rzecz stabilizacji Somalii ukazują więc ewolucję podejścia 

społeczności międzynarodowej do problemu zarządzania i rozwiązywania długotrwałych 

konfliktów wewnętrznych. 
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Rozdział V. Operacje pokojowe w Sudanie i Sudanie 

Południowym 
 

Rozdział zawiera analizę operacji pokojowych, prowadzonych przez Organizację 

Narodów Zjednoczonych i Unię Afrykańską w Sudanie i Sudanie Południowym. Przed 

przystąpieniem do omawiania poszczególnych operacji, autor przedstawia historyczne 

podłoże konfliktów w największym państwie Rogu Afryki, od epoki kolonialnej do secesji 

Sudanu Południowego. Następnie, analizie zostają poddane kolejne operacje pokojowe: 

Misja ONZ w Sudanie (UNMIS), Misja ONZ w Sudanie Południowym (UNMISS), 

Tymczasowe Siły Bezpieczeństwa ONZ w Abyei (UNISFA), Misja Unii Afrykańskiej  

w Sudanie (AMIS) oraz Misja ONZ i UA w Darfurze (UNAMID). 

 

5.1. Sudan od epoki kolonialnej do secesji Sudanu Południowego 
W pierwszej połowie XIX w. Egipt (stanowiący formalnie część Imperium 

Osmańskiego) rozpoczął podbój ziem, wchodzących obecnie w skład Sudanu. W 1824  

r. założono egipską kolonię w Chartumie776. Położony w zachodniej części dzisiejszego 

Sudanu sułtanat Dar Furu został zajęty dopiero w 1874 r.777 Okres egipsko-tureckiego 

panowania w Sudanie (1821-1881) nazwany został przez mieszkańców tego państwa 

Turkiją. Miał on wielorakie następstwa. Sudan zaistniał jako jednostka polityczna, na 

terenie której rozwinięto administrację i w mniejszym stopniu szkolnictwo. Doprowadzono 

wówczas do włączenia tych obszarów w orbitę globalnej polityki i gospodarki. W opozycji 

do najeźdźców, między „Sudańczykami” wytworzyło się poczucie wspólnoty; postępowała 

również arabizacja i islamizacja tych obszarów. Co istotne, wraz z upływem czasu rządy 

Egipcjan stawały się dla rdzennych mieszkańców coraz bardziej uciążliwe, głównie przez 

nakładanie wysokich podatków, jak również próby wprowadzenia zakazu handlu 

niewolnikami. Pomimo wspólnej religii, dochodziło do sporów na tle wyznaniowym – 

rządzący sprowadzali bowiem z północy nauczycieli religijnych, którzy charakteryzowali 

się odmiennymi obyczajami. Na dodatek w latach 1874-1879 gubernatorem Sudanu był 

Brytyjczyk, chrześcijanin Charles Gordon, pragnący zwalczyć niewolnictwo. W tych 

warunkach, w 1881 r. doszło do wybuchu powstania, na którego czele stanął Muhammad 

Ahmad. Przywódca ten ogłosił się Mahdim, czyli zbawcą, za cel stawiając sobie duchowe 

                                                 
776 A. Atmore, R. Olivier, Dzieje Afryki…, s. 44-47. 
777 Tamże, s. 49-50. 
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odrodzenie poprzez powrót do pierwotnej formy islamu. Dzięki umiejętnie 

sformułowanemu programowi politycznemu, zakładającemu m.in. zniesienie podatków, 

stosunkowo szybko powiększał grono swoich zwolenników, zwanych derwiszami. W roku 

następnym władzę w Egipcie faktycznie przejęli Anglicy, którzy jednak nie zdołali 

opanować sytuacji w Sudanie. W przeciągu kolejnych dwóch lat mahdyści podbili wschód 

i zachód kraju, a w 1885 r. zdobyli Chartum, zabijając Gordona. Wkrótce potem Mahdi 

zmarł, a władzę objął Abdullahi Mohammad, który – poza zwalczaniem wpływów 

angielskich, skierował się również przeciw Etiopii, zadając jej liczne klęski. Istnieniu 

państwa mahdystów położyła kres dopiero ekspedycja pod dowództwem gen. Horatio 

Kitchenera, który w 1898 r. rozbił ich armię pod Omdurmanem. Rok później Wielka 

Brytania i Egipt podpisały układ, na mocy którego Sudan stawał się ich kondominium.  

W praktyce oznaczało to, że wszedł on w skład brytyjskiego imperium kolonialnego. 

Mahdija (1881-1898) doprowadziła do umocnienia wspólnoty Sudańczyków, pogłębiając 

islamizację i arabizację tych obszarów, jak również zaszczepiając w zbiorowej 

świadomości tradycję walki z najeźdźcą778. 

Na mocy umowy brytyjsko-egipskiej z 1899 r. Sudan został ogłoszony 

kondominium tych dwóch państw. Ze względu na faktyczną zależność Kairu od rządu  

w Londynie, można go natomiast uznać za kolonię Wielkiej Brytanii. Najwyższe funkcje 

w sudańskiej administracji zawsze pełnili Brytyjczycy, Egipcjanie były dopuszczani 

jedynie do niższych stanowisk. W początkowym okresie sytuacja w Sudanie daleka była 

od stabilizacji, dochodziło bowiem do licznych powstań, głównie na południu779. 

Niespokojny był również zachód – w autonomicznym (od 1898 r.) sułtanacie Dar Furu Ali 

Dinar ogłosił świętą wojnę przeciw Europejczykom i został ostatecznie pokonany dopiero 

w 1916 r.780 Kluczowe dla przyszłości Sudanu były lata 20. XX w. W 1922 r. ogłoszono 

                                                 
778 Więcej o okresie egipsko-tureckiego panowania w Sudanie oraz powstaniu Mahdiego i reakcji 
Brytyjczyków: M. Ząbek, Historia Sudanu…, s. 113-123; P. Woodward, The Horn of Africa…, s. 18-20;  
A. Bartnicki, Klucz do Indii. Podbój Egiptu i Sudanu 1869-1898 [w:] Zarys dziejów Afryki i Azji: historia 
konfliktów 1869-2000, red. A. Bartnicki, Warszawa 2000, s. 7-19. 
779 M. Ząbek, Historia Sudanu…, s. 123-124. 
780 „Lord Cromer władający Egiptem z mandatu brytyjskiego uważał Darfur za mało istotny gospodarczo dla 
nowopowstałego Anglo-Egipskiego kondominium, stąd sprzeciwiał się włączeniu go do Gubernatorstwa 
Sudanu. Dlatego Wielka Brytania przymknęła oko na tworzenie przez Ali Dinara, dalekiego krewnego 
ostatniego sułtana z dynastii Keira, w gruncie rzeczy niepodległego sułtanatu w Darfurze. Ali Dinar 
zobowiązał się jedynie do corocznego wypłacania kondominium symbolicznej sumy pieniędzy. Ali Dinar był 
wielkim przeciwnikiem bractw muzułmańskich działających na terenie Darfuru, ponieważ obawiał się 
powstania ruchu politycznego przypominającego mahdystów. Ali Dinar prowadził też w czasie swego 
panowania szereg walk ze zbuntowanym plemieniem Rizejgat, które odmawiało płacenia mu trybutu. Jego 
największymi wrogami okazali się jednak Francuzi, którzy zajęli terytorium Czadu, a na początku XX wieku 
doszło do wielu starć pomiędzy kolonizatorami w Czadzie a sułtanatem. Francuzi oczekiwali od 
Brytyjczyków poskromienia Ali Dinara, jednak dopiero wybuch I wojny światowej spowodował reakcję 
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niepodległość Egiptu, co skomplikowało również sytuację w Sudanie. Rok później 

utworzono organizację polityczną o nazwie Liga Białej Flagi, która głosiła program unii 

personalnej z Egiptem. W 1924 r. w Kairze zamordowany został Lee Stack, gubernator 

Sudanu, co przez Brytyjczyków zostało wykorzystane jako pretekst do wyrugowania 

wpływów egipskich z kolonii. W 1927 r. przyjęto z kolei ustawę, która wprowadzała 

system rządów pośrednich na szczeblu lokalnym. Wzmocniono w ten sposób identyfikację 

etniczną poszczególnych grup, co można postrzegać jako jeden z czynników 

konfliktogennych. Co znacznie istotniejsze, w tym samym roku na południu kolonii 

utworzono dystrykt zamknięty. Ograniczono w ten sposób napływ muzułmanów do trzech 

prowincji - Bahr Al-Ghazal, Ekwatoria i Górny Nil, co miało zapobiec islamizacji 

negroidalnego południa781. Zahamowanie rozprzestrzeniania się religii muzułmańskiej 

faktycznie nastąpiło. Jednak izolacja południa odbiła się negatywnie na partycypacji jego 

mieszkańców w zarządzaniu kolonią, co w latach 50. skutkowało przejęciem władzy  

w nowopowstałym państwie w praktyce wyłącznie przez arabską elitę z północy782. Na 

pozostałym obszarze, od wieków zislamizowanym, np. w Dar Furze na zachodzie  

i wśród ludu Bedża na wschodzie, wciąż żywe były tradycje niezależności.  

Epoka rządów brytyjskich przyniosła postęp gospodarczy. Wypracowano wówczas 

plantacyjny model uprawy bawełny i innych roślin przemysłowych. W tym okresie 

rozwijał się również handel, kontrolowany nie tylko przez Brytyjczyków, ale też przez 

Syryjczyków i Greków783. Było to możliwe m.in. dzięki inwestycjom w infrastrukturę, 

realizowanym od początku XX w. Do najważniejszych należy zaliczyć: budowę Port 

Sudanu i tamy w Sennarze, jak również rozbudowę linii kolejowych. Do rozwoju Sudanu 

przyczyniły się obie wojny światowe, gdyż podczas nich wzrosło zapotrzebowanie na jego 

podstawowe towary eksportowe. Należy jednak podkreślić, że beneficjentem tych 

pozytywnych zmian była przede wszystkim północ Sudanu784. 

 Sudan był kolonią wyjątkową, gdyż toczyło się w nim ożywione życie polityczne. 

Poziom rozwoju świadomości politycznej elit był zdecydowanie wyższy niż w większości 

innych terytoriów zależnych w Afryce. Wynikało to z długiej tradycji niezależności takich 

państw, jak Sułtanat Sennaru, jak również z oporu wobec rządów egipskich, szczególnie  

w okresie Mahdiji. Jak zauważa Peter Woodward, w okresie I wojny światowej 
                                                                                                                                                    
Londynu, który w obawie przed zawiązaniem sojuszu między sułtanatem a państwami centralnymi w 1916  
r. wydał rozkaz zajęcia Darfuru.”: J. Kościółek, Konflikt w Darfurze, Toruń 2010, s. 31-32. 
781 M. Ząbek, Historia Sudanu…, s. 125. 
782 Tamże, s. 129-130. 
783 P. Woodward, The Horn of Africa…, s. 20. 
784 M. Ząbek, Historia Sudanu…, s. 131-133. 
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Brytyjczycy dokonali rehabilitacji ideologii tego ruchu, gdyż miał on pierwotnie charakter 

antyturecki (antyosmański) i jako taki mógł być wykorzystany do pobudzania korzystnych 

nastrojów społecznych przeciw Imperium, sprzymierzonym z państwami centralnymi. 

Neomahdyści byli więc popierani przez Wielką Brytanię, podczas gdy ich rywale  

z muzułmańskiego bractwa chatmijja – przez Egipt. Co istotne, oba ruchy miały charakter 

nie tylko polityczny, ale też religijny. Choć islamskie w swym charakterze, były one 

również nacjonalistyczne (arabskie)785. 

W latach 40. XX w. neomahdyści i zwolennicy chatmijji stali się podstawą dwóch 

najważniejszych partii, odpowiednio Ummy i Asziggi (od 1954 r. – Narodowa Partia 

Unionistyczna, National Unionist Party, NUP). Najważniejszymi politykami pierwszej 

byli Abd ar-Rahman al-Mahdi i Sajjid Sadik al-Mahdi, natomiast drugiej – Ismail  

Al-Azhari i Sajjid Ali al-Mighrani. Obie partie różniło przede wszystkim postrzeganie 

stosunków z Egiptem – Umma była antyegipska i domagała się niepodległości, podczas 

NUP zgłaszała propozycję unii z północnym sąsiadem. Krajobraz przedniepodległościowej 

sceny politycznej w kolonii uzupełniały komunistyczny Sudański Ruch Wyzwolenia 

Narodowego (powstały w 1946 r.) oraz islamistyczna organizacja Braci Muzułmanów 

(1952 r.). Pierwszy z nich dodatkowo szukał oparcia w Federacji Sudańskich Związków 

Zawodowych (1953 r.)786. 

W okresie lat 40. i 50. XX w. Wielka Brytania popierała Ummę, Egipt natomiast 

Asziggę/NUP. Drugie z ugrupowań bojkotowało podejmowane przez Londyn działań, 

które miały przygotować Sudan do niepodległości787. Aszigga nie wzięła udziału  

w wyborach do Zgromadzenia Ustawodawczego w 1948 r., zdominowanego w efekcie 

przez Ummę. W 1952 r. ciało to przyjęło statut samorządowy, na podstawie którego  

w gestii Wielkiej Brytanii pozostawała jedynie polityka zagraniczna i sprawy południa 

kolonii. Dokument ten przewidywał również niepodległość Sudanu, jednak bez podania 

dokładnej daty788. 

W międzyczasie Egipt nie rezygnował z pretensji do kontroli nad Sudanem. 

Działania te przybrały na sile po zakończeniu II wojny światowej i były pokłosiem 

pogorszenia się stosunków brytyjsko-egipskich. Parlament w Kairze proklamował nawet 

Faruka I królem Sudanu. Egipcjanie popierali chatmijję i jej polityczne ramię – partię 
                                                 
785 P. Woodward, The Horn of Africa…, s. 19-23. 
786 Ostatecznie po rewolucji i przejęciu władzy przez Nassera w latach 50. Kair zrezygnował z roszczeń do 
sprawowania jakiejś formy kontroli nad Sudanem. Więcej o ugrupowaniach politycznych okresu 
przedniepodległościowego w Sudanie: M. Ząbek, Historia Sudanu…, s. 125-129. 
787 P. Woodward, The Horn of Africa…, s. 22. 
788 M. Ząbek, Historia Sudanu…, s. 128. 
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Aszigga/NUP, które dążyły do utworzenia wspólnego państwa z północnym sąsiadem. 

Zmianę sytuacji przyniosła rewolucja i przejęcie władzy przez Gamala Abdela Nasera  

w 1952 r. Polityk ten zrezygnował z pretensji do Sudanu, głównie w celu pozyskania 

sympatii ugrupowań politycznych w kolonii zgodnie z założeniem, że „przyjazny Sudan - 

nawet niezależny od Egiptu - jest lepszy od wrogiego terytorium zależnego.”789 W myśl 

nowej strategii już w 1953 r. Kair zgodził się na podpisanie statutu samorządowego.  

W tym samym roku odbyły się wybory parlamentarne, które wygrała NUP. Jej lider,  

Al-Azhari, objął urząd premiera. Wyraźnie słabszy wynik uzyskała Umma. Do parlamentu 

weszli również przedstawiciele Partii Południa oraz Socjalistycznej Partii Republikańskiej. 

W 1955 r. dwie największe partie – Umma i NUP – utworzyły rząd koalicyjny; uchwalono 

dekret o niepodległości oraz konstytucję. Brytyjczycy i Egipcjanie zaakceptowali te kroki, 

w efekcie czego z dniem 1 stycznia 1956 r. ogłoszona została pełna niepodległość 

Sudanu790. 

 Epoka kolonialna pogłębiła podziały w największym państwie Rogu Afryki. 

Przyczyniły się do tego wspomniane powyżej decyzje – wprowadzenie systemu rządów 

pośrednich, co oznaczało decentralizację (a więc brak centralizacji) zarządzania Sudanem, 

jak również wytyczenie zamkniętego dla muzułmanów dystryktu na południu, co 

zahamowało islamizację i arabizację, która mogła doprowadzić do wykształcenia się 

podstaw jedności ludów kondominium. Arabski i islamski rdzeń państwa sąsiadował od 

zachodu z muzułmańskim, lecz negroidalnym Darfurem, od wschodu z wyznającym islam 

niearabskim ludem Bedża, zamieszkującym te tereny już w okresie poprzedzającym najazd 

z północy w XVI w. i przywiązanym do autonomii, od południa natomiast z negroidalnymi 

i chrześcijańsko-animistycznymi grupami etnicznymi. Dopiero podczas konferencji  

w Dżubie w 1947 r. podjęto decyzję o pełnej inkorporacji południa do Sudanu jako 

państwa (wówczas jeszcze kolonii) unitarnego791. Biorąc pod uwagę fakt, że perspektywa 

niepodległości nie była wówczas odległa, posunięcie to należy ocenić jako chybione – nie 

rozwiązywało ono bowiem problemu nierówności rozwojowych, dawało natomiast elitom 

politycznym z północy argument przeciw ruchom autonomicznym. Jak się później okazało, 

dążenie południa do samostanowienia zdominowało dzieje Sudanu na ponad pół wieku. 

Po uzyskaniu niepodległości w 1956 r., państwo pogrążyło się w ostrych sporach 

politycznych pomiędzy Ludową Partią Demokratyczną (People’s Democratic Party, PDP), 

                                                 
789 R. Olivier, A. Atmore, Dzieje Afryki…, s. 261. 
790 M. Ząbek, Historia Sudanu…, s. 128-129. 
791 P. Woodward, The Horn of Africa…, s. 122. 
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Ummą i Narodową Partią Unionistyczną. Coraz wyraźniejszy stawał się także kryzys 

ekonomiczny. W tych warunkach w 1958 r. doszło do wojskowego zamachu stanu,  

w wyniku którego władzę na sześć lat objął gen. Ibrahim Abbud792. Nowy reżim 

„prozachodnią politykę poprzedniego rządu zastąpił polityką balansowania między 

Wschodem i Zachodem”793. W 1959 r. dokonał również rewizji umowy o podziale wód 

Nilu z Egiptem. Podobnie jak porozumienie zawarte w 1929 r. także ta umowa dzieliła 

wody rzeki jedynie pomiędzy Egipt i Sudan, całkowicie pomijając interesy innych 

posiadłości kolonialnych oraz niepodległej Etiopii. Kwestia ta rzutuje na stosunkach 

międzynarodowych w regionie do dnia dzisiejszego794. 

Daleko idące konsekwencje miała również polityka Abbuda wobec południa 

Sudanu. W regionie tym, zamieszkanym przez negroidalną ludność, wyznającą 

chrześcijaństwo i religie animistyczne, wojskowy reżim rozpoczął akcję arabizacji  

i islamizacji. Było to reakcją na walkę zbrojną, jaką w 1955 r., a więc jeszcze przed 

uzyskaniem niepodległości przez Sudan, podjęli żołnierze z prowincji Ekwatoria. Do 1963 

r. konflikt ten toczył się jednak z niską intensywnością, a jego nasilenie związane było z 

utworzeniem przez południowców w 1962 r. Afrykańskiego Narodowego Związku 

Dystryktów Zamkniętych Sudanu (Sudan African Closed District National Union, 

SACDNU). SACDNU został następnie przekształcony w Afrykański Narodowy Związek 

Sudanu (Sudan African National Union, SANU). Walkę zbrojną miała natomiast 

prowadzić organizacja partyzancka Anya Nya795. Co istotne, u źródeł rebelii na południu 

leżały nie tylko kwestie etniczne i religijne, ale również ekonomiczne – rozwój 

gospodarczy koncentrował się w tzw. „złotym trójkącie” pomiędzy miastami Chartum, 

Sennar i Kosti. Pozostałe obszary, w tym południe i zachód (prowincja Darfur), były 

marginalizowane w kolejnych planach rozwojowych rządu796. 

Upadek reżimu Abbuda w 1964 r. związany był zarówno z konfliktem na południu, 

kryzysem ekonomicznym, który generałowi udało się opanować tylko w ograniczonym 

stopniu, jak również z rosnącym niezadowoleniem sudańskiej elity politycznej  

i intelektualnej797. Odsunięcie wojskowych od władzy nie doprowadziło jednak do 

                                                 
792 Tamże, s. 36-38 oraz M. Ząbek, Historia Sudanu…, s. 133-134. 
793 M. Ząbek, Historia Sudanu…, s. 134-135. 
794 Kwestię traktatów o podziale wód Nilu szczegółowo omawia: A. Okoth-Owiro, The Nile Treaty. State 
Succession and International Treaty Commitments: A Case Study of The Nile Water Treaties, Nairobi 2004. 
Problem ten został poddany analizie w rozdziale III. 
795 M. Ząbek, Historia Sudanu…, s. 135-136; M. Meredith, The State of Africa…, s. 345 oraz P. Woodward, 
The Horn of Africa…, s. 39-40. 
796 P. Woodward, The Horn of Africa…, s. 41-42. 
797 M. Ząbek, Historia Sudanu…, s. 135-136. 
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rozwiązania problemów Sudanu. Podczas drugiego okresu rządów parlamentarnych (lata 

1964-1969) w znaczniej mierze powtórzono błędy z lat 1956-58. Sudańska scena 

polityczna stała się areną walk o władzę pomiędzy utworzoną w 1967 r. (z połączenia NUP 

i PDP) Demokratyczną Partią Unionistyczną (Democratic Unionist Party, DUP) i Ummą. 

W polityce zagranicznej nowe władze popierały Egipt i separatystów erytrejskich, co 

doprowadziło do sporów ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią (jako sojusznikami 

Izraela) oraz Etiopią. Pomimo rozmów z SANU nie osiągnięto porozumienia, doszło 

natomiast do dalszej eskalacji konfliktu pomiędzy Chartumem a rebeliantami, wspieranymi 

przez Hajle Sellasje798. 

W warunkach kryzysu politycznego oraz konfliktu na południu, w 1969 r. po 

władzę sięgnęła armia, na czele z płk. Jafarem Nimeirim. Nowy lider kontynuował 

początkowo politykę zagraniczną swoich poprzedników. Wsparcia poszukiwał przede 

wszystkim w Moskwie, równocześnie zacieśniając relacje z Libią i Egiptem, rządzonymi 

przez radykalnych przywódców. W 1971 r. oba państwa wsparły Nimeiriego podczas 

próby zamachu stanu, dokonanego przez komunistów pod wodzą Hashima al-Aty. 

Wydarzenie to wyznaczyło początek diametralnego zwrotu w relacjach z mocarstwami. Od 

tego czasu Sudan stopniowo oddalał się od ZSRR i zacieśniał stosunki z USA oraz 

Chinami799. 

Prawdopodobnie największym sukcesem pierwszej fazy rządów Nimeiriego było 

zawarcie w 1972 r. w Addis Abebie porozumienia z rebeliantami z Południa. Stało się to 

możliwe ze względu na równowagę sił pomiędzy walczącymi stronami oraz elastyczność 

wojskowego reżimu w kwestiach, do których politycy parlamentarni podchodzili 

bezkompromisowo800. Ruch Wyzwolenia Sudanu Południowego (Southern Sudan 

Liberation Movement, SSLM) Josepha Lagu i rząd w Chartumie uzgodnili, że południe 

uzyska szeroką autonomię w ramach Sudanu. W 1973 r. pierwszym prezydentem południa 

(i równocześnie wiceprezydentem Sudanu) został Abel Alier. Implementacja postanowień 

porozumienia z Addis Abeby nie przebiegała jednak bez problemów, a szczególnie trudne 

okazało się włączenie partyzantów z Anya Nya do regularnej armii sudańskiej. Poza 

sporami z rządem centralnym, trwały również konflikty wśród południowców, szczególnie 

                                                 
798 Tamże, s. 137-139 oraz P. Woodward, The Horn of Africa…, s. 37-42. 
799 Sudan był pierwszym krajem arabskim, który odnowił stosunki z USA po wojnie sześciodniowej w 1967 
r. Co więcej, popierał Egipt w kwestii szukania porozumienia z Izraelem. Ugodowa polityka Nimeiriego 
wobec rebeliantów na południu również spotkała się z uznaniem Waszyngtonu. Bardzo dobrze rozwijały się 
również relacje ekonomiczne obu państw - w 1978 r. powołano Sudańsko-Amerykańską Radę Biznesu. Za: 
P. Woodward, The Horn of Africa…, s. 143-144. Por. także: M. Ząbek, Historia Sudanu…, s. 140-141 i 145. 
800 P. Woodward, The Horn of Africa…, s. 44-46. 
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pomiędzy dominującymi w systemie politycznym Dinkami i pozostałymi grupami 

etnicznymi801. 

Równocześnie Sudan stopniowo pogrążał się w gospodarczej stagnacji. Kryzys 

naftowy w 1973 r. spowodował wzrost dochodów państw naftowych Zatoki Perskiej, co 

Nimeiri chciał wykorzystać, rozwijając rolnictwo i sprzedając płody rolne zamożnym 

państwom arabskim. Chybione inwestycje doprowadziły jednak do wzrostu zadłużenia 

Sudanu, co w połączeniu z korupcją i rozrostem aparatu państwowego (związanego  

z nacjonalizacją), doprowadziło do kryzysu zadłużeniowego. W 1977 r. pogarszająca się 

sytuacja zmusiła Nimeiriego do zawarcia porozumienia z politycznymi przeciwnikami – 

Sadikiem al-Mahdim i Hassanem al-Turabim (liderem Bractwa Muzułmańskiego). 

Doprowadziło to do nieporozumień z południowcami, obawiającymi się wzrostu znaczenia 

fundamentalistów. Kwestią, która wywołała nowe napięcia w Sudanie, było również 

odkrycie w 1978 r. złóż ropy naftowej w regionie Górnym Nilu. Bogactwa naturalne 

dawały nadzieję na częściowe rozwiązanie problemów gospodarczych, szybko jednak stały 

się przedmiotem sporu. W 1983 r. Nimeiri wprowadził nowy podział administracyjny 

państwa, dzieląc południe na trzy regiony: Ekwatorię, Górny Nil i Bahr El Ghazal. Przez 

polityków na południu zostało to odczytane jako próba osłabienia ich regionu w celu 

zagarnięcia przez rząd centralny dochodów z eksploatacji złóż ropy naftowej. Kolejną 

kluczową kwestią było wprowadzenie przez Nimeiriego na terenie całego państwa 

muzułmańskiego prawa szarijatu, do czego doszło również w 1983  

r. w wyniku presji rosnących w siłę radykałów Turabiego802. Wydarzenie to wyznaczyło 

początek drugiej wojny domowej w Sudanie, trwającej do początków XXI wieku. 

Kluczową postacią w walce południowców był John Garang, lider Ludowego 

Ruchu Wyzwolenia Sudanu (Sudan People’s Liberation Movement, SPLM) i jej zbrojnego 

ramienia – Ludowej Armii Wyzwolenia Sudanu (Sudan People’s Liberation Army, SPLA). 

Początkowo, polityk ten deklarował, że celem SPLM nie jest secesja południa, lecz 

budowa „nowego Sudanu”. Zdaniem Garanga konieczne było zjednoczenie 

dyskryminowanych grup etnicznych, obalenie rządu w Chartumie i wprowadzenie zasad 

świeckiego państwa, szanującego prawa wszystkich obywateli, niezależnie od koloru skóry 

i wyznania803. Apele Garanga o jedność nie spotkały się jednak ze zrozumiem Nuerów, 

                                                 
801 M. Ząbek, Historia Sudanu…, s. 142. 
802 P. Woodward, The Horn of Africa…, s. 46-52 oraz M. Meredith, The State of Africa…, s. 356-359. 
803 P. Woodward, The Horn of Africa…, s. 50-51. 
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którzy postrzegali SPLM/A jako ruch Dinków.804 Należy podkreślić, że podobnie jak 

podczas pierwszego konfliktu, zakończonego w 1972 r., także teraz południowcy uzyskali 

wsparcie z zagranicy. Głównymi sojusznikami Garanga były Etiopia (dla której osłabianie 

Sudanu stanowiło stały element polityki zagranicznej, niezależnie od ideologicznego 

podłoża rządu), Uganda (od czasu przejęcia władzy przez Museveniego w połowie lat 80.) 

oraz Libia (licząca na osłabienie Chartumu, z którym rywalizowała o wpływy  

w Czadzie)805. 

Nowa rebelia na południu oraz kryzys ekonomiczny przyczyniły się do upadku 

reżimu Nimeiriego w 1985 r. Do opierającej się dyktatorowi inteligencji dołączyły rzesze 

biednych z miast i wsi, popartych ostatecznie przez armię, która „odzwierciedlała podziały 

społeczne […] występowały również elementy osobistych i frakcyjnych kalkulacji części 

starszych oficerów”806. Upadek Nimeiriego rozpoczął trzeci okres rządów parlamentarnych 

w Sudanie, choć wybory odbyły się dopiero w 1986 r. Zwycięstwo odniosła w nich Umma, 

a jej lider – Sadik El Mahdi – został premierem koalicyjnego gabinetu, stworzonego 

wspólnie z DUP. Trzecia siła polityczna – Narodowy Front Islamski (National Islamic 

Front, NIF), partia zrzeszająca zwolenników Bractwa Muzułmańskiego, weszła w skład 

rządu w 1988 r. W tym samym roku wystąpiła jednak z koalicji, co było związane  

z zawarciem przez DUP i SPLM porozumienia, na mocy którego wprowadzanie w życie 

prawa szarijatu miało zostać zawieszone807. 

W czasie, gdy trwał konflikt na południu, na zachodzie Sudanu wybuchł kolejny 

kryzys. W prowincji Darfur uzbrajane przez rząd Sadika Al Mahdiego milicje arabskie, 

znane jako murahaliin, rozpoczęły ataki na negroidalne plemiona Darfuru. Największa 

eskalacja konfliktu miała miejsce w latach 1987-1989808. Należy jednak podkreślić, że do 

tych wydarzeń doszło w wyniku kumulacji długotrwałych procesów natury politycznej 

(marginalizacja Darfuru w sudańskim życiu politycznym, „przelewanie się” konfliktu  

z sąsiedniego Czadu i aktywna działalność Libijczyków w prowincji), gospodarczej 

(bardzo niski poziom rozwoju ekonomicznego, wynikający z braku zainteresowania rządu 

w promowaniu inwestycji w prowincji), społeczno-kulturowej (podsycane przez polityków 

w Chartumie spory pomiędzy pasterskimi ludami arabskimi i negroidalnymi plemionami 

                                                 
804 Napięcia pomiędzy poszczególnymi grupami ludności na południu były podsycane przez Chartum, 
działający zgodnie z zasadą aktul al-abid bil abid (niech niewolnik zabija niewolnika).: M. Meredith, The 
State of Africa…, s. 360. 
805 M. Ząbek, Historia Sudanu…, s. 143. 
806 P. Woodward, The Horn of Africa…, s. 52. 
807 Tamże, s. 52-54 oraz M. Ząbek, Historia Sudanu…, s. 146-149. 
808 P. Woodward, The Horn of Africa…, s. 53. 
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trudniącymi się rolnictwem) oraz ekologicznej (postępujące od dziesięcioleci procesy 

pustynnienia, które doprowadziły do zmniejszenia się areału ziemi uprawnej i pastwisk, co 

doprowadziło do rywalizacji o te zasoby)809. 

Na kryzys polityczny i konflikty na południu i zachodzie państwa nałożyło się 

załamanie gospodarcze, klęski suszy oraz głodu. Wszystko to doprowadziło do 

wojskowego zamachu stanu. 30 czerwca 1989 r. władzę w państwie ponownie przejęła 

armia, na czele z Omarem Al Baszirem. Odgrywający wiodącą rolę w zamachu oficerowie 

średniej rangi zostali wsparci przez posiadający znaczące poparcie społeczne NIF810. Ten 

niecodzienny sojusz – koalicja sił zbrojnych i radykalnych wyznawców islamu – okazał się 

wyjątkowo trwały. Zamach stanu zakończył trzeci, zaledwie czteroletni i równie nieudany 

jak poprzednie, okres rządów parlamentarnych. Konflikt na południu trwał wówczas już od 

sześciu lat. Co istotne, ważne osobistości nowej elity rządzącej miały duży wpływ na 

wybuch walk w 1983 r. Przywódca fundamentalistów, Hassan Al Turabi, był bowiem 

inspiratorem wprowadzenia szarijatu jako prawa obowiązującego w całym państwie, co 

było jednym z powodów wszczęcia walk przez południowców po jedenastu latach pokoju. 

Zmiana na szczytach władzy w Chartumie nie dawała więc nadziei na zakończenie 

konfliktu, a nawet stawiała rebeliantów w gorszym położeniu. Rok przed zamachem stanu 

SPLM zawarł porozumienie z jedną z najważniejszych partii na północy – DUP. Stanowiło 

to dowód na skuteczność negocjacji i możliwość poszukiwania pokojowego rozwiązania 

konfliktu. Oba ugrupowania wspierały ideę, w myśl której państwo sudańskie miało być 

tyglem (na wzór amerykański), w którym –  po wymieszaniu się grup etnicznych  

i kulturowych – wyłoni się jeden naród sudański. Z kolei Turabi był zwolennikiem wizji 

jądra kulturowego (opartego na wartościach muzułmańskich i afroarabskich), wokół 

którego będą się jednoczyć i integrować wszystkie grupy, różniące się od niego 

wyznaniem lub stylem życia811. 

 Pomimo tego, że po zamachu stanu działalność wszystkich partii politycznych 

została zakazana, Narodowy Front Islamski wzmacniał swoją pozycję. Odgrywał on 

bowiem wiodącą rolę w budowanym na wzór libijski systemie organizacji-kongresów, 

które miały być podstawą „niepartyjnego systemu parlamentarnego”812. Na korzyść NIF 

działały czystki w korpusie oficerskim oraz utworzenie nowej jednostki paramilitarnej, 

Ludowych Sił Obrony (People’s Defence Force, PDF). Ponadto, pod hasłami walki  
                                                 
809 J. Kościółek, Konflikt w Darfurze…, s. 14-41. 
810 M. Meredith, The State of Africa…, s. 361. 
811 M. Ząbek, Historia Sudanu…, s. 152-153. 
812 P. Woodward, The Horn of Africa…, s. 55. 
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z korupcją wśród urzędników, do służby cywilnej wprowadzono wielu zwolenników 

Frontu. NIF wydał również walkę organizacjom niezależnym od państwa, np. związkom 

zawodowym (postrzeganym jako lewicowe i stanowiące zagrożenie dla islamskich 

wartości) oraz cieszącym się popularnością i posiadającym długą tradycję bractwom 

religijnym. Promowaniu islamu i kultury arabskiej miały także służyć media oraz system 

szkolnictwa813. 

 Islamistyczny i arabski charakter nowych władz stanowił wyzwanie dla Johna 

Garanga. Jak wspomniano, w latach 80. polityk ten rozpoczął walkę, postulując nie secesję 

Południa, lecz budowę „nowego Sudanu”. Wobec zmian zachodzących w Chartumie, 

osiągnięcie tego celu w drodze negocjacji i reform stało się w praktyce niemożliwe. 

Stawiało to Garanga w trudnej sytuacji, osłabiając jego pozycję w SPLM, i tak już 

nadwyrężoną przez oskarżenia o zapędy dyktatorskie oraz trybalizm. Co więcej, w 1991  

r. obalony został reżim Mengistu Hajle Mariama, dotychczas wspierający południowców. 

Nowy rząd w Addis Abebie zerwał z polityką poprzedników, wstrzymując pomoc dla 

ugrupowania Garanga. Wobec tych wydarzeń, w sierpniu 1991 r. doszło do rozłamu  

w SPLM. Organizacja podzieliła się wzdłuż linii etnicznych, choć wydaje się, że dużą rolę 

odegrały ambicje przywódców, wykorzystujących podziały etniczne dla realizacji swoich 

osobistych celów. Opowiadający się za secesją Południa Riek Machar i Lam Akol założyli 

SPLA United, zrzeszające głównie Nuerów. Zwolennicy Garanga, w dalszym ciągu 

promujący ideę „nowego Sudanu” (a więc sprzeciwiający się utworzeniu własnego 

państwa) i pochodzący głównie z jego grupy etnicznej Dinka, byli odtąd nazywani SPLA 

Mainstream814. 

 Podziały na południu działały na korzyść rządu centralnego i były przyczyną 

usztywnienia stanowiska przez władze w Chartumie. Wierzono bowiem, że wobec sporów 

w łonie SPLM/A, wycofania wsparcia etiopskiego dla rebeliantów oraz napływającej  

z Iranu pomocy wojskowej, militarne zwycięstwo na południu jest możliwe. Do początku 

1993 r. armia rządowa zepchnęła SPLM/A do zachodniej Ekwatorii, kontrolowała więc 

niemal całe południe państwa. Jednocześnie pojawiły się doniesienia o aktach ludobójstwa, 

popełnianych przez żołnierzy w Górach Nuba815. Militarne sukcesy nie oznaczały 

zakończenia konfliktu, gdyż rebelianci byli wspierani przez Stany Zjednoczone i Izrael, jak 

również państwa regionu, przede wszystkim Ugandę. Do walki SPLM z rządem  

                                                 
813 Tamże, s. 56. 
814 Tamże, s. 58 oraz P. Wiatrowski, Sudan pod rządami fundamentalistów (1989-1995), s. 160-161. 
815 P. Wiatrowski, Sudan pod rządami…, s. 163. 
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w Chartumie przychylnie odnosiły się też inne państwa regionu. W 1995 r. w stolicy 

Erytrei odbyła się konferencja, w której udział wzięli liderzy ugrupowań politycznych 

sprzeciwiających się reżimowi, zrzeszonych w Narodowym Sojuszu Demokratycznym 

(National Democratic Alliance, NDA), oraz przedstawiciele ludów Fur, Bedża i Nuba. 

Zadeklarowano wówczas, że w celu budowy demokratycznego, świeckiego państwa 

sudańskiego, respektującego prawa wszystkich obywateli, konieczne jest obalenie reżimu 

Baszira816. 

 Oprócz prowadzenia walki zbrojnej i poszukiwania poparcia w Sudanie i za granicą, 

południowcy podjęli również kroki polityczne. Podczas konferencji SPLM w 1994  

r. Garang ogłosił powstanie Nowego Sudanu, w skład którego wchodziły prowincje 

południowe oraz południowe części Kordofanu i Nilu Błękitnego. Było to świadectwo 

ewolucji stanowiska tego polityka, który wcześniej deklarował, że celem SPLM nie jest 

secesja. Krok ten został zignorowany przez rząd w Chartumie, jednak nie pozostał bez 

wpływu na toczące się pod auspicjami IGADD rozmowy pokojowe. Ta organizacja 

subregionalna wzięła na siebie ciężar negocjacji, gdyż reżim w Chartumie znajdował się  

w międzynarodowej izolacji i nie cieszył się zaufaniem podmiotów spoza regionu.  

W ramach IGADD w 1993 r. – a więc w czasie, gdy zdecydowaną przewagę posiadał 

reżim Baszira, ale jednocześnie jego władza w Sudanie nie była jeszcze ugruntowana – 

utworzono Komitet Pokoju. W jego skład weszli szefowie państw i rządów Etiopii, Erytrei, 

Kenii i Ugandy (państw aktywnie wspierających SPLM/A). Negocjacje zwaśnionych stron 

pod auspicjami Komitetu rozpoczęły się w marcu 1994 r. W toku rozmów wypracowano 

Deklarację Zasad, mającą stanowić podstawę dalszych prac nad rozwiązaniem konfliktu. 

Do najistotniejszych zasad zaliczono prawo do samostanowienia, ale równocześnie jedność 

Sudanu jako państwa demokratycznego, świeckiego i respektującego prawa człowieka817. 

Rząd w Chartumie, który najpierw zaakceptował Deklarację, następnie wycofał zgodę na 

jej przyjęcie. Prezydent Baszir podpisał dokument dopiero w lipcu 1997 r. Jednocześnie 

politycy z północy starali się podsycać podziały na południu. W 1997 r. zawarto 

porozumienie o zakończeniu konfliktu pomiędzy rządem i rebeliantami spoza SPLM/A818. 

 Po podpisaniu Deklaracji Zasad wydawało się, że ponownie mogą rozpocząć się 

konstruktywne  negocjacje. Jednak rosnące napięcie – a wreszcie wojna – między Etiopią  

i Erytreą (a więc dwoma z czterech państw IGAD biorących udział w negocjacjach), 
                                                 
816 Tamże, s. 168-169. 
817 J. Young, Sudan IGAD Peace Process: an Evaluation, Sudan Tribune, 
<http://www.sudantribune.com/IMG/pdf/Igad_in_Sudan_Peace_Process.pdf>, (dostęp z 12.02.2013), s. 9. 
818 P. Woodward, The Horn of Africa… s. 60. 
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doprowadziło do załamania się rozmów. Nowe projekty z lat 1999-2000 również 

zakończyły się niepowodzeniem819. IGAD wystąpiła z kolejną inicjatywą pokojową  

w styczniu 2002 r. Największe zaangażowanie wykazywała Kenia, motywowana przez 

USA, dla których waga kwestii sudańskiej po rozpoczęciu wojny z terroryzmem znacząco 

wzrosła. Specjalny wysłannik IGAD, kenijski generał Lazaro Sumbeiywo, starał się nie 

ulegać wpływom Amerykanów. Świadczy o tym m.in. to, że najważniejszy dokument 

wypracowany w toku negocjacji – tzw. Protokół z Machakos, podpisany 20 lipca 2002 r. – 

nie spełniał wszystkich oczekiwań Waszyngtonu820. Sam dokument stanowił okrojoną 

wersję Deklaracji Zasad z 1994 r. Mimo słabości, stał się jednak efektywną podstawą 

dalszych negocjacji821. W 2002 r. doszło do ponownego zjednoczenia najważniejszych 

frakcji SPLM/A, w tym tych, w których przywództwo sprawowali Garang i Machar. 

Skonsolidowanie ruchu południowców wzmocniło ich pozycję w negocjacjach z rządem. 

Chartum, który dodatkowo zmagał się z narastającym kryzysem w Darfurze, godził się na 

kolejne ustępstwa. W celu ułatwiania kontaktów pomiędzy stronami i wspierania wysiłków 

IGAD, Rada Bezpieczeństwa ONZ powołała polityczną Wstępną Misję Organizacji 

Narodów Zjednoczonych w Sudanie (United Nations Advance Mission in the Sudan, 

UNAMIS)822. Ostatecznie negocjacje zakończyły się podpisaniem w Nairobi 9 stycznia 

2005 r. Całościowego Porozumienia Pokojowego (Comprehensive Peace Agreement, 

CPA)823. 

 Całościowe Porozumienie Pokojowe zawierało szereg porozumień, przyjmowanych 

systematycznie od 2002 r. i regulujących sporne kwestie, jakie narosły w trakcie 

kilkudziesięcioletniego konfliktu. Najważniejszym postanowieniem CPA było 

uregulowanie statusu Południa: strony zgodziły się, że uzyska ono autonomię na okres 

sześciu lat, po czym – w 2011 r. – odbędzie się referendum, w którym ludność regionu 

zdecyduje o niepodległości bądź pozostaniu w ramach Sudanu. Północ i Południe miały 

utrzymywać oddzielne siły zbrojne. W ciągu dwóch i pół roku wojska rządowe miały 

                                                 
819 J. Young, op. cit., s. 10-11. 
820 Tamże, s. 12-14. 
821 „Podczas gdy Deklaracja Zasad stanowiła, że prawo Południa do samostanowienia będzie następstwem 
ewentualnej porażki rządu centralnego we wprowadzaniu zasad demokracji, sekularyzmu i sprawiedliwego 
podziału zasobów, Protokół z Machakos nadał Południu prawo do samostanowienia po okresie 
przejściowym, niezależnie od zmian w państwie.”: Tamże, s. 15. 

822 UNMIS - United Nations Mission in the Sudan, United Nations, 
<http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmis/background.shtml>, dostęp z 12.02.2013. 
823 Tekst porozumienia dostępny jest na stronach serwisu internetowego Organizacji Narodów 
Zjednoczonych pod adresem <http://unmis.unmissions.org/Portals/UNMIS/Documents/General/cpa-en.pdf>, 
dostęp z 12.02.2013. 
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wycofać się z Południa, natomiast SPLA dawano osiem miesięcy na opuszczenie Północy. 

Równocześnie przewidziano utworzenie wspólnych jednostek, liczących 21 000 żołnierzy 

(po 10 500 z Północy i Południa), które miały zostać rozmieszczone na obszarach spornych 

(Abyei, stan Nil Błękitny, Góry Nuba). Abyei uzyskiwało specjalny status 

administracyjny, a mieszkańcy tego terytorium mieli zdecydować o przynależności do 

Północy lub Południa w referendum. Z kolei w Górach Nuba i stanie Nil Błękitny miały się 

odbyć „konsultacje ludowe”, po których miano określić przyszły status tych obszarów824. 

W wyniku zawarcia CPA państwo sudańskie stawało się de facto konfederacją, kierowaną 

przez Rząd Jedności Narodowej. Prezydentem państwa pozostawał Baszir, natomiast 

funkcję wiceprezydenta Sudanu (i prezydenta regionu południowego) objął John Garang.  

W kontrowersyjnej kwestii podziału zysków z eksploatacji złóż ropy naftowej zgodzono 

się na kompromisową formułę 50:50. Z kolei prawo szarijatu nie mogło być stosowane 

wobec osób wyznających religie inne niż islam825. 

 Do nadzorowania implementacji postanowień CPA powołano Misję Narodów 

Zjednoczonych w Sudanie (United Nations Mission in the Sudan, UNMIS). Utworzona na 

mocy rezolucji nr 1590 z 24 marca 2005 r.826 liczyła około 9700 żołnierzy i obserwatorów 

wojskowych oraz ponad 600 oficerów policji. Funkcjonowała do końca lipca 2011  

r., kiedy została zastąpiona przez Misję Narodów Zjednoczonych w Sudanie Południowym 

(United Nations Mission in South Sudan, UNMISS)827. Pierwszym wyzwaniem dla 

wprowadzenia w życie CPA była śmierć Johna Garanga. Wiceprezydent Południa zginął  

w katastrofie lotniczej zaledwie trzy tygodnie po zaprzysiężeniu, a na stanowisku zastąpił 

go Salva Kiir Mayardit. Nowy lider zdołał utrzymać względy spokój w swoim regionie. 

Pomiędzy stronami porozumienia wciąż dochodziło jednak do sporów, co doprowadziło do 

wycofania się SPLM z Rządu Jedności Narodowej w październiku 2007 r. Po 

uregulowaniu niektórych kwestii, w tym szczególnie rozmieszczenia wojsk wzdłuż granicy 

i terminu ostatecznego wycofania wojsk rządowych z Południa, południowcy powrócili do 

                                                 
824 Sudan: The Nuba Mountains - straddling the north-south divide, IRIN News, 12.11.2009, 
<http://www.irinnews.org/Report/86994/SUDAN-The-Nuba-Mountains-straddling-the-north-south-divide>, 
dostęp z 12.02.2013. 
825 Sudan Comprehensive Peace Agreement (CPA), 9 January 2005, ISS, 
<http://www.iss.co.za/af/profiles/Sudan/darfur/cpaprov.htm>, dostęp z 12.02.2013. 
826 United Nations Security Council Resolution 1590 (2005), S/RES/1590(2005), 24 March 2005, 
<http://www.unhcr.org/refworld/docid/42bc14d44.html>, dostęp z 12.02.2013. 
827 UNMIS - United Nations Mission in the Sudan, United Nations, 
<http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmis/facts.shtml>, dostęp z 12.02.2013. 
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rządu w grudniu 2007828. Najbardziej kontrowersyjny problem – przyszłość Abyei – nie 

został jednak ostatecznie uregulowany829. Problem ten zostanie poddany analizie w części 

rozdziału poświęconej operacji UNISFA.  

 W dniach 9-15 stycznia 2011 r. przeprowadzono referendum niepodległościowe w 

Sudanie Południowym. Według podanych miesiąc później wyników, niemal  

99%  mieszkańców (prawie 3,8 mln) opowiedziało się za utworzeniem niepodległego 

państwa830. W konsekwencji 9 lipca 2011 r. ogłoszono niepodległość państwa. Na 

stanowisku prezydenta pozostał Salva Kiir, natomiast wiceprezydentem został Riek 

Machar831. „Wspierać rząd Sudanu Południowego w procesie politycznej transformacji, 

zarządzaniu i ustanowieniu władzy państwowej, w tym w formowaniu policji” miała misja 

UNMISS, powstała z przekształcenia UNMIS832. Skala wyzwań, jaka stoi przed władzami 

w Jubie i wspierającą je wspólnotą międzynarodową, jest ogromna. Konieczna jest budowa 

sprawnego systemu administracji publicznej oraz sił bezpieczeństwa, niezależnych od 

SPLA. W państwie trwają walki pomiędzy niektórymi plemionami, które nierzadko 

przybierają postać tzw. cattle vendetta833. Gospodarka w całości uzależniona jest od 

dochodów z eksportu ropy naftowej, co czyni ją wrażliwą na wahania cen tego surowca. 

Ze względu na bardzo niski poziom produkcji rolnej, wielu mieszkańców Sudanu 

                                                 
828 Ostatnie oddziały wojsk rządowych opuściły Południe na początku stycznia 2008 r. Por. North Sudan 
troops complete southern withdrawal: ex rebels, AFP Google, 8.01.2008, 
<http://afp.google.com/article/ALeqM5iNfis0IPhNcXbXruOh9lAQmQQxvw>, dostęp z 12.02.2013. 
829 Sudan’s SPLM to rejoin national government, Sudan Tribune, 11.12.2007, 
<http://www.sudantribune.com/Sudan-s-SPLM-to-rejoin-national,25130>, dostęp z 12.02.2013. 
830 South Sudan backs independence, BBC News, 7.02.2011, <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-
12379431>, dostęp z 12.02.2013. 
831 G. Joselow, South Sudan Celebrates First Independence Day, Voice of America, 09.07.2013, 
<http://www.voanews.com/content/sout-sudan-celebrates-independence-aniversary/1365331.html>, dostęp  
z 12.02.2013 oraz Dr Riek Machar Teny, Government of South Sudan, <http://www.goss-
online.org/magnoliaPublic/en/president/vice.html>, dostęp z 12.02.2013. 
832 UNMISS - United Nations Mission in South Sudan. Background, United Nations, 
<http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmiss/background.shtml>, dostęp z 12.02.2013 oraz 
UNMISS - United Nations Mission in South Sudan. Mandate, United Nations, 
<http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmiss/mandate.shtml>, dostęp z 12.02.2013. 
833 „Do tradycji wielu spośród ponad dwustu grup etnicznych należy uprowadzanie bydła, które jest jedyną 
lokatą kapitału i gwarantem posiadania rodziny. Żona kosztuje średnio 40 krów. W Boże Narodzenie 6 tys. 
wojowników z plemienia Lou Nuer zaatakowało w akcie zemsty plemię Murli. Kilkaset osób zginęło,  
a ponad 50 tys. szuka schronienia w buszu. Nuerowie odbili również kilkadziesiąt tysięcy sztuk bydła. 
Plemię Murli w niedzielę przystąpiło do kontrataku, zabijając kilkadziesiąt osób. <<Walki te należą do 
tradycji; niestety tradycyjne włócznie zostały zamienione na karabiny maszynowe i dlatego ginie tylu ludzi. 
Wojownicy wyposażeni są nawet w telefony satelitarne>> - powiedział PAP jeden z żołnierzy misji ONZ  
w Sudanie Południowym, która wysłała swoje oddziały w rejon walk plemiennych w stanie Jonglei. W 2011 
r. na skutek lokalnych walk zginęło 3 tys. ludzi, a ponad 300 tys. opuściło swe domy.”: Rok temu była 
radość, dziś korupcja, inflacja i walki, TVN 24, 09.01.2012, <http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-
swiata,2/rok-temu-byla-radosc-dzis-korupcja-inflacja-i-walki,196708.html>, dostęp z 12.02.2013.  
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Południowego potrzebuje pomocy żywnościowej834. Na dodatek do nowego państwa 

systematycznie przybywają jego obywatele, przebywający dotąd w Sudanie, jak również 

uchodźcy z Kordofanu Południowego i Nilu Błękitnego835. Łączną liczbę uchodźców 

zewnętrznych i wewnętrznych w styczniu 2013 r. UNHCR szacował na 835 000836. 

 
Mapa 5.1.: Sudan i Sudan Południowy 

 
Źródło: Sudan and South Sudan, Enough Project, <http://www.enoughproject.org/conflicts/sudans>, dostęp 
z 31.01.2015. 

 

 Podczas budowania nowego państwa oparto się na jednym ugrupowaniu politycznym 

– SPLM oraz jednej organizacji militarnej – SPLA, która stała się armią rządową. Pomimo 

zmiany nazwy na Siły Zbrojne Sudanu Południowego (South Sudan Armed Forces, SSAF), 

dokonanej w 2011 r., dominującą rolę w armii zachowują byli członkowie SPLA. SPLM 

pozostaje główną siłą polityczną – tuż po uzyskaniu niepodległości w 2011 r., Ruch 

kontrolował 26 z 29 ministerstw i 94% miejsc w parlamencie, a jego przedstawiciele 

                                                 
834 Tamże. W październiku 2012 r. Światowy Program Żywnościowy donosił, że 40 % gospodarstw 
domowych w Sudanie Południowym ma problemy z dostępem do żywności (ang. food insecurity), w tym 
10% znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Por. South Sudan Food Security Monitoring. Round 8, October 
2012. World Food Programme, 
<http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp253180.pdf>, dostęp z 12.02.2013. 
835 2013 UNHCR country operations profile - South Sudan, UNHCR, 
<http://www.unhcr.org/pages/4e43cb466.html>, dostęp z 12.02.2013. 
836 UNHCR South Sudan, UNHCR, <http://www.unhcr.org/50a9f8220.html>, dostęp z 12.02.2013. 
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sprawowali urząd gubernatora w 9 na 10 stanów837. Dane te mogłyby sugerować, iż system 

polityczny Sudanu Południowego ma charakter niedemokratyczny i jest zdominowany 

przez jedno ugrupowanie. Wniosek ten należy jednak uzupełnić o istotne zastrzeżenie. 

SPLM jest wewnętrznie podzielony, a walki w obrębie tej organizacji bywają ostrzejsze 

niż pomiędzy partią i grupami opozycyjnymi838. Próbę skonsolidowania SPLM poprzez 

usunięcie z rządu głównych oponentów i potencjalnych rywali w wyborach w 2015  

r. podjął w lipcu 2013 r. Salva Kiir. Prezydent zdymisjonował wówczas kilku 

prominentnych polityków, na czele z Riekem Macharem839. Wiceprezydent otwarcie 

deklarował chęć objęcia urzędu prezydenta i stanowił największe zagrożenie dla władzy 

Kiira. Wykluczenie rywala spotkało się z reakcją jego zwolenników – 15 grudnia 2013  

r. w stolicy państwa rozpoczęły się walki, opisane przez prezydenta jako próba zamachu 

stanu840.  Wkrótce do starć zbrojnych zaczęło dochodzić na wschodzie i północy Sudanu 

Południowego, przede wszystkim w stanach Jonglei i Unity841. 

 Utworzenie nowego państwa, całkowicie niezależnego od Chartumu, nie oznaczało 

końca napięć pomiędzy Północą i Południem. Problem Abyei nie był jedynym czynnikiem 

konfliktogennym w relacjach pomiędzy Północą i Południem. Wątpliwości budziła 

również przynależność państwowa dwóch pozostałych obszarów spornych – Nilu 

Błękitnego i Kordofanu Południowego. Walki z rządem centralnym, które wybuchły  

w 2011 r., prowadziła w tym przypadku nie SPLA, lecz formalnie niezależna od niej 

organizacja, SPLM-North. Przewidziane w CPA „konsultacje ludowe” nigdy się nie 

odbyły842. Kwestie terytorialne nie są jedynymi czynnikami, wpływającymi na stosunki 

pomiędzy Sudanem i Sudanem Południowym. Powiązane z nimi pozostają problemy 

ekonomiczne, przede wszystkim podział złóż ropy naftowej oraz zysków pochodzących  

z jej sprzedaży. W wyniku postanowień CPA około 75% złóż znalazło na terytorium 
                                                 
837 W. Lacher, South Sudan: International State-Building and its Limits, SWP Research Paper, February 
2012, <http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2012_RP04_lac.pdf> , 
dostęp z 2.01.2013, s.17. 
838 Tamże, s. 18. 
839 South Sudan’s President Kiir sacks entire cabinet, Deutsche Welle, 23.07.2013, 
<http://www.dw.de/south-sudans-president-kiir-sacks-entire-cabinet/a-16972607>, dostęp z 2.01.2014. 
840 S Sudan president says coup attempt <<foiled>>, Al Jazeera, 16.12.2013, 
<http://www.aljazeera.com/news/africa/2013/12/s-sudan-president-says-coup-attempt-foiled-
2013121613417331572.html>, dostęp z 2.01.2014. 
841 South Sudan fighting continues ahead of Ethiopia talks, BBC News, 2.01.2014, 
<http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-25573882>, dostęp z 2.01.2014. 
842 Sudan’s hidden conflict: Rebels, raids and refugees, BBC News, 09.03.2012, 
<http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-17276865>, dostęp z 12.02.2013; Sudan: The Nuba Mountains - 
straddling the north-south divide, IRIN News, 12.11.2009, 
<http://www.irinnews.org/Report/86994/SUDAN-The-Nuba-Mountains-straddling-the-north-south-divide>, 
dostęp z 12.02.2013 oraz P. Martell, Will Sudan’s Nuba Mountains be left high and dry?, BBC News, 
24.11.2009, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8368189.stm>, dostęp z 12.02.2013. 
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Sudanu Południowego. Tymczasem infrastruktura transportowa, w tym szczególnie 

kluczowy ropociąg GNOP (Greater Nile Oil Pipeline) oraz terminal morski w Port Sudan 

znajdują się pod kontrolą rządu w Chartumie. Oznacza to, że do momentu pozyskania 

alternatywnych dróg eksportu ropy naftowej, Juba może sprzedawać swój najcenniejszy 

surowiec i źródło ponad 90% przychodów budżetu wyłącznie za pośrednictwem 

Chartumu. Wkrótce po ogłoszeniu niepodległości przez Sudan Południowy doszło do 

pierwszych sporów. Rząd w Jubie twierdził, że Sudan przywłaszcza część ropy naftowej, 

importowanej przez GNOP, jak również dyktuje bardzo wysokie opłaty za transfer 

surowca, dziesięciokrotnie przekraczające standardy światowe. Doprowadziło to do 

zaprzestania wydobycia przez Sudan Południowy w styczniu 2012 r.843 Z kolei pod koniec 

marca 2012 r. armia południowosudańska zajęła złoże Heglig, w wyniku decyzji haskiego 

Stałego Trybunału Arbitrażowego przyznane stronie północnej844. Kilka dni później 

wojska sudańskie przeprowadziły ofensywę, w wyniku której odbiły Heglig845. Zwaśnione 

strony zgodziły się na rozstrzygnięcie sporu w drodze negocjacji, które zakończyły się 

zawarciem porozumienia w Addis Abebie we wrześniu 2012 r. Co istotne, jego zapisy 

dotyczyły tylko niektórych spornych kwestii (np. opłat za tranzyt ropy naftowej), nie 

regulując innych, takich jak status Abyei846. Stosunki pomiędzy dwoma państwami 

sudańskimi wciąż pozostają więc napięte, choć zawieranie kolejnych porozumień, 

regulujących pomniejsze kwestie, daje nadzieję na stopniowo wygaszanie sporu847. 

 

 
                                                 
843 N. Colombant, Growing Sudan, South Sudan Oil Impasse Has High Stakes, Voice of America, 
03.02.2012, <http://www.voanews.com/content/growing-sudan-south-sudan-oil-impasse-has-high-stakes-
138712714/159556.html>, dostęp z 12.02.2013. 
844 Sudan and South Sudan in fierce oil border clashes, BBC News, 27.03.2012, 
<http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-17515209>, dostęp z 12.02.2013. Sekretarz Generalny ONZ Ban 
Ki Moon stwierdził, że Sudan Południowy zajął Heglig nielegalnie: UN says South Sudan seized Heglig oil 
field illegally, BBC News, 19.04.2013, <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-17780226>, dostęp  
z 12.02.2013. 
845 Sudanese forces ‘liberate Heglig town’, Al Jazeera English,  21.04.2012, 
<http://www.aljazeera.com/video/africa/2012/04/2012420121142587117.html>, dostęp z 12.02.2013. 
Analizę konfliktu o Heglig zawiera artykuł: D.H. Johnson, The Heglig oil dispute between Sudan and South 
Sudan, “Journal of Eastern African Studies”, Vol. 6, No. 3, August 2012, s. 561-569. 
846 Sudan and South Sudan ‘agree oil deal, BBC News, 27.09.2012, <http://www.bbc.co.uk/news/world-
africa-19738921>, dostęp z 12.02.2013. Szczegółowa analiza porozumienia dostępna jest pod adresem:  
A. Verjee, Sudan: Reviewing The Addis Ababa Peace Agreements 2012 (Part I), African Arguments, 
05.10.2012, <http://africanarguments.org/2012/10/05/sudan-reviewing-the-addis-ababa-peace-agreements-
2012-%E2%80%93-by-aly-verjee/>, dostęp z 12.02.2013 oraz A. Verjee, Sudan: Reviewing The Addis 
Ababa Peace Agreements 2012 (Part II), All Africa, <http://allafrica.com/stories/201210191305.html>, 
dostęp z 12.02.2013. 
847 W styczniu 2013 r., w wyniku toczących się w Addis Abebie negocjacji, strony zgodziły się na 
utworzenie wzdłuż granicy strefy buforowej.: Sudan Południowy wycofuje wojska ze spornego pogranicza, 
Rzeczpospolita, 18.01.2013, <http://www.rp.pl/artykul/69992,971443.html>, dostęp z 12.02.2013. 
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5.2. Misja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Sudanie 
 Zaangażowanie ONZ w rozwiązanie konfliktów w Sudanie sięga okresu zimnej 

wojny. Pomimo faktu, że konflikt zbrojny w tym państwie toczył się od czasu uzyskania 

przezeń niepodległości w 1956 r. (z jedenastoletnią przerwą w latach 1972-1985), 

Organizacja nie zdecydowała się na wysłanie operacji pokojowej do Sudanu aż do 2005  

r. Wówczas, w celu wsparcia implementacji Całościowego Porozumienia Pokojowego 

(Comprehensive Peace Agreement, CPA), Rada Bezpieczeństwa powołała Misję 

Organizacji Narodów Zjednoczonych w Sudanie (United Nations Mission in the Sudan, 

UNMIS). 

 Na poziomie państwowym, przyczyn powołania UNMIS należy poszukiwać  

w niestabilności wewnętrznej Sudanu, szczególnie w toczącym się przez kilkadziesiąt lat 

konflikcie rządu w Chartumie z ruchami secesjonistycznymi na południu państwa. 

Kończące wojnę domową CPA przewidywało istotne wsparcie społeczności 

międzynarodowej w okresie przejściowym, który miał się zakończyć referendum 

niepodległościowym w południowej części Sudanu na początku 2011 r. Przedstawiciele 

ONZ mieli m.in. stać na czele Wspólnego Komitetu Wojskowego ds. Zawieszenia Broni 

(Ceasefire Joint Military Committee)848. Porozumienie pokojowe zawierało również szereg 

zapisów, które wymagały obecności międzynarodowych obserwatorów, np. Sudańskie Siły 

Zbrojne (Sudanese Armed Forces, SAF), czyli wojsko podległe rządowi w Chartumie, 

miały zostać wycofane z Sudanu Południowego, natomiast Armia Wyzwolenia Ludów 

Sudanu (Sudan’s People Liberation Army, SPLA) zobowiązana była do opuszczenia 

północnej części terytorium Sudanu. Ponadto, Ruch Wyzwolenia Ludów Sudanu (Sudan’s 

People Liberation Movement, SPLM) stał przed koniecznością przekształcenia z ruchu 

narodowowyzwoleńczego w partię polityczną. Na południu Sudanu, gdzie od kilku dekad 

toczył się konflikt zbrojny, konieczna była odbudowa (w praktyce budowa) systemu 

administracyjnego. Ponadto, jednym z celów CPA było sprawienie, by jedność Sudanu 

była atrakcyjna dla mieszkańców północy i  południa państwa (making unity attractive).  

W tym celu konieczne było przeprowadzenie szeregu reform systemu politycznego  

i gospodarczo-społecznego. UNMIS została powołana, by wspierać rząd w Chartumie  

(i de facto niezależny rząd w Jubie) w realizacji wyżej wymienionych celów. 

 Na poziomie subregionalnym – Rogu Afryki – UNMIS zyskała poparcie państw 

IGAD, o czym świadczy m.in. wysłanie w 2010 r. do Juby przez państwa należące do tej 
                                                 
848 Report of the Secretary-General on the Sudan, 23 June 2005, S/2005/411, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2005/411>, s. 7, dostęp z 21.04.2014. 
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organizacji około 200 pracowników służby cywilnej, których zadaniem było wspieranie 

rządu Kiira w budowie potencjału urzędów centralnych przyszłego państwa849. IGAD 

aktywnie wsparła wysiłki mediacyjne, które doprowadziły do zawarcia CPA. Działania na 

rzecz zakończenia konfliktu wewnętrznego w Sudanie zyskały aprobatę przede wszystkim 

Kenii, Etiopii i Ugandy. Niestabilność największego państwa regionu miała negatywny 

wpływ na ich bezpieczeństwo. Choć deklarowanym celem Nairobi, Addis Abeby  

i Kampali było zachowanie jedności Sudanu, faktycznie państwa te liczyły na osłabienie 

rządu w Chartumie. Obdarzony silną autonomią region południowy lub niepodległe 

państwo południowosudańskie stanowiło bowiem dogodne pole do ekspansji 

ekonomicznej. Ponadto, słabszy (lub podzielony) Sudan poprawiał pozycję Etiopii  

w narastającym sporze o podział wód Nilu, gdyż Chartum był najbliższym sojusznikiem 

Egiptu – rywala Addis Abeby. UNMIS wpisywała się więc w interesy najważniejszych 

państw Rogu Afryki. 

 Na poziomie regionalnym (kontynentu afrykańskiego) i globalnym poparcie dla 

UNMIS wynikało z przekonania o konieczności wsparcia procesów pokojowych  

w Sudanie. Wydaje się, że dla ONZ i państw zachodnich UNMIS stanowiła rozwiązanie, 

pozwalające na „zachowanie twarzy” wobec niemożności podjęcia bardziej 

zdecydowanych działań w Darfurze. Należy bowiem nadmienić, że celem operacji było nie 

tylko wspomaganie implementacji CPA (dotyczącego konfliktu rządu w Chartumie  

z secesjonistami z południa), ale także doprowadzenie do zakończenia konfliktów na 

wschodzie państwa (lud Bedża vs. rząd) oraz w Darfurze. Pomimo tych deklaracji, 

skupienie personelu i wysiłków na południu i w Chartumie świadczyło o zaangażowaniu 

we wspieranie reform władzy centralnej oraz w budowanie potencjału rządu regionalnego  

w Jubie. Dla państw afrykańskich działania ONZ miały charakter wspomagający wobec 

Misji Unii Afrykańskiej w Sudanie (African Union Mission in the Sudan, AMIS). Operacja 

ta stanowiła odpowiedź na konflikt w Darfurze. Wobec bardzo ograniczonych zdolności 

UA do prowadzenia operacji pokojowych, zorganizowanie kolejnej dużej operacji w tym 

samym czasie przekraczało możliwości Unii. W tym kontekście zaangażowanie ONZ  

w pomoc w implementacji CPA stanowiło dogodne rozwiązanie dla państw afrykańskich. 

 

 

 

                                                 
849 Report of the Secretary-General on the Sudan, 14 October 2010, S/2010/528, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2010/528>, s. 10-11, dostęp z 21.04.2014. 
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5.2.1. Powołanie 

 Jeszcze w trakcie negocjacji nad ostatecznym kształtem CPA, na mocy rezolucji 

1547 (2004) z 11 czerwca 2004 r., Rada Bezpieczeństwa ONZ powołała Wstęną Misję 

Organizacji Narodów Zjednoczonych w Sudanie. Zadaniem misji politycznej UNAMIS, na 

której czele stanął Jan Pronk, było „ułatwianie kontaktów pomiędzy stronami [rządem  

w Chartumie i SPLM/A – przyp. K.T.] oraz przygotowanie wprowadzenia operacji 

wsparcia pokoju po podpisaniu Całościowego Porozumienia Pokojowego”850. Decyzję  

o przeprowadzeniu tej operacji Rada Bezpieczeństwa miała podjąć w późniejszym terminie 

w oparciu o rekomendacje, przedstawione przez Sekretarza Generalnego851.  Do zawarcia 

CPA doszło 9 stycznia 2005 r. Jeszcze w tym samym miesiącu (w raporcie z 31 stycznia) 

Kofi Annan zaproponował utworzenie Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych  

w Sudanie852. Kilka tygodni później Rada Bezpieczeństwa, na mocy rezolucji nr 1590 

(2005) z 24 marca 2005 r. ustanowiła UNMIS, przychylając się do rekomendacji 

Sekretarza Generalnego853. Liczebność personelu operacji ustalono na 10 000 żołnierzy  

i 715 policjantów854. 

 

5.2.2. Mandat 

 We wspomnianej rezolucji nr 1590 (2005) Rada Bezpieczeństwa określiła mandat 

UNMIS. Do zadań operacji należało: 

a. Wspieranie implementacji CPA poprzez: 

a. Monitorowanie i weryfikację wprowadzania w życie zapisów CPA oraz 

prowadzenie dochodzeń w przypadkach ich naruszeń, 

b. Współpracę z donatorami w tworzeniu Wspólnych Jednostek 

Zintegrowanych, 

c. Obserwowanie ruchów wojsk i ich ponownego rozmieszczenia w zgodzie  

z Porozumieniem o Zawieszeniu Broni, 

d. Pomoc w tworzeniu programu rozbrojenia, demobilizacji i reintegracji, 

m.in. poprzez gromadzenie i niszczenie broni, 

e. Prowadzenie kampanii informacyjnej na temat CPA, 
                                                 
850 United Nations Security Council Resolution 1547 (2004), 11 June 2004, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1547(2004)>, dostęp 21.04.2014. 
851 Tamże. 
852 Report of the Secretary-General on the Sudan, 31 January 2005, S/2005/57, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2005/57>, s. 8, dostęp z 21.04.2014. 
853 United Nations Security Council Resolution 1590 (2005), 24 March 2005, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1590(2005)>, dostęp z 21.04.2014. 
854 Tamże. 
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f. Pomoc w reformie i rozwoju policji w Sudanie, 

g. Pomoc w promowaniu rządów prawa, 

h. Promowanie praw człowieka, 

i. Wpieranie przygotowań do wyborów i referendów, 

b. Wspomaganie i koordynowanie dobrowolnego powrotu uchodźców i osób 

wewnętrznie wysiedlonych, jak również dostarczania pomocy humanitarnej, 

„poprzez pomoc w ustanowieniu koniecznych warunków bezpieczeństwa”, 

c. Pomoc w akcji usuwania min, 

d. Promowanie i ochrona praw człowieka oraz koordynowanie międzynarodowych 

wysiłków na rzecz ochrony cywilów, w szczególności osób wewnętrznie 

wysiedlonych, uchodźców, kobiet i dzieci855. 

 

Dodatkowo, w oparciu o rozdział VII Karty Narodów Zjednoczonych, Rada 

Bezpieczeństwa upoważniła UNMIS do „ochrony cywilów w sytuacjach bezpośredniego 

zagrożenia przemocą fizyczną”856. Co istotne, terenem działania UNMIS było całe 

terytorium Sudanu, choć wysiłki operacji skupione były na południu państwa.  

W szczególności, do zadań UNMIS należało wspieranie procesów pokojowych na 

wschodzie (rząd vs. Front Wschodni – organizacja reprezentująca lud Bedża) oraz 

zachodzie Sudanu. Rozszerzenie mandatu UNMIS na Darfur nastąpiło oficjalnie  

w rezolucji nr 1706 (2006) z 31 sierpnia 2006 r. W dokumencie stwierdzono, że personel 

operacji zostanie powiększony do 17300 personelu wojskowego i 3300 policjantów  

i cywilów, a UNMIS „powinna przejąć obowiązki AMIS w kwestii wspierania 

implementacji Porozumienia Pokojowego w sprawie Darfuru z 5 maja 2006 r., gdy mandat 

AMIS wygaśnie, lecz nie później niż 31 grudnia 2006 r.”857 

Zgodnie z rezolucją nr 1706 (2006), zadania UNMIS obejmowały: 

a. monitorowanie i weryfikację Całościowego Układu o Zawieszeniu Broni oraz 

Finalnego Układu Pokojowego, które stanowiły część Porozumienia Pokojowego  

w sprawie Darfuru, jak również Porozumienia o Zawieszeniu Broni Podczas 

Konfliktu w Darfurze , podpisanego w Ndżamenie, 

b. obserwację i monitorowanie ruchu grup zbrojnych w obszarze rozmieszczenia 

UNMIS, 
                                                 
855 Tamże. 
856 Tamże. 
857 United Nations Security Council Resolution 1706 (2006), 31 August 2006, S/RES/1706 (2006), 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1706(2006)>, dostęp z 24.04.2014. 
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c. dochodzenie naruszeń porozumień i donoszenie o nich Komisji ds. Zawieszenia 

Broni, 

d. utrzymywanie obecności w kluczowych obszarach w celu zmniejszenia skali aktów 

przemocy, 

e. monitorowanie aktywności grup zbrojnych na granicy sudańsko-czadyjskiej, 

f. pomoc w rozwoju i implementacji programów DDR, 

g. pomoc w przygotowaniach referendów przewidzianych w porozumieniu z 5 maja 

2006 r., 

h. pomoc stronom w promowaniu zapisów Porozumienia, 

i. pomoc w promowaniu rządów prawa i praw człowieka, 

j. ułatwianie i koordynowanie wysiłków na rzecz pomocy osobom wewnętrznie 

przesiedlonym i uchodźcom, m.in. poprzez pomoc w ustanowieniu bezpiecznego 

otoczenia, 

k. wzięcie udziału w międzynarodowych wysiłkach na rzecz ochrony, promowania  

i monitorowania praw człowieka w Darfurze, jak również koordynowanie 

międzynarodowych działań na rzecz ochrony cywilów, 

l. pomoc w akcji usuwania min, 

m. działania na rzecz rozładowywania napięć pomiędzy Czadem i Sudanem858. 

 

Z uwagi na to, że w połowie następnego roku powołano operację UNAMID, 

powyższe zadania były realizowane przez UNMIS w bardzo ograniczonym stopniu. Do 

zwiększenia liczebności personelu operacji do ponad 20000 nigdy nie doszło. Zapisy 

rezolucji nr 1706 (2006) pozostały więc w znacznej mierze martwą literą. Większość  

z tych zadań przejęła bowiem UNAMID. 

 

5.2.3. Personel 

 Zdonie z rezolucją nr 1590 (2005) personel UNMIS liczył do 10 000 żołnierzy  

i obserwatorów wojskowych, 715 policjantów oraz komponent cywilny. Rozmieszczanie 

personelu rozpoczęło się w kwietniu 2005 r. wraz z przybyciem do Chartumu 

pracowników kwatery głównej operacji. UNMIS osiągnęła początkową zdolność 

operacyjną 8 maja 2005 r.859 W tym czasie w Sudanie przebywało łącznie 821 uczestników 

                                                 
858 Tamże. 
859 Report of the Secretary-General on the Sudan, 23 June 2005, S/2005/411, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2005/411>, s. 6, dostęp z 22.04.2014. 
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UNMIS, głównie z Nepalu, Indii i Bangladeszu860. Cztery miesiące później, na początku 

września 2005 r., w obszarze operacji rozmieszczono 2309 żołnierzy i obserwatorów 

wojskowych oraz 86 policjantów861. W marcu 2006 r. personel wojskowy i policyjny liczył 

już 8171 osób, a cywilny – 1774 osoby (616 pracowników międzynarodowych,  

90 wolontariuszy ONZ i 1165 pracowników miejscowych)862. Na początku 2007  

r. w Sudanie rozmieszczonych było 9322 żołnierzy i obserwatorów wojskowych i 662 

policjantów, co oznaczało, że komponenty wojskowy i policyjny osiągnęły ponad 90% 

stanu przewidzianego w rezolucji nr 1590 (2005). W tym czasie UNMIS zatrudniał 3233 

pracowników cywilnych (827 pracowników międzynarodowych, 177 wolontariuszy ONZ  

i 2229 pracowników miejscowych)863. Największą liczebność operacja osiągnęła  

w styczniu 2011 r., czyli podczas referendum niepodległościowego w Sudanie – 

komponenty wojskowy i policyjny liczyły 10519 osób, w ramach UNMIS służyło również 

4280 pracowników cywilnych864. 

 Największymi kontrybutorami były następujące państwa: Bangladesz (1464 

żołnierzy i 28 policjantów), Egipt (1299 i 15), Indie (2620 i 57), Kenia (729 i 19), Pakistan 

(1494 i 29) i Zambia (667 i 23). Znaczące kontyngenty wysłały również: Chiny (456 i 11), 

Rosja (136 i 16) oraz Rwanda (270 i 9)865. Żołnierzy do Sudanu wysłało w sumie  

59 państw, natomiast policjantów – 41 państw866. Jednak jak wynika z powyższego 

zestawienia najważniejszych kontrybutorów, operacja opierała się na personelu z państw 

rozwijających się. Co charakterystyczne, aktywny udział w operacji wzięli dwaj stali 

członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ (Chiny i Rosja) oraz dwaj sąsiedzi Sudanu (Egipt  

i Kenia). Świadczy to o wadze kryzysów w Sudanie zarówno dla mocarstw regionalnych, 

jak i globalnych. 

 Na czele UNMIS stał Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego. 

Stanowisko to piastowali kolejno: Jan Pronk z Holandii (marzec 2005-grudzień 2006), 

Taye-Brook Zerihoun z Etiopii (pełniący obowiązki, styczeń 2007-wrzesień 2007), Ashraf 

                                                 
860 Tamże, s. 7. 
861 Report of the Secretary-General on the Sudan, 12 September 2005, S/2005/579, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2005/579>, s. 6-7, 9, 22, dostęp z 22.04.2014. 
862 Report of the Secretary-General on the Sudan, 14 March 2006, S/2006/160, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2006/160>, s. 6, 9, 15, dostęp z 22.04.2014. 
863 Report of the Secretary-General on the Sudan, 25 January 2007, S/2007/42, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2007/42>, s. 6, 8, 14, dostęp z 22.04.2014. 
864 UNMIS Facts and Figures, <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unmis/facts.shtml>, 
dostęp z 22.04.2014. 
865 Report of the Secretary-General on the Sudan, 19 January 2010, S/2010/31, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2010/31>, s. 20-21, dostęp z 22.04.2014. 
866 Tamże. 
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Jehangir Qazi z Pakistanu (wrzesień 2007-luty 2010) oraz Haile Menkerios z RPA (marzec 

2010-lipiec 2011). Dowódcami komponentu wojskowego byli kolejno generałowie: Jasbir 

Singh Lidder z Indii (styczeń 2006-maj 2008), Paban Thapa z Nepalu (maj2008-maj2010) 

oraz Moses Bisong Obi z Nigerii (czerwiec 2010-lipiec 2011). Obowiązki dowódcy 

komponentu policyjnego sprawowali: Glen Gilbertson z Wielkiej Brytanii (marzec  

2005-maj 2006), Gerry Hover z USA (pełniący obowiązki, czerwiec-wrzesień 2006), Kai 

Vittrup z Danii (wrzesień 2006-październik 2008), Rajesh Dewan z Indii (luty 2009-luty 

2011) oraz Klaus Dieter-Tietz z Niemiec (pełniący obowiązki, luty-lipiec 2011)867. 

Kwatera główna UNMIS mieściła się w Chartumie, ale bardzo ważną rolę 

odgrywało biuro w Jubie. Teren działania operacji podzielono na sześć sektorów, za które 

odpowiedzialne były poszczególne państwa-kontrybutorzy: Juba (Bangladesz), Wau 

(Kenia), Malakal (Indie), Kadugli (Egipt), El-Damazin (Pakistan), Abyei (Zambia)868. Trzy 

pierwsze sektory obejmowały terytorium przyszłego Sudanu Południowego, natomiast trzy 

ostatnie – odpowiednio Kordofanu Południowego, Nilu Błękitnego i Abyei, czyli 

obszarów, na których miały się odbyć konsultacje ludowe (Kordofan Płd., Nil Błękitny)  

i referendum (Abyei) w sprawie ich przynależności państwowej. 

 

5.2.4. Kontekst prowadzenia operacji 

 Kontekst prowadzenia operacji UNMIS był umiarkowanie pozytywny. Na początku 

działania, w 2005 r., największym problemem wydawały się być uwarunkowania 

środowiskowe – powierzchnia państwa wynosiła ponad 2,5 mln km2, a liczba ludności – 

30 mln, co oznaczało niewielką gęstość zaludnienia. Infrastruktura transportowa była słabo 

rozwinięta, a możliwości przemieszczania się i transportu zaopatrzenia były w znaczącym 

stopniu uzależnione od warunków klimatycznych, w tym występowania dwóch pór roku 

(deszczowej i suchej). Pozostałe elementy kontekstu prowadzenia operacji pozwalały 

patrzeć z optymizmem na perspektywy powodzenia UNMIS. Operacja została 

rozmieszczona po zawarciu Całościowego Porozumienia Pokojowego, w obszarze 

działania UNMIS nie dochodziło więc do poważniejszych walk. Sąsiedzi Sudanu, 

szczególnie Kenia, Uganda i Etiopia, z przychylnością odnosiły się do implementacji 

dokumentu. Choć konflikt na linii Chartum-Juba miał znaczące implikacje 

międzynarodowe, inne państwa nie destabilizowały sytuacji w Sudanie. Same strony 
                                                 
867 UNMIS Leadership, <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unmis/leadership.shtml>, dostęp 
z 22.04.2014. 
868 Report of the Secretary-General on the Sudan, 12 September 2005, S/2005/579, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2005/579>, s. 7, dostęp z 22.04.2014. 
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przejawiały natomiast wolę porozumienia i – przynajmniej w sferze deklaracji – 

zapowiadały wprowadzanie w życie zapisów CPA w dobrej wierze. NCP i SPLM/A 

odnosiły się do obecności UNMIS stosunkowo przychylnie, siły międzynarodowe były 

również akceptowane przez ludność cywilną. Choć Sudan był wówczas uważany za 

państwo upadłe, to na terenach, których dotyczyło Całościowe Porozumienie Pokojowe, 

występowały (północ) lub umacniały się (południe) struktury władzy, a armia rządowa  

i SPLA zapewniały pewien poziom bezpieczeństwa. UNMIS zyskała aprobatę wszystkich 

stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Należy jednak stwierdzić, że implementacja 

CPA nie była zaliczana do najważniejszych problemów międzynarodowych. Połowa 

pierwszej dekady XXI w. to bowiem okres szczególnej intensywności konfliktów w Iraku  

i Afganistanie, jak również eskalacji kryzysu w Darfurze. 

 
Mapa 5.2.: Obszar działania UNMIS z podziałem na sektory. 

 
Źródło: U.S. Policy Toward Sudan, U.S. Department of State, <http://2001-
2009.state.gov/s/d/former/zoellick/rem/54090.htm>, dostęp z 31.01.2015. 
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Tabela 5.1. Kontekst prowadzenia operacji UNMIS 
  Pozytywny Umiarkowany Negatywny 
Typ konfliktu ---  

 
  

Natężenie konfliktu ---    
 

Moment 
rozmieszczenia 

---   
 

 

Cechy otoczenia Wielkość 
populacji 

   

Powierzchnia 
obszaru 

   

Gęstość 
zaludnienia 

   

Infrastruktura 
transportowa 

   

Klimat    
 

Wola stron konfliktu do 
rozwiązania 

---    

Stosunek stron 
konfliktu do operacji 

---    

Stosunek lokalnej 
populacji do operacji 

---    

Struktury władzy 
 

---    

Policja i wojsko 
 

---    

Mocarstwa regionalne i 
sąsiedzi 

---    

Sytuacja 
międzynarodowa w 
wymiarze globalnym 

Zgodność w RB 
ONZ 

   

Inne wydarzenia    
 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

5.2.5. Przebieg operacji – wybrane aspekty 

 Pierwsze oddziały wchodzące w skład UNMIS zostały rozmieszczone w Sudanie  

w drugim kwartale 2005 r. Był to okres szczególny – zgodnie z postanowieniami 

zawartymi w CPA tworzone były wówczas zręby „przejściowego” systemu politycznego. 

W dniu 9 lipca 2005 r. prezydent Baszir podpisał nową konstytucję i został zaprzysiężony 

na urząd prezydenta. Pierwszym wiceprezydentem został John Garang (SPLM),  

a wiceprezydentem Ali Osman Taha (NCP). Fakt, iż drugie najważniejsze stanowisko w 

państwie objął lider południowosudańskiego ruchu narodowowyzwoleńczego, stanowił 

najbardziej wyraźny przejaw włączania SPLM do instytucji władzy. Zaledwie trzy 
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tygodnie później, (30 lipca) Garang zginął w katastrofie lotniczej, a piastowane przez 

niego stanowisko zajął Salva Kiir. Polityk ten stanął na czele utworzonego 22 października 

rządu Sudanu Południowego. Wcześniej, w sierpniu, zdołano powołać rząd jedności 

narodowej; prace zainaugurowały także dwie izby parlamentu – Zgromadzenie Narodowe  

i Rada Stanów. Nie oznaczało to, że sytuacja w Sudanie była stabilna – trwały konflikty  

w Darfurze i na wschodzie państwa, a na południu wciąż funkcjonowały grupy, które 

sprzeciwiały się dominacji SPLM/A. Najważniejszą z nich były Południowosudańskie Siły 

Obronne, na czele których stał gen. Paulino Matip869. 

W początkowym okresie UNMIS skupiała się na monitorowaniu procesu wdrażania 

postanowień CPA, co oznaczało obserwowanie ruchów wojsk i przewodniczenie 

Połączonemu Komitetowi Wojskowemu ds. Zawieszenia Broni870. Zgodnie z CPA, 

rządowe siły zbrojne miały opuścić terytorium południa, natomiast SPLA zobowiązana 

była do wycofania się z terenów na północy. „Pierwsze w pełni monitorowane 

przemieszczenie sił miało miejsce 3-4 września 2005 r., gdy 993 żołnierzy SPLA 

przeniosło się z Kassali do Chartumu […], by tam współtworzyć Chartumską Połączoną 

Jednostkę Inspekcyjną […]”871. Dowództwo UNMIS dysponowało jednak ograniczonymi 

siłami. Rozmieszczanie oddziałów przebiegało wolniej, niż zakładała to ONZ. Złożyło się 

na to kilka czynników. Obok warunków pogodowych (pora deszczowa), decydowało  

o tym stosunkowo wolne tempo dostarczania kontyngentów przez kontrybutorów. 

Ponadto, decyzje o alokacji ziemi pod obozy wojskowe dla UNMIS były podejmowane 

przez rząd w Chartumie i SPLM z pewnymi opóźnieniami872. Działanie operacji utrudniał 

też brak Porozumienia o Statusie Sił (Status of Force Agreement – SOFA), które zawarto 

dopiero 28 grudnia 2005 r.873 Znalazło to swoje odbicie w wykonywaniu mandatu  

w ograniczonym stopniu. UNMIS nie była w stanie zapobiec starciom etnicznym na 

południu państwa – w listopadzie i grudniu doszło do walk w Ekwatorii. Ponadto, 

działania na terytorium Sudanu prowadziła Armia Bożego Oporu – ugrupowanie 

rebelianckie wywodzące się z Ugandy, które cechowało okrucieństwo w atakach na 

ludność cywilną oraz uprowadzenia dzieci874. 

                                                 
869 Report of the Secretary-General on the Sudan, 12 September 2005, S/2005/579, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2005/579>, s. 1-2, dostęp z 26.04.2014. 
870 Tamże, s. 7. 
871 Tamże, s. 8. 
872 Tamże, s. 6-7. 
873 Report of the Secretary-General on the Sudan, 14 March 2006, S/2006/160, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2006/160>, s. 15, dostęp z 27.04.2014. 
874 Report of the Secretary-General on the Sudan, 21 December 2005, S/2005/821, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2005/821>, s. 5, dostęp z 26.04.2014. 
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W kolejnym, 2006 roku, konflikty, których opanowanie było celem UNMIS, 

cechowały się dużą dynamiką. Po wielu latach zakończył się wówczas spór rządu  

w Chartumie z Frontem Wschodnim – 14 października obie strony podpisały w Asmarze 

Wschodniosudańskie Porozumienie Pokojowe. Dokument został zatwierdzony przez 

sudański parlament na początku listopada875. Rząd centralny zadeklarował m.in. znaczące 

inwestycje w rozwój wschodniego Sudanu oraz włączenie rebeliantów do głównego nurtu 

sudańskiej polityki. Pomimo późniejszych problemów z implementacją tych postawień, 

wynikających zarówno z zaniedbań strony rządowej, jak i wewnętrznych podziałów we 

Froncie Wschodnim, konflikt na wschodzie uległ wygaszeniu876. Jeszcze przed zawarciem 

porozumienia z 14 października, oddziały SPLA opuściły obszar wschodniego Sudanu. 

Wycofywanie oddziałów z tego regionu rozpoczęła także UNMIS877. 

W tym samym czasie pojawiła się szansa na rozwiązanie konfliktu w Darfurze –  

5 maja 2006 r. w Abudży zawarto Porozumienie Pokojowe w sprawie Darfuru. 

Sygnatariuszami dokumentu były rząd w Chartumie oraz jedna z frakcji Ruchu 

Wyzwolenia Sudanu (Sudan Liberation Movement, SLM), kierowana przez Minniego 

Minawiego. Niewielki zasięg porozumienia pokojowego, który przejawiał się  

w niepodpisaniu go przez Ruch Sprawiedliwości i Równości (Justice and Equality 

Movement, JEM) oraz inne odłamy SLM, ograniczał potencjalny i rzeczywisty wpływ 

ustaleń z Abudży na konflikt w Darfurze. Społeczność międzynarodowa wiązała z tym 

dokumentem pewne nadzieje, o czym świadczy poszerzenie mandatu UNMIS o zadania 

związane z monitorowaniem implementacji porozumienia, dokonane w rezolucji Rady 

Bezpieczeństwa nr 1706 (2006) z 31 sierpnia 2006 r. W rzeczywistości działania UNMIS 

w Darfurze nigdy nie wykroczyły poza wypełnianie zadań mediacyjnych oraz wspieranie 

Misji Unii Afrykańskiej w Sudanie (African Union Mission in the Sudan, AMIS). Pomoc 

ta obejmowała m.in. wyposażenie i szkolenia dla personelu wojskowego i policyjnego 

AMIS878. 

Główne wysiłki oraz większość personelu UNMIS skupione były na asystowaniu  

w implementacji postanowień Całościowego Porozumienia Pokojowego. Naczelnym 

celem dokumentu było sprawienie, że zachowanie jedności państwa będzie atrakcyjne dla 

                                                 
875 Report of the Secretary-General on the Sudan, 25 January 2007, S/2007/42, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2007/42>, s. 5, dostęp z 27.04.2014. 
876 Report of the Secretary-General on the Sudan, 17 April 2007, S/2007/213, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2007/213>, s. 5, dostęp z 27.04.2014. 
877 Report of the Secretary-General on the Sudan, 12 September 2006, S/2006/728, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2006/728>, s. 2, dostęp z 27.04.2014. 
878 Report of the Secretary-General on the Sudan, 25 January 2007, s. 5-6. 
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obu stron. Charakter CPA jako porozumienia dwóch ruchów politycznych – NCP jako 

partii dominującej w autorytarnym systemie politycznym Sudanu oraz SPLM jako 

najsilniejszego ugrupowania na południu państwa – dawał nadzieję na porozumienie elit  

z Chartumu i Juby. Równocześnie, CPA przyznawało innym ugrupowaniom politycznym 

bardzo ograniczony wpływ na życie polityczne Sudanu. Mandat UNMIS powielił logikę 

Porozumienia. Jak trafie zauważa Nahuel Arenas-Garcia, mandat „odwrócił uwagę od 

potrzeby sprawienia, by jedność była atrakcyjna w obrębie południa i północy”879.  

W efekcie szczególnie na południu coraz częściej dochodziło do walk pomiędzy SPLM/A  

i niezadowolonymi grupami zbrojnymi, tworzonymi wokół poszczególnych grup 

etnicznych, jak również pomiędzy różnymi grupami etnicznymi. Nie w każdym przypadku 

owe starcia były wynikiem kontestacji ustaleń CPA; bardzo często stanowiły kolejną 

odsłonę wieloletnich etnicznych sporów o bydło i dostęp do pastwisk880. 

Wydarzenia z początku 2006 r. wskazywały jednak na możliwość osiągnięcia przez 

południowców względnej jedności. Już 8 stycznia liderzy SPLM i SSDF zawarli 

Deklarację z Juby o Jedności i Integracji SPLA i SSDF. Większość zwolenników gen. 

Matipa została włączona do SPLA, a część z nich zadeklarowała lojalność względem 

SAF881. W tym samym czasie doszło jednak do walk w Zachodniej Ekwatorii pomiędzy 

Dinka i Zande.  Reakcją UNMIS było rozmieszczenie oddziałów w tym regionie. Nie 

zapobiegło to jednak nawrotowi starć w lutym; w ich efekcie kilkadziesiąt tysięcy osób 

musiało opuścić swe domy882. Był to pierwszy sygnał świadczący o tym, że operacja nie 

wypełnia jednego z podstawowych zadań – ochrony cywilów. Symptomatyczny był fakt, 

że pomimo obecności sił międzynarodowych, doszło do ponownego wybuchu walk – 

UNMIS zawiodła nie tylko w obszarze prewencji, ale także reagowania na lokalny kryzys. 

 Skala zarysowanego powyżej problemu rosła wraz z biegiem czasu. W raporcie  

z 23 czerwca 2006 r. Sekretarz Generalny donosił, że „narastają konflikty etniczne, 

konfrontacje pomiędzy grupami zbrojnymi, wymuszone rozbrojenie niektórych z tych 

grup, rozczarowanie wśród byłych żołnierzy, próżnia prawa i porządku oraz konflikty 

pomiędzy nomadami i ludnością osiadłą, jak również pomiędzy osobami powracającymi 

po wysiedleniach i lokalną ludnością”883. Trzy miesiące później Sekretarz Generalny 

                                                 
879 N. Arenas-Garcia, The UNMIS in South Sudan: Challenges and Dilemmas, Documentos iecah 5/2010, 
<http://iecah.org/web/images/stories/publicaciones/documentos/descargas/documento5_en.pdf>, s. 5, dostęp 
z 28.04.2014. 
880 Report of the Secretary-General on the Sudan, 14 March 2006, s. 5. 
881 Tamże, s. 2. 
882 Tamże, s. 5. 
883 Report of the Secretary-General on the Sudan, 23 June 2006, s. 5. 
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potwierdzał, że „południowy Sudan wciąż zmaga się z brakiem bezpieczeństwa, 

spowodowanym obecnością innych grup zbrojnych, przemocą i kampaniami 

wymuszonego rozbrojenia”884. Co istotne, incydenty nie ograniczały się do „innych grup 

zbrojnych”885, lecz obejmowały także SAF i SPLA. Na przykład w sierpniu 2006  

r. żołnierze SAF i SPLA starli się w Rubkonie w stanie Unity. Do znacznie 

poważniejszych walk doszło w listopadzie w Malakal, gdzie zginęło przynajmniej 150 

osób, w tym cywile886. Podobne incydenty obrazowały poziom napięcia pomiędzy armiami 

formalnie strzegącymi bezpieczeństwa i porządku w jednym państwie. Starcia SAF i SPLA 

były niepokojące także dlatego, że zgodnie z postanowieniami CPA obie formacje miały 

współtworzyć Wspólne Jednostki Zintegrowane (JIU). JIU miały liczyć ok. 30000 

żołnierzy i zostać rozmieszczone do 1 października 2006 r.887 W praktyce proces ich 

tworzenia nigdy nie dobiegł końca. Trudności w formowaniu JIU były symptomem 

niewielkich postępów w implementacji CPA. Jak stwierdzono w raporcie Sekretarza 

Generalnego ONZ z 12 września 2006 r.: „strony jak dotąd nie nadały odpowiedniej rangi 

zobowiązaniom wynikającym z CPA, pomimo faktu, że funkcjonuje wspólny rząd”888. 

Odpowiedzią UNMIS były próby rozładowania napiętej sytuacji poprzez świadczenie 

dobrych usług oraz identyfikowanie sporów na wczesnym etapie ich rozwoju889. Operacja 

stosowała więc „miękkie” formy realizacji mandatu, nie wypełniając bardzo istotnego 

zadania – ochrony ludności cywilnej przed incydentami zbrojnymi. Na przykład  

w odniesieniu do aktywności Armii Bożego Oporu, „rola UNMIS jest obecnie  

[we wrześniu 2006 r. – przyp. K.T.] ograniczona do koordynacji i dzielenia się 

informacjami z władzami Sudanu, innych państw i Misją Organizacji Narodów 

Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga […]”890. 

Funkcjonowania UNMIS nie ułatwiał rząd w Chartumie, który w październiku 

2006 r. zażądał, by Jan Pronk, Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ  

i szef UNMIS, opuścił Sudan891. Ponadto, przez długi okres czasu sudańskie służby celne 

                                                 
884 Report of the Secretary-General on the Sudan, 12 September 2006, s. 2.  
885 Termin „inne grupy zbrojne” (other armed groups) stosowany był na określenie grup innych niż SAF  
i SPLA. 
886 Report of the Secretary-General on the Sudan, 25 January 2007, S/2007/42, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2007/42>, s. 1, dostęp z 27.04.2014. 
887 Report of the Secretary-General on the Sudan, 14 March 2006, s. 7 oraz Report of the Secretary-General 
on the Sudan, 12 September 2006, s. 2. 
888 Report of the Secretary-General on the Sudan, 12 September 2006, s. 4. 
889 Tamże, s. 5. 
890 Tamże, s. 6. 
891 Report of the Secretary-General on the Sudan, 25 January 2007, s. 14. 
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przetrzymywały w Port Sudanie wyposażenie i racje żywnościowe operacji892. Ponadto, 

SAF ograniczały swobodę ruchu UNMIS w obszarze na północ od Abyei oraz  

w Darfurze893. W samym Chartumie władze dokonały nawet zatrzymania dwóch członków 

personelu operacji, którzy obserwowali demonstrację w tamtejszym uniwersytecie894. Na 

północy Sudanu nie mogła też nadawać założona przez UNMIS radiostacja Miraya, 

powołana w celu informowania o zapisach CPA i postępach w ich implementacji895. 

Opisane powyżej zjawiska i procesy – walki pomiędzy grupami etnicznymi na 

południu Sudanu, incydenty z udziałem SAF, SPLA i innych grup zbrojnych, powolne 

tempo wdrażania Całościowego Porozumienia Pokojowego, ograniczone wola stron do 

rozwiązania podłoża sporu, utrudnianie przez rząd w Chartumie realizacji mandatu 

operacji  – zachodziły z różną intensywnością przez cały okres funkcjonowania UNMIS. 

Szczególnym problemem były walki etniczne, które niosły ze sobą śmierć cywilów  

i wywoływały fale uchodźców oraz IDPs. Co ważne, wraz z upływem czasu skala zjawiska 

nie zmniejszała się, a nawet rosła. Każda z okresowych ocen sytuacji w Sudanie, 

sporządzanych co 3-4 miesiące w formie raportów Sekretarza Generalnego ONZ, zawiera 

informacje o walkach na południu. Szczególnie często dochodziło do nich w stanie Jonglei, 

np. tylko w okresie od lipca do listopada 2007 r. doszło do przynajmniej 25 tego typu 

wydarzeń, które zakończyły się śmiercią min. 139 cywilów896. Przykład Jonglei ukazuje 

jeszcze jedną istotną cechę konfliktów etnicznych na południu Sudanu – wielostronność. 

W stanie tym walczyły ze sobą nie dwie, lecz trzy grupy etniczne – Dinka, Nuer i Murle. 

Zwiększało to stopień skomplikowania sporów, utrudniało reagowanie i sprawiało, że 

podejmowanie efektywnych działań prewencyjnych było bardzo trudne. 

Walki etniczne oraz starcia pomiędzy SPLA i SAF występowały z różną 

intensywnością także w latach 2008-2009. W dniach 14-20 maja 2008 r. w Abyei doszło 

do „najpoważniejszego naruszenia zawieszenia broni od czasu starć w Malakal  

w listopadzie 2005 r.”897. W walkach pomiędzy SPLA i SAF zginęło 89 osób, a ponad 

50000 cywilów musiało opuścić Abyei898. Pod koniec 2008 r. członkowie JIU (pochodzący 

z SPLA i SAF) ponownie starli się na tym terenie. W 2009 r., podobnie jak trzy lata 

                                                 
892 Report of the Secretary-General on the Sudan, 12 September 2006, s. 6. 
893 Tamże, s. 13. 
894 Report of the Secretary-General on the Sudan, 25 January 2007, s. 14. 
895 Report of the Secretary-General on the Sudan, 23 June 2006, S/2006/426, s. 7. 
896 Report of the Secretary-General on the Sudan, 31 January 2008, S/2008/64, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2007/42>, s. 10, dostęp z 30.04.2014. 
897 Report of the Secretary-General on the Sudan, 23 July 2008, S/2008/485, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2008/485>, s. 1, dostęp z 30.04.2014. 
898 Tamże, s. 1. 
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wcześniej, areną starć pomiędzy SPLA i SAF zostało miasto Malakal – w trzydniowych 

walkach w lutym śmierć poniosło około 30 żołnierzy obu stron oraz tyle samo cywilów899. 

„Walki w Malakal i Abyei stanowiły wyraz braku dowodzenia, kontroli i integracji  

w ramach JIU, które to czynniki były źródłem niestabilności na tych obszarach”900. 

Reakcją UNMIS było częściowe rozbrojenie walczących i przejęcie obowiązków JIU, 

m.in. prowadzenie patroli901. 

Na walki pomiędzy SPLA i SAF nałożyły się starcia tej pierwszej z mieszkańcami 

południa. Po podpisaniu CPA pełnia władzy znalazła się w rękach SPLM, co wywołało 

sprzeciw wielu grup etnicznych. Opór wobec dominacji Dinków szedł w parze  

z przekonaniem, że jedynie dobra wewnętrzna organizacja grupy i posiadanie przezeń 

broni stanowi gwarancję bezpieczeństwa w warunkach słabości władz w Jubie  

i Chartumie. Program rozbrojenia ludności cywilnej, zapoczątkowany w maju 2008  

r. przez rząd Kiira, spotkał się więc ze zdecydowanym oporem. „Pierwszego czerwca  

w Pibor (stan Jonglei) sprzeciw wobec rozbrojenia wywołał starcia pomiędzy SPLA  

i cywilami. Podobna sytuacja miała miejsce w wioskach Iloli i Loguruny (Wschodnia 

Ekwatoria) 5 czerwca; zginęło wówczas 8 członków SPLA i 8 cywilów, 1410 osób 

opuściło swe domy, spłonęły też części wiosek”902. Zantagonizowanie przez władze części 

grup etnicznych odbiło się na bezpieczeństwie międzynarodowych agencji pomocowych. 

W czerwcu 2009 r. doszło do ataku Jikany Nuer na barki Światowego Programu 

Żywnościowego, eskortowane przez SPLA. Zginęło 89 żołnierzy SPLA i 30 cywilów,  

a znaczna część pomocy, przeznaczonej dla IDPs, została skradziona903. Sytuację na 

południu Sudanu utrudniała aktywność Armii Bożego Oporu. W czerwcu 2008  

r. w Zachodniej Ekwatorii doszło do dwóch ataków, w których zginęło kilkunastu 

członków SPLA i LRA, a 52 cywilów zostało uprowadzonych przez ugrupowanie Josepha 

Kony’ego904. 

Na złożoną sytuację w południowym Sudanie nakładały się starcia między grupami 

etnicznymi. Najpoważniejsze z nich toczyły się w Jonglei w marcu 2009 r. W walkach 

pomiędzy Lou Nuer i Murle zginęło przynajmniej 450 osób, a kilka tysięcy opuściło swe 

                                                 
899 Report of the Secretary-General on the Sudan, 17 April 2009, S/2009/211, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2009/211>, s. 1, dostęp z 30.04.2014. 
900 Report of the Secretary-General on the Sudan, 14 July 2009, S/2009/357, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2009/211>, s. 5, dostęp z 30.04.2014. 
901 Report of the Secretary-General on the Sudan, 30 January 2009, S/2009/61, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2009/61>, s. 1, dostęp z 30.04.2014. 
902 Report of the Secretary-General on the Sudan, 23 July 2008, s. 2. 
903 Report of the Secretary-General on the Sudan, 14 July 2009, s. 1-2. 
904 Report of the Secretary-General on the Sudan, 23 July 2008, s. 2. 
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domy. „Konflikty pomiędzy różnymi plemionami doprowadziły do przynajmniej  

57 innych incydentów w stanach Jonglei i Lakes, powodując śmierć nie mniej niż 234 osób 

w okresie raportowania [30 stycznia – 7 kwietnia 2009 r. – przyp. K.T.]”905. Lou Nuer  

i Murle kontynuowali walkę w kolejnych miesiącach, np. w dniach 18-19 kwietnia śmierć 

poniosło prawie 200 osób906, a 2 sierpnia – 161 osób907. Spirala przemocy pomiędzy 

różnymi grupami etnicznymi, szczególnie Lou Nuer i Murle, doprowadziła do tego, że  

w 2009 r. „liczba ofiar w południowym Sudanie była wyższa niż w Darfurze”908. 

Skala walk w Sudanie wskazywała, że UNMIS nie radziła sobie z podstawowymi 

zadaniami, przewidzianymi w mandacie – ochroną cywilów i nadzorowaniem zawieszenia 

broni. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom ludności Sudanu i społeczności 

międzynarodowej, w ramach UNMIS w stanie Jonglei na okres maj-lipiec 2009  

r. ustanowiono tymczasowe bazy, z których prowadzono dodatkowe patrole909. Stanowiło 

to rozwinięcie nieco wcześniejszych prób (kwiecień 2009 r.) krótkoterminowych 

rozmieszczeń prewencyjnych910. W zamyśle dowództwa operacji, zwiększenie obecności 

wojskowej miało zniechęcić potencjalnych agresorów od podejmowania działań 

militarnych. Ponadto, UNMIS wspierała lokalne inicjatywy pokojowe911. Wysiłki te nie 

przyniosły jednak zadowalających rezultatów – w pierwszych trzech miesiącach 2010  

r. śmierć poniosło 450 cywilów, a ponad 40000 zostało wysiedlonych912. W odpowiedzi na 

brak postępów w dziedzinie ochrony ludności cywilnej, w kwietniu 2010 r. Sekretarz 

Generalny ONZ zaproponował nową strategię, opierającą się na trzech filarach: 

zapewnieniu bezpieczeństwa w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia, zaspokajaniu 

podstawowych potrzeb poprzez zabezpieczeniu działań humanitarnych i pomocowych, 

oraz odstraszaniu agresorów i zwiększaniu potencjału państwa do ochrony ludności 

cywilnej913. Formą realizacji tej strategii było zwiększenie liczby patroli i poszerzenie 

obecności UNMIS na obszarach szczególnie narażonych na konflikty. Patrole 

podejmowane w ramach operacji wydłużono do 10 dni. Tylko w styczniu 2010 r. personel 

UNMIS przeprowadził trzynaście patroli prewencyjnych, przede wszystkim w Jonglei,  

                                                 
905 Report of the Secretary-General on the Sudan, 17 April 2009, s. 2. 
906 Report of the Secretary-General on the Sudan, 14 July 2009, s. 1. 
907 Report of the Secretary-General on the Sudan, 21 October 2009, S/2009/545, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2009/545>, s. 1, dostęp z 30.04.2014. 
908 N. Arenas-Garcia, The UNMIS in South Sudan…, s. 4. 
909 Report of the Secretary-General on the Sudan, 21 October 2009, s. 8. 
910 Report of the Secretary-General on the Sudan, 14 July 2009, s. 8. 
911 Report of the Secretary-General on the Sudan, 21 October 2009, s. 9. 
912 Report of the Secretary-General on the Sudan, 5 April 2010, S/2010/168, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2010/168>, s. 12, dostęp z 30.04.2014. 
913 Tamże, s. 12. 
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w kolejnych miesiącach rozszerzając podobne działania na Górny Nil i Środkową 

Ekwatorię. Innowacyjnym elementem strategii, mającej na celu rozładowanie napięć na tle 

etnicznym, było mediowanie pomiędzy grupami, zagarniającymi nawzajem bydło, w celu 

zwrotu cennych zwierząt prawowitym właścicielom. Na przykład w pierwszych 

miesiącach 2010 r. UNMIS doprowadziła do zwrotu 1400 sztuk bydła grupy Bari ze 

Środkowej Ekwatorii, skradzionych przez Mundari914. Ponadto, dowództwo operacji 

zachęcało SPLA do podejmowania analogicznych inicjatyw915. Działania UNMIS 

utrudniały jednak decyzje władz, szczególnie ograniczenia swobody poruszania się przez 

personel operacji. Kluczowe dla możliwości wypełniania mandatu helikoptery nie 

otrzymywały pozwolenia na wykonywanie lotów, np. w lipcu 2008 r. w El Obeid 

Sudańczycy „uziemili” śmigłowiec UNMIS916. Częstotliwość i uciążliwość restrykcji 

nakładanych na personel operacji zwiększyły się po marcu 2009 r., kiedy Międzynarodowy 

Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania prezydenta Baszira. Ograniczenia dotyczyły 

przede wszystkim regionu Abyei917. Co istotne, restrykcje na UNMIS były nakładane nie 

tylko przez rząd w Chartumie. W pierwszych pięciu miesiącach 2010 r. (okres wyborów 

powszechnych) na 41 ograniczeń swobody poruszania się personelu operacji, 36 było 

wywołanych działaniami SPLA, a tylko 5 – SAF918. Władze utrudniały działanie UNMIS 

także poprzez przetrzymywanie dostaw zaopatrzenia, np. w pierwszej połowie 2010  

r. sudańskie służby portowe zatrzymały banglijski statek na 64 dni919.  

Próby stabilizacji sytuacji na południu Sudanu miały związek ze zbliżający się 

wyborami powszechnymi w Sudanie. Głosowanie, przewidziane pierwotnie na 2009  

r., zostało przesunięte na kwiecień 2010 r. z uwagi na spory polityczne pomiędzy NCP  

i SPLA, napiętą sytuację w regionach spornych (Abyei, Kordofan Południowy i Nil 

Błękitny), starcia na południu i konfliktem w Darfurze. Społeczność międzynarodowa 

wiązała z wyborami spore nadzieje, widząc w nich szansę na wygaszenie sporów  

w Sudanie poprzez dopuszczenie do sprawowania władzy grup dotąd wykluczonych  

z procesu politycznego. Z uwagi na to, ONZ pozytywnie odpowiedziała na prośbę rządu 

                                                 
914 Tamże, s. 9. 
915 Tamże, s. 13. 
916 Report of the Secretary-General on the Sudan, 23 July 2008, s. 9. 
917 Report of the Secretary-General on the Sudan, 19 January 2010, S/2010/31, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2010/31>, s. 9, dostęp z 30.04.2014. 
918 Report of the Secretary-General on the Sudan, 19 July 2010, S/2010/338, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2010/338>,  s. 10, dostęp z 2.05.2014. 
919 Report of the Secretary-General on the Sudan, 5 April 2010, s. 10. 
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Kiira o pomoc w organizacji głosowania, wystosowaną w sierpniu 2008 r.920 W dniach  

28 kwietnia – 8 maja 2009 r. warunki do przeprowadzenia wyborów oceniała specjalna 

misja Organizacji. Na podstawie wyników jej prac prawie 100 obserwatorów wyborczych 

UNMIS podjęło działania w Chartumie, Jubie i stolicach 10 stanów na południu państwa, 

jak również w El Faszer w Darfurze. Wysiłki UNMIS obejmowały m.in. pomoc dla 

komisji wyborczych w opracowaniu planów podziału okręgów wyborczych i sporządzeniu 

list wyborczych921. Różnorodne działania podjęły też inne agendy ONZ, np. UNDP 

prowadził szkolenia przedwyborcze dla sędziów i prokuratorów922. 

Pomimo powyższych wysiłków społeczności międzynarodowej „[…] głosowanie 

nie było przejrzyste, odbywało się w atmosferze nieufności, w ostatniej chwili wycofali się 

najpoważniejsi kandydaci opozycji. Zarówno na Północy, jak i na Południu zwyciężyły 

najsilniejsze dotychczas ugrupowania, a ich mniejszych rywali spotkały represje”923.  

W dniach 11-15 kwietnia Sudańczycy wybierali prezydenta, gubernatorów stanowych, 

parlament ogólnokrajowy, parlament południowego Sudanu oraz zgromadzenia lokalne. 

Pomimo tego, że głosowanie odbyło się w stosunkowo (jak na warunki sudańskie) 

spokojnej atmosferze, UNMIS otrzymała doniesienia od prześladowaniu opozycjonistów, 

np. 11 kwietnia 2010 r. miało dojść do zatrzymania kandydatów z Kongresu Bedża. Na 

południu dochodziło do pobić polityków niezależnych oraz członków ugrupowań 

opozycyjnych wobec SPLM924. W Północnym Bahr al-Ghazal i Unity miały miejsce 

naruszenia procedur wyborczych, zdarzały się zatrzymania lokalnych obserwatorów  

i tradycyjnych liderów925. W niektórych okręgach wybory nie zostały przeprowadzone. 

Pomimo tych wydarzeń, 26 kwietnia 2010 r. ogłoszono, że prezydentem Sudanu wybrany 

został Baszir, natomiast prezydentem regionu południowego – Kiir926. 

Wybory doprowadziły do umocnienia władzy sygnatariuszy CPA.  

W zaprzysiężonym w czerwcu rządzie, NCP otrzymało 24 stanowiska ministerialne, 

podczas gdy SPLM – 8. Wiceprezydentem Sudanu został Ali Osman Taha,  

a wiceprezydentem regionu południowego – Riek Machar. W skład rządu południa weszło 

                                                 
920 Report of the Secretary-General on the Sudan, 20 October 2008, S/2008/662, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2008/662>, s. 11, dostęp z 30.04.2014. 
921 Report of the Secretary-General on elections in the Sudan, 28 July 2009, S/2009/391, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2009/391>,  s. 9, dostęp z 2.05.2014. 
922 Tamże, s. 10. 
923 R. Łoś, Konflikty w Sudanie, Warszawa 2013, s. 95. 
924 Report of the Secretary General on the United Nations Mission in the Sudan. Addendum, 27 April 2010, 
S/2010/168/Add.1, <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2010/168/Add.1>, dostęp  
z 2.05.2014. 
925 Tamże, s. 3. 
926 Tamże, s. 4. 
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27 członków SPLM, 2 NCP i 3 przedstawicieli innych ugrupowań. W Zgromadzeniu 

Narodowym NCP uzyskała niemal ¾ głosów (72%), natomiast SPLM – 22%.  

W południowosudańskim Zgromadzeniu Legislacyjnym SPLM zdobyło aż 93,52% 

mandatów. Z uwagi na słabość władzy centralnej, bardzo istotne były wybory 

gubernatorów stanowych. Zwyciężyli w nich kandydaci partii władzy – na północy 

wszystkie stanowiska zdobyli członkowie NCP. Wyjątek stanowił Malik Agar z SPLM, 

który wygrał wybory w Nilu Błękitnym. Na południu w 9 na 10 stanach zwycięstwo 

odnieśli kandydaci SPLM. Jedynie w Zachodniej Ekwatorii wygrał kandydat niezależny, 

należący wcześniej do SPLM927. 

Przebieg głosowania i wyniki wyborów, wzmacniające status quo, wywołały 

zbrojny opór na południu państwa. W północnej części Jonglei i południowych obszarach 

Górnego Nilu walkę z SPLA rozpoczął gen. Athor, co doprowadziło do „znaczącego 

pogorszenia stanu bezpieczeństwa i przestrzegania praw człowieka, w tym zabójstw, 

arbitralnych aresztowań i zatrzymań, gwałtów, kradzieży i zniszczeń własności prywatnej, 

jak również restrykcji w swobodzie poruszania się personelu ONZ”928. Z powodu wyniku 

wyborów przeciwko SPLA wystąpił także David Yau-Yau. W maju w zamachu 

bombowym zginął prominentny przedstawiciel Szylluków, Peter Oyath. Walka SPLA  

z Athorem, Yau-Yau i Oyathem była wyraźnym przejawem braku jedności na południu na 

kilka miesięcy przed referendum niepodległościowym, zaplanowanym na styczeń 2011  

r. Ponadto, na południu trwały starcia etniczne. W okresie od wyborów do czerwca 2010  

r. UNMIS otrzymał zgłoszenia o 66 incydentach przemocy na tle etnicznym. Część z nich 

prawdopodobnie nie była związana z wyborami, lecz stanowiła kolejną odsłonę sporów  

o bydło i pastwiska929.  

Napięta sytuacja na południu państwa była dla ONZ nie tylko wyzwaniem per se, 

ale również z uwagi zbliżającą się serię głosowań – referendum niepodległościowe, 

referendum w Abyei oraz konsultacje ludowe w Kordofanie Południowym i Nilu 

Błękitnym. W połowie 2010 r. Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego 

opracował pięć celów strategicznych ONZ: 

- organizację wiarygodnych referendów w Sudanie Południowym i Abyei, 

- organizację „produktywnych” konsultacji ludowych w Kordofanie Południowym  

i Nilu Błękitnym, 

                                                 
927 Report of the Secretary-General on the Sudan, 19 July 2010, s. 1-2. 
928 Tamże, s. 8. 
929 Tamże, s. 8-9. 
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- negocjację układów wprowadzających w życie decyzje podjęte w referendach  

i konsultacjach, 

- utrzymanie bezpieczeństwa i ochrona cywilów, 

- rozwój potencjału do zarządzania i zaistnienia rządów prawa na południu 

Sudanu930. 

 

W celu wypełnienia zadań podczas referendów i konsultacji, ONZ wzmocnił 

personel UNMIS prawie 600 osobami. Organizacja udzielała Sudanowi pomocy 

technicznej i merytorycznej w przeprowadzeniu głosowań; wyraźnie zabrakło jednak 

działań wspierających procesy, które miały doprowadzić do tego, by referenda  

i konsultacje w ogóle się odbyły. W efekcie do skutku doszło jedynie referendum 

niepodległościowe; referendum w Abyei oraz konsultacji w Kordofanie Południowym  

i Nilu Błękitnym nie przeprowadzono. Wysiłki ONZ skupiły się więc na referendum 

niepodległościowym. Wsparcie w jego przygotowaniu i przeprowadzeniu obejmowało 

przede wszystkim pomoc UNMIS i UNIRED (Zintegrowany Wydział ONZ  

ds. Referendów i Wyborów, United Nations Integrated Referendum and Electoral 

Division) dla Południowosudańskiej Komisji Referendalnej (Southern Sudan Referendum 

Commission, SSRC). Działania UNIRED skupiały się na południu (w skali regionalnej, 

stanowej i na poziomie hrabstw) oraz – w mniejszym stopniu – na północy (w pięciu 

miastach, gdzie przebywało liczne grono mieszkańców południa – Chartumie, Kassali, El 

Fasher, Kadugli i Ed Damazin). Pomoc techniczną UNIRED uzupełniały wysiłki na rzecz 

przygotowania i transportu kart do głosowania, materiałów szkoleniowych dla komisji 

wyborczych, materiałów informacyjnych dla wyborców, wyposażenia lokali wyborczych 

oraz środków komunikacji na potrzeby wyborów. UNIRED dystrybuował materiały  

i wsparcie dla komisji wyborczych z centrów operacyjnych w Jubie i Chartumie do stolic 

stanów, a stamtąd – do stolic hrabstw, skąd trafiały do lokali wyborczych przy 

wykorzystaniu samochodów, motocykli, łodzi, a także zwierząt (osłów i wielbłądów). 

Kluczowe okazało się wsparcie powietrzne ze strony UNMIS – komponent powietrzny 

operacji dostarczył w sumie 1,2 mln kilogramów materiałów wyborczych. Ponadto, 

UNMIS przeprowadziło specjalne szkolenia dla południowosudańskiej policji – kursy  

                                                 
930 Tamże, s. 4. 
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z „bezpieczeństwa referendalnego” (referendum security) odbyło 22100 sudańskich 

policjantów (17600 z południa i 4500 z północy)931. 

Wysiłki UNMIS w okresie przedreferendalnym skupiły się na poprawie 

bezpieczeństwa ludności w Sudanie Południowym. W 2010 r. zbudowano systemy 

wczesnego ostrzegania, które ułatwiały szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych. 

Opierały się one z jednej strony na odbywanych regularnie patrolach, z drugiej na 

utrzymywaniu kontaktu z liderami lokalnych społeczności. „W wielu przypadkach UNMIS 

rozmieścił połączone cywilno-wojskowe patrole w obszarach zamieszkanych przez 

zagrożone społeczności w celu szybkiej oceny sytuacji i określenia kroków, które powinny 

być podjęte w trybie natychmiastowym przez rząd Sudanu Południowego, SPLA, 

Południowosudańskie Siły Policyjne i – tam, gdzie to konieczne – przez ONZ, dla 

poprawy stanu bezpieczeństwa tych wspólnot i ich ochrony […]”932. UNMIS wspomógł 

także tworzenie 35 grup ochrony kobiet w Kordofanie Południowym. Ustanowione  

w kwietniu 2010 r. regionalne centrum operacyjne w Jubie koordynowało wysiłki  

i dostarczało bieżących analiz rozwoju sytuacji933. UNMIS wspierała także działanie 

Południowosudańskiego Klastra Ochrony (Southern Sudan Protection Cluster) – 

inicjatywy UNHCR i Norweskiej Rady ds. Uchodźców, mającej na celu poprawę 

bezpieczeństwa cywilów934. Pomimo tych wysiłków, „UNMIS wciąż otrzymywała raporty 

o poważnych naruszeniach [bezpieczeństwa ludności cywilnej – przyp. K.T.] ze strony 

SPLA podczas operacji wojskowych i kampanii rozbrojenia cywilów”935. UNMIS 

nierzadko nie mogła reagować na te wydarzenia z uwagi na restrykcje nałożone przez 

władze w Jubie. SPLA tłumaczyła przy tym, że ograniczenia te wynikają nie ze złej woli 

dowódców, lecz ze słabej dyscypliny i problemów w komunikacji936. Czasowym 

problemem okazało się także wycofanie przez rząd w Dehli indyjskich śmigłowców. Brak 

ten został uzupełniony przez transfer rosyjskich helikopterów z operacji MINURCAT  

w Czadzie i RŚA937. 

                                                 
931 Sudan Referendum Fact Sheet, 7 January 2011, 
<http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unmis/documents/factsheet_sudan_referendum07012011.
pdf>, s. 3, dostęp z 3.05.2014. 
932 Report of the Secretary-General on the Sudan, 19 July 2010, s. 12. 
933 Tamże, s. 12. 
934 Report of the Secretary-General on the Sudan, 31 December 2010, S/2010/681, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2010/681>, s. 10, dostęp z 3.05.2014. 
935 Report of the Secretary-General on the Sudan, 14 October 2010, S/2010/528, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2010/528>, s. 9, dostęp z 3.05.2014. 
936 Report of the Secretary-General on the Sudan, 31 December 2010, s. 8. 
937 Tamże, s. 8. 
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Referendum niepodległościowe odbyło się w dniach 9-15 stycznia 2011 r. Spośród 

ponad 3,9 mln uprawnionych do głosowania, w referendum wzięło udział 97,58%.  

Aż 98,83% głosujących opowiedziało się za niepodległością Sudanu Południowego938. 

Nad przebiegiem referendum czuwali obserwatorzy z UE, organizacji pozarządowych,  

a nawet chińskich przedsiębiorstw naftowych, prowadzących interesy w Sudanie939. 

Głosowanie odbyło się w stosunkowo spokojnej atmosferze, m.in. z powodu podpisania 

przez rząd i gen. Athora porozumienia o zawieszeniu broni na czas referendum940. 

Przebieg głosowania można uznać za sukces ONZ, nawet biorąc pod uwagę incydenty na 

północy, gdzie obywateli południa opowiadających się za secesją spotkały represje941. 

UNMIS sprostała dużemu wyzwaniu logistycznemu, zapewniając możliwość podjęcia 

decyzji o losie państwa milionom Sudańczyków. 

Referendum rozpoczęło się w szóstą rocznicę podpisania Całościowego 

Porozumienia Pokojowego i wyznaczało początek końca okresu przejściowego. Decyzja 

podjęta przez południowców oznaczała, że 9 lipca zostanie utworzone nowe państwo – 

Sudan Południowy. W okresie od zakończenia referendum do ogłoszenia niepodległości, 

UNMIS skupiała się na „stabilizacji obszarów konfliktów do 9 lipca”942. Obejmowały one 

przede wszystkim stany Górny Nil, Unity i Jonglei, w których dochodziło do ataków na 

ludność cywilną. Ponadto, UNMIS nadzorowała wykonanie decyzji o rozwiązaniu JIU na 

wszystkich obszarach z wyjątkiem Abyei. Szczególną uwagę dowództwa operacji przykuł 

właśnie region Abyei, w którym rozmieszczono dodatkowe oddziały. UNMIS zwiększyła 

także wysiłki na rzecz budowy potencjału policyjnego, administracyjnego i sądowniczego 

przyszłego państwa. Na kilka miesięcy przed niepodległością aparat państwowy Sudanu 

Południowego nie wypełniał podstawowych funkcji, np. tylko od połowy stycznia do 

początku kwietnia ONZ odnotowała 15 incydentów, w których śmierć poniosło ok. 250 

cywilów. „Żaden z nich nie stanowił przedmiotu dochodzenia, a odpowiedzialni nie zostali 

postawieni przed sądem”943. Wsparcie rządu Sudanu Południowego w celu budowy 

zdolności do samodzielnego wypełniania funkcji było naczelną zasadą planowania 

zaangażowania ONZ w tym państwie po 9 lipca 2011 r., które miało objąć takie dziedziny, 

                                                 
938 Report of the Secretary-General on the Sudan, 12 April 2011, S/2011/239, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/239>, s. 1-2, dostęp z 3.05.2014. 
939 R. Łoś, Konflikty w Sudanie…, s. 96. 
940 Report of the Secretary-General on the Sudan, 12 April 2011, s. 9. 
941 R. Łoś, Konflikty w Sudanie…, s. 97. 
942 Report of the Secretary-General on the Sudan, 12 April 2011, s. 11. 
943 Tamże, s. 18. 
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jak m.in. demokratyzacja, rządy prawa, dobre rządzenie, reforma sektora bezpieczeństwa, 

DDR944. 

Pomimo zapisów Całościowego Porozumienia Pokojowego, zgodnie z którymi  

o przynależności państwowej Abyei, Kordofanu Południowego i Nilu Błękitnego mieli 

zdecydować mieszkańcy tych obszarów, referendum (Abyei) i konsultacje ludowe 

(Kordofan Południowy i Nil Błękitny) nie odbyły się w przewidzianym terminie. 

Nieprzeprowadzenie głosowań było kulminacją procesów, które toczyły się od czasu 

podpisania CPA. Szczególnie skomplikowana była sytuacja w Abyei. Zagadnienie to 

zostanie poddane szczegółowej analizie w dalszej części rozdziału. 

W dniu 9 lipca 2011 r. ogłoszono niepodległość Sudanu Południowego. Kilka 

tygodni wcześniej rząd Baszira zadeklarował, że nie wyraża woli dalszej obecności 

UNMIS na terytorium Sudanu945. Oznaczało to, że Misja Organizacji Narodów 

Zjednoczonych w Sudanie musi zostać zakończona. Jednocześnie wobec potrzeb nowego 

państwa, w raporcie z 17 maja 2011 r. Sekretarz Generalny zaproponował powołanie 

nowej operacji – Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Sudanie Południowym 

(United Nations Mission in the South Sudan, UNMISS)946. UNMISS została powołana na 

mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1996(2011) z 8 lipca 2011 r. i przejęła część 

zasobów UNMIS947. 

 

5.2.6. Ocena realizacji mandatu 

 UNMIS stanowiła operację pokojową, podejmującą działania z zakresu utrzymania 

i budowania pokoju, jak również budowania państwa. Zadania bazowe zostały 

zrealizowane w stosunkowo wysokim stopniu. Rezolucja powołująca UNMIS została 

przyjęta 24 marca 2005 r., a pierwsze oddziały znalazły się w Sudanie już w następnym 

miesiącu. W rok po autoryzacji, liczba personelu wojskowego zbliżyła się do 8200,  

a cywilnego – do 1800. W kolejnych miesiącach osiągnięto ponad 90% autoryzowanej  

w rezolucji ONZ liczebności personelu. Poziom ten został utrzymany aż do zakończenia 

operacji, co świadczy o stałym poparciu, jakim cieszyła się ona wśród państw 

członkowskich ONZ. Należy zwrócić uwagę na fakt, że kontyngentów na potrzeby 
                                                 
944 Tamże, s. 18-19. 
945 Letter dated 27 May 2011 from the Minister for Foreign Affairs of the Sudan to the Secretary-General, 31 
May 2011, S/2011/333, <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/333>, dostęp  
z 4.05.2014. 
946 Report of the Secretary-General on the Sudan, 17 May 2011, S/2011/314, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/314>, s. 8, dostęp z 3.05.2014. 
947 United Nations Security Council Resolution 1996(2011), 8 July 2011, S/RES/1996(2011), 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1996(2011)>, dostęp z 4.05.2014. 
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UNMIS dostarczyli nie tylko „tradycyjni” kontrybutorzy (Pakistan, Bangladesz), ale także 

mocarstwa z Rady Bezpieczeństwa – Chiny i Rosja. Dowodzi to wagi, jaką do rozwoju 

sytuacji w Sudanie przywiązywali kluczowi gracze sceny międzynarodowej. Personelowi 

zdołano zapewnić stosunkowo wysoki poziom bezpieczeństwa – w ciągu sześciu lat 

prowadzenia operacji, śmierć poniosło 23 żołnierzy, 3 obserwatorów wojskowych,  

3 policjantów i 8 międzynarodowych pracowników cywilnych, jak również  

22 pracowników lokalnych. 

 UNMIS nie zdołała zapewnić sobie swobody prowadzenia działań. Operacja nie 

mogła prowadzić swobodnej polityki informacyjnej – założone przez ONZ Radio Miraya 

uzyskało częstotliwość jedynie na południu. Pomimo starań dowództwa UNMIS, rząd 

Baszira nigdy nie przyznał mu koncesji na nadawanie na północy. Ograniczanie swobody 

informowania społeczeństwa o zapisach CPA było tylko jedną z form restrykcji 

nałożonych na UNMIS przez władze. W pewnych okresach siły międzynarodowe nie były 

dopuszczane do wybranych regionów, a śmigłowcom operacji odmawiano prawa do 

wykonywania lotów. Zdarzały się także przypadki zatrzymania członków personelu przez 

władze, a Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego, Jan Pronk, został poproszony 

o opuszczenie Sudanu przez rząd Baszira. Służby portowe blokowały transporty 

zaopatrzenia dla UNMIS nawet przez kilkadziesiąt dni. Ataki na personel operacji należały 

przy tym do rzadkości, o czym świadczą przedstawione powyżej dane dotyczące liczby 

ofiar w szeregach UNMIS. Za sukces należy uznać wspieranie działania innych 

organizacji, szczególnie UNIRED. Ponadto, dowództwo operacji zdołało zapewnić wysoki 

poziom przestrzegania norm organizacyjnych, a siły międzynarodowe utrzymywały 

stosunkowo dobre relacje z ludnością cywilną. 

Naczelnym zadaniem UNMIS było wspomaganie stron w implementacji 

postanowień Całościowego Porozumienia Pokojowego, a więc zadanie z zakresu 

utrzymania pokoju. Celem CPA było sprawienie, by jedność państwa stała się atrakcyjna 

dla mieszkańców północy i południa. Jeden z niewielu południowców, który w niektórych 

okresach swej działalności opowiadał się za utrzymaniem jedności Sudanu – John Garang 

– zginął kilka miesięcy po podpisaniu CPA. W tych warunkach bardzo powolne tempo 

wprowadzania zapisów Porozumienia nie stanowiło zaskoczenia. Wydaje się, że już  

w chwili sygnowania dokumentu elity polityczne w Chartumie i Jubie przewidywały, że po 

sześciu latach Sudan Południowy ogłosi niepodległość. Przewidziane w CPA narzędzia, 

które miały zintegrować północ i południe, np. JIU, były tworzone w sposób wskazujący 

na niewielką wolę polityczną rządów Baszira i Kiira. Żadna ze stron nie dążyła do 
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rozwiązania kwestii przynależności Abyei, Kordofanu Południowego i Nilu Błękitnego – 

przewidziane w CPA referendum i konsultacje ludowe nigdy się nie odbyły. Podejmowane 

przez UNMIS (i szerzej – ONZ) wysiłki na rzecz skłonienia Chartumu i Juby do 

implementacji Porozumienia zakończyły się jedynie częściowym sukcesem – za takowy 

niewątpliwie uznać należy przeprowadzenie referendum niepodległościowego na południu. 

Udział UNMIS i UNIRED w tym przedsięwzięciu był na tyle znaczący, że uprawnione 

wydaje się twierdzenie, że to ONZ była głównym organizatorem referendum, 

otwierającego drogę do niepodległości Sudanu Południowego. 

UNMIS poniosła umiarkowaną porażkę w zakresie zapobiegania rozszerzaniu 

konfliktu na nowe obszary i podmioty. Operacja funkcjonowała w warunkach 

wielowymiarowej słabości państwa o powierzchni 2,5 mln km2. Personel wojskowy 

UNMIS liczył zaledwie ok. 10000 osób, co – zgodnie z szacunkami ONZ i przy założeniu, 

że operacja prowadziła działania tylko na części terytorium państwa – oznaczało, że jeden 

żołnierz przypadał na 121 km2 oraz na 2000 obywateli Sudanu948. W obszarze działania 

UNMIS toczył się wielowymiarowy konflikt zbrojny o niskiej intensywności – okresowo 

powtarzały się zbrojne starcia SPLA i SAF, SPLA walczyło z oponentami politycznymi 

(Athor, Yau-Yau), poszczególne grupy etniczne prowadziły regularne walki między sobą, 

dodatkowo stawiając opór SPLA podczas kampanii rozbrojeniowych. W efekcie, UNMIS 

poniosła porażkę w kluczowym obszarze ochrony ludności cywilnej. Pomimo wyraźnego 

zobowiązania, wynikającego z mandatu, dowództwo operacji nie wypracowało 

efektywnego sposobu realizacji tego zadania. 

Osiągnięcia UNMIS w pozostałych przewidzianych w mandacie obszarach 

aktywności także nie mogą podlegać jednoznacznej ocenie. Jednym z zadań operacji było 

wspieranie programów rozbrojenia, demobilizacji i reintegracji. Na trzy miesiące przed 

zakończeniem UNMIS zdemobilizowano niespełna 45000 byłych walczących, ponad 

32000 na północy i prawie 12000 na południu. Spośród nich działania na rzecz 

reintegracji, wspomagane przez ONZ, podjęło niespełna 28000 osób949. W warunkach 

konfliktów zbrojnych, toczących się na południu i zachodzie państwa, trudno o określenie, 

czy zdemobilizowani nie podjęli walki w innej formie, np. walcząc w starciach etnicznych. 

Powszechny dostęp do broni i niski poziom bezpieczeństwa ludności cywilnej oznaczał, że 

osoby uznawane za cywilów mogły brać udział w walkach. Liczbę 45000 

zdemobilizowanych należy więc uznać za stosunkowo niewielką. Z kolei promowanie 

                                                 
948 Report of the Secretary-General on the Sudan, 14 July 2009, s. 8. 
949 Report of the Secretary-General on the Sudan, 12 April 2011, s. 12. 



382 
 

rządów prawa, zasad dobrego rządzenia i praw człowieka w państwie autorytarnym 

skazane było na niepowodzenie. Rząd w Chartumie ograniczał swobodę funkcjonowania 

partii opozycyjnych, wolność prasy  i wolność zgromadzeń, uniemożliwiając przy tym 

UNMIS monitorowanie tych sfer życia publicznego. 

 
Tabela 5.2. Ocena realizacji mandatu przez UNMIS 

Grupa zadań Zadanie Realizowanie 
zadania 

Realizacja celu 

Zadania z 
zakresu 
utrzymania 
pokoju 

Monitorowanie implementacji 
porozumienia pokojowego 

Tak Tak 

Ułatwianie stronom 
utrzymywania kontaktów 

Tak Tak 

Zapobieganie rozszerzaniu 
konfliktu na nowe obszary 

Tak Nie 

Zapobieganie rozszerzaniu 
konfliktu o nowe podmioty 

Tak Częściowo 

Zadania z 
zakresu 
budowania 
pokoju i 
budowania 
państwa 

Wzmacnianie rozwoju 
instytucji państwowych, w tym 
administracji lokalnej 

Tak Częściowo 

Wspieranie reformy sektora 
bezpieczeństwa (SSR), w tym 

szkolenie wojska i policji 

Tak Częściowo 

Ochrona ludności cywilnej Częściowo Nie 
Ułatwianie dostaw pomocy 

humanitarnej, w tym ochrona 
tej pomocy i personelu agencji 

pomocowych 

Tak Częściowo 

Wspieranie programów 
rozbrojenia, demobilizacji i 

reintegracji (DDR) 

Tak Częściowo 

Wspieranie ochrony praw 
człowieka 

Tak Częściowo 

Zabezpieczanie kluczowej 
infrastruktury (porty, lotniska, 
główne szlaki komunikacyjne) 

Tak Tak 

Pomoc w powrotach IDPs i 
uchodźców 

Tak Częściowo 

Wspieranie przeprowadzenia 
wyborów/referendów 

Tak Tak 

Wspieranie rządów prawa Tak Częściowo 
Zadania 
bazowe 

Zgromadzenie personelu 
przewidzianego w mandacie 

Tak Tak 

Ochrona personelu, sprzętu i 
obiektów operacji 

Tak Tak 

Zapewnienie swobody 
prowadzenia operacji, w tym 

swobody poruszania się 

Tak Częściowo 
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Źródło: opracowanie własne. 

 

5.2.7. Wpływ UNMIS na przebieg konfliktu – rozumowanie przeciwfaktyczne 

 UNMIS była częścią pakietu przyczynowego, który doprowadził do implementacji 

części zapisów Całościowego Porozumienia Pokojowego. Wprowadzenie CPA zakończyło 

się uzyskaniem niepodległości przez Sudan Południowy. Niektórymi najważniejszymi 

elementami tego pakietu były: 

- trudne położenie polityczne reżimu Baszira, związane z eskalacją konfliktu w Darfurze 

od 2003 r. Prezydent nie mógł skupić całego potencjału państwa na zachowaniu jedności 

Sudanu, gdyż konflikt na zachodzie bezpośrednio zagrażał jego władzy. W sytuacji, gdy w 

maju 2008 r. rebelianci z Darfuru, wspierani przez Czad, przeprowadzili atak na 

Omdurman i stolicę – Chartum, rząd centralny nie mógł użyć aparatu bezpieczeństwa w 

celu zapobieżenia secesji południa, 

- determinacja mieszkańców południa Sudanu do posiadania własnego państwa, wykazana 

podczas kilkudziesięcioletniej wojny domowej, 

- poparcie mocarstw regionalnych (Etiopii i Kenii) oraz globalnych (szczególnie USA  

i Wielkiej Brytanii) dla idei niepodległego Sudanu, 

- stosunkowo ograniczony zakres CPA, jako porozumienia pomiędzy dwoma 

ugrupowaniami politycznymi – NCP i SPLA. Wbrew nazwie, Całościowe Porozumienie 

Pokojowe nie rozwiązywało wszystkich spornych kwestii pomiędzy północą i południem, 

nie zawierając zapisów dotyczących konfliktu w Darfurze. Implementacja CPA była więc 

relatywnie prosta, szczególnie biorąc pod uwagę determinację południowców i słabość 

reżimu Baszira. 

 

 Wysoce złożony charakter sytuacji wewnętrznej w Sudanie w latach 2005-2011 

oraz występowanie przedstawionych powyżej procesów sprawiają, że precyzyjna ocena 

wpływu UNMIS na przebieg procesu implementacji CPA jest zadaniem trudnym. Biorąc 

Wspieranie działań innych 
jednostek organizacji 

autoryzującej 

Tak Tak 

Prowadzenie działań z zakresu 
informacji publicznej 

Tak Częściowo 

Przestrzeganie norm 
organizacyjnych (kultury 

organizacji) przez personel 

Tak Tak 

Utrzymywanie relacji z 
ludnością cywilną 

Tak Tak 
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pod uwagę autorytarny charakter reżimu Baszira, prześladowanie opozycji i zwalczanie 

przejawów aktywności obywatelskiej należy stwierdzić, że obecność sił 

międzynarodowych przynajmniej częściowo uchroniła elity polityczne południa przed 

represjami ze strony rządu centralnego i umożliwiła południowosudańskim instytucjom 

władzy relatywnie swobodne działanie na rzecz niepodległości regionu. Wkład samej 

operacji i ONZ w przeprowadzenie referendum niepodległościowego pozwala sądzić, że 

bez aktywności Organizacji głosowanie nie mogłoby przebiec w sposób gwarantujący jego 

reprezentatywność. Z uwagi na centralną rolę referendum w procesie pokojowym, 

problemy z jego przeprowadzeniem skutkowałyby prawdopodobnie wznowieniem działań 

zbrojnych przez SPLM/A. W tym kontekście wpływ UNMIS na przebieg sporu NCP-

SPLM/A należy ocenić jako znaczący. 

 Operacja wywarła mniejszy wpływ na pozostałe płaszczyzny konfliktu na południu 

Sudanu, w tym na starcia ugrupowań polityczno-militarnych z SPLM/A oraz na walki 

etniczne. Pomimo prób, dowództwo operacji nie zdołało wypracować efektywnego 

mechanizmu przeciwdziałania przerodzeniu się tych napięć w konflikt w obrębie południa 

państwa. Obecność sił międzynarodowych w niewielkim stopniu oddziaływała na 

rozbrojenie lokalnych społeczności, które w warunkach wyraźnych podziałów na tle 

etnicznym stanowiło proces głęboko polityczny. Ofiarą walk padała przede wszystkim 

ludność cywilna. Należy stwierdzić, że brak działań UNMIS w niewielkim stopniu 

zmieniłby stosunki na liniach SPLM/A – inne ugrupowania oraz Dinka – inne grupy 

etniczne. 

 Podsumowując, UNMIS wywarła istotny wpływ na proces implementacji 

Całościowego Porozumienia Pokojowego, przede wszystkim ułatwiając przeprowadzenie 

referendum niepodległościowego. Operacja nie zdołała zmienić autorytarnego charakteru 

państwa sudańskiego. UNMIS doprowadziła do wzmocnienia południowosudańskich 

instytucji władzy, co jednak nie było równoznaczne z nadaniem im demokratycznego 

charakteru. Wspomagając secesjonistyczne dążenia południa, UNMIS zrobiła niewiele, by 

przygotować nowe państwo do niepodległości. Ponadto, obecność sił międzynarodowych 

nie wpłynęła na poprawę poziomu bezpieczeństwa ludności cywilnej. 
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5.3. Operacja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Sudanie 

Południowym 
Operacja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Sudanie Południowym (United 

Nations Mission in South Sudan, UNMISS) została powołana bezpośrednio po 

zakończeniu Operacji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Sudanie (UNMIS). Przez 

sześć lat działania UNMIS koncentrowała się na wspieraniu implementacji Porozumienia 

Pokojowego z 2005 r. Z uwagi na rozwój wydarzeń w obszarze działania operacji (m.in. 

walki między grupami etnicznymi), UNMIS skupiała się przede wszystkim na ochronie 

ludności cywilnej, równocześnie usiłując wzmocnić aparat państwowy na południu 

Sudanu. Po referendum niepodległościowym na początku 2011 r., gdy secesja Sudanu 

Południowego była kwestią miesięcy, społeczność międzynarodowa stanęła przed nowym 

wyzwaniem. Przygotowujący się do niepodległego bytu rząd w Jubie nie dysponował 

wystarczającym potencjałem, by samodzielnie wypełniać wszystkie zadania właściwe dla 

władz państwowych. W okresie poprzedzającym ogłoszenie niepodległości ukuto nawet 

termin „państwo przedupadłe” (pre-failed state), co stanowiło wyraz wątpliwości i obaw  

o przyszłość niepodległego Sudanu Południowego. Ze względu na to w raporcie z 17 maja 

2011 r. Sekretarz Generalny zaproponował rozpoczęcie nowej operacji950. UNMISS 

wpisywała się w interesy społeczności subregionalnej i regionalnej. Najsilniejsze państwa 

Rogu Afryki – Etiopia i Kenia – od lat popierały niepodległość Sudanu Południowego, 

dlatego z aprobatą odnosiły się do działań służących umocnieniu nowego państwa. 

Inicjatywa ONZ była korzystna także dla Unii Afrykańskiej, która wobec zaangażowania 

w prowadzenie dużych operacji w Darfurze i Somalii, nie mogła podjąć kolejnej 

kompleksowej i długotrwałej misji. UNMISS zyskała wsparcie również na poziomie 

globalnym, głównie z uwagi na interesy strategiczne (USA) i ekonomiczne (ChRL) 

najważniejszych państw. 

Ze względu na powyższe uwarunkowania, Rada Bezpieczeństwa pozytywnie 

odniosła się do rekomendacji Sekretarza Generalnego, przedstawionych w raporcie  

z 17 maja 2011. Na mocy rezolucji nr 1996 (2011) z 8 lipca 2011 r. Rada powołała Misję 

Organizacji Narodów Zjednoczonych w Sudanie Południowym. 

 

 

 

                                                 
950 Report of the Secretary-General on the Sudan, 17 May 2011, s. 8. 
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5.3.1. Mandat 

 W rezolucji nr 1996 (2011) Rada Bezpieczeństwa podkreśliła „konieczność 

całościowego i zintegrowanego podejścia do konsolidacji pokoju, które wzmacnia 

spójność pomiędzy działaniami ze sfery politycznej, bezpieczeństwa, rozwojowej, praw 

człowieka i rządów prawa, jak również które wychodzi naprzeciw przyczynom 

konfliktu”951. Deklarując „silne zaangażowanie na rzecz suwerenności, niepodległości, 

integralności terytorialnej i jedności narodowej Sudanu Południowego”, Rada stwierdziła 

równocześnie, że „sytuacja w Sudanie Południowym wciąż stanowi zagrożenie dla 

międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w regionie”952. Z uwagi na to, UNMISS 

została powołana na mocy rozdziału VII Karty NZ. Głównym celem operacji była 

„konsolidacja pokoju i bezpieczeństwa, jak również ustanowienie warunków do rozwoju 

Republiki Sudanu Południowego, tak by wzmocnić potencjał rządu do efektywnego  

i demokratycznego rządzenia oraz ustanowienia dobrych relacji z sąsiadami”953. 

 Zgodnie z rezolucją nr 1996 (2011) zadania UNMISS obejmowały: 

a. wspieranie konsolidacji pokoju i wzmacnianie długoterminowego budowania 

państwa i rozwoju gospodarczego poprzez: 

a. oferowanie rządowi dobrych usług, porad i wsparcia w dziedzinach 

transformacji politycznej, rządzenia, ustanowienia władzy państwowej itp., 

b. promowanie aktywności obywatelskiej, m.in. poprzez doradzanie rządowi 

podczas procesu wprowadzania nowej konstytucji, 

b. wspieranie rządu Sudanu Południowego w wypełnianiu zadań związanych  

z zapobieganiem, zarządzeniem i rozwiazywaniem konfliktów oraz z ochroną 

ludności cywilnej poprzez: 

a. oferowanie dobrych usług, budowę zaufania, wspieranie rozwoju potencjału 

na szczeblu państwowym i lokalnym, 

b. rozwój potencjału operacji w sferze zapobiegania konfliktom oraz 

gromadzenia informacji, 

c. monitorowanie, prowadzenie dochodzeń, weryfikacja i raportowanie  

o przestrzeganiu praw człowieka, 

d. doradztwo i wsparcie rządu w ochronie ludności cywilnej, 

                                                 
951 United Nations Security Council Resolution 1996(2011). 
952 Tamże. 
953 Tamże. 
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e. zapobieganie aktom przemocy m.in. poprzez rozmieszczenia prewencyjne  

i patrole, 

f. ochrona personelu, sprzętu i obiektów ONZ, 

c. wspieranie rządu w rozwoju potencjału do zapewnienia bezpieczeństwa, 

ustanowienia rządów prawa oraz wzmocnienia sektorów bezpieczeństwa  

i sprawiedliwości poprzez: 

a. rozwój strategii na rzecz reform sektorów bezpieczeństwa i sprawiedliwości 

oraz rządów prawa, 

b. wpieranie rządu w opracowaniu i wdrażaniu planu rozbrojenia, 

demobilizacji i reintegracji, 

c. wzmocnienie potencjału policji południowosudańskiej, 

d. wspieranie rozwoju systemu sprawiedliwości w armii, 

e. monitorowanie sytuacji dzieci zaangażowanych w konflikty zbrojne, 

f. pomoc w prowadzeniu akcji rozminowywania954. 

 

W rezolucji nr 1996 (2011) podkreślono, że personel UNMISS może użyć 

wszelkich niezbędnych środków do wypełniania zadań związanych z ochroną ludności 

cywilnej. Dodatkowo stwierdzono, że UNMISS powinna brać udział w szerszych 

wysiłkach na rzecz ograniczenia skutków działania Armii Bożego Oporu. W tym celu 

operacje zobowiązano do współpracy m.in. z pozostałymi misjami ONZ w regionie – 

UNAMID i MONUSCO955. 

Rezolucja nr 1996 (2011) określała perspektywę czasową operacji na 12 miesięcy. 

Na mocy rezolucji nr 2057 (2012) z 5 lipca 2012 mandat został przedłużony o kolejny rok. 

Zgodnie z rezolucją nr 2109 (2013) z 8 lipca 2013 r., UNMISS została autoryzowana do 

prowadzenia działań w Sudanie Południowym do 15 lipca 2014 r.956 W wyniku wybuchu 

konfliktu wewnętrznego w grudniu 2013 r., Rada Bezpieczeństwa dokonała modyfikacji 

mandatu operacji. W dniu 27 maja 2014 r. przyjęto rezolucję nr 2155 (2014), przedłużającą 

działanie UNMISS do 30 listopada 2014 r. Z kolei 25 listopada 2014 r. Rada 

                                                 
954 Tamże. 
955 Tamże. 
956 United Nations Security Council Resolution 2057(2012), 5 July 2012, S/RES/2057 (2012), 
<http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2057.pdf>, dostęp z 16.05.2014 oraz United Nations Security Council Resolution 
2109 (2013), 11 July 2013, S/RES/2109, <http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-
6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2109.pdf>, dostęp z 16.05.2014. 
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Bezpieczeństwa, na mocy rezolucji nr 2187 (2014) upoważniła UNMISS do wypełniania 

zadań w Sudanie Południowym do 30 maja 2015 r.957 

W rezolucji nr 2155 (2014) znacząco zmieniono mandat UNMISS. Zapisy te  

w znacznej mierze powtórzono w rezolucji nr 2187 (2014). Dokumenty nie zawierają 

zobowiązania do wypełniania przez operację zadań z zakresu budowania państwa, 

zalecając skupienie zasobów na utrzymaniu pokoju i ochronie ludności cywilnej. Do 

głównych zadań UNMISS zaliczono:  

a. ochronę ludności cywilnej „niezależnie od źródła przemocy”, w tym 

prowadzenie działań zniechęcających do stosowania przemocy wobec cywilów, 

takich jak rozmieszczenia prewencyjne i patrole. Zadanie to obejmuje także 

ochronę obozów dla uchodźców i IDPs oraz wspieranie powrotów tych grup do 

domów, jak również wprowadzenie ogólnokrajowej strategii wczesnego 

ostrzegania i świadczenie dobrych usług. Ochronę ludności cywilnej określono 

jako zadanie posiadające priorytetowy dostęp do zasobów UNMISS, 

b. monitorowanie przestrzegania praw człowieka i prowadzenie dochodzeń  

w przypadkach podejrzenia ich naruszenia, w tym w sytuacjach, w których 

mogło dojść do zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. UNMISS 

została także zobowiązana do współpracy z Komisją Dochodzeniową Unii 

Afrykańskiej ds. Sudanu Południowego, 

c. stworzenie warunków do dostarczania pomocy humanitarnej, w tym 

zapewnienie bezpieczeństwa personelowi organizacji pomocowych, 

d. wspieranie implementacji Porozumienia o Zawieszeniu Walk, w tym: 

- zapewnienie koordynacji ze Wspólnym Komitetem Technicznym (Joint 

Technical Committee, JTC), Mechanizmem Monitorowania i Weryfikacji 

(Monitoring and Verification Mechanism, MVM) oraz Grupami Monitoringu  

i Weryfikacji (Monitoring and Verification Teams, MVTs), 

- zapewnienie bezpieczeństwa MVM958. 

  

 

 

 
                                                 
957 United Nations Security Council Resolution 2187 (2014), 25 November 2014, S/RES/2187(2014), 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2187%20(2014)>, dostęp z 14.12.2014. 
958 United Nations Security Council Resolution 2155 (2014), 27 May 2014, S/RES/2155(2014), 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2155(2014)>, dostęp z 1.09.2014. 
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5.3.2. Personel 

 Na mocy rezolucji nr 1996 (2011) liczebność personelu UNMISS określono na 

7000 żołnierzy i 900 policjantów. Ze względu na to, że operacja była bezpośrednią 

następczynią UNMIS i przejęła znaczną część personelu i zasobów poprzedniczki, pod 

koniec września 2011 r., a więc ok. 10 tygodni po przyjęciu rezolucji nr 1996 (2011),  

w Sudanie Południowym rozmieszczonych było 5329 żołnierzy oraz 375 policjantów959. 

Co symptomatyczne, w marcu 2012 r. liczebność personelu wojskowego spadła do 5028 

żołnierzy960. Trzy miesiące później było to 5638 żołnierzy i 493 policjantów961. Na 

początku października 2012 r. do dyspozycji dowództwa UNMISS pozostawało już 6659 

żołnierzy i 522 policjantów962. W maju 2013 r. liczebność personelu UNMISS sięgnęła 

6876 żołnierzy i 651 policjantów963. We wrześniu 2013 r. komponent wojskowy zbliżył się 

do maksymalnych rozmiarów przewidzianych w rezolucji nr 1996 (2011) i liczył 6935 

żołnierzy; w Sudanie Południowym przebywało wówczas 713 policjantów964. Na mocy 

rezolucji nr 2132 (2013) z 24 grudnia 2013 r. Rada Bezpieczeństwa zwiększyła liczebność 

personelu UNMISS do 12500 żołnierzy i 1323 policjantów. Na dzień 31 lipca 2014  

r. UNMISS dysponowała 10458 żołnierzami i obserwatorami wojskowymi oraz 931 

policjantami965. Personel wojskowy UNMISS tworzyli żołnierze z 56 państw, natomiast 

policyjny – z 39 państw. Największe kontyngenty wystawiły: Indie, Mongolia, Nepal, 

Rwanda, Ghana i Kambodża.  

W okresie lipiec 2011 – maj 2013 stanowisko Specjalnego Przedstawiciela 

Sekretarza Generalnego ONZ sprawowała Norweżka Hilde Johnson. W czerwcu 2014 r. 

jej następczynią została Ellen Margrethe Loj z Danii966. Dowódcami kontyngentu 

wojskowego byli kolejno: gen. Moses Bisong Obi z Nigerii (lipiec 2011-listopad 2012), 

gen. Delali Johnson Sakyi z Ghany (listopad 2012-czerwiec 2014) oraz gen. Yohannes 
                                                 
959 Report of the Secretary-General on South Sudan, 2 November 2011, S/2011/678, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/678>,  s. 7-8, dostęp z 15.05.2014. 
960 Report of the Secretary-General on South Sudan, 7 March 2012, S/2012/140, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/140>, s. 8, dostęp z 15.05.2014. 
961 Report of the Secretary-General on South Sudan,  26 June 2012, S/2012/486, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/486>, s. 10, dostęp z 15.05.2014. 
962 Report of the Secretary-General on South Sudan,  8 November 2012, S/2012/820, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/820>, s. 9, dostęp z 15.05.2014. 
963 Report of the Secretary-General on South Sudan,  20 June 2013, S/2013/366, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/366>, s. 7, dostęp z 15.05.2014. 
964 Report of the Secretary-General on South Sudan,  8 November 2013, S/2013/651, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/651>, s. 6-7, dostęp z 15.05.2014. 
965 United Nations Peacekeeping Operations Fact Sheet, 31 July 2014, 
<http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/bnote0714.pdf>, dostęp z 15.09.2014. 
966 Letter dated 18 July 2014 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council, 
22 July 2014, S/2014/516, <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/516>, dostęp  
z 1.09.2014. 
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Gebremeskel Tesfamariam (od czerwca 2014 r.). Stanowisko komisarza policji sprawował 

Frederick Yiga z Ugandy967. 

 

5.3.3. Kontekst prowadzenia operacji 

 W czasie powoływania UNMISS, kontekst prowadzenia operacji był umiarkowanie 

pozytywny. W Sudanie Południowym nie toczył się konflikt zbrojny na dużą skalę. Choć 

na sytuację w państwie oddziaływał rząd w Chartumie (i szerzej – wydarzenia w Sudanie), 

konsolidacja władzy państwowej i aparatu bezpieczeństwa była zadaniem o charakterze 

wewnętrznym. Zręby administracji, wojska i policji istniały, co dawało nadzieję na ich 

szybki rozwój. Sprzeciw wobec dominacji SPLM/A był widoczny, jednak optymizm 

związany z uzyskaniem niepodległości sprawił, że niezadowolenie oponentów 

politycznych z rządów Kiira było stosunkowo niewielkie. Żadne z ugrupowań nie 

sprzeciwiało się obecności sił międzynarodowych; UNMISS – jako następczyni UNMIS – 

cieszyła się też względną sympatią ludności cywilnej. Na korzyść operacji przemawiał 

także przychylny stosunek mocarstw regionalnych i globalnych do niepodległego Sudanu 

Południowego. Jedynie północny sąsiad – Sudan – pozostawał w ostrym sporze z rządem 

w Jubie. Osiągnięcie celów UNMISS utrudniały uwarunkowania geograficzne – duża 

powierzchnia państwa, niekorzystne warunki klimatyczne podczas pory deszczowej, 

bardzo niski poziom rozwoju infrastruktury transportowej i niewielka gęstość zaludnienia. 

 
Tabela 5.3. Kontekst prowadzenia operacji UNMISS od lipca 2011 r. do grudnia 2013 r. 
  Pozytywny Umiarkowany Negatywny 
Typ konfliktu ---  

 
  

Natężenie konfliktu ---    
 

Moment 
rozmieszczenia 

---   
 

 

Cechy otoczenia Wielkość 
populacji 

   

Powierzchnia 
obszaru 

   

Gęstość 
zaludnienia 

   

                                                 
967 UNMISS Leadership, <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmiss/leadership.shtml>, dostęp z 
1.09.2014; A. Bagala, Ugandan appointed new UN police chief in South Sudan, 8 May 2012, 
<http://www.monitor.co.ug/News/National/-/688334/1401572/-/ai16pez/-/index.html>, dostęp z 16.05.2014 
oraz Ghanian appointed as UNMISS Force Commander, 12 December 2012, 
<http://www.ghananewsagency.org/politics/ghanaian-appointed-as-unmiss-force-commander-53802>, dostęp 
z 16.05.2014. 
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Infrastruktura 
transportowa 

   

Klimat    
 

Wola stron konfliktu do 
rozwiązania 

---    

Stosunek stron 
konfliktu do operacji 

---    

Stosunek lokalnej 
populacji do operacji 

---    

Struktury władzy 
 

---    

Policja i wojsko 
 

---    

Mocarstwa regionalne i 
sąsiedzi 

---    

Sytuacja 
międzynarodowa w 
wymiarze globalnym 

Zgodność w RB 
ONZ 

   

Inne wydarzenia    
 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Mapa 5.3. Rozmieszczenie UNMISS w październiku 2012 r. 

 
Źródło: Report of the Secretary-General on South Sudan, 8 November 2012, S/2012/820, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/820>, s. 19, dostęp z 16.05.2014. 
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Wybuch walk pomiędzy SPLM/A oraz rebeliantami pod wodzą Rieka Machara  

w grudniu 2013 r. znacząco zmienił kontekst działania UNMISS. Konflikt miał charakter 

wewnętrzny i nie był podsycany przez sąsiadów Sudanu Południowego, jednak jego 

natężenie było stosunkowo wysokie. Strony przejawiały umiarkowaną wolę rozwiązania 

sporu, naruszając zawierane porozumienia. Kiir i Machar z rezerwą odnosili się do 

UNMISS. Operacja była natomiast relatywnie dobrze postrzegana przez ludność cywilną, 

o czym świadczy poszukiwanie schronienia w bazach UNMISS przez osoby wysiedlone  

w wyniku konfliktu. Stosunek sąsiadów, mocarstw regionalnych i globalnych do operacji 

nie uległ zasadniczej zmianie. 

 
Tabela 5.4. Kontekst prowadzenia operacji UNMISS od grudnia 2013 r. do lipca 2014 r. 
  Pozytywny Umiarkowany Negatywny 
Typ konfliktu ---  

 
  

Natężenie konfliktu ---    
 

Moment 
rozmieszczenia 

---   
 

 

Cechy otoczenia Wielkość 
populacji 

   

Powierzchnia 
obszaru 

   

Gęstość 
zaludnienia 

   

Infrastruktura 
transportowa 

   

Klimat    
 

Wola stron konfliktu do 
rozwiązania 

---    

Stosunek stron 
konfliktu do operacji 

---    

Stosunek lokalnej 
populacji do operacji 

---    

Struktury władzy 
 

---    

Policja i wojsko 
 

---    

Mocarstwa regionalne i 
sąsiedzi 

---    

Sytuacja 
międzynarodowa w 
wymiarze globalnym 

Zgodność w RB 
ONZ 

   

Inne wydarzenia    
 

Źródło: opracowanie własne. 
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5.3.4. Przebieg operacji – wybrane aspekty 

 Rozpoczęcie operacji miało miejsce w niecodziennych warunkach – UNMISS nie 

tylko towarzyszyła nowemu państwu od momentu jego powstania, ale też przejęła część 

zadań i zasobów wcześniejszej UNMIS, dzieląc je z Tymczasowymi Siłami 

Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w Abyei (United Nations Interim 

Security Force for Abyei, UNISFA). „Do 31 lipca 2011 r. ponad 2000 międzynarodowych  

i lokalnych członków personelu cywilnego, 64 oficerów sztabowych i 378 policjantów 

zostało formalnie przeniesionych z Operacji Organizacji Narodów Zjednoczonych  

w Sudanie (UNMIS) do UNMISS”968. W tym czasie w Sudanie Południowym powstawały 

instytucje władzy lub – ujmując rzecz bardziej precyzyjnie – funkcjonujące poprzednio  

w ramach Sudanu instytucje władzy regionu południowego były przekształcane  

w instytucje niepodległego państwa. Salva Kiir objął urząd prezydenta, a wiceprezydentem 

został Riek Machar. Pod koniec sierpnia Kiir powołał rząd, złożony z 29 ministrów  

i 27 wiceministrów, wywodzących się głównie z SPLM. Wcześniej Kiir wręczył 

nominacje deputowanym do parlamentu; 332-osobowe Zgromadzenie Legislacyjne  

i 50-osobowa Rada Stanów składały się głównie z osób, zasiadających poprzednio  

w parlamencie sudańskim i zgromadzeniu regionu południowego. Pozostałych członków 

mianował sam Kiir. W obu izbach parlamentu zdecydowaną przewagę zapewniono SPLM 

– z tego ugrupowania wywodziło się ok. 90% deputowanych. Władze wprowadziły także 

nową walutę – funta południowosudańskiego. Pojawiły się nawet pomysły, by stolicę 

państwa przenieść z Juby do Ramiciel w stanie Lakes969. 

 Ogłoszenie niepodległości nie wiązało się ani z rozwiązaniem problemów samego 

Sudanu Południowego, ani z zakończeniem sporu na linii Juba-Chartum. Głównymi 

źródłami niestabilności były starcia między grupami etnicznymi oraz działania lokalnych 

milicji sprzeciwiających się SPLM/A. Istotną kwestię stanowiły także konflikty  

w Kordofanie Południowym i Nilu Błękitnym – regionach, których mieszkańcy mieli 

(zgodnie z CPA) zdecydować o przynależności do Sudanu lub Sudanu Południowego. Na 

terenach tych działało SPLM/A-North – prowadzące walkę z reżimem Baszira 

ugrupowanie polityczno-militarne, z którym sympatyzował rząd w Jubie. Ponadto, 

                                                 
968 Report of the Secretary-General on South Sudan, 2 November 2011, S/2011/678, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/678>, dostęp z 16.05.2014. 
969 Tamże, s. 2-4. 
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nierozwiązanym problemem pozostawała Armia Bożego Oporu, prowadząca działania 

m.in. w Zachodnim Bahr el-Ghazal970. 

 W mandacie UNMISS wyeksponowano zadanie ochrony ludności cywilnej. 

Podczas prowadzenia operacji określono pięć sytuacji, w których zadania te będą 

realizowane. Były to: incydenty w regionach przygranicznych, działania milicji, starcia na 

tle etnicznym, zagrożenia dla cywilów podczas operacji sił bezpieczeństwa (w tym 

rozbrojeniowych) oraz działalność LRA971. Szczególnie istotnym problemem były walki 

pomiędzy grupami etnicznymi, związane nierzadko z kradzieżami bydła. Toczyły się one 

przede wszystkim w Jonglei oraz w trójkącie tworzonym przez Warrap, Unity i Lakes,  

a ich intensywność była uzależniona m.in. od pór roku. W porze deszczowej walki 

ustawały, by przybrać na sile w porze suchej. W Jonglei stronami sporu były trzy 

społeczności – Murle, Lou Nuer i Dinka. Najczęstsze i najpoważniejsze były walki  

w hrabstwie Pibor pomiędzy dwoma pierwszymi; Dinka okresowo sprzymierzali się  

z Nuerami przeciwko Murle. Odpowiedzią rządu były prewencyjne rozmieszczenia 

oddziałów SPLA972. Dowództwo UNMISS zareagowało na te wyzwania poprzez działania 

monitorujące, patrole powietrzne, długoterminowe patrole lądowe, mediacje, popieranie 

inicjatyw pokojowych oraz pomoc dla instytucji państwowych odpowiedzialnych za 

zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej. Dodatkowe działania obejmowały m.in. 

prewencyjne rozmieszczenia negocjatorów, ewakuację cywilów, łączenie rodzin, wsparcie 

psychologiczne i inne973. Początkowo wydawało się, że spora aktywność UNMISS  

w Jonglei przynosi pozytywne efekty – od września do listopada 2011 r. nie dochodziło do 

aktów przemocy na dużą skalę pomiędzy Nuerami i Murle. Jednak już w okresie grudzień 

2011 – luty 2012 walki wybuchły ze zdwojoną siłą. Kilkutysięczna grupa młodych 

Nuerów niszczyła kolejne wioski Murle. Personel UNMISS, który stosunkowo szybko 

wykrył zgrupowanie Nuerów, ostrzegał mieszkańców wiosek, dzięki czemu mogli oni 

opuścić swe domy przed atakiem. Napastnicy zatrzymali się dopiero na przedmieściach 

miasta Pibor, a z początkiem stycznia 2012 r. rozpoczęli odwrót. Wkrótce atak odwetowy 

rozpoczęli Murle, zabijając ponad 100 Nuerów i Dinka. Ci ostatni także zaatakowali 

                                                 
970 Tamże, s. 7. 
971 Report of the Secretary-General on South Sudan, 8 November 2012, S/2012/820, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/820>, s. 10, dostęp z 16.05.2014. 
972 Report of the Secretary-General on South Sudan, 2 November 2011, s. 6. 
973 Tamże, s. 10. 
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Murle974. Jak oszacowano po kilku miesiącach, od grudnia 2011 r. do lutego 2012  

r. w walkach w Jonglei zginęło 612 Murle oraz 276 Nuerów i Dinka975.  

Po tych wydarzeniach intensywność strać wyraźnie się zmniejszyła, a rząd  

i UNMISS podjęły szereg działań, mających na celu zapobieżenie ponownej eskalacji. Już 

w marcu 2012 r. rozpoczął się program rozbrojenia ludności cywilnej Jonglei. W tym celu 

w stanie rozmieszczono 10000 żołnierzy SPLA i 2000 policjantów. W akcję informacyjną, 

wspieraną przez UNMISS, zaangażował się wiceprezydent Machar. Prowadził on 

spotkania z lokalnymi przywódcami, których postrzegano jako klucz do udanego 

rozbrojenia. Na początku maja 2012 r. zorganizowano ogólnostanową konferencję 

pokojową z udziałem ludów Anuak, Dinka, Jie, Kachipo, Lou Nuer i Murle. Efektem 

zyskania przychylności lokalnych liderów był względnie spokojny przebieg początkowej 

fazy rozbrojenia, podczas której zgromadzono ponad 10400 sztuk broni976. Oddziały SPLA 

zostały rozmieszczone pomiędzy społecznościami, natomiast działające w ramach 

UNMISS Zintegrowane Zespoły Monitorujące (Integrated Monitoring Teams) w okresie 

marzec-lipiec 2012 r. podjęły 75 misji obserwacyjnych. Aktywna postawa SPLA  

i UNMISS oraz poparcie lokalnych liderów nie oznaczały pełnego rozbrojenia – część 

broni została ukryta w trudnodostępnych obszarach wschodniego Jonglei lub w sąsiedniej 

Etiopii977. Proces pokojowy w Jonglei załamał się na początku 2013 r. Było to związane 

przede wszystkim z poczuciem zagrożenia lokalnych społeczności, które nie uważały 

ochrony zapewnianej przez SPLA za wystarczającą. W lutym doszło do ataku Murle na 

migrujących z bydłem Nuerów, chronionych przez oddział SPLA – w wyniku incydentu 

zginęło ponad 100 osób978. W odpowiedzi UNMISS zorganizował serię lokalnych 

konferencji pokojowych979. Nie powstrzymało to jednak nawrotu przemocy pomiędzy 

zwaśnionymi społecznościami – w połowie 2013 r. walki ponownie przybrały na sile980. 

Wybuch starć pomiędzy zwolennikami Kiira i Machara w grudniu 2013 r. jedynie pogłębił 

chaos w Jonglei. 

                                                 
974 Report of the Secretary-General on South Sudan, 7 March 2012, S/2012/140, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/140>, s. 6-7, dostęp z 16.05.2014. 
975 Report of the Secretary-General on South Sudan, 26 July 2012, S/2012/486, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/486>, s. 7, dostęp z 16.05.2014. 
976 Tamże, s. 8. 
977 Tamże, s. 9. 
978 Report of the Secretary-General on South Sudan, 8 March 2013, S/2013/140, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/140>, s. 8, dostęp z 16.05.2014. 
979 Report of the Secretary-General on South Sudan, 20 June 2013, S/2013/366, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/366>, s. 6, dostęp z 16.05.2014. 
980 Report of the Secretary-General on South Sudan, 8 November 2013, S/2013/651, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/366>, s. 5, dostęp z 16.05.2014. 
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 Drugim obszarem, w którym trwały walki pomiędzy grupami etnicznymi, były 

tereny pograniczna stanów Warrap, Unity i Lakes. Jak szacował Sekretarz Generalny ONZ 

w raporcie z 8 listopada 2013 r., aż 94% wszystkich ofiar konfliktów zbrojnych w Sudanie 

Południowym poniosło śmierć albo w Jonglei, albo w trójkącie Warrap-Unity-Lakes981. 

Program rozbrojenia w tych trzech stanach, prowadzony już od 2011 r., przyniósł bardzo 

ograniczone efekty – w styczniu 2012 r. doszło do walk w hrabstwie Tonj East  

w Warrap982. O ile pozostała część roku 2012 przebiegła stosunkowo spokojnie – zgodnie 

z raportami Sekretarza Generalnego starcia miały charakter sporadyczny – o tyle od 

początku 2013 r. narastało napięcie pomiędzy lokalnymi społecznościami. Dochodziło do 

incydentów, w których ginęli cywile. Dzięki działaniom UNMISS i SPLA, udało się 

zapobiec części ataków. W szczególności dowództwo UNMISS przeprowadziło dwie 

operacje prewencyjne o kryptonimach Acanthite i Longhorn. Pierwsza z nich polegała na 

organizowaniu długich patroli i wizytach w obozach pasterzy bydła, co miało na celu 

zmniejszenie ryzyka ataków. Operacja Longhorn zakładała prowadzenie wczesnego 

ostrzegania oraz zaangażowanie lokalnych władz i społeczności w działania 

prewencyjne983. Wydaje się, że aktywna postawa UNMISS wraz z uwarunkowaniami 

klimatycznymi (nadejściem pory deszczowej) doprowadziła do zmniejszenia liczby 

incydentów zbrojnych. Nie oznaczało to stabilizacji sytuacji w trójkącie Warrap-Unity-

Lakes – np. lipcu grupa ok. 3000 młodych ludzi z Lakes zaatakowała 16 wiosek w Unity. 

W wyniku tych wydarzeń zginęło 10 osób, a ok. 1000 musiało opuścić swe domy. Kilka 

dni później w Unity doszło do starć Dinka i Nuerów – śmierć poniosło 6 osób, a ponad 

2000 zostało wysiedlonych984. 

 Wraz z upływem czasu, do walk pomiędzy grupami etnicznymi dochodziło także  

w obszarach dotąd stosunkowo stabilnych. W grudniu 2012 r. wybuchy starcia w stanie 

Zachodni Bahr el-Ghazal, wywołane planami przeniesienia siedziby władz hrabstwa  

z miasta Wau do Baggari. Stronami sporu były grupy Ferit i Dinka985. W styczniu 2013  

r. do walk o bydło pomiędzy Dinka Atout i Dinka Agar doszło w hrabstwie Mvolo  

w stanie Ekwatoria Zachodnia. Z kolei w grudniu 2012 r. w Ekwatorii Centralnej  

                                                 
981 Tamże, s. 7. 
982 Report of the Secretary-General on South Sudan, 7 March 2012, s. 7. 
983 Report of the Secretary-General on South Sudan, 8 March 2013, s. 7-9. 
984 Report of the Secretary-General on South Sudan, 8 November 2013, s. 5. 
985 Report of the Secretary-General on South Sudan, 8 March 2013, s. 6-7. 
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w hrabstwie Yau starli się Kakwa i Dinka, natomiast w hrabstwie Juba – Nuerowie  

i Mundari986. 

 Drugim najpoważniejszym źródłem niestabilności w Sudanie Południowym była 

działalność milicji, sprzeciwiających się dominacji SPLA. Jeden z głównych 

przeciwników rządu, gen. George Athor, lider Demokratycznego Ruchu/Armii Sudanu 

Południowego (South Sudan Democratic Movement/Army, SSDM/A) został zabity przez 

siły rządowe w grudniu 2011 r.987 Nie osłabiło to jednak oporu jego zwolenników oraz 

pozostałych grup zbrojnych. Co prawda część z nich zgodziła się na włączenie do SPLA 

tuż po ogłoszeniu niepodległości w lipcu 2011 r. (grupy Petera Gadeta, Gatluaka Gaia  

i Davida Yau-Yau), jednak porozumienia te okazały się nietrwałe (Yau-Yau wkrótce 

wznowił walkę przeciwko rządowi) lub doprowadziły do rozłamu milicji (np. grupy 

Gadeta)988. Już w kwietniu 2012 r. Yau-Yau, wywodzący się z grupy etnicznej Murle, 

został ogłoszony komendantem wszystkich milicji w Jonglei, czyli w stanie, w którym 

toczyły się najbardziej zacięte walki etniczne989. UNMISS stanęła więc przed 

koniecznością ochrony ludności cywilnej w warunkach wielowymiarowego konfliktu 

zbrojnego. Z jednej strony siły rządowe walczyły z Yau-Yau, z drugiej toczyły się walki 

pomiędzy Dinka, Nuerami i Murle. Należy przy tym podkreślić, że SPLA i Yau-Yau 

prowadziły działania przeciw sobie, na ogół nie atakując ludności cywilnej990. 

Równocześnie do walki z Yau-Yau, rząd próbował doprowadzić do reintegracji zarówno 

jego milicji, jak i innych grup zbrojnych. W listopadzie 2013 r. do SPLA zostały włączone 

Armia Wyzwolenia Sudanu Południowego (South Sudan Liberation Army) gen. Bapiny 

Monytuila oraz Demokratyczna Armia Sudanu Południowego (South Sudan Democratic 

Army) gen. Johnsona Olony’ego. Z kolei 30 stycznia 2014 r. w Addis Abebie rząd i Yau-

Yau zawarli porozumienie o zawieszeniu broni, na mocy którego jego milicja deklarowała 

neutralność wobec toczącego się wówczas konfliktu SPLA ze zwolennikami Rieka 

Machara991. 

 Działania milicji stanowiły wyraz niezadowolenia części elit polityczno-

wojskowych z dominacji SPLA i samego Salvy Kiira. Oficjalnie prezydent dążył do 

zapewnienia ugrupowaniom opozycyjnym udziału w rządach oraz do włączenia milicji do 

                                                 
986 Tamże, s. 8. 
987 Report of the Secretary-General on South Sudan, 7 March 2012, s. 5. 
988 Report of the Secretary-General on South Sudan, 2 November 2011, s. 5. 
989 Report of the Secretary-General on South Sudan, 8 November 2012, s. 5. 
990 Report of the Secretary-General on South Sudan, 8 March 2013, s. 5. 
991 Report of the Secretary-General on South Sudan, 6 March 2014, S/2014/158, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/158>, s. 5, dostęp z 16.05.2014 
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SPLA. Faktycznie jednak, szczególnie od początku 2013 r., Kiir podjął szereg działań, 

mających na celu umocnienie własnej pozycji. W styczniu 2013 r. wydał dekret, na mocy 

którego zdymisjonował wszystkich sześciu zastępców szefa sztabu SPLA oraz  

35 generałów. W następnym miesiącu Kiir zwolnił ze służby 118 oficerów. Dodatkowo 

prezydent zmienił organizację sił zbrojnych, dzieląc państwo na trzy sektory – Większy 

Bahr el-Ghazal, Większy Górny Nil i Większą Ekwatorię, z kwaterami głównymi 

odpowiednio w Wau, Malakal i Torit992. W kwietniu Kiir odebrał część uprawnień 

wiceprezydentowi Macharowi993. Kulminacją tych działań była decyzja z 23 lipca 2013  

r. o zdymisjonowaniu całego gabinetu, łącznie z Macharem, Sekretarzem Generalnym 

SPLM Paganem Amumem i 17 starszymi oficerami policji994. Machar oskarżył prezydenta 

o zapędy dyktatorskie. Napięcie pomiędzy obu politykami stopniowo narastało, by  

w grudniu 2013 r. doprowadzić do najpoważniejszego kryzysu od czasu ogłoszenia 

niepodległości w 2011 r. Dokładny przebieg wydarzeń nie został ustalony. Co 

prawdopodobne, w połowie grudnia w koszarach SPLA w Jubie doszło do wymiany ognia 

pomiędzy zwolennikami Kiira i Machara. Starcia rozprzestrzeniły się na stolicę, a Kiir 

ogłosił, że doszło do próby zamachu stanu. Machar odrzucił te oskarżenia, jednak wkrótce 

wyjechał z Juby i udał się na wschód, gdzie podjął walkę zbrojną z SPLA. Starcia 

rozprzestrzeniły się na Jonglei, Unity i Górny Nil. Poza wymienionymi stanami oraz 

Ekwatorią Centralną (na terenie której leży Juba), w pozostałych sześciu stanach nie 

doszło do walk na dużą skalę. Podjęte przez IGAD wysiłki mediacyjne doprowadziły co 

prawda do zawarcia 23 stycznia 2014 r. porozumienia o zawieszeniu broni, nie oznaczało 

to jednak rzeczywistego przerwania walk995. Starcia zbrojne trwały nadal. Dopiero 10 maja 

2014 r. w Addis Abebie Kiir i Machar podpisali układ rozejmowy, zakładający powołanie 

rządu przejściowego i rozpoczęcie prac nad nową konstytucją996.  

 Konflikt pomiędzy SPLM/A i SPLM/A w Opozycji (SPLM/A in Opposition) 

stanowił jakościowo nowe wyzwanie dla UNMISS. Dotychczasowe walki SPLA  

z milicjami oraz starcia etniczne miały wysoce zlokalizowany charakter i ograniczały się 

co najwyżej do kilku hrabstw. Zasięg walk z grudnia 2013 – maja 2014 był znacznie 

większy i obejmował cztery stany – Ekwatorię Centralną (głównie w grudniu, potem  

w mniejszym stopniu), Jonglei, Unity i Górny Nil. Jednym ze skutków konfliktu były 
                                                 
992 Report of the Secretary-General on South Sudan, 8 March 2013, s. 2. 
993 Report of the Secretary-General on South Sudan, 20 June 2013, s. 2. 
994 Report of the Secretary-General on South Sudan, 8 November 2013, s. 1. 
995 Report of the Secretary-General on South Sudan, 6 March 2014, s. 1-3. 
996 South Sudan rivals Kiir and Machar agree peace deal, 10 May 2014, <http://www.bbc.com/news/world-
africa-27352902?print=true>, dostęp z 16.05.2014. 
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zagrożenia dla cywilów, co wymusiło aktywne działanie UNMISS. Operacja pozostała 

wierna trójpoziomowemu podejściu do ochrony ludności cywilnej. Pierwszym poziomem 

była ochrona poprzez proces polityczny – UNMISS kontaktowała się ze stronami sporu, 

podejmując wysiłki mediacyjne oraz promując przestrzeganie praw człowieka  

i międzynarodowego prawa humanitarnego. Drugi poziom strategii UNMISS zakładał 

ochronę przed przemocą fizyczną. Jeszcze przez wybuchem kryzysu, w listopadzie 2013 r., 

dowództwo operacji rozpoczęło wzmacnianie obecności personelu w stanach Jonglei, 

Unity, Warrap i Lakes. Po wydarzeniach z połowy grudnia zmodyfikowano ten plan – siły 

operacji skupiono w czterech węzłach strategicznych – Jubie, Borze, Malakal i Bentiu. 

Trzecim poziomem odpowiedzi UNMISS na wyzwania związane z ochroną ludności 

cywilnej było ustanowienie bezpiecznego otoczenia dla transportów pomocy 

humanitarnej997. 

 Skala wyzwań stojących przed UNMISS w obliczu kryzysu politycznego  

i konfliktu zbrojnego Kiira i Machara była na tyle duża, że niemal natychmiast po jego 

rozpoczęciu Sekretarz Generalny wezwał Radę Bezpieczeństwa ONZ do zwiększenia 

personelu operacji. 24 grudnia 2013 r. Rada przyjęła rezolucję nr 2132 (2013), na mocy 

której liczebność UNMISS określono na 12500 żołnierzy i 1323 policjantów998. Operacja 

otrzymała także dodatkowe wsparcie powietrzne. Zarówno personel, jak i śmigłowce, 

miały pochodzić z innych operacji ONZ. Już 6 stycznia 2014 r. do UNMISS 

przetransferowano trzy banglijskie helikoptery Mi-17, służące dotąd w ramach 

MONUSCO. Banglijski C-130, wypełniający zadania w ramach MONUSCO, 

pozostawiono do dyspozycji UNMISS999. Dodatkowy personel pochodził natomiast  

z trzech operacji ONZ – MINUSTAH na Haiti (Nepalczycy), UNAMID w Sudanie 

(Rwandyjczycy) oraz UNOCI na Wybrzeżu Kości Słoniowej (Ghańczycy). Zwiększony 

komponent militarny otrzymał pięć głównych zadań: ochrona ludności cywilnej, pomoc  

w ustanowieniu bezpiecznego otoczenia dla działania agencji humanitarnych, wspieranie 

dochodzeń w sprawie naruszeń praw człowieka, wspieranie mechanizmów monitorujących 

i weryfikacyjnych IGAD oraz ochrona personelu i obiektów ONZ1000. Dodatkowy personel 

policyjny pochodził natomiast z operacji MONUSCO (Banglijczycy) i UNMIL w Liberii 

(Nepalczycy)1001. Pod koniec marca 2014 r. UNMISS zdołała zgromadzić zaledwie 7714 

                                                 
997 Report of the Secretary-General on South Sudan, 6 March 2014, s. 11-12. 
998 United Nations Security Council Resolution 2132(2013)…. 
999 Report of the Secretary-General on South Sudan, 6 March 2014, s. 13. 
1000 Tamże, s. 13-14. 
1001 Tamże, s. 15. 
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żołnierzy oraz 1033 policjantów, a do 31 lipca – 10458 żołnierzy i obserwatorów 

wojskowych oraz 931 policjantów1002. 

 Już w pierwszych dniach po wybuchu walk w Jubie w bazach UNMISS zaczęli 

chronić się cywile. W sumie w wyniku konfliktu ok. 700 000 osób zyskało status osób 

wewnętrznie wysiedlonych. Ok. 10% spośród nich szukało schronienia w 8 bazach 

UNMISS. „Obecność byłych walczących, dostępność broni i zatłoczenie wywołały obawy 

związane z bezpieczeństwem […]” w bazach1003. UNMISS stanęła przed koniecznością 

zapewnienia dostępu do żywności i wody pitnej dla tysięcy ludzi. Udzielanie schronienia 

cywilom wystawiało personel operacji na zagrożenie. W połowie kwietnia 2014 r. doszło 

do ataku na bazę UNMISS w Borze, gdzie przebywało wówczas ok. 5000 cywilów. Grupa 

około 300 uzbrojonych cywilów wdarła się do bazy i zabiła kilkadziesiąt IDPs. Sekretarz 

Generalny ONZ określił atak jako zbrodnię wojenną1004. 

 Wydarzenia z kwietnia 2014 r. nie były pierwszym przypadkiem ataku na bazę lub 

personel UNMISS. Od lipca 2011 r. do lipca 2014 r. śmierć poniosło 27 członków 

personelu operacji – 14 żołnierzy, 1 policjant, 3 międzynarodowych pracowników 

cywilnych, 5 lokalnych pracowników cywilnych oraz 4 innych1005. Najpoważniejszy 

incydent miał miejsce w kwietniu 2013 r. w Jonglei – w wyniku ataku na konwój UNMISS 

zginęło 5 żołnierzy z kontyngentu indyjskiego oraz dwóch lokalnych pracowników 

cywilnych1006. W grudniu 2012 r. SPLA zestrzeliła śmigłowiec należący do prywatnej 

firmy, wykonującej usługi dla UNMISS1007. Ataki na personel i bazy operacji miały 

charakter sporadyczny i nasiliły się dopiero po wybuchu konfliktu wewnętrznego pod 

koniec 2013 r. W okresie od 6 listopada 2013 r. do 21 lutego 2014 r. doszło do 60 tego 

rodzaju incydentów1008. Ponadto, rząd Kiira ograniczał swobodę działania UNMISS,  

np. w październiku 2012 r. zażądał opuszczenia terytorium Sudanu Południowego przez 

dwóch pracowników operacji, zajmujących się problemami prawami człowieka. 

Ostatecznie wyjechał jeden z nich1009. 

 

                                                 
1002 United Nations Peacekeeping Operations. Fact Sheet 31 July 2014, 
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5.3.5. Ocena realizacji mandatu 

Z uwagi na specyficzne uwarunkowania działania, jednym z najważniejszych zadań 

UNMISS było wspieranie budowy instytucji państwowych w duchu rządów prawa  

i przestrzegania praw człowieka. W dokumentach ONZ wielokrotnie zaznaczano, że 

główną odpowiedzialność za los państwa i obywateli ponosi rząd w Jubie, a siły 

międzynarodowe jedynie wspomagają go w trudnym, początkowym okresie 

funkcjonowania. UNMISS skupiła się m.in. na rozwoju południowosudańskiej policji, 

podejmując dwutorowe działanie. Z jednej strony przeprowadzono program weryfikacji  

i rejestracji oficerów – w jego wyniku zarejestrowano 46427 policjantów, usuwając  

z wcześniejszych list ponad 11000 „martwych dusz”1010. Z drugiej strony prowadzono 

liczne szkolenia – tylko do marca 2012 r. trening UNMISS przeszło prawie 3500 

policjantów1011. Personel operacji zaangażował się także w proces planowania strategii 

bezpieczeństwa narodowego, m.in. prowadząc szkolenia dla komitetu odpowiedzialnego 

za jej przygotowanie1012. Działania na rzecz rządów prawa (np. wspieranie procesu 

przygotowania konstytucji) nie przyniosły powodzenia, o czym świadczy stopniowe 

usuwanie przez Kiira przeciwników politycznych z armii i instytucji państwowych. 

 Większość personelu i zasobów UNMISS zaangażowana była w zapewnienie 

bezpieczeństwa ludności cywilnej. W tym celu rozpoczęto tworzenie systemu baz wsparcia 

na poziomie hrabstw (county support bases). Zgodnie z założeniem ONZ, do 2016 r.  

w każdym z 35 hrabstw ma powstać baza, dzięki której możliwe będzie podejmowanie 

szybkich działań w sytuacjach grożących eskalacją1013. Tuż przed wybuchem konfliktu  

w grudniu 2013 r. ukończonych było 11 baz, a w fazie budowy znajdowało się  

7 kolejnych. Dodatkowo tworzono tymczasowe bazy operacyjne1014. Jak wspomniano, 

UNMISS prowadziła także patrole lądowe i powietrzne, stosowała prewencyjne 

rozmieszczenie oddziałów w newralgicznych regionach, a nawet podejmowała próby 

rozproszenia zgromadzeń uzbrojonych młodych ludzi poprzez odcięcie dostaw żywności. 

Dowództwo operacji nawiązało także współpracę z lokalnymi przywódcami, m.in. 

organizując konferencje pokojowe i serię wzajemnych wizyt wodzów w stanie Jonglei. 

Działania te okazały się skuteczne jedynie częściowo. UNMISS nie zapobiegła spirali starć 

pomiędzy grupami etnicznymi oraz prowadzeniu operacji przez milicje i LRA. Liczba 

                                                 
1010 Report of the Secretary-General on South Sudan, 20 June 2013, s. 7. 
1011 Report of the Secretary-General on South Sudan, 7 March 2012, s. 9. 
1012 Report of the Secretary-General on South Sudan, 8 November 2012, s. 13. 
1013 Report of the Secretary-General on South Sudan, 8 March 2013, s. 9. 
1014 Report of the Secretary-General on South Sudan, 8 November 2013, s. 6. 
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ofiar cywilnych jest trudna do oszacowania, lecz z dużą dozą pewności można mówić  

o tysiącach zabitych. Pokłosiem walk były także rzesze IDPs – tylko w pierwszych trzech 

miesiącach po wybuchu konfliktu w grudniu 2013 r. było ich ponad 700 0001015. Uchodźcy 

z Sudanu Południowego trafiali natomiast do  Etiopii i Kenii – w pierwszym półroczu 2013 

r. było to odpowiednio 20 000 i 5000 osób1016. Konflikty doprowadziły również do 

katastrofy humanitarnej – szacuje się, że w 2012 r. pomocy żywnościowej potrzebowało 

4,7 mln ludzi1017. Wobec problemów humanitarnych UNMISS pozostała zasadniczo 

bezradna, próbując równocześnie ułatwić działanie organizacji pomocowych. 

 UNMISS stosunkowo dobrze wywiązała się z realizacji zadań bazowych. 

Szczególnie w początkowej fazie operacji stopień bezpieczeństwa personelu był wysoki,  

a żołnierze i policjanci przestrzegali zasad kultury organizacyjnej. Siły międzynarodowe 

mogły wypełniać zadania w zasadniczo nieskrępowany sposób. UNMISS skutecznie 

wspierała prace innych organizacji i agend pomocowych. Z uwagi na transfer części 

personelu UNMIS, już w pierwszy miesiącach działania UNMISS komponent cywilny 

liczył ponad 5300 żołnierzy i 375 policjantów. Na przełomie 2011 i 2012 r. liczba 

żołnierzy spadła, jednak w pierwszej połowie 2013 r. zbliżyła się do progu 7000. Na mocy 

rezolucji nr 2132 (2013) liczebność personelu operacji zwiększono do 12500 żołnierzy  

i 1323 policjantów, jednak pół roku po przyjęciu dokumentu na terytorium Sudanu 

Południowego przebywało zaledwie 7714 żołnierzy oraz 1033 policjantów1018. Oznacza to, 

że o ile przed wybuchem konfliktu w grudniu 2013 r. państwa stosunkowo chętnie 

dostarczały oddziałów na potrzeby UNMISS, o tyle po zaostrzeniu sytuacji wola ta 

znacznie osłabła. Należy zwrócić uwagę na fakt, że pierwotny próg 7000 żołnierzy zdołano 

przekroczyć tylko dzięki transferowi personelu z innych operacji ONZ. Ponadto, stałym 

problemem, z którym UNMISS borykał się od początku swego istnienia i który 

„odziedziczył” po UNMIS, była niewielka liczba śmigłowców. W kolejnych raportach 

Sekretarz Generalny wielokrotnie podkreślał, że niewielki komponent lotniczy poważnie 

ogranicza możliwość wypełniania mandatu, w tym ochrony ludności cywilnej1019. 

UNMISS nie była w stanie zapobiec konfliktom w Jonglei, Unity, Warap i Lakes, a częste 

                                                 
1015 Report of the Secretary-General on South Sudan, 6 March 2014, s. 15. 
1016 Report of the Secretary-General on South Sudan, 20 June 2013, s. 13. 
1017 Report of the Secretary-General on South Sudan, 26 July 2012, s. 17. 
1018 United Nations Peacekeeping Operations. Fact Sheet 10 April 2014, 
<http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/bnote314.pdf>, dostęp z 17.05.2014. 
1019 Por. np. Report of the Secretary-General on South Sudan, 26 July 2012, s. 11; Report of the Secretary-
General on South Sudan, 8 November 2012, s. 9 oraz Report of the Secretary-General on South Sudan,  
20 June 2013, s. 7. 
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incydenty zbrojne, skutkujące śmiercią i wysiedleniami dużej liczby ich mieszkańców są 

świadectwem braki należytej ochrony ze strony sił międzynarodowych. 

 
Tabela 5.5. Ocena realizacji mandatu przez UNMISS w okresie lipiec 2011 – grudzień 2013r. 

Grupa zadań Zadanie Realizowanie 
zadania 

Realizacja celu 

Zadania z 
zakresu 
utrzymania 
pokoju 

Zapobieganie rozszerzaniu 
konfliktu na nowe obszary 

Tak Częściowo 

Zapobieganie rozszerzaniu 
konfliktu o nowe podmioty 

Tak Częściowo 

Zadania z 
zakresu 
budowania 
pokoju i 
budowania 
państwa 

Wzmacnianie rozwoju 
instytucji państwowych, w 
tym administracji lokalnej 

Tak Częściowo 

Wspieranie reformy sektora 
bezpieczeństwa (SSR), w tym 

szkolenie wojska i policji 

Tak Częściowo 

Ochrona ludności cywilnej Tak Nie 
Ułatwianie dostaw pomocy 

humanitarnej, w tym ochrona 
tej pomocy i personelu 
agencji pomocowych 

Tak Częściowo 

Wspieranie programów 
rozbrojenia, demobilizacji i 

reintegracji (DDR) 

Tak Częściowo 

Wspieranie ochrony praw 
człowieka 

Tak Częściowo 

Zabezpieczanie kluczowej 
infrastruktury (porty, lotniska, 

główne szlaki 
komunikacyjne) 

Tak Tak 

Pomoc w powrotach IDPs i 
uchodźców 

Tak Częściowo 

Wspieranie rządów prawa Tak Częściowo 
Zadania 
bazowe 

Zgromadzenie personelu 
przewidzianego w mandacie 

Tak Częściowo 

Ochrona personelu, sprzętu i 
obiektów operacji 

Tak Tak 

Zapewnienie swobody 
prowadzenia operacji, w tym 

swobody poruszania się 

Tak Tak 

Wspieranie działań innych 
jednostek organizacji 

autoryzującej 

Tak Częściowo 

Prowadzenie działań z 
zakresu informacji publicznej 

Tak Tak 

Przestrzeganie norm 
organizacyjnych (kultury 

organizacji) przez personel 

Tak Tak 
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Źródło: opracowanie własne. 
 

 Wydarzenia z grudnia 2013 r. nakazują częściową zmianę oceny realizacji zadań 

mandatowych, a ściślej – skutków działań podejmowanych przez UNMISS. Operacja 

podejmowała wysiłki na rzecz reformy armii i policji, demobilizacji części żołnierzy oraz 

wzmocnienia instytucji państwowych w duchu zasad demokracji i dobrego rządzenia, lecz 

rezultat prac UNMISS okazał się niewielki. Z uwagi na zmianę okoliczności działania – 

wybuch walk wewnętrznych – Rada Bezpieczeństwa ONZ, na mocy rezolucji nr 2155 

(2014) z 27 maja 2014 r., wprowadziła istotne zmiany w mandacie UNMISS.  

W znaczącym stopniu ograniczono zakres zadań związanych z budowaniem państwa, 

zlecając personelowi operacji skupienie się na utrzymaniu pokoju i ochronie ludności 

cywilnej. UNMISS miała wspierać przestrzeganie porozumień o zawieszeniu broni, 

zawieranych przez strony, jak również ograniczyć podmiotowe i geograficzne rozszerzanie 

konfliktu. W pierwszych tygodniach po przyjęciu rezolucji nr 2155 (2014) zadania te były 

realizowane stosunkowo skutecznie. W znacznie mniejszym stopniu personel UNMISS 

wywiązywał się ze zobowiązań związanych z ochroną ludności cywilnej, ułatwianiem 

dostaw pomocy humanitarnej oraz wspieraniem uchodźców i IDPs. Wyraźnym problemem 

była także ochrona baz i personelu, narażonego na ataki z uwagi na udzielanie schronienia 

ludności cywilnej. Pozostałe zadania bazowe były wypełnianie relatywnie dobrze, choć 

gromadzenie oddziałów przebiegało wolniej w stosunku do potrzeb. 

 
Tabela 5.6. Ocena realizacji mandatu przez UNMISS w okresie grudzień 2013 – lipiec 2014 

Utrzymywanie relacji z 
ludnością cywilną 

Tak Tak 

Grupa zadań Zadanie Realizowanie 
zadania 

Realizacja celu 

Zadania z 
zakresu 
utrzymania 
pokoju 

Monitorowanie przestrzegania 
porozumienia o zawieszeniu 
broni lub implementacji 
porozumienia pokojowego 

Tak Częściowo 

Ułatwianie stronom 
utrzymywania kontaktów, w 

tym aktywny udział (np. 
przewodniczenie) w gremiach 
istotnych z punktu widzenia 

porozumień  

Tak Częściowo 

Zapobieganie rozszerzaniu 
konfliktu na nowe obszary 

Tak Częściowo 

Zapobieganie rozszerzaniu 
konfliktu o nowe podmioty 

Tak Częściowo 
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Źródło: opracowanie własne. 
 

5.3.6. Wpływ UNMISS na wydarzenia w Sudanie Południowym – rozumowanie 

przeciwfaktyczne 

 Na rozwój sytuacji wewnętrznej w Sudanie Południowym po uzyskaniu przez to 

państwo niepodległości złożyło się szereg czynników, wśród których należy wymienić: 

- konflikt z Sudanem, przybierający zróżnicowane formy, takie jak spór dyplomatyczny, 

wspieranie ugrupowań walczących z rządami, bezpośrednia konfrontacja zbrojna, konflikt 

gospodarczy. Spór ten w sposób bezpośredni wpływał na sytuację gospodarczą Sudanu 

Południowego – przez terytorium Sudanu przebiegał jedyny rurociąg, umożliwiający 

sprzedaż południowosudańskiej ropy naftowej. Wstrzymanie eksportu doprowadziło do 

spadku dochodów rządu w Jubie i pogłębiło kryzys gospodarczy w państwie. Brak 

funduszy utrudnił Kiirowi sprawowanie władzy, zmniejszając finansowe (inne niż siłowe) 

Zadania z 
zakresu 
budowania 
pokoju i 
budowania 
państwa 

Ochrona ludności cywilnej Tak Nie 
Ułatwianie dostaw pomocy 

humanitarnej, w tym ochrona 
tej pomocy i personelu agencji 

pomocowych 

Tak Częściowo 

Wspieranie ochrony praw 
człowieka 

Tak Częściowo 

Zabezpieczanie kluczowej 
infrastruktury (porty, lotniska, 
główne szlaki komunikacyjne) 

Tak Częściowo 

Pomoc w powrotach IDPs i 
uchodźców 

Tak Częściowo 

Zadania 
bazowe 

Zgromadzenie personelu 
przewidzianego w mandacie 

Tak Częściowo 

Ochrona personelu, sprzętu i 
obiektów operacji 

Tak Częściowo 

Zapewnienie swobody 
prowadzenia operacji, w tym 

swobody poruszania się 

Tak Częściowo 

Wspieranie działań innych 
jednostek organizacji 

autoryzującej 

Tak Częściowo 

Prowadzenie działań z zakresu 
informacji publicznej 

Tak Częściowo 

Przestrzeganie norm 
organizacyjnych (kultury 

organizacji) przez personel 

Tak Tak 

Utrzymywanie relacji z 
ludnością cywilną 

Tak Tak 
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możliwości oddziaływania SPLM/A na pozostałe ugrupowania polityczno-militarne  

i społeczności etniczne, 

- zdominowanie systemu politycznego przez SPLM/A, w którym decydującą rolę odgrywa 

jedna grupa etniczna – Dinka. Jeszcze przed uzyskaniem niepodległości, budziło to opór 

innych grup, szczególnie Nuerów, 

- słabość instytucji państwowych, 

- głęboko zakorzenione spory na tle etnicznym. Ich złagodzenia nie podjął się ani rząd 

Sudanu przed podziałem, ani władze niepodległego Sudanu Południowego, 

- masowa dostępność broni palnej i niechęć poszczególnych lokalnych społeczności do 

rozbrojenia. Wobec dominacji Dinków w armii rządowej, jak również niezapewniania 

ludności cywilnej przez wojsko należytego poziomu ochrony, posiadanie broni było 

postrzegane jako gwarant bezpieczeństwa, a nawet niezbędny warunek przetrwania 

lokalnych społeczności, 

- działalność grup zbrojnych, sprzeciwiających się władzom państwowym – były to 

zarówno milicje, jak i Armia Bożego Oporu. 

 

 Wpływ UNMISS na rozwój sytuacji w Sudanie Południowym po uzyskaniu przez 

to państwo niepodległości należy uznać za ograniczony. Świadczy o tym przede wszystkim 

fakt, że pomimo działań operacji, po dwóch i pół roku od powstania państwa doszło w nim 

do konfliktu wewnętrznego. Próby wspierania budowy instytucji państwowych, reformy 

armii i policji, demobilizacji i rozbrojenia, okazały się niewystarczające w obliczu 

opisanych powyżej wydarzeń i procesów. Jeszcze przed wybuchem walk w grudniu 2013 

r., niezależnie od działań UNMISS, na części terytorium Sudanu Południowego dochodziło 

do starć na tle etnicznym. Operacja jedynie nieznacznie wpłynęła na skalę i charakter tych 

walk, choć można przypuszczać, że jej brak skutkowałby większą intensywnością 

konfliktu. Niezależnie od stron prowadzących walki, ich ofiarą – zarówno przed, jak i po 

grudniu 2013 r. – padała głównie ludność cywilna. Należy jednak uznać, że liczba 

wysiedlonych i zabitych byłaby prawdopodobnie większa w przypadku nieobecności sił 

międzynarodowych, ponieważ – szczególnie po grudniu 2013 r. – tysiące mieszkańców 

Sudanu Południowego w sytuacji zagrożenia życia znajdowało schronienie w bazach 

UNMISS. 
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5.4. Tymczasowe Siły Bezpieczeństwa ONZ w Abyei 
 Tymczasowe Siły Organizacji Narodów Zjednoczonych w Abyei (United Nations 

Interim Security Force for Abyei, UNISFA) zostały utworzone na mocy rezolucji nr 1990 

(2011) z 27 czerwca 2011 r. Powołanie operacji było związane z jednym z aspektów 

konfliktu wewnętrznego w Sudanie – nierozstrzygniętą kwestią przynależności 

państwowej regionu Abyei. UNISFA miała na celu zapewnienie bezpieczeństwa na tym 

obszarze do czasu rozwiązania sporu przez Sudan i Sudan Południowy. 

 Przyczyn powołania UNISFA należy poszukiwać przede wszystkim na poziomach 

państwowym i subregionalnym. W przypadku Abyei występuje wyjątkowa sytuacja,  

w której problem zmienia charakter z wewnętrznego na międzynarodowy – przez 

dziesięciolecia przynależność administracyjna Abyei była kwestią wewnątrzsudańską,  

a dopiero od połowy 2011 r. stanowi przedmiot sporu międzynarodowego. Historia 

konfliktu sięga XVIII w., kiedy w Abyei pojawili się współcześnie zajmujący to terytorium 

Dinka Ngok (lud negroidalny, spokrewniony z Dinka z Sudanu Południowego) oraz 

Misserija (lud arabski). Aż do połowy XX w. stosunki pomiędzy obiema grupami były 

relatywnie dobre. Dopiero w latach 60. XX w. Ngok i Misserija starli się podczas 

sudańskiej wojny domowej. Na spory polityczne, coraz wyraźniej układające się także 

wzdłuż linii etniczno-religijnych, nałożyły się dynamiczne zmiany klimatyczne. 

Zmniejszyła się ilość opadów, a ograniczone w ten sposób pastwiska i ujęcia wody zaczęły 

być wykorzystywane w rolnictwie – rząd w Chartumie promował wówczas koncepcję 

Sudanu jako „kosza chlebowego” (bread-basket) i przeznaczał spore areały ziemi pod 

uprawę roślin. Kombinacja tych czynników skłoniła Misserija do zdecydowanego 

wystąpienia przeciwko Ngok – w 1965 r. doszło do masowych zabójstw Ngok, w tym do 

zamachu na następcę naczelnego wodza. Z uwagi na wagę tych wydarzeń, w kończącym 

pierwszą wojnę domową porozumieniu z Addis Abeby z 1972 r. nadano Abyei specjalny 

status administracyjny. Ngok przyznano prawo do określenia w referendum przynależności 

obszaru do regionu południowego. Decyzja ta, czyniąca z Ngok obywateli pierwszej 

kategorii, upoważnionych określenia przyszłości Abyei, jak również objęcie wielu 

stanowisk w administracji i wojsku przez Ngok, silnie zantagonizowały Misserija.  

W drugiej połowie lat 70. dochodziło do ataków nomadów na ludność osiadłą. Gdy na 
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początku lat 80. wybuchła druga wojna domowa, Ngok zasilili szeregi SPLM/A,  

a Misserija sprzymierzyli się z siłami rządowymi1020. 

 Podczas rozmów nad Całościowym Porozumieniem Pokojowym, problem 

przynależności Abyei był jedną z najdłużej negocjowanych kwestii. Ostatecznie 

przedstawiciel USA, John Danforth, wysunął propozycję, by sytuację Abyei uregulować 

na mocy specjalnego protokołu1021. Zgodnie z dokumentem, w sześcioletnim okresie 

przejściowym Abyei uzyskiwało specjalny status administracyjny. Mieszkańcom regionu 

nadano „podwójne obywatelstwo” Kordofanu Zachodniego (czyli części „północnego” 

Sudanu) oraz Bahr el Ghazal (należącego do Południa), z którego wynikało prawo do 

posiadania przedstawicieli w legislaturach obu stanów. Uprawnienia administracyjne 

powierzono Radzie Wykonawczej, wybieranej najpierw przez prezydencję, a następnie 

przez mieszkańców. Abyei uzyskiwało także część dochodów z wydobycia ropy naftowej. 

Po zakończeniu okresu przejściowego, równocześnie z referendum na południu, 

mieszkańcy Abyei mieli zdecydować o przynależności państwowej regionu do Sudanu lub 

Bahr el Ghazal (w praktyce – do Sudanu Południowego, jeśli ten ogłosi niepodległość)1022. 

 Bardzo istotne były zapisy protokołu, dotyczące wytyczenia granic oraz 

zapewnienia bezpieczeństwa w Abyei. Na mocy dokumentu powołano Komisję ds. Granic 

Abyei (Abyei Boundaries Commission, ABC), która miała określić granice dziewięciu 

wodzostw Ngok, które w 1905 r. zostały wyłączone z Bahr el Ghazal i włączone do 

Kordofanu. Raport ABC miał być dla obu stron ostateczny i wiążący. Bezpieczeństwo na 

obszarze Abyei podczas okresu przejściowego miała zapewnić Wspólna Jednostka 

Zintegrowana, składająca się z żołnierzy SAF i SPLA. Organem politycznym, 

odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, ustanowiono Komitet Bezpieczeństwa Obszaru 

Abyei (Abyei Area Security Committee, AASC).  Ponadto, sytuację w regionie mieli 

nadzorować międzynarodowi obserwatorzy – w praktyce zadanie to powierzono 

UNMIS1023. 

 ABC opublikowała swój raport już w lipcu 2005 r. SPLM uznała go za wiążący, 

natomiast rząd w Chartumie zapowiedział, że będzie traktował dokument jako zbiór 

rekomendacji1024. Brak kompromisu w kwestii granic utrudnił wprowadzanie pozostałych 

                                                 
1020 Por. D.H. Johnson, Why Abyei Matters. The Breaking Point of Sudan’s Comprehensive Peace 
Agreement?, „African Affairs”, 107/426, s. 2-7. 
1021 Tamże, s. 8. 
1022 Abyei Protocol Fact Sheet, <http://unmis.unmissions.org/Portals/UNMIS/Fact%20Sheets/FS-
abyeiprotocol.pdf>, dostęp z 12.06.2014. 
1023 Tamże. 
1024 D.H. Johnson, Why Abyei Matters…, s. 13-14. 
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postanowień CPA. „Nie została ustanowiona cywilna administracja, nie przeznaczono 

środków na rozwój i ani Misserija, ani Dinka nie ujrzeli obiecanych 2% z dochodów z ropy 

naftowej. 31 brygada SAF pozostała w mieście Abyei, a AASC, bez cywilnego 

przewodniczącego, pozostał ciałem wojskowym, odpowiedzialnym za utrzymanie 

bezpieczeństwa”1025. Napięcie pomiędzy stronami systematycznie narastało. Proces ten był 

powiązany z implementacją CPA – w okresach ostrych sporów pomiędzy SPLM i NCP, 

także sytuacja w Abyei ulegała pogorszeniu. Do pierwszych poważnych starć doszło pod 

koniec 2007 r. W maju 2008 r. miały miejsce kolejne walki – co symptomatyczne, 

stronami byli członkowie Wspólnej Jednostki Zintegrowanej, która w myśl CPA miała 

strzec bezpieczeństwa w Abyei1026. 

 Po wydarzeniach z maja 2008 r. strony zawarły nowe porozumienie – „Mapę 

drogową o powrocie osób wewnętrznie wysiedlonych i implementacji Protokołu o Abyei” 

(The Road Map fot Return of IDPs and Implementation of Abyei Protocol). Podpisany  

8 czerwca 2008 r. dokument zakładał, że za bezpieczeństwo odpowiadać będzie nowa 

Wspólna Jednostka Zintegrowana; żołnierze JIU, którzy brali udział w walkach, mieli 

opuścić Abyei. Dodatkowo zdecydowano o powołaniu Wspólnej Zintegrowanej Jednostki 

Policyjnej (Joint Integrated Police Unit, JIPU), czego nie przewidziano w CPA. Z regionu 

powinny się również wycofać oddziały SAF i SPLA. Strony deklarowały, że siły UNMIS 

będą mogły poruszać się po Abyei bez ograniczeń. Prezydencja Sudanu miała powołać 

Administrację Obszaru Abyei (Abyei Area Administration, AAA). Szefem AAA miał 

zostać przedstawiciel SPLM, a jego zastępcą – osoba delegowana przez NCP1027.  

Zgodnie z Mapą drogową, o przyszłości Abyei miał zdecydować Stały Trybunał 

Arbitrażowy w Hadze (Permanent Court of Arbitration, PCA). PCA wydał werdykt  

22 lipca 2009 r.1028 „Trybunał wytyczył granice Abyei w sposób, który znacząco 

zmniejszył obszar Abyei wyznaczony przez ABC; teren ten jest wciąż dużo większy  

w stosunku do twierdzeń rządu Sudanu”1029. Bardzo istotne było postanowienie  

                                                 
1025 Ch. Johnson, Peacemaking and Peacekeeping: Reflections from Abyei, „International Peacekeeping” Vol. 
19, No. 5, s. 642. 
1026 D.H. Johnson, Why Abyei Matters…, s. 5-6. 
1027 The Road Map for Return of IDPs and Implementation of Abyei Protocol, Khartoum 8th June 2008, 
<http://unmis.unmissions.org/Portals/UNMIS/2008Docs/Abyei%20Roadmap.pdf>, dostęp z 1.09.2014. 
1028 The Government of Sudan / The Sudan’s People Liberation Movement/Army (Abyei Arbitration), 
<http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1306>, dostęp z 12.06.2014. 
1029 S.M.A. Salman, The Abyei Territorial Dispute between Northern and Southern Sudan and the Decision 
of the Permanent Court of Arbitration, 
<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTLAWJUSTICE/0,,contentMDK:22607203~
pagePK:148956~piPK:149081~theSitePK:445634,00.html>, dostęp z 12.06.2014. 
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o wyłączeniu z Abyei szczególnie zasobnych pól naftowych Heglig i Bamboo1030. 

Trybunał stwierdził także, że orzeczenie w żadnym stopniu nie ogranicza praw ludów 

tradycyjnie korzystając z pastwisk Abyei1031. Zapewnienie to nie zadowoliło Misserija, 

którzy oprotestowali werdykt PCA1032. 

Rozstrzygnięcie sprawy przez Trybunał uspokoiło sytuację jedynie w krótkiej 

perspektywie czasowej. Wraz ze zbliżaniem się daty referendum niepodległościowego  

w Sudanie Południowym, napięcie stopniowo narastało. Zgodnie z postanowieniami CPA, 

w Abyei odbyć się miało osobne referendum. Ze względu na fakt, że strony nie doszły do 

porozumienia w kluczowej kwestii prawa do głosowania, w przewidzianym terminie 

plebiscytu nie przeprowadzono. Spodziewając się decyzji południowców, rząd  

w Chartumie już w styczniu 2011 r. rozmieścił oddziały SAF na granicy Abyei1033. 

Wówczas doszło do pierwszych starć. Zawarcie 13 i 17 stycznia 2011 r. tzw. Porozumień  

z Kadugli tylko chwilowo uspokoiło sytuację. Podobny – ograniczony – wpływ na 

eskalujący spór miało Porozumienie o Abyei z 4 marca 2011 r., na mocy którego ponownie 

zadeklarowano, że w regionie zostaną rozmieszczone JIU i JIPU. 19 maja 2011 r. doszło 

do incydentu, który doprowadził do otwartych walk – konwój UNMIS z transportem 

żołnierzy SAF został zaatakowany w obszarze zajmowanym przez południowosudańską 

policję. SAF uderzył na SPLA z ziemi i powietrza, zajmując miasto Abyei i cały obszar na 

północ od rzeki Bahr el Arab/Kiir. SPLA utrzymała pozycję na południe od rzeki1034. 

W mediację pomiędzy stronami sporu zaangażowała się Unia Afrykańska. Pod jej 

auspicjami 20 czerwca 2011 r. zawarto „Porozumienie o Tymczasowych Regulacjach 

Administracyjnych i Bezpieczeństwa w Obszarze Abyei” (Agreement on Temporary 

Arrangements for the Administration and Security in Abyei). Dokument zakładał 

powołanie Administracji Obszaru Abyei, na czele której miała zasiadać osoba delegowana 

przez SPLM. Jego zastępcę nominował rząd w Chartumie. Porozumienie powoływało 

Wspólny Komitet Nadzorczy Abyei (Abyei Joint Oversight Committee, AJOC), którego 

zadaniem było nadzorowanie i promowanie bezpieczeństwa i stabilności. W skład AJOC 

miało wejść po dwóch przedstawicieli stron oraz delegat UA. W myśl dokumentu Abyei 

                                                 
1030 E. Reeves, Abyei: A brief, annotated chronology – key moments in its history following the CPA, 23 
October 2013, <http://sudanreeves.org/2013/10/23/abyei-a-brief-annotated-chronology-key-moments-in-its-
history-following-the-cpa/>, dostęp z 12.06.2014. 
1031 Final Award in Abyei Arbitration, <http://www.haguejusticeportal.net/index.php?id=10881>, dostęp  
z 12.06.2014. 
1032 S.M.A. Salman, The Abyei Territorial Dispute…. 
1033 E. Reeves, Abyei: A brief, annotated chronology…. 
1034 Report of the Secretary-General on the situation in Abyei, 26 July 2011, S/2011/451, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/451>,s. 1-2. 
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stawało się strefą zdemilitaryzowaną, co zakładało konieczność opuszczenia obszaru przez 

SAF i SPLA. Monitorowanie wycofywania wojsk powierzono Wspólnemu Komitetowi 

Obserwacji Wojskowej (Joint Military Observer Committee, JMOC). Za bezpieczeństwo 

miała odpowiadać Służba Policyjna Abyei (Abyei Police Service, APS), wspierana przez 

siły ONZ1035. 

Zaangażowanie Unii Afrykańskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych świadczy 

o regionalnym i globalnym wymiarze sporu o Abyei. Udział w staraniach nad 

rozwiązaniem konfliktu był konsekwencją świadomości konieczności dalszego wspierania 

procesu pokojowego w Sudanie w obliczu wprowadzenia w życie tylko niektórych 

postanowień CPA. Zakończenie operacji UNMIS i niewielkie możliwości włączenia Abyei 

do obszaru operacyjnego jej następczyni – UNMISS – skłonił ONZ do utworzenia 

oddzielnej operacji. 

 

5.4.1. Mandat 

 Tymczasowe Siły Organizacji Narodów Zjednoczonych w Abyei (United Nations 

Interim Security Force for Abyei, UNISFA) zostały powołane na mocy rezolucji Rady 

Bezpieczeństwa ONZ nr 1990 (2011) z 27 czerwca 2011 r. Głównymi zadaniami UNISFA 

były: 

a. monitorowanie i weryfikacja wycofania SAF i SPLA z Obszaru Abyei w granicach 

określonych przez PCA; Abyei uznano za strefę zdemilitaryzowaną, na terenie 

której mogły działać jedynie UNISFA i Służba Policyjna Abyei, 

b. branie udziału w pracach organów przewidzianych przez porozumienie  

z 20 czerwca, 

c. pomoc w rozminowywaniu terenu, 

d. pomoc w dostarczaniu pomocy humanitarnej i zapewnianiu swobody poruszania 

się dla personelu pomocowego, 

e. szkolenie APS i koordynacja działań z policją, 

f. zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury naftowej w Abyei, „gdy to konieczne  

i we współpracy z APS”1036. 

 

                                                 
1035 Tamże, s. 2-3. 
1036 United Nations Security Council Resolution 1990 (2011), 27 June 2011, S/RES/1990/2011, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1990(2011)>, dostęp z 13.06.2014. 
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Ponadto, powołując się na rozdział VII Karty NZ, Rada Bezpieczeństwa 

upoważniła UNISFA do: 

a. ochrony personelu, infrastruktury i sprzętu operacji oraz agend ONZ, jak również 

zapewnienie im swobody działania, 

b. ochrony ludności cywilnej w sytuacji bezpośredniego zagrożenia, 

c. zapewnienia zdemilitaryzowanego charakteru Abyei poprzez niedopuszczenie do 

wkroczenia na jego terytorium sił zbrojnych, 

d. zapewnienia bezpieczeństwa w Abyei1037. 

 

Zaledwie kilka dni po przyjęciu rezolucji nr 1990 (2011), doszło do istotnych 

wydarzeń. Dnia 29 czerwca 2011 r. strony podpisały „Porozumienie o bezpieczeństwie 

granicznym i Wspólnym Mechanizmie Politycznym i Bezpieczeństwa” (The Agreement on 

Joint Political and Security Mechanism, JPSM), natomiast 30 czerwca 2011 r. zawartły 

Porozumienie o Misji Wsparcia Obserwacji Granicy (The Agreement on the Border 

Monitoring Support Mission). Reakcją Rady Bezpieczeństwa było przyjęcie rezolucji  

nr 2024 (2011) z 14 grudnia 2011 r., na mocy której rozszerzono mandat UNISFA 

przewidziany w rezolucji nr 1990 (2011) o następujące zadania: 

a. pomoc dla stron w wypełnianiu zadań obserwacyjnych w Bezpiecznej 

Zdemilitaryzowanej Strefie Granicznej (Safe Demilitarized Border Zone, SDBZ), 

b. wspieranie działania Wspólnego Mechanizmu Weryfikacji i Monitorowania 

Granicy (Joint Border Verificaiton and Monitoring Mechanism, JBVMM), w tym 

„weryfikacje, dochodzenia, monitorowanie, arbitraż, koordynację, raportowanie, 

wymianę informacji, patrole oraz zapewnianie bezpieczeństwa”1038. Rada 

Bezpieczeństwa powtórzyła to zobowiązanie w rezolucji nr 2104 (2013) z 29 maja 

2013 r.1039, 

c. wspieranie JBVMM w monitorowaniu i weryfikacji Wspólnego Dokumentu  

o Bezpieczeństwie Granicznym (Joint Position Paper on Border Security)  

z 30 maja 2011 r.1040 

 

                                                 
1037 Tamże. 
1038 United Nations Security Council Resolution 2024 (2011), 14 December 2011, S/RES/2024(2011), 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2024(2011)>, dostęp z 13.06.2014. 
1039 United Nations Security Council Resolution 2104 (2013), 29 May 2013, S/RES/2104 (2013), 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2104(2013)>, dostęp z 13.06.2014. 
1040 United Nations Security Council Resolution 2024 (2011). 
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W myśl rezolucji nr 1990 (2011), 2024 (2011) oraz 2104 (2013) UNISFA stanowi 

więc operację obserwacyjną, mającą za zadanie weryfikację implementacji porozumień, 

zawartych pomiędzy Sudanem i Sudanem Południowym. Wobec nieutworzenia przez 

strony administracji i służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa, UNISFA 

wypełnia także zadania policyjne, strzegąc prawa i porządku w Abyei. Niepowołanie przez 

Chartum i Jubę Służby Policyjnej Abyei nakłada na operację zadania związane z ochroną 

ludności cywilnej. 

 

5.4.2. Personel 

 Na mocy rezolucji nr 1990 (2011), powołującej UNISFA, liczbę personelu operacji 

ustalono na 4200 żołnierzy i obserwatorów wojskowych oraz 50 policjantów1041. Po 

zawarciu przez strony porozumienia o utworzeniu JBVMM, w rezolucji nr 2104 (2013) 

zwiększono liczebność personelu UNISFA do 5326 żołnierzy i obserwatorów wojskowych 

oraz 50 policjantów. Wobec braku postępów w operacjonalizacji Mechanizmu, Rada 

Bezpieczeństwa na mocy rezolucji nr 2156 (2014) z 29 maja 2014 r. zdecydowała, że 

dodatkowych 1126 żołnierzy, przewidzianych w rezolucji nr 2104 (2013) jako personel 

ochronny JBVMM, zostanie rozmieszczonych jedynie w przypadku rozpoczęcia 

rzeczywistego działania przez Mechanizm1042. Siły UNISFA mogą więc liczyć de facto 

4200 żołnierzy i obserwatorów wojskowych oraz 50 policjantów. W kwietniu 2014  

r. dowództwo operacji dysponowało 3956 żołnierzami, 131 obserwatorami wojskowymi 

oraz 22 oficerami policji1043. Komponent militarny został rozmieszczony w 97%,  

a komponent policyjny – w 44%. Relatywnie niski odsetek rozmieszczonych policjantów 

wynika z faktu, że zadaniem tego komponentu miało być szkolenie Służby Policyjnej 

Abyei. APS nie została powołana, a oficerowie policji zajmują się podstawowym 

przygotowaniem personelu wojskowego operacji do wypełniania zadań policyjnych  

w Abyei. 

Pod względem składu osobowego, UNISFA jest operacją specyficzną – niemal 

100% personelu stanowią Etiopczycy. Wynika to z roli, jaką państwo to odegrało  

w sudańskim procesie pokojowym oraz z ambicji rządu w Addis Abebie do odgrywania 

roli regionalnego mocarstwa. Poza Etiopczykami, w ramach UNISFA pracuje także 

                                                 
1041 United Nations Security Council Resolution 1990 (2011). 
1042 United Nations Security Council Resolution 2156 (2014), 29 May 2014, S/RES/2156(2014), 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2156(2014)>, dostęp z 13.06.2014. 
1043 United Nations Peacekeeping Operations Fact Sheet, 31 July 2014, 
<http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/bnote0714.pdf>, dostęp z 17.09.2014. 
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personel z: Beninu, Boliwii, Brazylii, Burkina Faso, Burundi, Kambodży, Ekwadoru, 

Salwadoru, Ghany, Gwinei, Indii, Indonezji, Kirgistanu, Malawi, Malezji, Mali, Mongolii, 

Mozambiku, Namibii, Nepalu, Nigerii, Paragwaju, Peru, Rwandy, Sierra Leone, Sri Lanki, 

Ukrainy, Tanzanii, Urugwaju, Jemenu, Zambii i Zimbabwe. 

Pierwszym dowódcą komponentu wojskowego i równocześnie szefem UNISFA był 

etiopski generał Tadesse Werede Tesfay1044. 12 marca 2013 r. na obu stanowiskach 

zastąpił go rodak, gen. Yohannes Gebremeskel Tesfamariam1045. W czerwcu 2014 r. objął 

on funkcję dowódcy komponentu wojskowego UNMISS1046. Wakat na stanowisku 

dowódcy komponentu wojskowego i szefa UNISFA wypełniono dopiero po kilku 

miesiącach – w listopadzie 2014 r. funkcje te objął gen. Birhanu Jula Gelalcha  

z Etiopii1047. 

Po przybyciu na miejsce operacji większości sił, oddziały UNISFA rozmieszczono 

w trzech sektorach – północnym, centralnym i południowym, z kwaterami odpowiednio w 

Diffra, Dokura (wcześniej w Abyei; jest to także kwatera główna) oraz Anthony1048.  

W sektorze północnym żołnierzy rozlokowano w bazach w Todach, Wutgok, Diffra, Um 

Khariet, Thurpader i Dungop; w sektorze centralnym – w Abyei, Tejalei, Leu, Noong  

i Alal; w sektorze południowym – Agok, Banton, Marial Achak, Anthony, Majak i Agany 

Achung1049. W skład UNISFA wchodziły dwie grupy zadaniowe, każda złożona  

z kompanii artylerii i czołgów, które rozmieszczono w sektorach północnym  

i południowym. Dodatkowo, jako rezerwę, w sektorze centralnym utrzymywano siły 

szybkiego reagowania1050. 

                                                 
1044 Secretary-General appoints lieutenant general Tadesse Werede Tesfay of Ethiopia Head of Mission, 
Force Commander of United Nations Interim Security Forces for Abyei, 27 July 2011, SG/A/1301; 
BIO/4304; PKO/285, <http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sga1301.doc.htm>, dostęp z 13.06.2014. 
1045 Secretary-General appoints major general Yohannes Gebremeskel Tesfamariam of Ethiopia Head of 
Mission, Force Commander of United Nations Interim Security Forces for Abyei, 12 March 2013, 
SG/A/1392; BIO/4449; PKO/332, <http://www.un.org/News/Press/docs//2013/sga1392.doc.htm>, dostęp  
z 13.06.2014. 
1046 Letter dated 16 June 2014 from the President of the Security Council addressed to the Secretary-General, 
16 June 2014, S/2014/414, <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/414>, dostęp  
z 17.09.2014. 
1047 Secretary-General Appoints Major General Birhanu Jula Gelalcha of Ethiopia Force Commander of 
United Nations Interim Security Force for Abyei, 21 November 2014, 
<http://reliefweb.int/report/sudan/secretary-general-appoints-major-general-birhanu-jula-gelalcha-ethiopia-
force-commander>, dostep z 14.12.2014. 
1048 Report of the Secretary-General on the situation in Abyei, 27 September 2013, S/2013/577, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/577>, s. 14. 
1049 Report of the Secretary-General on the situation in Abyei, 27 January 2012, S/2012/68, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/68>, s. 6-7. 
1050 Report of the Secretary-General on the situation in Abyei, 27 September 2013, s. 15. 
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W okresie lipiec 2011 r. – lipiec 2014 r. śmierć poniosło 14 żołnierzy, 1 obserwator 

wojskowy oraz 1 osoba z lokalnego personelu cywilnego UNISFA1051. 

 

5.4.3. Kontekst prowadzenia operacji 

 UNISFA prowadziła działania w skomplikowanych warunkach. Operacja została 

rozmieszczona na obszarze o nieokreślonej przynależności państwowej, do którego prawa 

rościły sobie Sudan i Sudan Południowy. UNMISS rozpoczęła prace po zawarciu przez 

strony szeregu porozumień, z których żadne nie regulowało statusu Abyei. Wola rządów  

w Chartumie i Jubie do osiągnięcia kompromisu była ograniczona, a lokalne społeczności 

– Dinka Ngok i Misserija – nie były skłonne do ustępstw. W Abyei nie funkcjonowały 

struktury administracyjne i aparat bezpieczeństwa. Korzystne dla operacji wydawały się 

być uwarunkowania geograficzne – niewielki rozmiar terytorium (ponad 10 000 km2; dla 

porównania UNMISS prowadziła działania na ponad 600 000 km2), ułatwiający 

przemieszczanie się, nieliczna populacja (której liczba okresowo wzrastała w wyniku 

migracji Misserija), stosunkowo duża gęstość zaludnienia (istnienie dużych skupisk 

ludności). Problemem był klimat – podczas pory deszczowej konieczne było ograniczenie 

aktywności, np. zmniejszenie liczby patroli, co wymuszało zmianę strategii działania 

operacji. Na korzyść UNISFA przemawiała względna przychylność sąsiadów Sudanu  

i Sudanu Południowego, mocarstw regionalnych (vide – dostarczenie niemal całości sił 

przez Etiopię) oraz zgodność w Radzie Bezpieczeństwa ONZ co do zasadności 

prowadzenia operacji. 
 
Tabela 5.7. Kontekst prowadzenia operacji UNISFA 
  Pozytywny Umiarkowany Negatywny 
Typ konfliktu ---  

 
  

Natężenie konfliktu ---    
 

Moment 
rozmieszczenia 

---   
 

 

Cechy otoczenia Wielkość 
populacji 

   

Powierzchnia 
obszaru 

   

Gęstość 
zaludnienia 

   

Infrastruktura    

                                                 
1051 United Nations Peacekeeping Operations Fact Sheet, 31 July 2014 oraz UNISFA Facts and Figures, 
<http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unisfa/facts.shtml>, dostęp z 17.09.2014. 
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transportowa 
Klimat    

 
Wola stron konfliktu do 
rozwiązania 

---    

Stosunek stron 
konfliktu do operacji 

---    

Stosunek lokalnej 
populacji do operacji 

---    

Struktury władzy 
 

---    

Policja i wojsko 
 

---    
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Mapa 5.4. Obszar działania UNISFA i rozmieszczenie personelu operacji w styczniu 2012 r. 

 
Źródło: Report of the Secretary-General on the situation in Abyei, 27 January 2012, S/2012/68, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/68>, s. 11. 
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5.4.4. Przebieg operacji – wybrane aspekty 

 Według raportu Sekretarza Generalnego ONZ z 26 lipca 2011 r., pierwsi żołnierze 

UNISFA – grupa 453 Etiopczyków – znaleźli się w Abyei już 25 lipca, a więc niecały 

miesiąc po przyjęciu rezolucji nr 1990 (2011)1052. Organizowanie operacji w tak krótkim 

czasie (porozumienie pomiędzy stronami zawarto 20 czerwca) wiązało się z koniecznością 

natychmiastowego uporządkowania wielu spraw, zazwyczaj zajmujących miesiące. Na 

mocy rezolucji nr 1990 (2011) do czasu zawarcia z rządem w Chartumie Porozumienia  

o Statusie Sił (SOFA), w stosunku do UNISFA stosowano SOFA obowiązujące dla 

UNMIS1053. Wkrótce też UNISFA przejęła niektóre zasoby UNMIS, np. paliwo1054.   

 UNISFA rozpoczęła patrole już 23 sierpnia 2011 r., a więc dwa miesiące po 

przyjęciu rezolucji autoryzującej operację. Miesiąc później w Abyei przebywało już 

prawie 1800 żołnierzy etiopskich, rozmieszczonych w trzech głównych bazach – w Abyei, 

Agok i Diffra. UNISFA korzystała także z bazy logistycznej ONZ w Kadugli  

w Kordofanie Południowym1055. W początkowym okresie działania operacji sytuacja  

w Abyei była stosunkowo spokojna. Było to spowodowane porą deszczową – Misserija 

przebywali na północy, gdyż ich migracje odbywają się w porze suchej, natomiast ponad 

100 000 wysiedlonych Dinka Ngok wciąż nie powróciła z Sudanu Południowego. 

Niewielka liczba ludzi i brak fizycznego kontaktu pomiędzy zwaśnionymi społecznościami 

zapewniały spokój. Pomimo to, początek funkcjonowania UNISFA wiąże się ze śmiercią 

kilku żołnierzy – 2 sierpnia czterech Etiopczyków zginęło, gdy ich samochód wjechał na 

minę1056. Pokłosiem tego zdarzenia było przywiązywanie przez ONZ szczególnej wagi do 

działania etiopskiego plutonu saperów oraz Służby ONZ ds. Min (United Nations Mine 

Action Service, UNMAS). 

 Niebezpieczeństwo związane z minami stanowiło tylko jeden z problemów 

UNISFA. Podstawowym było powolne tempo implementacji porozumienia z 20 czerwca. 

Aż do 1 czerwca 2012 r. na terenie Abyei rozmieszczone były SPLA i SSPS; oddziały SAF 

zostały wycofane w maju 2012 r. Obecność sił zbrojnych i napięta sytuacja na linii 

                                                 
1052 Report of the Secretary-General on the situation in Abyei, 26 July 2011, S/2011/451, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/451>, s. 5. 
1053 United Nations Security Council Resolution 1990 (2011)…. Ostatecznie, SOFA z Sudanem zawarto  
1 października, a z Sudanem Południowym – 20 listopada 2012 r.: Report of the Secretary-General on the 
situation in Abyei, 23 November 2012, S/2012/890, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/890>, s. 6. 
1054 Report of the Secretary-General on the situation in Abyei, 27 November 2011, S/2011/741, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/741>, s. 6. 
1055 Report of the Secretary-General on the situation in Abyei, 29 September 2011, S/2011/603, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/603>, s. 4. 
1056 Tamże, s. 1. 
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Chartum-Juba zwiększały prawdopodobieństwo eskalacji konfliktu. Po czerwcu 2012  

r. w Abyei przebywało już tylko 120-150 sudańskich policjantów z służby ochrony 

instalacji naftowych1057. Najpoważniejszym naruszeniem postanowień o wycofaniu sił 

zbrojnych Sudanu i Sudanu Południowego było wkroczenie w styczniu 2014 r. ok. 600 

południowosudańskich żołnierzy i policjantów do Abyei po przeprowadzeniu przez Dinka 

Ngok referendum nt. przyłączenia obszaru do Sudanu Południowego w październiku 2013 

r.1058 Okresowo zdarzały się także incydenty, polegające na wkroczeniu do Abyei 

niewielkich grup zbrojnych1059. UNISFA stosunkowo sprawnie reagowała na tego typu 

zdarzenia, nakazując grupom opuszczenie obszaru działania operacji1060. 

W ciągu trzech lat od zawarcia porozumienia, strony nie powołały Administracji 

Obszaru Abyei, Rady Obszaru Abyei i Służby Policyjnej Abyei. Proces negocjacyjny był 

ściśle uzależniony od bieżącego stanu stosunków pomiędzy Chartumem i Jubą, które co 

kilka-kilkanaście miesięcy stawały się bardzo napięte. Organy, przewidziane przez 

porozumienia z 20, 29 i 30 czerwca, spotykały się nieregularnie, a ich posiedzenia 

nierzadko nie przynosiły żadnych rezultatów. Przykładami tego typu forów były Wspólny 

Komitet Nadzorczy Abyei oraz Wspólny Mechanizm Polityczny i Bezpieczeństwa. 

Najważniejszy z nich – AJOC – pomimo obiecujących początków od maja 2013  

r. w praktyce nie funkcjonował1061. 

W tych warunkach UNISFA, która miała, przede wszystkim, nadzorować 

wycofanie sił wojskowych i policyjnych z Abyei, stawała się jedynym podmiotem, 

zdolnym do zapewnienia bezpieczeństwa na tym obszarze. Stanowiło to znaczący problem 

dla operacji, złożonej niemal w całości z komponentu wojskowego, a więc posiadającej 

ograniczone możliwości wypełniania zadań policyjnych. W zamyśle autorów rezolucji 

Rady Bezpieczeństwa nr 1990 (2011) 50-osobowy komponent policyjny miał odpowiadać 

za szkolenie APS, nie był więc przygotowany do utrzymywania prawa i porządku.  

W efekcie działania policjantów ograniczyły się do prowadzenia szkoleń dla żołnierzy 

                                                 
1057 Report of the Secretary-General on the situation in Abyei, 25 July 2012, S/2012/583, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/583>, s. 1-2. 
1058 Report of the Secretary-General on the situation in Abyei, 25 February 2014, S/2014/126, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/126>, s. 1-2. 
1059 Report of the Secretary-General on the situation in Abyei, 25 January 2013, S/2013/59, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/59>, s. 1-2. 
1060 Report of the Secretary-General on the situation in Abyei, 17 May 2013, S/2013/294, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/294>, s. 1-2 oraz Report of the Secretary-
General on the situation in Abyei, 28 March 2013, S/2013/198, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/198>, s. 2. 
1061 Report of the Secretary-General on the situation in Abyei, 13 May 2014, S/2014/336, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/336>, s. 4. 
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UNISFA z zakresu m.in. kontrolowania tłumu podczas demonstracji1062. Biorąc pod uwagę 

zapotrzebowanie na wyspecjalizowany, policyjny personel, dziwić może brak reakcji Rady 

Bezpieczeństwa ONZ w postaci znaczącego wzmocnienia komponentu policyjnego. 

 W kontekście niepowołania Służby Policyjnej Abyei, wśród zadań UNISFA na 

plan pierwszy wysunęła się ochrona ludności cywilnej i niedopuszczenie do wybuchu walk 

pomiędzy Ngok i Misserija. Przez pierwsze półtora roku działania operacji sytuacja  

w Abyei była względnie spokojna. Strategia ochrony cywilów UNISFA zakładała: 

„monitorowanie i wczesne ostrzeganie, prowadzenie dziennych i nocnych patroli, 

promowanie dialogu między społecznościami, działania pojednawcze z udziałem liderów 

Misserija i Ngok Dinka w celu przygotowania konferencji na temat pokojowego 

współistnienia oraz współdziałanie z przedstawicielami rządów Sudanu i Sudanu 

Południowego”1063. Rodzaj i intensywność podejmowanych działań były uzależnione od 

aktualnej pory roku – np. w porze suchej personel operacji prowadził ok. 80 patroli 

dziennie, a w porze deszczowej – jedynie ok. 401064. Strategia ochrony cywilów była 

sprzężona z aktywnością na rzecz przeciwdziałania konfliktom, która obejmowała m.in. 

tworzenie stref buforowych pomiędzy Misserija i Ngok w czasie migracji tych pierwszych, 

zwiększanie ilości punktów dostępu do wody w celu zmniejszenia konkurencji o te zasoby 

pomiędzy społecznościami, aktywną postawę w sytuacjach eskalującego napięcia1065.  

W zależności od pory roku, UNISFA utrzymywała w niektórych regionach tymczasowe 

bazy, które zwiększały świadomość obecności sił międzynarodowych wśród mieszkańców. 

Znaczącą inicjatywą było także tworzenie wspólnych komitetów bezpieczeństwa (joint 

security committees), w których skład wchodzili przedstawiciele społeczności Misserija  

i Ngok oraz reprezentanci UNISFA. Do lutego 2014 r. utworzono dziewięć komitetów  

w sektorach centralnym i południowym; trwały też prace nad powołaniem kolejnych 

pięciu1066. 

 W początkowym okresie funkcjonowania operacji założenia strategii ochrony 

cywilów i przeciwdziałania wydawały się słuszne – nie dochodziło do żadnych poważnych 

incydentów, nawet w okresach migracji Misserija. Zdarzały się jedynie nieporozumienia 

związane głównie z kradzieżą bydła, rozwiązywane stosunkowo sprawnie przez 

                                                 
1062 Report of the Secretary-General on the situation in Abyei, 25 February 2014, s. 6. 
1063 Report of the Secretary-General on the situation in Abyei, 24 May 2012, S/2012/358, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/358>, s. 5-6. 
1064 Report of the Secretary-General on the situation in Abyei, 25 July 2012, s. 2. 
1065 Report of the Secretary-General on the situation in Abyei, 23 November 2012, s. 5. 
1066 Report of the Secretary-General on the situation in Abyei, 25 February 2014, s. 3. 



420 
 

UNISFA1067. Pierwsze niepokojące wydarzenia, świadczące o wysokim poziomie napięcia 

pomiędzy Misserija i Ngok, miały miejsce w listopadzie 2012 r. w mieście Abyei. 

Przywódcy Misserija zostali obrzuceni kamieniami przez Ngok i schronili się w bazie 

operacji. Ngok zorganizowali demonstrację, domagając się usunięcia zaatakowanych  

z kwatery UNISFA, a następnie próbując zniszczyć meczet i rynek. Siły międzynarodowe 

skutecznie rozpędziły tłum1068. Pomniejsze incydenty powtarzały się w kolejnych 

miesiącach. Środowisko działania UNISFA stawało się coraz bardziej złożone. Analizując 

największe wyzwania, w raporcie z 28 marca 2013 r. Sekretarz Generalny wymieniał m.in. 

niechęć do pojednania pomiędzy Misserija i Ngok, wzrost liczby powracających IDPs  

i – co z tym związane – zwiększenie możliwości wystąpienia incydentów, które mogą 

przerodzić się w konflikt, brak instytucji władzy, szczególnie policji, oraz ryzyko 

wkraczania na teren Abyei różnych grup zbrojnych1069. 

 W dniu 4 maja 2013 r. doszło do incydentu, który doprowadził do eskalacji sporu. 

Konwój UNISFA, w którym podróżowali przedstawiciele rządu Sudanu Południowego  

i liderzy Ngok, został zatrzymany, a następnie ostrzelany przez Misserija. Śmierć poniósł 

żołnierz sił międzynarodowych oraz naczelny wódz Ngok, Deng Kuol Deng. Następnego 

dnia grupa kilkuset młodych Ngok spaliła rynek oraz meczet w Abyei. Oprócz tych 

wydarzeń, wciąż dochodziło do kradzieży bydła, co zwiększało napięcie i utrudniało 

porozumienie pomiędzy społecznościami1070. Dla UNISFA oznaczało to konieczność 

szybkiego reagowania i podejmowania prób zażegnania drobnych sporów. Wobec wrogich 

stosunków pomiędzy Misserija i Ngok, każdy z nich groził przerodzeniem się w otwarty 

konflikt. Pomimo to, po wydarzeniach z początku maja 2013 r. nastąpiło względne 

uspokojenie sytuacji. Walki w Abyei wybuchły ponownie dopiero w lutym 2014 r. – po 

rozpoczęciu konfliktu wewnętrznego w Sudanie Południowym, rząd w Jubie nakazał 

wkroczenie do Abyei żołnierzom z SPLA i policjantom z SSPS. Przeciwko nim wystąpili 

Misserija. Walki okazały się bardzo krwawe – tylko 1 marca 2014 r. w potyczce nad rzeką 

Yura/Nyamura zginęło ponad 100 żołnierzy południowosudańskich oraz 10 Misserija1071. 

 Konieczność ochrony cywilów wiązała się z impasem w procesie wprowadzania  

w życie postanowień kolejnych porozumień pomiędzy Sudanem i Sudanem Południowym 

odnośnie statusu Abyei. Szczególny wpływ na działania UNISFA miały wysiłki na rzecz 
                                                 
1067 Report of the Secretary-General on the situation in Abyei, 27 September 2012, S/2012/722, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/722>, s. 4. 
1068 Report of the Secretary-General on the situation in Abyei, 23 November 2012, s. 2. 
1069 Report of the Secretary-General on the situation in Abyei, 28 March 2013, S/2013/198, s. 8. 
1070 Report of the Secretary-General on the situation in Abyei, 17 May 2013, s. 2-3. 
1071 Report of the Secretary-General on the situation in Abyei, 13 May 2014, s. 1-2. 
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ustanowienia Wspólnego Mechanizmu Weryfikacji i Monitorowania Granicy. Wiązało się 

to z koniecznością przygotowania obserwatorów wojskowych oraz personelu chroniącego 

ich działania. Prace nad operacjonalizacją JBVMM podjęto w pierwszej połowie 2012 r. – 

podczas spotkania Wspólnego Mechanizmu Politycznego i Bezpieczeństwa postanowiono, 

że wobec napiętych stosunków na linii Chartum-Juba, tymczasowa siedziba Mechanizmu 

będzie się mieściła w etiopskim Assosa1072. Wkrótce ustalono, że strony – Sudan, Sudan 

Południowy i UNISFA – wyznaczą po 36 obserwatorów. Personel ten znalazł się w Assosa 

w lipcu 2012 r.1073 Równocześnie trwały rozmowy nad kluczową kwestią wyznaczenia 

linii centralnej strefy zdemilitaryzowanej. Ostatecznie sprawa ta stała się pretekstem do 

torpedowania prac Mechanizmu i zadecydowała o tym, że JBVMM nigdy nie rozpoczął 

działania1074. 

Niezależnie od impasu w negocjacjach nad linią centralną, UNISFA musiała 

przygotować się na konieczność dostarczenia personelu chroniącego obserwatorów. 

Kwestia ta zadecydowała o powiększeniu liczebności personelu operacji do 5326 żołnierzy 

na mocy rezolucji 2104 (2013). Był to zdecydowany wzrost w stosunku do planowanych 

300, a następnie 860 żołnierzy1075. Wcześniej, 17 sierpnia 2012 r., szef UNISFA 

przedstawił plan rozmieszczenia sił międzynarodowych – w pierwszej fazie miano 

ustanowić dwie kwatery, w Assosa (odpowiadająca za wschód Abyei) i Kadugli (zachód 

Abyei). W każdym z sektorów miały działać dwa zespoły obserwatorów. Pełną zdolność 

operacyjną planowano osiągnąć w styczniu 2013 r. – obserwatorzy i żołnierze mieli zostać 

rozmieszczeni w kwaterze głównej w Kadugli, czterech kwaterach sektorowych (Kadugli, 

Gok Machar, Buram i Malakal) i dziesięciu centrach operacyjnych1076. Oficjalnie UNISFA 

przygotowywała się do wypełniania zadań związanych ze wspieraniem Mechanizmu 

poprzez rozmieszczenie 1126 żołnierzy. Dopiero na mocy rezolucji nr 2156 (2014) Rada 

Bezpieczeństwa zadeklarowała, że „dodatkowe oddziały zostaną rozmieszczone tylko  

w przypadku reaktywacji JBVMM”1077. 

Niewątpliwym wyzwaniem dla UNISFA były też dążenia Ngok do 

przeprowadzenia przewidzianego w CPA referendum na temat przynależności państwowej 

Abyei. We wrześniu 2012 r. Unia Afrykańska zaproponowała, by referendum odbyło się  

                                                 
1072 Report of the Secretary-General on the situation in Abyei, 23 March 2012, S/2012/175, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/175>, s. 4. 
1073 Report of the Secretary-General on the situation in Abyei, 25 July 2012, s. 4-5. 
1074 Report of the Secretary-General on the situation in Abyei, 13 May 2014, s. 4-5. 
1075 Report of the Secretary-General on the situation in Abyei, 25 January 2013, s. 4. 
1076 Tamże, s. 4 oraz Report of the Secretary-General on the situation in Abyei, 27 September 2012, s. 5-6. 
1077 United Nations Security Council Resolution 2156 (2014)…. 
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w październiku 2013 r. Co do zasady, prawo do głosowania przyznano niemal wyłącznie 

Ngok, co spotkało się ze sprzeciwem Chartumu1078. Pomimo to, społeczność Ngok, 

wspierana przez rząd w Jubie, konsekwentnie dążyła do przeprowadzenia referendum.  

W sierpniu 2013 r. liderzy Ngok publicznie zachęcili IDPs do powrotu i głosowania. 

Deklaracja ta wywołała reakcję Misserija, którzy zapowiedzieli, że w przypadku 

referendum rozpoczną wojnę przeciwko Ngok1079. Nie powstrzymało to napływu Ngok do 

Abyei – w okresie 16-30 września 2013 r. „ponad 6000 osób przybyło na teren Abyei, 

korzystając z 100 lotów czarterowych i komunikacji lądowej z Sudanu Południowego. 

Szybki napływ ludzi był – według doniesień – zorganizowany przez społeczność 

mieszkańców Abyei z Juby. […] UNISFA zaobserwowała wśród przybyszów 

nieuzbrojonych członków narodowych sił zbrojnych i narodowej policji Sudanu 

Południowego”1080. Powołana przez Ngok komisja referendalna zarejestrowała niemal 

65 000 uprawnionych do głosowania. W trzydniowym plebiscycie (27-29 października) 

99,99% głosujących opowiedziało się za przyłączeniem Abyei do Sudanu Południowego. 

Referendum spotkało się z potępieniem ze strony Unii Afrykańskiej, rządów Sudanu  

i Sudanu Południowego oraz liderów Misserija. Ci ostatni nie zdecydowali się jednak na 

podjęcie walki i ograniczyli się do pokojowych demonstracji1081. 

 

5.4.5. Ocena realizacji mandatu 

UNISFA stanowi operację pokojową, powołaną w celu nadzorowania 

implementacji porozumień pomiędzy Sudanem i Sudanem Południowym odnośnie obszaru 

Abyei. Dzięki zaangażowaniu Etiopii, dostarczającej niemal wszystkich z początkowo 

autoryzowanych 4200 żołnierzy, bardzo szybko zdołano osiągnąć wysoki poziom 

rozmieszczenia sił. Jednorodny charakter komponentu wojskowego ułatwiał prowadzenie 

operacji, gdyż w praktyce eliminował złożone i utrudniające działanie problemy związane 

z koordynacją funkcjonowania kontyngentów z różnych państw. 

Podstawowe zadanie UNISFA – monitorowanie postępów w rozwiązywaniu 

sporych kwestii na linii Chartum-Juba – zeszło na plan dalszy wobec wrogich relacji 

pomiędzy Sudanem i Sudanem Południowym. Przedstawiciele operacji brali udział  

w pracach organów, przewidzianych w porozumieniach z czerwca 2011 r., jednak brak 
                                                 
1078 Report of the Secretary-General on the situation in Abyei, 23 November 2012, s. 3. 
1079 Report of the Secretary-General on the situation in Abyei, 27 September 2013, S/2013/577, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/577>, s. 3. 
1080 Report of the Secretary-General on the situation in Abyei, 27 November 2013, S/2013/706, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/706>, s. 1-2. 
1081 Tamże, s. 2. 
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woli porozumienia obu rządów poważnie ograniczał możliwości przełamania impasu  

w określeniu statusu Abyei. Rada Bezpieczeństwa ONZ stosunkowo dobrze reagowała na 

rozwój wydarzeń, najpierw autoryzując zwiększenie liczebności personelu w celu 

dostarczenia oddziałów do ochrony obserwatorów wojskowych w ramach JBVMM,  

a następnie zawieszając tę decyzję, wymagającą od UNISFA przygotowania ponad tysiąca 

żołnierzy do zadań, których nie mogli zacząć pełnić. 

Brak rzeczywistego porozumienia i woli wprowadzenia w życie zapisów 

porozumień z czerwca 2011 r. sprawił, że priorytetem UNISFA stała się ochrona ludności 

cywilnej. Przez kilkanaście miesięcy dowództwo operacji zdołało utrzymać względy 

spokój na obszarze Abyei, m.in. poprzez wdrażanie strategii, polegającej na zaznaczaniu 

obecności za pomocą częstych patroli, współpracy z liderami lokalnych społeczności, 

prewencyjnych rozmieszczeń w miejscach, w których mogło dojść do starć Misserija  

i Ngok oraz rozwiązywaniu sporów o bydło i ujęcia wody. Sytuacja uległa pogorszeniu na 

skutek powtarzających się incydentów, z których najpoważniejszy zakończył się śmiercią 

naczelnego wodza Ngok w maju 2013 r. Kolejnym czynnikiem, wpływającym na 

środowisko działania UNISFA, było przeprowadzenie referendum przez Ngok  

w październiku 2013 r. oraz wybuch konfliktu wewnętrznego w Sudanie Południowym 

kilka tygodni później. Niezależnie od tych wydarzeń, głównym zagrożeniem dla ludności 

cywilnej oraz stabilności sytuacji w Abyei, były napięte stosunki pomiędzy Misserija  

i Ngok. Nierzadko najskuteczniejszą odpowiedzią były działania właściwe dla sił 

policyjnych, a nie wojskowych. Równocześnie, Rada Bezpieczeństwa ONZ nie 

powiększała komponentu policyjnego. Zgodnie z rezolucją nr 1990 (2011) liczył on 

zaledwie 50 osób, które miały szkolić Służbę Policyjną Abyei. Reakcja Rady na rozwój 

wydarzeń była więc nieadekwatna – organ ten nie zdecydował o wysłaniu w teren 

dodatkowych policjantów pomimo nieutworzenia przez strony APS. Zmusiło to 

dowództwo operacji do „przekwalifikowywania” komponentu wojskowego – oficerowie 

policji UNISFA prowadzili szkolenia nie dla lokalnych policjantów, lecz dla komponentu 

wojskowego operacji. 

Podsumowując, w pierwszych trzech latach działania UNISFA stosunkowo dobrze 

wypełniała swój mandat. Dowództwo operacji, korzystając ze wsparcia Unii Afrykańskiej, 

zdołało doprowadzić do wycofania z Abyei niemal wszystkich jednostek SAF i SPLA. 

UNISFA brała udział w tworzeniu i pracach organów przewidzianych w porozumieniach  

z czerwca 2011 r. Będąc głównym podmiotem, odpowiedzialnym za ochronę ludności 

cywilnej, dobrze wywiązywała się z tego zadania, nawet pomimo tego, że pierwotnie miała 
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być jedynie partnerem Służby Policyjnej Abyei. Na pozytywny obraz działania UNISFA 

cień rzuca śmierć naczelnego wodza Ngok w maju 2013 r. – lider jednej ze społeczności 

zginął w konwoju UNISFA. Konflikt wewnętrzny w Sudanie Południowym oraz 

jednostronne referendum, przeprowadzone przez Ngok, stanowią nowe wyzwania, które 

wymuszą zmianę działania UNISFA w kolejnych miesiącach i latach. 

 
Tabela 5.8. Ocena realizacji mandatu przez UNISFA w okresie lipiec 2011 – lipiec 2014 r. 

Grupa 
zadań 

Zadanie Realizowanie 
zadania 

Realizacja celu 

Zadania z 
zakresu 
utrzymania 
pokoju 

Monitorowanie przestrzegania 
porozumienia o zawieszeniu 
broni lub implementacji 
porozumienia pokojowego 

Tak Częściowo 

Ułatwianie stronom 
utrzymywania kontaktów 

Tak Częściowo 

Zapobieganie rozszerzaniu 
konfliktu na nowe obszary 

Tak Tak 

Zapobieganie rozszerzaniu 
konfliktu o nowe podmioty 

Tak Tak 

Zadania z 
zakresu 
budowania 
pokoju i 
budowania 
państwa 

Okresowe sprawowanie 
części kompetencji władzy 
państwowej (na całym 
terytorium państwa lub jego 
części) 

Tak Częściowo 

Wzmacnianie rozwoju 
instytucji państwowych, w 
tym administracji lokalnej 

Brak działań Brak działań 

Wspieranie reformy sektora 
bezpieczeństwa (SSR), w tym 

szkolenie wojska i policji 

Brak działań Brak działań 

Ochrona ludności cywilnej Tak Częściowo 
Ułatwianie dostaw pomocy 

humanitarnej, w tym ochrona 
tej pomocy i personelu 
agencji pomocowych 

Tak Częściowo 

Wspieranie ochrony praw 
człowieka 

Tak Częściowo 

Zabezpieczanie kluczowej 
infrastruktury (porty, lotniska, 

główne szlaki 
komunikacyjne) 

Tak Tak 

Pomoc w powrotach IDPs i 
uchodźców 

Tak Częściowo 

Rozminowanie Tak Częściowo 
Zadania 
bazowe 

Zgromadzenie personelu 
przewidzianego w mandacie 

Tak Tak 
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Źródło: opracowanie własne. 
 

5.4.6. Wpływ UNISFA na przebieg sporu o Abyei – rozumowanie przeciwfaktyczne 

 Przebieg sporu o Abyei podczas działania UNISFA był uwarunkowany szeregiem 

wydarzeń i procesów, spośród których najważniejszymi były: 

- uzyskanie niepodległości przez Sudan Południowy – spór o przynależność Abyei zmienił 

charakter z wewnętrznego (do której z prowincji ma należeć Abyei) na międzynarodowy 

(przynależność do Sudanu lub Sudanu Południowego), 

- okresowe powtarzające się starcia zbrojne pomiędzy SAF i SPLM, 

- trudne położenie polityczne rządów w Chartumie i Jubie – zarówno Baszir, jak i Kiir, 

zmagali się z konfliktami wewnętrznymi (odpowiednio – Darfur i Jonglei), byli także 

krytykowani przez opozycję polityczną. W tym kontekście, bezkompromisowa postawa  

w kwestii Abyei była konieczna, gdyż poszukiwanie porozumienia mogłoby zostać 

odebrane jako symptom słabości władz. Ponadto, istotne znaczenie ekonomiczne Abyei 

podnosiło „wartość” obszaru w czasie, gdy oba rządy zmagały się z trudnościami 

gospodarczo-społecznymi, związanymi z podziałem Sudanu, 

- brak woli do ustępstw ze strony lokalnych społeczności – Dinka Ngok i Misserija. Obie 

wspólnoty, zabierając głos w sprawie przynależności państwowej Abyei, kierowały się nie 

tylko sentymentami etnicznymi. Dla Dinka Ngok i Misserija rozstrzygnięcie sporu stanowi 

sprawę najwyższej wagi, gdyż jest związane z zagadnieniami kulturowymi i ekonomiczno-

społecznymi (podleganie jednemu z dwóch różnych systemów prawnych, swoboda 

gospodarowania w określony sposób – koczowniczy lub osiadły, konieczność 

przekraczania granicy państwowej lub swoboda przemieszczania się w ramach jednego 

państwa), 

Ochrona personelu, sprzętu i 
obiektów operacji 

Tak Tak 

Zapewnienie swobody 
prowadzenia operacji, w tym 

swobody poruszania się 

Tak Tak 

Wspieranie działań innych 
jednostek organizacji 

autoryzującej 

Tak Częściowo 

Prowadzenie działań z 
zakresu informacji publicznej 

Tak Tak 

Przestrzeganie norm 
organizacyjnych (kultury 

organizacji) przez personel 

Tak Tak 

Utrzymywanie relacji z 
ludnością cywilną 

Tak Tak 
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- przenikanie się dwóch powyższych poziomów – międzynarodowego (spór na linii 

Chartum-Juba) oraz lokalnego (Dinka Ngok i Misserija). Obie społeczności były 

wspierane przez Sudan i Sudan Południowy, co utrudniało osiągnięcie porozumienia 

pomiędzy rządami oraz liderami Dinka Ngok i Misserija. 

 

 Wpływ UNISFA na rozwój sytuacji w Abyei w okresie lipiec 2011 – lipiec 2014 

należy uznać za znaczący. Przede wszystkim, pomimo okresowo powtarzających się walk 

pomiędzy SAF i SPLM, dzięki obecności sił międzynarodowych nie toczyły się one na 

obszarze Abyei. UNISFA skutecznie uniemożliwiała złamanie zdemilitaryzowanego 

charakteru Abyei przez zewnętrznych interwentów, równocześnie sprawnie rozładowując 

napięcia pomiędzy Dinka Ngok i Misserija. Ponadto, wobec niepowołania Służby 

Policyjnej Abyei, personel operacji wypełniał zadania policyjne. Po wycofaniu SAF  

i SPLM, UNISFA stanowiła de facto jedyną strukturę, zdolną do zapewnienia 

bezpieczeństwa w Abyei. Pomimo incydentów na tle etnicznym i ekonomiczno-

społecznym, w obszarze działania operacji panował względny spokój. Bez obecności sił 

międzynarodowych doszłoby prawdopodobnie do eskalacji sporu, szczególnie w okresie 

migracji Misserija oraz po przeprowadzeniu przez Dinka Ngok jednostronnego referendum 

w sprawie przynależności państwowej Abyei. Ponadto, konflikt nie ograniczyłby się do 

walk pomiędzy lokalnymi społecznościami – Misserija i Dinka Ngok zostaliby wsparci 

odpowiednio przez SAF i SPLM. Należy uznać, że UNISFA, zarządzając kryzysem 

związanym z przynależnością państwową Abyei, wpłynęła przede wszystkim na jego 

charakter. 
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5.5. Konflikt w Darfurze 
 Gdy kilkudziesięcioletni konflikt rządu centralnego z SPLM dobiegał końca, na 

zachodzie Sudanu stopniowo eskalował kolejny kryzys wewnętrzny, nazywany często 

„pierwszym ludobójstwem XXI wieku”. Przyczyny konfliktu w prowincji Darfur są 

równie złożone, jak analizowanych powyżej walk na Południu. Do najważniejszych należy 

zaliczyć: dyskryminację polityczną (niewielki udział w rządach) oraz ekonomiczną (brak 

polityki prorozwojowej) regionu przez rząd centralny, zróżnicowanie etniczne 

(negroidalne plemiona Fur, Massalit i Zaghawa oraz napływowe grupy Arabów Baggara  

i Abbala) i związane z tym różnice sposobów gospodarowania i stylów życia, podsycanie 

stereotypów rasowych przez arabską elitę, „przelewanie się” przez granicę konfliktu 

wewnętrznego w sąsiednim Czadzie, kurczenie się zasobów środowiskowych (ziemi 

uprawnej, pastwisk i źródeł wody) w wyniku postępującego pustynnienia oraz wywołane 

tymi procesami migracje (przede wszystkim w kierunku południowym), które zmieniły 

stosunki ludnościowe w niektórych regionach Darfuru. Co istotne, konflikt w zachodnim 

Sudanie nie ma podłoża religijnego, gdyż wszyscy mieszkańcy regionu wyznają islam1082. 

 Ze względu na położenie i warunki klimatyczne, Darfur jest jednym z najbardziej 

odizolowanych regionów Afryki. Wpłynęło to na stosunkowo niski stopień rozwoju 

gospodarczego, ale też pozwoliło na długie opieranie się kolonizacji. Pomimo podboju 

Sudanu przez Egipt Muhammada Alego już w latach 20. XIX w., sułtanat Darfuru utracił 

niezależność dopiero pół wieku później, w wyniku ekspedycji handlarza niewolnikami, 

Zubeira Rahmana Mansura. Następnie na krótko kontrolę nad Darfurem uzyskali 

mahdyści. Po ich pokonaniu Brytyjczycy zaakceptowali przejęcie władzy w prowincji 

przez Ali Dinara, zezwalając mu na autonomiczne rządy pod warunkiem uiszczania 

corocznej daniny. Wkrótce jednak Dinar rozpoczął świętą wojnę z Europejczykami i został 

pokonany dopiero w 1916 r. Następnie Brytyjczycy wprowadzili w prowincji system 

rządów pośrednich, zadowalając się jedynie zachowaniem względnego spokoju przez 

miejscowe elity i nie inwestując w rozwój gospodarczy Darfuru. Uzyskanie niepodległości 

przez Sudan w 1956 r. nie zmieniło sytuacji w prowincji. Nowe władze również traktowały 

ją marginalnie, zmagając się z kryzysem politycznym oraz rozpoczynającą się rebelią na 

południu państwa1083. 

 W 1963 r. Ahmed Ibrahim Diraige utworzył Front Rozwoju Darfuru (Darfur 

Development Front, DDF). Organizacja, która miała zrzeszać wszystkich mieszkańców 
                                                 
1082 Por. J Kościółek, Konflikt w Darfurze…, s. 60-63. 
1083 M. Ząbek, Historia Sudanu…, s. 116 i 124 oraz R. Olivier, A. Atmore, Dzieje Afryki…, s. 49-50. 
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prowincji, w wyniku poparcia Sadika Mahdiego stała się obiektem rozgrywek 

politycznych. Szafowano wówczas m.in. oskarżeniami o dyskryminacyjną politykę 

państwa wobec plemion negroidalnych. Równocześnie w sąsiednim Czadzie rozpoczynał 

się konflikt wewnętrzny (północnej) muzułmańskiej z (południową) chrześcijańską częścią 

państwa. Na terenie Darfuru powstawały wówczas bazy Frontu Wyzwolenia Narodowego 

Czadu (Front de Liberation Nationale du Tchad, Frolinat). Po przejęciu władzy przez 

Muammara Kaddafiego, Libia aktywnie wspierała Frolinat, licząc na zdobycie wpływów  

w Czadzie. Polityka Trypolisu spowodowała m.in. napływ dużej ilości broni do Darfuru. 

Podobny skutek miała strategia Sadika Mahdiego, który poddając w wątpliwość lojalność 

armii, rozpoczął uzbrajanie arabskich milicji (murahaliin)1084. W latach 80. zamieszkujący 

prowincję Arabowie zawarli sojusz z czadyjskimi rebeliantami i rozpoczęli ataki na Fur.  

Ci z kolei uzyskali pomoc od rządu w Ndżamenie, co zaowocowało dalszą eskalacją 

napięć w zachodnim Sudanie. Szacuje się, że w walkach w latach 1987-1989 zginęło ok.  

3 000 osób, głównie Fur. Zniszczono również ok. 400 wiosek1085. 

 W okresie od uzyskania niepodległości do objęcia władzy przez Omara Al Baszira  

w Darfurze zachodziły dodatkowo procesy ekonomiczne i społeczne, które również 

wpłynęły na destabilizację prowincji. Przede wszystkim dynamicznie rosła liczba ludności 

oraz zwierząt hodowlanych, co wpłynęło na wzrost obciążenia ekosystemu regionu.  

W wyniku pustynnienia systematycznie zmniejszała się powierzchnia terenów uprawnych  

i pastwisk, co wywoływało rywalizację o te bezcenne zasoby1086. Na dodatek w latach  

80. i na początku lat 90. XX w., w wyniku klęsk suszy, populacja Darfuru padła ofiarą 

głodu. Rząd centralny nie podjął żadnego działania, mającego na celu zahamowanie tych 

procesów i pomoc mieszkańcom prowincji. 

 Po przejęciu władzy przez Baszira w 1989 r. również Darfur doświadczył arabizacji. 

Gubernatorem prowincji został Al-Tajib Ibrahim Muhammad Kaira, rozpoczęto 

prześladowania plemion Fur i Zaghawa, a w 1994 r. podzielono prowincję na mniejsze 

jednostki w sposób, który faworyzował plemiona arabskie. Polityka rządu w Chartumie 

była jedną z przyczyn nawiązania kontaktów między opozycjonistami z Darfuru  

i SPLM/A. Lider Darfurczyków, Daud Bolad, w koordynacji z południowcami, w 1991  

r. rozpoczął powstanie zbrojne. Wobec niewielkiego odzewu mieszkańców regionu, Daud 

Bolad poniósł porażkę. Jego oddziały zostały pokonane przez arabskie milicje, uzbrajane 

                                                 
1084 P. Woodward, The Horn of Africa…, s. 53. 
1085 J. Kościółek, Konflikt w Darfurze…, s. 37. 
1086 Tamże, s. 39. 
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przez rząd, a on sam zmarł w Chartumie w 1992 r.1087 W następnych latach sytuacja  

w Darfurze była względnie spokojna, co nie oznaczało braku konfliktów zbrojnych na 

mniejszą skalę, np. w 1997 r. Massalit starli się z Arabami. Równocześnie napięcie 

systematycznie narastało, co było związane m.in. z procesem pokojowym pomiędzy 

Chartumem i SPLM/A. Negocjowane od 2002 r. kolejne protokoły, które weszły w skład 

Całościowego Porozumienia Pokojowego (CPA, 2005 r.) przyznawały przywileje (łącznie 

z prawem secesji) jednemu z dyskryminowanych regionów, nie wspominając o Darfurze. 

 Kryzys w zachodnim Sudanie, który wywołał reakcję społeczności międzynarodowej 

m.in. w postaci operacji AMIS i UNAMID, rozpoczął się w lutym 2003 r. od ataku 

rebeliantów na siły rządowe w Golo1088. Należy jednak podkreślić, że wobec chaotycznego 

charakteru konfliktu, wydarzenie to stanowi jedynie umowny początek konfliktu. Można 

również spotkać się z opinią, że pierwszą istotną operacją rebeliantów był atak na lotnisko 

w El Fashir1089. Przeciw Chartumowi wystąpiły przede wszystkim plemiona Fur, Massalit  

i Zaghawa, zrzeszone w luźnej formie we Froncie Wyzwolenia Darfuru, który w czerwcu 

2003 r. zmienił nazwę na Ruch/Armia Wyzwolenia Sudanu (Sudan Liberation 

Movement/Army, SLM/A). Inicjatorem założenia organizacji był Abdel Wahid (Fur),  

a innymi ważnymi liderami zostali Khamis Abakir (Massalit) oraz Minni Minawi 

(Zaghawa). Powstańcy deklarowali, że sprzeciwiają się dyskryminowaniu regionu przez 

rząd, domagają się również laickości państwa. SLM/A nie była organizacją jednolitą, gdyż 

tworzące je plemiona charakteryzowały nieco odmienne interesy. Ponadto, w grę 

wchodziły również osobiste ambicje przywódców, co uwidoczniło się z całą mocą  

w kolejnych latach1090. 

 Drugim ugrupowaniem rebelianckim był Ruch Sprawiedliwości i Równości (Justice 

and Equality Movement, JEM) pod przywództwem Khalilia Ibrahima. W odróżnieniu do 

SLM/A nie głosił postulatu laickości państwa, odwołując się do islamu. Ruch, w którym 

aktywny udział brało wielu byłych zwolenników Hassana al Turabiego, występował 

przede wszystkim przeciwko dominacji kilku plemion arabskich w systemie politycznym  

i gospodarczym państwa. Postulaty te zostały zawarte w wydanej w 2000 r. w Chartumie 

Czarnej księdze. Nierówność władzy i bogactwa w Sudanie, uważanej za pierwszy przejaw 

                                                 
1087 Tamże, s. 45. 
1088 J. Flint, A. de Waal, Darfur. A new history of a long war, revised and updated edition, London/New York 
2008, s. 81. 
1089 A. Ekengard, The African Union Mission in Sudan (AMIS). Experiences and Lessons Learned, FOI 
Swedish Defense Research Agency 2008, s. 13. 
1090 Darfur Liberation Front, <http://www.globalsecurity.org/military/world/para/darfur.htm>, dostęp  
z 14.12.2014 oraz J. Flint, A. de Waal, Darfur. A New History…, s. 285. 
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działalności JEM. W Ruchu zdecydowanie dominowała grupa etniczna Zaghawa, z której 

wywodził się sam lider, Khalil Ibrahim1091. 

 Na powstanie rząd centralny w Darfurze odpowiedział nie użyciem sił zbrojnych, 

lecz popieraniem plemion arabskich i ich uzbrojonych oddziałów, które zyskały miano 

dżandżawidów. Uważa się, że działania tych grup koordynował minister spraw 

wewnętrznych Sudanu, Ahmed Mohammed Harun. Dżandżawidzi pojawili się w Darfurze 

wiele lat przed początkiem XXI w. Podkreśla się, że posługiwanie się plemiennymi 

milicjami przez rząd sięga już lat 80. i pierwszego konfliktu w prowincji. To właśnie  

w jego trakcie, pod koniec lat 80., prawdopodobnie po raz pierwszy użyto terminu 

„dżandżawidzi”1092. Oddziały te jedynie początkowo ograniczały się do walki  

z rebeliantami; systematycznie, od października 2003 r. skupiały się na atakach na ludność 

cywilną, a prowadzone przez nich działania przybierały postać czystek etnicznych, 

dokonywanych na przedstawicielach plemion negroidalnych1093. Należy podkreślić, że 

polityka rządu centralnego nie była jedyną przyczyną podjęcia walki przez dżandżawidów. 

Kurczenie się zasobów ekologicznych oznaczało konieczność konkurowania o nie  

z innymi grupami. Zwalczanie „rywali” pod sztandarem „walki z rebelią” w imieniu rządu 

było wygodnym uzasadnieniem brutalnych metod realizacji partykularnych interesów. 

 Konflikt w Darfurze miał charakter stosunkowo chaotycznych działań wielu 

ugrupowań zbrojnych, których motywacje, cele i wzajemne powiązania pozostawały 

częściowo niejasne. Roboczo można podzielić go na dwie fazy. W pierwszej – od 

wybuchu w 2003 r. do podpisania porozumienia w Abudży w 2006 r. – walki toczyły się 

głównie pomiędzy dżandżawidami i plemionami Fur, Massalit i Zaghawa, zrzeszonymi  

w SLM/A i JEM. W tych latach zanotowano najwięcej aktów, określanych przez wielu 

obserwatorów jako ludobójstwo. Ataki dżandżawidów, wspieranych przez siły rządowe, 

miały charakter „zorganizowanej na szeroką skalę kampanii, która miała doprowadzić do 

wyniszczenia czarnoskórej populacji na danym terenie, stąd napady na wioski bardzo 

często były powtarzane, aby upewnić się, że mieszkańcy je opuścili.”1094 Powszechnie 

stosowaną metodą walk była przemoc seksualna wobec kobiet oraz porwania dzieci. 

Niszczono plony i źródła wody, co potęgowało katastrofę humanitarną. Wiele osób 

opuściło swoje domy i zostało uchodźcami lub osobami wewnętrznie przesiedlonymi. 
                                                 
1091 Who are Sudan’s Jem rebels?, serwis internetowy Al Jazeera English, 15.05.2010, 
<http://www.aljazeera.com/news/africa/2009/05/20095721141953829.html>, dostęp z 12.02.2013 oraz  
J. Flint, A. de Waal, Darfur. A New History…, s. 16-18. 
1092 A. Ekengard, The African Union…, s. 12. 
1093 Tamże, s. 13 oraz J. Kościółek, Konflikt w Darfurze…, s. 65. 
1094 J. Kościółek, Konflikt w Darfurze, s. 70. 
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 Kryzys w Darfurze wywołał ograniczoną reakcję społeczności międzynarodowej. 

Wydarzenia w zachodnim Sudanie były pierwszym poważnym testem dla powołanej  

w latach 2000-2002 Unii Afrykańskiej. Wobec paraliżu decyzyjnego Rady Bezpieczeństwa 

ONZ, wynikającego z popierania Chartumu przez Chiny i Rosję, afrykańska organizacja 

regionalna stała się forum, na którym podejmowano próby rozwiązania kryzysu. 

Najaktywniejszym politykiem był prezydent Czadu, Idris Deby, bezpośrednio 

zainteresowany rozwojem wydarzeń, zagrażających jego władzy. To z jego staraniami, 

wspartymi przez przewodniczącego Komisji UA Alpha Omara Konare, związane jest 

podpisanie w dniu 8 kwietnia 2004 r. (a więc ponad rok po rozpoczęciu walk) dwóch 

porozumień: rozejmowanego (między rządem a JEM i SLM/A) oraz o udzieleniu pomocy 

humanitarnej mieszkańcom1095. Na mocy tych dokumentów w maju 2004 r. UA wysłała do 

Darfuru misję rekonesansową, która – po zbadaniu sytuacji w regionie – zaleciła wysłanie 

do niego obserwatorów wojskowych. 28 maja 2004 r. powołano Komisję Rozejmową, 

która wraz z obserwatorami rozpoczęła prace w Darfurze kilka dni później, dając początek 

Misji Unii Afrykańskie w Sudanie (ang. African Union Mission in Sudan, AMIS). Bardzo 

ograniczona liczebność i mandat misji zostały nieco poszerzone w październiku 2004  

r., dlatego też począwszy od tej daty misję określa się jako AMIS II. Równocześnie 

państwa afrykańskie podejmowały kolejne wysiłki mediacyjne. W latach 2004-2006  

w Abudży toczyły się negocjacje, które zaowocowały podpisaniem Porozumienia 

Pokojowego ws. Darfuru (Darfur Peace Agreement, DPA). 

 Zawarte 5 maja 2006 r. DPA nie oznaczało zakończenia konfliktu. Jego skuteczność 

ograniczana była przede wszystkim przez fakt, że zostało podpisane tylko przez rząd  

i jedną z frakcji SLM/A, kierowaną przez Minni Minawiego z plemienia Zaghawa. Część 

SLM/A, dowodzona przez Abdel Wahida (Fur) oraz JEM odmówiły zawarcia 

porozumienia, co było motywowane nierozstrzygniętą sytuacją na froncie, dającą 

rebeliantom nadzieję na militarne zwycięstwo1096. DPA okazało się więc nieefektywne – 

zapisy o podziale władzy (przyznające mieszkańcom Darfuru stanowisko starszego 

asystenta prezydenta Sudanu), rekompensatach dla ofiar konfliktu oraz zawieszenia broni  

i rozbrojenia ugrupowań rebelianckich w praktyce nie weszły w życie1097. 

 Po podpisaniu DPA konflikt w Darfurze wszedł stopniowo w drugą fazę, która 

charakteryzowała się nasileniem się walk pomiędzy poszczególnymi ugrupowaniami 

                                                 
1095 W. Lizak, Afrykańskie instytucje…, s. 327. 
1096 A. Evengard, The African Union…, s. 15. 
1097 J. Kościółek, Konflikt w Darfurze…, s. 80-87, W. Lizak, Afrykańskie instytucje…, s. 332-334. 
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rebelianckimi. Arabskie grupy ludności zwalczały się nawzajem, a oś sporu przebiegała 

pomiędzy abbala (hodowcami wielbłądów) i baggara (hodowcami bydła)1098. 

Równocześnie rywalizowały ze sobą ugrupowania negroidalnych mieszkańców prowincji. 

Tuż po podpisaniu DPA ich przedstawiciele (w tym Ahmed Diraige i Khalil Ibrahim) 

powołali Narodowy Front Wybawienia (National Redemption Front, NRF). Duże 

znaczenie, jakie w NRF zdobyli przedstawiciele JEM, było przyczyną zachowawczej 

reakcji Abdel Wahida, który odmówił przystąpienia do nowej organizacji. Przeciwko 

Frontowi wystąpiły siły rządowe, wspierane przez frakcję sygnatariusza DPA, Minni 

Minawiego. Sytuację komplikował dodatkowo fakt, że niektóre plemiona arabskie, czując 

się marginalizowane przez rząd i pominięte w DPA, zwróciły się przeciw Chartumowi  

i zawierały taktyczne sojusze z SLM/A i JEM1099. 

 Konflikt w Darfurze doprowadził też do eskalacji napięcia pomiędzy Sudanem  

i Czadem. 24 grudnia 2005 r. rząd w Ndżamenie wypowiedział Sudanowi wojnę  

w związku z przeprowadzanymi z Darfuru atakami na ludność cywilną w Czadzie. 

Chartum wspierał grupy sprzeciwiające się władzy Idrisa Deby’ego, a prezydent Czadu 

udzielał pomocy walczącym z rządem w Chartumie rebeliantów z Darfuru. Konflikt 

charakteryzował się niską intensywnością. Wyjątek stanowiły dwa epizody. W lutym 2007 

r. rebelianci czadyjscy (wspierani przez Sudan) zaatakowali Ndżamenę. Deby utrzymał 

władzę tylko dzięki wsparciu wojsk francuskich. Pomimo zawarcia porozumienia 

pokojowego w Dakarze (marzec 2008 r.), w maju 2008 r. doszło do ataków JEM 

(sprzymierzonego z Czadem) na Omdurman i Chartum. Ostatecznie, konflikt sudańsko-

czadyjski dobiegł końca 3 maja 2009 r., wraz z podpisaniem układu w Doha1100. 

 Wobec dalszej eskalacji walk powrócono do rozważanego już od 2004 r. pomysłu, by 

do wysiłków na rzecz stabilizacji Darfuru aktywniej włączyć Organizację Narodów 

Zjednoczonych. Ostatecznie Misję Unii Afrykańskiej i Organizacji Narodów 

Zjednoczonych w Darfurze (African Union/United Nations Hybrid Operation in Darfur, 

UNAMID) powołano na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 1769 z 31 lipca 2007 

                                                 
1098 C. Gramizzi, J. Tubiana, Forgotten Darfur: Old Tactics and New Players, Small Arms Survey, 2012, 
<http://www.smallarmssurveysudan.org/fileadmin/docs/working-papers/HSBA-WP-28-Forgotten-
Darfur.pdf>, s. 8. 
1099 J. Kościółek, Konflikt w Darfurze…, s. 91-93. 
1100 Konflikt sudańsko-czadyjski szczegółowo omawia R. Łoś, Konflikt w Sudanie i wojna z Czadem  
[w:] R. Łoś, J. Reginia-Zacharski, Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010, s. 229-232. Por. także:  
J. Tubiana, The Chad-Sudan Proxy War and the ‘Darfurization’ of Chad: Myths and Reality, Small Arms 
Survey 2008, <http://www.smallarmssurveysudan.org/fileadmin/docs/working-papers/HSBA-WP-12-Chad-
Sudan-Proxy-War.pdf, dostęp z 14.12.2014. 
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r.1101 Jej utworzenie było możliwe dzięki złagodzeniu stanowiska przez Chiny i Rosję 

(stałych członków RB ONZ), m.in. na skutek dużej presji międzynarodowej opinii 

publicznej, jak również z uwagi na wypracowanie kompromisowej formuły misji 

hybrydowej. Do głównych zadań UNAMID – pierwszej połączonej operacji ONZ  

i ugrupowania regionalnego – należały m.in. ochrona cywilów, zapewnienie 

bezpieczeństwa dostaw pomocy humanitarnej oraz monitorowanie porozumień 

pokojowych. Obecność ok. 24 tys. żołnierzy i policjantów w zachodniej prowincji Sudanu 

przyczyniła się do stopniowego opanowania kryzysu1102. Przejawem woli społeczności 

międzynarodowej do zakończenia konfliktu było również powołanie misji Unii 

Europejskiej w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej (EUFOR Chad/CAR). Jej 

zadaniem było utworzenie wokół prowincji „kordonu bezpieczeństwa”, tak by kryzys nie 

rozprzestrzenił się na terytoria sąsiednich państw. Skuteczność tych wysiłków w pewnym 

stopniu ograniczał nakaz aresztowania Omara Al Baszira, wydany przez Międzynarodowy 

Trybunał Karny 4 marca 2009 r., który doprowadził do usztywnienia stanowiska reżimu  

w Chartumie1103. 

 Równocześnie z wprowadzaniem do Sudanu sił międzynarodowych toczyły się 

rozmowy pokojowe między rządem i rebeliantami. Negocjacje prowadzono m.in.  

w libijskiej Syrcie (2007 r.) oraz w katarskim Doha (od 2009 r.). Nie oznaczało to jednak, 

że w Darfurze nie prowadzono walk. W 2010 r. przeciwko rządowi centralnemu ponownie 

wystąpił SLM-Minawi, a więc jedyna frakcja, która podpisała DPA w 2006 r. Nieustannie 

tworzyły się i przekształcały ugrupowania rebelianckie. W 2010 r. powstał Ruch 

Wyzwolenia i Sprawiedliwości (Liberation and Justice Movement, LJM) – „parasol 

stworzony przez społeczność międzynarodową do negocjacji z rządem w ramach rozmów 

pokojowych w Doha”1104. Dokument z Doha na rzecz Pokoju w Darfurze (Doha Document 

for Peace in Darfur, DDPD), został podpisany pomiędzy LJM i reżimem w Chartumie  

14 lipca 2011 r. Podobnie jak w przypadku DPA, skuteczność DDPD jest ograniczona, 

gdyż nie zostało ono przyjęte przez pozostałe ugrupowania zbrojnej opozycji. Ponadto, tuż 

                                                 
1101 United Nations Security Council Resolution 1769 (2007), 31 July 2007, S/RES/1769(2007), 
<http://www.cfr.org/un/un-security-council-resolution-1769-darfur/p13979>, dostęp z 12.02.2013. 
1102 UNAMID - African Union - United Nations Mission in Darfur. Background, United Nations,  
<http://unamid.unmissions.org/Default.aspx?tabid=10998&language=en-US>, dostęp z 12.02.2013. 
1103 MTK wydał nakaz aresztowania prezydenta Sudanu, Wprost, 04.03.2013, 
<http://www.wprost.pl/ar/155103/MTK-wydal-nakaz-aresztowania-prezydenta-Sudanu/>, dostęp  
z 12.02.2013. 
1104 C. Gramizzi, J. Tubiana, Forgotten Darfur…, s. 14. 
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po zawarciu porozumienia, w LJM doszło do rozłamu1105. Inne organizacje również 

doświadczyły kolejnych podziałów. Sprawia to, że kryzys w Darfurze nadal nie może być 

uznany za zakończony i obecnie może go określić mianem konfliktu o niskiej 

intensywności. „Wciąż zdarzają się starcia między siłami rządowymi, rebeliantami, 

bandytami i rywalizującymi grupami etnicznymi.”1106 Na przykład w styczniu 2013  

r., w wyniku konfliktu dwóch społeczności arabskich o złoża złota, swoje domy musiało 

opuścić ok. 100 tys. osób1107. 

 Należy podkreślić, że wydarzenia w Darfurze nie rozgrywały się w izolacji i były 

powiązane z procesami zachodzącymi w innych częściach Sudanu, szczególnie z procesem 

pokojowym na południu. Jak wspomniano, pominięcie problemów innych regionów 

podczas negocjacji nad CPA przyczyniło się do wzrostu niezadowolenia Darfurczyków.  

O ile jednak we wcześniejszych okresach wpływ konfliktu na południu na sytuację  

w Darfurze był widoczny (czego przejawem było szczególnie nieudane powstanie Dauda 

Bolada na początku lat 90.), o tyle właściwie od początku konfliktu w 2003 r. aż do 2011  

r. kryzys w zachodniej prowincji toczył się zasadniczo niezależnie od dynamiki relacji  

pomiędzy Chartumem a Jubą. Do zmiany tego stanu rzeczy przyczynił się narastający 

konflikt w Południowym Kordofanie i Nilu Błękitnym. W 2011 r. walczący z rządem 

centralnym Ludowy Ruch Wyzwolenia Sudanu-Północ (SPLM-N) nawiązał współpracę  

z (JEM), SLM-Abdel Wahid oraz SLM-Minawi. Celem nowej organizacji, utworzonej  

11 listopada 2011 r. i nazwanej Sudańskim Frontem Rewolucyjnym (Sudan Revolutionary 

Front, SRF), było obalenie reżimu w Chartumie. Warto zwrócić uwagę na udział 

zwaśnionych dotąd frakcji rebelianckich z Darfuru w SRF, szczególnie odłamu SLM pod 

przywództwem Minawiego, w latach 2006-2010 ściśle współpracującego z rządem. Istotną 

kwestią jest również alians organizacji deklarujących przywiązanie do zasad państwa 

świeckiego z fundamentalistycznym JEM.  Wkrótce po zawarciu sojuszu doszło do 

istotnego wydarzenia – śmierci Khalida Ibrahima – co z jednej strony osłabiło JEM,  

z drugiej jednak uspokoiło frakcje wewnątrz Ruchu, które sprzeciwiały się liderowi1108. 

                                                 
1105 Doha Document for Peace in Darfur, United Nations,  
<http://unamid.unmissions.org/Default.aspx?tabid=11060&language=en-US>, dostęp z 12.02.2013. 
1106 Darfur gold battle: Tens of thousands of Sudanese flee, BBC News, 01.02.2013, 
<http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-21289737>, dostęp z 4.02.2013. 
1107 Tamże. 
1108 J. Ferrie, Sudanese Darfur Rebel Group Joins Anti-Government Alliance, Bloomberg Businessweek, 
14.11.2011, <http://www.businessweek.com/news/2011-11-14/sudanese-darfur-rebel-group-joins-anti-
government-alliance.html>, dostęp z 4.02.2013, Rebel groups agree to work together for regime change in 
Sudan, serwis internetowy Sudan Tribune, 12.11.2011, <http://www.sudantribune.com/Rebel-groups-agree-
to-work,40706>, dostęp z 4.02.2013 oraz Sudan army kills Darfur rebel leader, Al Jazeera, 26.12.2013, 
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5.6. Misja Unii Afrykańskiej w Sudanie 
 Pierwsze porozumienie o zawieszeniu broni w Darfurze zawarto 3 września 2003  

r. w Abeche. Dokument zobowiązywał strony do zawieszenia broni, kontroli 

nieregularnych grup zbrojnych, uwolnienia jeńców wojennych i powołania komisji 

nadzorującej przestrzeganie porozumienia. Układ z Abeche nigdy nie został wprowadzony 

w życie. Rozmowy kontynuowano, a ich zwieńczeniem było zawarcie w Ndżamenie  

8 kwietnia 2004 r. porozumienia o zawieszeniu broni (Humanitarian Ceasefire Agreement, 

HCFA) pomiędzy rządem a SLA i JEM. HCFA zakładało powołanie Komisji  

ds. Zawieszenia Broni (Ceasefire Commission, CFC), złożonej z oficerów sił zbrojnych 

każdej ze stron oraz przedstawicieli mediatorów. CFC miała obserwować sytuację  

w Darfurze i składać sprawozdania Wspólnej Komisji (Joint Commission, JC), w której 

skład wchodzili reprezentanci stron oraz osoby delegowane przez mediatorów.  

Za monitorowanie implementacji porozumienia z Ndżameny mieli odpowiadać 

obserwatorzy wojskowi, delegowani przez Unię Afrykańską. W trybie natychmiastowym 

UA rozpoczęła proces organizacji operacji, wysyłając do Darfuru misję techniczną, mającą 

ocenić sytuację w zachodnim Sudanie. Eksperci rekomendowali rozmieszczenie 

obserwatorów oraz sił odpowiadających za ich bezpieczeństwo. W komunikacie z 25 maja 

2004 r. Rada Pokoju i Bezpieczeństwa upoważniła Przewodniczącego Komisji UA do 

podjęcia działań zmierzających do wdrożenia zaleceń misji technicznej1109. Wypełniając to 

zadania, Alpha Omar Konare doprowadził do zawarcia (28 maja 2004 r.) przez strony 

HCFA Porozumienia o warunkach utworzenia Komisji ds. Zawieszenia Broni  

i rozmieszczeniu obserwatorów w Darfurze. Sygnatariuszami dokumentu, który zawierał 

szczegółowe postanowienia w sprawie powołania CFC, byli także ambasador Czadu  

w Etiopii oraz komisarz UA ds. pokoju i bezpieczeństwa, Said Djinnit.1110. Ten 

wielostopniowy proces – zawarcie HCFA, przyjęcie komunikatu przez PSC 25 maja oraz 

zawarcie porozumienia pomiędzy stronami i UA 28 maja – doprowadził do powołania 

Misji Obserwacyjnej Unii Afrykańskiej (AU Observer Mission), określanej później jako 

AMIS. Po rozbudowaniu Misji o dodatkowy personel oraz w wyniku rozszerzenia jej 

                                                                                                                                                    
<http://www.aljazeera.com/news/africa/2011/12/2011122545659831522.html>, dostęp z 4.02.2013 oraz  
C. Gramizzi, J. Tubiana, Forgotten Darfur…, s. 15-16. 
1109 Peace and Security Council Communique. Solemn Launching of the Peace and Security Council, 25 May 
2004, PSC/AHG/Comm.(X), <http://www.peaceau.org/uploads/communique-10th.pdf>, dostęp z 
13.07.2014. 
1110 Agreement With the Sudanese Parties on the Modalities for the Establishment of the Ceasefire 
Commission and the Deployment of the Observers in Darfur, African Union, May 28, 2004, 
<http://www.issafrica.org/AF/profiles/sudan/darfur/cfc/agreement.pdf>, dostęp z 13.07.2014. 
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mandatu na podstawie decyzji PSC z 20 października 2004 r., operację UA w Darfurze 

zwykło się nazywać AMIS II (African Union Mission in Sudan)1111. 

 

5.6.1. Mandat 

 Pierwotny mandat AMIS został ograniczony do zadań związanych  

z monitorowaniem HCFA i „wzywał personel do wpierania stron w utrzymywaniu 

warunków sprzyjających długoterminowemu rozwiązaniu konfliktu przez same strony,  

a nie do stworzenia tych warunków”1112. W wyniku pogarszania się sytuacji w Darfurze, 

20 października 2004 r. Rada Pokoju i Bezpieczeństwa zdecydowała o rozszerzeniu 

mandatu AMIS o następujące zadania: 

- monitorowanie i weryfikacja porozumień o zawieszeniu broni, jak również prowadzenie 

dochodzeń na temat przypadków łamania HCFA, 

- monitorowanie i weryfikacja zapewniania bezpieczeństwa dla IDPs oraz w pobliżu 

obozów dla IDPs, 

- monitorowanie i weryfikacja wysiłków rządu w Chartumie do rozbrojenia milicji, 

- „ochrona cywilów, bezpośrednio zagrożonych i znajdujących się w bezpośredniej 

bliskości, w ramach posiadanych zasobów i potencjału”, 

- „ochrona stacjonarnych i mobilnych działań humanitarnych, bezpośrednio zagrożonych  

i znajdujących się w bezpośredniej bliskości, w ramach potencjału”, 

- wspieranie lokalnych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, 

- udział w procesie budowy zaufania pomiędzy stronami1113. 

 Mandat AMIS został ponownie rozszerzony po zawarciu Porozumienia 

Pokojowego w sprawie Darfuru (Darfur Peace Agreement, DPA), 5 maja 2006  

r. w Abudży. Misja miała odtąd monitorować i weryfikować implementację postanowień 

DPA. Sam dokument zobowiązywał m.in. do rozmieszczenia policji AMIS w obozach dla 

IDPs, jak również do „nietolerowania przemocy opartej o różnice płci oraz nadużyć 

względem kobiet i dzieci”1114. 

 

 

 
                                                 
1111 W. Lizak, Afrykańskie instytucje…, s. 330. 
1112 K. Sansculotte-Greenidge, The PSC and Darfur…, s. 123. 
1113 Peace and Security Council Communique, 20 October 2004, PSC/PR/Comm.(XVII), 
<http://www.peaceau.org/uploads/communiqueeng-17th.pdf>, dostęp z 14.07.2014. 
1114 Darfur Peace Agreement, 5 May 2006, <http://www.un.org/zh/focus/southernsudan/pdf/dpa.pdf>,  
s. 46-47. 
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5.6.2. Personel 

Zgodnie z porozumieniem z 28 maja 2004 r., Misja UA miała składać się  

z: członków CFC; obserwatorów wojskowych wystawionych przez strony, UA, USA, UE  

i Czad; personelu wspierającego (tłumacze) oraz personelu chroniącego. Uszczegółowienia 

zapisów porozumienia dokonał Przewodniczący Komisji UA w raporcie z 4 lipca 2004  

r. W dokumencie stwierdzono, że w skład Misji Obserwacyjnej Unii Afrykańskiej wejdzie 

12 członków CFC, 132 obserwatorów wojskowych, 24-osobowy personel wspierający oraz 

270 żołnierzy personelu chroniącego. Spośród 132 obserwatorów, 60 miało reprezentować 

państwa członkowskie UA, 36 – strony konfliktu, 18 – Czad, 18 – UE oraz USA1115. 

Obserwatorzy z ramienia UA pochodzili z następujących państw: Algieria, Kongo, Egipt, 

Ghana, Kenia, Mozambik, Namibia, Nigeria, Senegal, RPA. Kontyngenty do personelu 

chroniącego dostarczyły Nigeria i Rwanda1116. Już w lipcu 2004 r. PSC podjęła decyzję  

o zwiększeniu liczby obserwatorów wojskowych z 60 do 80 osób1117. 

 W raporcie z 20 października 2004 r., Przewodniczący Komisji zaproponował 

zwiększenie personelu AMIS do 3320 osób, w tym 2341 członków personelu wojskowego 

(1703 żołnierzy oraz 450 obserwatorów), 815 policjantów oraz 164 osób personelu 

wspierającego1118. PSC przychyliła się do tej rekomendacji, ale plan Przewodniczącego 

zdołano zrealizować w niewielkim stopniu – w kwietniu 2005 r. w Darfurze znajdowało 

się: 1647 żołnierzy (z Nigerii, Rwandy, RPA, Gambii, Senegalu i Kenii) 454 

obserwatorów wojskowych (z 21 państw UA, najwięcej z Nigerii, Egiptu, RPA, Kenii, 

Senegalu, Namibii, Gambii i Gabonu) oraz 245 policjantów1119. Kolejną decyzję  

o zwiększeniu liczebności personelu AMIS Rada Pokoju i Bezpieczeństwa podjęła 28 

kwietnia 2005 r. – na mocy Komunikatu PSC Misja UA w Sudanie miała liczyć do 6171 

żołnierzy i obserwatorów wojskowych oraz 1560 policjantów1120. Stanu tego nigdy nie 

zdołano osiągnąć, lecz plan został zrealizowany częściowo – w listopadzie 2006  

                                                 
1115 Report of the Chairperson of the Commission on the Situation in Darfur (the Sudan), 4 July 2004, 
PSC/MIN/2.(XII), <http://www.peaceau.org/uploads/reportdarfur-12th.pdf>, dostęp z 13.07.2014, s. 2. 
1116 Report of the Chairperson of the Commission on the Situation in Darfur, the Sudan, 20 October 2004, 
PSC/PR/2(XVII), <http://www.peaceau.org/uploads/reportdarfureng-17th.pdf>, dostęp z 13.07.2014, s. 4-6. 
1117 K. Sansculotte-Greenidge, The PSC and Darfur. A Sudanese solution for an African problem [w:] The 
African Union Peace and Security Council. A five-year appraisal, red. T. Murithi, H. Lulie, Pretoria 2012,  
s. 124. 
1118 Report of the Chairperson of the Commission on the Situation in Darfur, the Sudan, 20 October 2004,  
s. 17. 
1119 Report of the Chairperson of the Commission on the Situation in Darfur, the Sudan, 28 April 2005, 
PSC/PR/2(XXVIII), <http://www.peaceau.org/uploads/reportpsc-28th.pdf>, dostęp z 13.07.2014, s. 33. 
1120 Peace and Security Council of the African Union Communique, 28 April 2005, 
PSC/PR/Comm.(XXVIII), <http://www.peaceau.org/uploads/communiqueeng-28th.pdf>, dostęp z 
14.07.2014. 
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r. w Darfurze rozmieszczonych było: 5178 żołnierzy, 834 obserwatorów i oficerów 

sztabowych oraz 1476 policjantów1121. 

 Zgodnie z założeniami Porozumienia z 28 maja 2004 r., kwatera główna Misji 

mieściła się w stolicy Darfuru, El Fashir. Obszar działania operacji został podzielony na 

sześć sektorów: El Fashir, Nyala, Al Geneina, Kabkabiya, Tine oraz Abeche (na terytorium 

Czadu)1122. Po rozszerzeniu mandatu AMIS w październiku 2004 r. podział ten 

zmodyfikowano, rozmieszczając odziały w ośmiu sektorach: El Fashir, Nyala, Al Geneina, 

Kabkabiya, Tine, Kutum, Zahliguei, Al Daien1123. 

 

5.6.3. Kontekst prowadzenia operacji 

Kontekst prowadzenia operacji AMIS I był bardzo trudny i złożony. Przede 

wszystkim, operacja została powołana w celu monitorowania porozumienia o zawieszeniu 

broni, które nie było przestrzegane przez sygnatariuszy od momentu jego zawarcia. 

Działania AMIS I były utrudnione także dlatego, że międzynarodowi obserwatorzy mieli 

pracować razem z przedstawicielami stron konfliktu. Ograniczało to swobodę wypełniania 

zadań mandatowych. 

Konflikt w Darfurze, stanowiący wówczas klasyczny przykład 

umiędzynarodowionego konfliktu wewnętrznego, toczył się z dużą intensywnością. 

Powierzchnia obszaru działania operacji wynosiła ponad pół miliona km2, obejmując 

zarówno nizinne tereny pustynne, jak i wyżyny. Gęstość zaludnienia była niewielka,  

a mieszkańcy Darfuru przemieszczali się w poszukiwaniu schronienia przed trwającymi 

walkami. Poza sferą politycznych deklaracji, strony nie przejawiały rzeczywistej woli do 

rozwiązania konfliktu i postrzegały siły międzynarodowe jako przeszkodę na drodze do 

realizacji swoich celów. Trudno natomiast określić, jaki był stosunek ludności cywilnej do 

AMIS I. Można przypuszczać, że z uwagi na niewielką liczebność personelu, większość 

mieszkańców Darfuru nie była świadoma obecności przedstawicieli UA. 

W Darfurze istniały struktury administracyjne i aparat bezpieczeństwa, lecz 

charakteryzowały się one znacznym stopniem dysfunkcyjności. Siły rządowe nie były 

neutralnym rozjemcą i strażnikiem porządku, lecz stanowiły jedną ze stron konfliktu.  

W kontekście konieczności wyrażenia zgody przez Chartum na obecność AMIS I, 

                                                 
1121 Report of the Chairperson of the Commission on the Situation in Darfur (the Sudan), 19 November 2006, 
PSC/AHG/3(LXVI), < http://www.peaceau.org/uploads/reportdarfur.pdf>, dostęp z 13.07.2014, s. 5. 
1122 Agreement With the Sudanese Parties…. 
1123 Briefing Note on the Renewal of the Mandate of the AU Mission in the Sudan (AMIS), 20 October 2005, 
PSC/PR/2(XLII), <http://www.peaceau.org/uploads/reportmandateeng.pdf>, dostęp z 15.07.2014, s. 2. 
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znacząco ograniczało to możliwość donoszenia o naruszeniach porozumień przez stronę 

rządową. Obarczenie winą SAF lub PDF za nieprzestrzeganie zawieszenia broni mogło 

doprowadzić do wydalenia AMIS I z Sudanu. 

Na niekorzyść AMIS I przemawiała także sytuacja międzynarodowa. Stali 

członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ byli podzieleni w kwestii odpowiedzi na kryzys  

w Darfurze. ChRL, blisko sprzymierzona z reżimem Baszira, skutecznie utrudniała 

podjęcie przez Radę daleko idących decyzji w kwestii wydarzeń w zachodnim Sudanie. 

Reakcję społeczności międzynarodowej na konflikt w Darfurze utrudniała także słabość 

struktur państwowych sąsiadów Sudanu – Czadu i Republiki Środkowoafrykańskiej. 

Państwa te nie były zdolne do efektywnego kontrolowania swoich granic z Darfurem,  

a rząd w Ndżamenie bezpośrednio wspierał wybrane strony konfliktu. 

 
Mapa 5.5. Położenie Darfuru 

 
Źródło: M. Farrow, Photo Essay: Crisis in Sudan and Eastern Chad, Part I, 
<http://www.huffingtonpost.com/mia-farrow/photo-essay-crisis-in-sud_b_40733.html>, dostęp z 31.01.2015. 
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Tabela 5.9. Kontekst prowadzenia operacji AMIS I 
  Pozytywny Umiarkowany Negatywny 
Typ konfliktu ---  

 
  

Natężenie konfliktu ---    
 

Moment 
rozmieszczenia 

---   
 

 

Cechy otoczenia Wielkość 
populacji 

   

Powierzchnia 
obszaru 

   

Gęstość 
zaludnienia 

   

Infrastruktura 
transportowa 

   

Klimat    
 

Wola stron konfliktu do 
rozwiązania 

---    

Stosunek stron 
konfliktu do operacji 

---    

Stosunek lokalnej 
populacji do operacji 

---    

Struktury władzy 
 

---    

Policja i wojsko 
 

---    

Mocarstwa regionalne i 
sąsiedzi 

---    

Sytuacja 
międzynarodowa w 
wymiarze globalnym 

Zgodność w RB 
ONZ 

   

Inne wydarzenia    
 

Źródło: opracowanie własne. 
 

 Co istotne, zarysowany powyżej kontekst prowadzenia operacji nie zmieniał się 

przez cały okres działania AMIS I i AMIS II. Zmiana charakteru operacji z misji 

obserwacyjnej na operację utrzymania pokoju, dokonana na mocy komunikatu Rady 

Pokoju i Bezpieczeństwa UA z 20 października 2004 r., zakładała także modyfikację 

mandatu i rozbudowę personelu. Samo otoczenie pozostawało jednak zasadniczo 

niezmienne – walki toczyły się ze znaczącą intensywnością, powtarzały się ataki na 

ludność cywilną, strony nie respektowały postanowień zawieranych porozumień.  
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Tabela 5.10. Kontekst prowadzenia AMIS II w okresie październik 2004 – maj 2006 r. 
  Pozytywny Umiarkowany Negatywny 
Typ konfliktu ---  

 
  

Natężenie konfliktu ---    
 

Moment 
rozmieszczenia 

---   
 

 

Cechy otoczenia Wielkość 
populacji 

   

Powierzchnia 
obszaru 

   

Gęstość 
zaludnienia 

   

Infrastruktura 
transportowa 

   

Klimat    
 

Wola stron konfliktu do 
rozwiązania 

---    

Stosunek stron 
konfliktu do operacji 

---    

Stosunek lokalnej 
populacji do operacji 

---    

Struktury władzy 
 

---    

Policja i wojsko 
 

---    

Mocarstwa regionalne i 
sąsiedzi 

---    

Sytuacja 
międzynarodowa w 
wymiarze globalnym 

Zgodność w RB 
ONZ 

   

Inne wydarzenia    
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 Paradoksalnie, abudżański proces pokojowy, którego zwieńczeniem było 

podpisanie Porozumienia Pokojowego w sprawie Darfuru w maju 2006 r., pogorszył 

warunki prowadzenia operacji AMIS II. Konstrukcja DPA sprawiała, że tylko jego 

sygnatariusze (a więc rząd i jedna z frakcji SLM) posiadali prawo członkostwa w Komisji 

Rozejmowej. Z uwagi na fakt, że dowódca AMIS był równocześnie przewodniczącym 

CFC, część walczących zaczęła kwestionować neutralność sił międzynarodowych. 
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Tabela 5.11. Kontekst prowadzenia operacji AMIS II w okresie czerwiec 2006 – grudzień 2007 r. 
  Pozytywny Umiarkowany Negatywny 
Typ konfliktu ---  

 
  

Natężenie konfliktu ---    
 

Moment 
rozmieszczenia 

---   
 

 

Cechy otoczenia Wielkość 
populacji 

   

Powierzchnia 
obszaru 

   

Gęstość 
zaludnienia 

   

Infrastruktura 
transportowa 

   

Klimat    
 

Wola stron konfliktu do 
rozwiązania 

---    

Stosunek stron 
konfliktu do operacji 

---    

Stosunek lokalnej 
populacji do operacji 

---    

Struktury władzy 
 

---    

Policja i wojsko 
 

---    

Mocarstwa regionalne i 
sąsiedzi 

---    

Sytuacja 
międzynarodowa w 
wymiarze globalnym 

Zgodność w RB 
ONZ 

   

Inne wydarzenia    
 

Źródło: opracowanie własne. 
 

5.6.4. Przebieg operacji – wybrane aspekty 

 Pierwsi obserwatorzy wojskowi przybyli do Darfuru już 4 czerwca 2004 r. W tym 

samym dniu doszło także do podpisania Porozumienia o statusie misji (Status of Mission 

Agreement, SOMA) pomiędzy UA i rządem Sudanu1124. Początki AMIS były trudne  

i skromne – pierwszą grupę stanowiło zaledwie trzech obserwatorów, wyposażonych  

w jeden telefon satelitarny. Pomimo to, 19 czerwca przewodniczący CFC, gen. Festus 

                                                 
1124 P. Kagwanja, P. Mutahi, Protection of civilians in African peace missions. The case of the African Union 
Mission in Sudan, Darfur, ISS Paper 139, <http://www.issafrica.org/publications/papers/protection-of-
civilians-in-african-peace-missions-the-case-of-the-african-union-mission-in-sudan-darfur>, May 2007, 
dostęp z 14 lipca 2014, s. 6. 
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Okonkwo z Nigerii, ogłosił gotowość do operacji do podjęcia działań przewidzianych  

w mandacie. Kilka dni później do sześciu sektorowych kwater przybili ich dowódcy. 

Każdy z nich dysponował zaledwie czterema lekko opancerzonymi pojazdami1125. 

„Właściwy proces rozmieszczenia w Darfurze rozpoczął się pod koniec lipca 2004  

r. […]”1126. W początkowej fazie operacji wpływ AMIS na przebieg konfliktu nie mógł 

być znaczący – UA dysponowała zbyt małą liczbą personelu, którego aktywność 

ograniczały względy logistyczne i finansowe. 

 Bardzo istotne dla praktyki działania AMIS były postanowienia porozumienia  

z Ndżameny, które zakładało, że w skład zespołów obserwatorów wojskowych wchodzić 

będą przedstawiciele walczących stron. Z jednej strony, zwiększało to poziom 

bezpieczeństwa personelu międzynarodowego, z drugiej – ograniczało swobodę 

funkcjonowania AMIS. Obserwatorzy międzynarodowi, bardzo nieliczni i z natury rzeczy 

nie znający obszaru działania operacji, byli uzależnieni od stron konfliktu i mogli 

monitorować przestrzeganie postanowień HCFA tylko tam, gdzie zostali dopuszczeni 

przez rząd, SLA lub JEM1127. Podmioty te same łamały zapisy HCFA, przez co sens 

działania AMIS był wątpliwy. „HCFA było nietypowym porozumieniem o zawieszeniu 

broni; strony przystąpiły do stołu rozmów z pozycji siły i były przekonane, że mogą 

osiągnąć swoje cele siłą. W rezultacie, strony nie były skłonne do pełnej implementacji 

jego zapisów.”1128 Parafrazując jeden z warunków powodzenia operacji pokojowej, 

sformułowany w tzw. raporcie Brahimiego z 2000 r., czyli występowanie pokoju, który 

można utrzymać (a peace to keep), należy stwierdzić, że w pierwszych miesiącach 

działania AMIS w Darfurze nie występował nawet stan zawieszenia broni, do którego 

monitorowania Misja została powołana (no ceasefire to monitor).  

W tych warunkach bardzo wyraźna stawała się nieadekwatność mandatu AMIS do 

sytuacji w zachodnim Sudanie. Naciski na Unię Afrykańską oraz ONZ, by organizacje te 

podjęły działania wobec konfliktu w Darfurze, wynikały przede wszystkim z olbrzymiej 

skali katastrofy humanitarnej i domniemanych zbrodni noszących znamiona ludobójstwa. 

Przyjęta początkowo przez UA strategia ochrony cywilów – skłonienie stron do zawarcia 

porozumienia o zawieszeniu broni na drodze mediacji, a następnie negocjowanie 

całościowego porozumienia pokojowego – nie przyniosła więc rezultatu. Rozbudowa 

                                                 
1125 A. Ekengard, The African Union Mission in Sudan (AMIS). Experiences and Lessons Learned, 
Stockholm 2008, s. 17-18. 
1126 P. Kagwanja, P. Mutahi, Protection of civilians…, s. 6. 
1127 1127A. Ekengard, The African Union Mission…, s. 18-19. 
1128 K. Sansculotte-Greenidge, The PSC and Darfur…, s. 122. 
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AMIS o kolejnych 20 obserwatorów na początku lipca nie mogła zmienić tej sytuacji. 

Świadoma tego Rada Pokoju i Bezpieczeństwa w komunikacie z 27 lipca 2004 r. zwróciła 

się do Przewodniczącego Komisji z prośbą o przygotowanie planu poprawy efektywności 

Misji, „w tym możliwości przekształcenia Misji w operację utrzymania pokoju  

o niezbędnych mandacie i sile, zapewniających efektywne wprowadzenie w życie 

porozumienia o zawieszeniu broni, ze szczególnym uwzględnieniem rozbrojenia  

i neutralizacji milicji dżandżawidów, ochrony ludności cywilnej i ułatwienia dostarczania 

pomocy humanitarnej”1129. Rada wyznaczyła więc pożądany kierunek zmian – 

transformację misji obserwacyjnej w operację pokojową. Poza zmianą mandatu, oznaczało 

to rozmieszczenie w Darfurze znacznie większej liczby żołnierzy oraz – zgodnie  

z pozimnowojennymi trendami – także komponentu policyjnego. 

 Decyzja o transformacji AMIS z misji obserwacyjnej w operację utrzymania 

pokoju została podjęta przez PSC na jej 17 spotkaniu, 20 października 2004 r. Poszerzony 

mandat obejmował zadania związane z ochroną cywilów i pomocy humanitarnej, lecz 

tylko w warunkach bezpośredniego niebezpieczeństwa i gdy zagrożona ludność/pomoc 

humanitarna, znajdować się będą w bezpośredniej bliskości personelu operacji.  

Za wprowadzenie nowego mandatu odpowiadać miał personel liczący 3320 osób, w tym 

2341 członków personelu wojskowego (1703 żołnierzy oraz 450 obserwatorów), 815 

policjantów oraz 164 osób personelu wspierającego. Na czele AMIS II stał Specjalny 

Przedstawiciel Przewodniczącego Komisji (Special Representative of the Chairperson of 

the Commission, SRCC)1130. Trójkomponentowa struktura oraz nazewnictwo (vide – 

Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ) upodabniały AMIS II do 

analogicznych operacji, podejmowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych  

w innych sytuacjach konfliktowych. 

 Zmiana charakteru operacji, rozszerzenie jej mandatu oraz rozbudowa personelu, 

nie oznaczały natychmiastowej poprawy sytuacji w Darfurze. Unia Afrykańska zmagała 

się z ograniczeniami natury finansowej i logistycznej, które próbowano przezwyciężyć 

przy wsparciu innych organizacji międzynarodowych i państw wysoko rozwiniętych.  

W okresie od czerwca 2004 r. do grudnia 2005 r. opłacana przez Stany Zjednoczone firma 

PAE zbudowała 32 obozy dla personelu AMIS1131. Rząd Kanady wsparł Misję m.in. 

poprzez przekazanie 105 pojazdów opancerzonych oraz zapewnienie funduszy na 
                                                 
1129 Peace and Security Council Communique, 27 July 2004, PSC/PR/Comm.(XIII), 
<http://www.peaceau.org/uploads/13th-psc-communiquy-eng.pdf>, dostęp z 14.07.2014. 
1130 Peace and Security Council Communique, 20 October 2004. 
1131 A. Ekengard, The African Union Mission…, s. 18. 
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zakontraktowanie helikopterów1132. „Unia Europejska zapewniła skonsolidowany pakiet 

pomocy wojskowej i cywilnej dla AMIS od lipca 2005 r. do grudnia 2007 r.”1133 Wsparcie 

UE polegało m.in. na „dostarczeniu pomocy planistycznej i technicznej oraz 

rozmieszczeniu obserwatorów wojskowych. Szkolono afrykańskich żołnierzy, pomagano 

w transporcie taktycznym i strategicznym oraz zapewniano wsparcie i szkolenie dla 

policjantów”1134. Unia przekazała także ok. 300 mln euro na pokrycie kosztów utrzymania 

żołnierzy, m.in. płace, żywność i pomoc medyczną. W drodze pomocy bilateralnej, 

państwa członkowskie UE dostarczyły dalszych 200 mln euro1135. Wsparcia dla AMIS 

udzieliło także NATO. Pomoc Sojuszu polegała przede wszystkim na transporcie ok. 

31500 żołnierzy i policjantów AMIS w okresie lipiec 2005 r. – grudzień 2007 r.1136 

 Pomimo znaczącego wsparcia międzynarodowego i wzrostu liczby personelu 

AMIS, konflikt w zachodnim Sudanie toczył się z dużą intensywnością. W raporcie  

z 28 kwietnia 2005 r. Przewodniczący Komisji UA donosił, że „ogólna sytuacja 

bezpieczeństwa w Darfurze nadal jest zmienna i nieprzewidywalna. […] Podczas gdy na 

przemoc nadal składają się ataki organizowane przez Ruchy [SLA i JEM – przyp. K.T.], 

siły rządowe i uzbrojone milicje, szczególnie dżandżawidów, wzrasta liczba 

oportunistycznych ataków milicji i rebeliantów, przemocy etnicznej, czasami podsycanej 

przez strony konfliktu, oraz bandytyzmu. Deficyty w systemie rządów prawa wzmacniają 

bezprawie i stwarzają możliwości do działalności kryminalnej. Wzajemne powiązanie 

sprawców tych aktów oznacza, że rozróżnienie pomiędzy łamaniem zawieszenia broni  

a działalnością kryminalną jest trudne”1137. Przewodniczący Komisji wskazywał także na 

brak zaufania, zarówno pomiędzy stronami, jak i na linii mieszkańcy Darfuru – rząd  

w Chartumie. Ponadto, w pierwszej połowie 2005 r. zaczęło dochodzić do ataków na 

personel i sprzęt AMIS1138. 

 Unia Afrykańska, świadoma ograniczeń AMIS, przez cały okres prowadzenia 

operacji dokonywała prób zmiany sposobu jej działania. W styczniu 2005 r. w kwaterze 

                                                 
1132 Canada Supporting African Union Peacekeeping in Darfur: Past, Present, Future, 
<http://www.canadainternational.gc.ca/sudan_south_sudan-soudan_soudan_du_sud/support-
appui.aspx?lang=eng>, dostęp z 14.07.2014. 
1133 EU support to the African Union Mission in Darfur – AMIS, European Union Council Secretariat 
Factsheet, AMIS II/08, January 2008, <http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/080109-
Factsheet8-AMISII.pdf>, dostęp z 14.07.2014, s. 1. 
1134 Tamże, s. 1. 
1135 Tamże, s. 2. 
1136 NATO supporting African Union’s missions, 1 February 2008, 
<http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_8306.htm?selectedLocale=en>, dostęp z 15.07.2014. 
1137 Report of the Chairperson of the Commission on the Situation in Darfur, the Sudan, 28 April 2005, s. 7. 
1138 Tamże, s. 7-9. 
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głównej UA w Addis Abebie prace rozpoczął Zintegrowany Zespół Zadaniowy ds. Dafruru 

(Darfur Integrated Task Force, DITF), odpowiadający za pomoc w planowaniu, wsparciu 

logistycznym i administracyjnym oraz gromadzeniu personelu1139. W marcu 2005  

r. w zachodnim Sudanie pracowała misja oceniająca, w której skład – oprócz 

przedstawicieli UA – weszli także eksperci delegowani przez ONZ, UE i USA. „Misja 

oceniająca doszła do wniosku, że AMIS powinna zostać wzmocniona początkowo  

w dwóch fazach. Celem fazy pierwszej, która miała się zakończyć w maju 2005 r., było 

osiągnięcie pełnej efektywności operacyjnej w ramach autoryzowanego rozmiaru 3320 

[osób – przyp. K.T.]. […] W drugiej fazie personel AMIS II zostanie powiększony do 

6171 wojskowych (zgodnie z rekomendacją Wojskowego Komitetu Sztabowego – MSC)  

i 1560 policjantów”1140.  

Zalecenia te zostały zaakceptowane przez Radę Pokoju i Bezpieczeństwa 28 maja 

2005 r. Po roku zdołano rozmieścić w Darfurze 5585 żołnierzy i 1408 policjantów, 

pochodzących głównie z Nigerii, Rwandy, Senegalu, Gambii i RPA1141. Unia Afrykańska 

nie ograniczyła się jedynie do zwiększenia liczebności personelu. Zintensyfikowano 

szkolenia żołnierzy przybywających do Darfuru, wzrosła ilość wyposażenia oraz 

prowadzonych patroli. „Środki te pozwoliły na zmniejszenie swobody działania grup 

zbrojnych […]. Poprawiły także stan gotowości bojowej, przyspieszyły reagowanie na 

zgłoszenia znajdujących się w niebezpieczeństwie NGOsów, stworzyły stosunkowo 

bezpieczne warunki do dostarczania pomocy humanitarnej […]”1142. Pomimo tych 

skromnych osiągnięć, nadal dochodziło do łamania zawieszenia broni (23 przypadki  

w okresie styczeń-maj 2006 r.), aktów bandytyzmu, ataków na wioski i zabijania cywilów, 

szczególnie przez dżandżawidów. „Równie godne odnotowania są walki pomiędzy 

różnymi frakcjami SLM/A”, głównie tymi kierowanymi przez Minni Minawiego i Abdul 

Wahida1143. Powtarzały się także ataki na personel AMIS – np. 8 października 2005  

r. w ataku na konwój w południowym Darfurze zginęło 5 nigeryjskich żołnierzy,  

a następnego dnia na zachodzie prowincji JEM uprowadził 18-osobowy patrol oraz  

20-osobowy zespół, wysłany w celu jego uwolnienia. „Zakrawa na ironię, że siły chroniące 

                                                 
1139 Briefing Note on the Renewal…, s. 3. 
1140 Tamże, s. 3. 
1141 Report of the Chairperson of the Commission on the Status of the Implementation of the Peace and 
Security Council Decision of 10 March 2006 on the Situation in Darfur and the Conclusion of the Abuja 
Peace Talks, 15 May 2006, PSC/MIN/2(LI), < http://www.peaceau.org/uploads/reporteng-51st.pdf>, dostęp 
z 13.07.2014, s. 10. 
1142 Tamże, s. 9-10. 
1143 Tamże, s. 10-11. 
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Unii Afrykańskiej same potrzebowały ochrony przed wzrastającą liczbą ataków ze strony 

wspieranych przez państwo milicji i rebeliantów”1144. 

 Walki frakcyjne w obrębie SLM/A wiązały się z prowadzonymi w Abudży 

rozmowami pokojowymi. Negocjacje te toczyły się w siedmiu rundach w latach 2004-

2006 i zakończyły zawarciem Porozumienia Pokojowego w sprawie Darfuru 5 maja 2006 

r. Nazwa dokumentu sugerowała, że rozwiązywał on konflikt w zachodnim Sudanie. Jego 

sygnatariuszami były jednak tylko niektóre strony konfliktu – rząd Sudanu i jedna z frakcji 

SLM/A, kierowana przez Minni Minawiego1145. Pozostałe odłamy SLM/A, jak również 

JEM, nie podpisały dokumentu. Zwiększało to prawdopodobieństwo wystąpienia walk  

w Darfurze, miało także implikacje dla AMIS. DPA zakładało, że tylko jego sygnatariusze 

mają prawo członkostwa w Komisji Rozejmowej. Ciało to zaczęło być więc postrzegane 

jako stronnicze przez część SLM/A oraz JEM. Z uwagi na to, że było ono instytucjonalnie 

związane z AMIS (dowódca sił operacji był równocześnie przewodniczącym CFC), 

powstało wrażenie, że Misja UA występuje w obronie interesów jednej ze stron1146. Alex 

de Waal i Julie Flint stwierdzili, że „po podpisaniu DPA brak zaufania rebeliantów do 

AMIS przeszedł w otwartą wrogość”1147. Znalazło to swój wyraz w zwiększonej liczbie 

ataków na AMIS. Jak wskazywano we wspólnym raporcie Przewodniczącego Komisji UA 

i Sekretarza Generalnego ONZ z 22 czerwca 2007 r.: „od lipca 2006 r. do stycznia 2007  

r. zmniejszył się poziom bezpieczeństwa i dostępu agencji humanitarnych do 

potrzebujących; wzrosła militaryzacja obozów dla osób wewnętrznie wysiedlonych. Ataki 

na organizacje pozarządowe oraz personel i wyposażenie AMIS występowały na masową 

skalę, wzrosła także liczba porwań samochodów i aktów bandytyzmu wokół głównych 

dróg zaopatrzeniowych. […]”1148. Ataki na AMIS trwały w kolejnych miesiącach 2007  

r., np. w marcu i kwietniu zginęło przynajmniej 10 członków personelu operacji1149. Do 

najpoważniejszego incydentu tego rodzaju doszło we wrześniu 2007 r. w Haskanita  

w południowym Darfurze, gdzie w wyniku ataku niezidentyfikowanej grupy zbrojnej 

śmierć poniosło 10 członków personelu AMIS, a 12 kolejnych zostało rannych1150. 

                                                 
1144 P. Kagwanja, P. Mutahi, Protection of civilians…, s. 7. 
1145 W. Lizak, Afrykańskie instytucje…, s. 331-334 oraz Darfur Peace Agreement, 5 May 2006. 
1146 A. Ekengard, The African Union Mission…, s. 19. 
1147 J. Flint, A. de Waal, Darfur. A new history…, s. 263. 
1148 Report of the Chairperson of the Commission and the Secretary-General of the United Nations on the 
Hybrid Operation in Darfur, 22 June 2007, PSC/PR/2(LXXIX), 
<http://www.peaceau.org/uploads/englishreport.pdf>, dostęp z 16.07.2014, s. 5. 
1149 Tamże, s. 5-6. 
1150 Report of the Secretary-General on the deployment of the African Union-United Nations Hybrid 
Operation in Darfur, 8 October 2007, S/2007/596, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2007/596>, dostęp z 16.07.2014, s. 5. 
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Poza pogorszeniem warunków prowadzenia operacji AMIS, DPA nadało 

konfliktowi nowy wymiar – sygnatariusze porozumienia starli się z ugrupowaniami, które 

nie podpisały dokumentu. „[S]kutkowało to ofiarami wśród cywilów i ogólnym brakiem 

bezpieczeństwa”1151. Ponadto, „dochodziło do walk frakcyjnych wzdłuż linii etnicznych 

pomiędzy Massalit i Zaghawa należącymi do SLM/A”1152. Powtarzały się ataki na wioski, 

niosące za sobą liczne ofiary wśród ludności cywilnej. Sytuacja humanitarna poprawiała 

się w niektórych obszarach, lecz w innych ulegała pogorszeniu. Odpowiedzią AMIS na te 

wydarzenia było podejmowanie szeregu działań, m.in. patroli w celu zaznaczenia 

obecności i budowy zaufania mieszkańców Darfuru do UA, eskortowanie kobiet z obozów 

dla IDPs podczas zbierania drewna (tzw. firewood patrols), eskortowanie transportów 

pomocy humanitarnej, patrolowanie obozów dla uchodźców oraz ich okolic, wysiłki 

mediacyjne służące rozładowaniu napięć pomiędzy lokalnymi społecznościami1153.  

W niektórych z tych działań (szczególnie firewood patrols i kontrolowaniu sytuacji  

w obozach dla IDPs), dużą rolę odegrał komponent policyjny AMIS (CIVPOL). Opinie na 

temat jego pracy były podzielone, co wiązało się m.in. ze specyficznym charakterem 

zadań. CIVPOL miał „współpracować z sudańską policją w celu wzmacniania jej 

potencjału i zwiększania zaufania do jej działań wśród Darfurczyków, równocześnie ją 

monitorując i donosząc o przypadkach łamania zawieszenia broni, dokonywanych przez tę 

policję”1154. 

Jednym z głównych zadań zarówno komponentu policyjnego, jak i wojskowego, 

była poprawa stanu ochrony ludności cywilnej. Zobowiązanie to zawarto w komunikacie 

PSC z 20 października 2004 r., rozszerzającym mandat AMIS i zwiększającym liczebność 

personelu operacji. Zapisy te zostały rozbudowane w DPA z 5 maja 2006 r. W kontekście 

tych dwóch dat, bardzo istotne wydaje się wyliczenie przedstawione przez Williama 

O’Neilla i Violettę Cassis. Autorzy ci twierdzą, że do lutego 2005 r. (czyli w okresie, gdy 

do zachodniego Sudanu dopiero docierały pierwsze oddziały odpowiedzialne za ochronę 

cywilów) ok. 75% wiosek w Darfurze zostało spalonych1155. Oznacza, to, że – po pierwsze 

– reakcja społeczności międzynarodowej na ten aspekt konfliktu była spóźniona, a – po 

drugie – do rangi głównych zadań AMIS awansowała ochrona obozów dla IDPs, a nie 
                                                 
1151 Tamże, s. 5. 
1152 Report of the Chairperson of the Commission on the Situation in Darfur (The Sudan), 29 November 
2006, PSC/AHG/3(LXVI), <http://www.peaceau.org/uploads/reportdarfur.pdf>, dostęp z 16.07.2014, s. 10. 
1153 Tamże, s. 5-6. 
1154 A. Ekengard, The African Union Mission…, s. 21. 
1155 W.G. O’Neill, V. Cassis, Protecting Two Million Internally Displaced: The Successes and Shortcomings 
of the African Union Mission in Darfur, November 2005, 
<http://www.brookings.edu/fp/projects/idp/200511_au_darfur.pdf>, s. 18. 
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tylko stałych miejsc osiedlenia mieszkańców Darfuru. W tym kontekście szczególna rola 

przypadała komponentowi policyjnemu, który jednak – szczególnie początkowo – był 

stosunkowo słabo przygotowany do wypełniania zadań. Przede wszystkim, 

funkcjonariusze CIVPOL dysponowali niedostatecznym wyposażeniem, a poziom ich 

wyszkolenia i doświadczenia był relatywnie niewielki1156. Pomimo to, zarówno policjanci, 

jak i żołnierze sił międzynarodowych podjęli szereg inicjatyw na rzecz ochrony cywilów, 

takich jak np. prewencyjne rozmieszczenia w szczególnie zagrożonych wioskach i obozach 

oraz stała obecność policyjna w niektórych miejscowościach1157. 

Na warunki prowadzenia operacji bardzo istotny wpływ miały stosunki Sudanu  

z Czadem i – w mniejszym stopniu – z Republiką Środkowoafrykańską. Po wybuchu 

konfliktu w Darfurze setki tysięcy uchodźców szukały schronienia w sąsiednim Czadzie.  

Z uwagi na pokrewieństwo etniczne pomiędzy ludnością zachodniego Sudanu  

i wschodniego Czadu, mogło to zmienić układ sił w państwie i zagrozić władzy Idrisa 

Deby’ego. W tej sytuacji prezydent Czadu aktywnie włączył się w proces pokojowy, będą 

jednym z architektów porozumienia o zawieszeniu broni z Ndżameny. Równocześnie, 

Deby wspierał członków swojej grupy etnicznej – Zaghawa. W odpowiedzi reżim Baszira 

udzielił pomocy opozycji walczącej z rządem Deby’ego. Co prawda w lutym 2006  

r. w Trypolisie obie strony zawarły porozumienie, w którym zobowiązały się do 

zaprzestania tego procederu, jednak już dwa miesiące później czadyjscy rebelianci, 

posiadający swe bazy w Darfurze, zaatakowali Ndżamenę. Deby odpowiedział wyraźnym 

wsparciem dla SLA i JEM, którym zezwolił na tworzenie obozów w Czadzie. Bazy te 

zostały wkrótce zbombardowane przez sudańskie lotnictwo1158. Napięte stosunki pomiędzy 

Sudanem i Czadem trwały do 3 maja 2009 r., gdy obie strony zawarły porozumienie 

pokojowe w Doha. Wcześniejsze układ, podpisany 13 marca 2008 r. w Dakarze, przetrwał 

zaledwie dwa miesiące – w maju 2008 r. JEM (korzystający, zdaniem Baszira, ze wsparcia 

Ndżameny) – przeprowadził atak na Omdurman1159. Konflikt pomiędzy Sudanem  

i Czadem odbił się także na sytuacji w Republice Środkowoafrykańskiej – prezydent 

Bozize był bliskim sojusznikiem Deby’ego, co stawiało RŚA w opozycji do Baszira. Aby 

osłabić rząd w Bangi, reżim w Chartumie wspierał siły antyrządowe w RŚA. Działalność 

grup opozycyjnych i rebeliantów z Darfuru destabilizowała sytuację na północnym-

                                                 
1156 Tamże, s. 30-34 
1157 Tamże, s. 35-36 oraz A. Ekengard, The African Union Mission…, s. 21. 
1158 P. Kagwanja, P. Mutahi, Protection of civilians…, s. 3-4. 
1159 R. Łoś, Konflikty w Sudanie…, s. 135-137. 
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wschodzie Republiki, skutkując wysiedleniami tysięcy osób i napływem uchodźców  

z Sudanu1160. 

 Równocześnie do toczących się w Abudży rozmów pokojowych i prób 

implementacji DPA, Unia Afrykańska podejmowała starania, mające na celu włączenie 

ONZ w wysiłki na rzecz pokoju w Darfurze. Można uznać, że jednym z czynników 

przyspieszających decyzję UA o powołaniu AMIS było niepodjęcie zdecydowanych 

działań przez Organizację Narodów Zjednoczonych w początkowej fazie konfliktu. ONZ 

była wówczas skupiona na procesie negocjowania Całościowego Porozumienia 

Pokojowego pomiędzy rządem w Chartumie i SPLM. Powołana 11 czerwca 2004  

r. Wstępna Misja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Sudanie (UNAMIS) została 

zobowiązana do pomocy w planowaniu AMIS na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 

1556 z 30 lipca 2004 r.1161 Utworzona 24 marca 2005 r. UNMIS miała z kolei na celu 

nadzorowanie implementacji CPA – była więc skupiona na stosunkach na linii Chartum-

Juba. Co istotne, w rezolucji nr 1590 (2005), autoryzującej rozmieszczenie UNMIS, 

znalazło się zobowiązanie operacji do współpracy i koordynacji jej działań z inicjatywami 

podejmowanymi w ramach AMIS na rzecz pokoju w Darfurze1162. Jak jednak wskazuje 

Arvid Ekengard, śmierć Johna Garanga, lidera SPLM, zagroziła procesowi pokojowemu 

na południu Sudanu, co sprawiło, że UNMIS niemal całkowicie skupiła się na 

monitorowaniu wprowadzania w życie zapisów CPA1163. 

 Unia Afrykańska aktywnie zabiegała o większe zaangażowanie ONZ  

w rozwiązanie konfliktu w Darfurze. W komunikacie z 12 stycznia 2006 r. Rada Pokoju  

i Bezpieczeństwa „zadecydowała o wsparciu – co do zasady – przejścia od AMIS do 

operacji [pokojowej – przyp. K.T.] ONZ, w ramach partnerstwa pomiędzy UA i ONZ  

w promowaniu pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w Afryce”1164. Zapewnienie to zostało 

powtórzone w kolejnym komunikacie z 10 marca 2006 r. W dokumencie tym podkreślono, 

że na przekształcenie operacji UA w ONZ musi wyrazić zgodę rząd Sudanu, a „owocny 

                                                 
1160 P. Kagwanja, P. Mutahi, Protection of civilians…, s. 4. O powiązaniach pomiędzy wydarzeniami w 
Sudanie, Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej szerzej: J. Tubiana, The Chad-Sudan Proxy War…;  
J. Giroux, D. Lanz, D. Sguaitamatti, The Tormented Triangle: The Regionalization of Conflict in Sudan, 
Chad and the Central African Republic, Crisis States Research Centre Working Paper no. 47, April 2009, 
<http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/The-Tormented-Triangle.pdf>, dostęp z 14.12.2014. 
1161 United Nations Security Council Resolution 1556 (2004), 30 July 2004, S/RES/1556(2004), 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1556(2004)>, dostęp z 16.07.2014. 
1162 United Nations Security Council Resolution 1590 (2005), 24 March 2005. 
1163 A. Ekengard, The African Union Mission…, s. 37-38. 
1164 Peace and Security Council Communique, 12 January 2006, PSC/MIN/Comm.(XLV), < http://tanzania-
un.org/dynamicdata/data/docs/au%20communique%20-peace%20and%20security%20council%20-
%2016.1.06.pdf>, dostęp z 16.07.2014. 
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wynik rozmów pokojowych w Abudży oraz znacząca poprawa sytuacji humanitarnej  

i bezpieczeństwa będą kluczowymi czynnikami wpływającymi na decyzję Rady 

Bezpieczeństwa ONZ co do natury operacji utrzymania pokoju w Darfurze”1165. 

Zaangażowanie ONZ zyskało nowy wymiar po zawarciu DPA przez rząd w Chartumie  

i SLM-Minnawi. W rezolucji nr 1706 (2006) z 31 sierpnia 2006 r. Rada Bezpieczeństwa 

ONZ zdecydowała, że mandat UNMIS zostanie rozszerzony m.in. o monitorowanie HCFA 

i DPA, a personel operacji zostanie rozmieszczony w Darfurze. W tym celu liczebność 

personelu UNMIS została zwiększona do 17300 wojskowych oraz 3300 policjantów  

i 16 jednostek policji. UNMIS miała przejąć zadania AMIS najpóźniej 31 grudnia 2006 r. 

Co istotne, działając na podstawie rozdziału VII Karty NZ, Rada Bezpieczeństwa włączyła 

do mandatu operacji ochronę ludności cywilnej1166. Rząd Sudanu wyraził sprzeciw wobec 

planów ONZ. Prezydent Baszir porównał propozycję do systemu powierniczego  

i stwierdził, że mandat UNMIS przypomina uprawnienia sił koalicji międzynarodowej  

w Iraku. We wrześniu 2006 r. władze w Chartumie zażądały opuszczenia państwa przez 

AMIS. Sudańska opozycja oraz rebelianci z Darfuru wsparli ideę operacji ONZ.  

W rezultacie, przy udziale Sekretarza Generalnego, wypracowano koncepcję połączonej 

operacji UA i ONZ1167. Oznaczało to wydanie politycznej decyzji o podjęciu przygotowań 

do zakończenia operacji AMIS w kształcie określonym przez Unię Afrykańską w 2004 r. 

 

5.6.5. Ocena realizacji mandatu 

 AMIS I nie wypełniła swojego mandatu. U podstaw porażki operacji leżał brak 

realizacji zadań bazowych – personel był gromadzony wolno, a poziom jego 

bezpieczeństwa był niewystarczający. AMIS I w praktyce nie wchodziła w interakcje  

z ludnością cywilną, nie prowadziła także działań informacyjnych. Ze względu na to, jak 

również z uwagi na brak woli stron do zaprzestania walk, zadania związane  

z monitorowaniem porozumień o zawieszeniu broni nie mogły zakończyć się sukcesem. 

Wraz z upływem czasu, konflikt obejmował kolejne obszary i podmioty, które powstawały 

głównie poprzez podział ugrupowań rebelianckich. 

 
 
 
 

                                                 
1165 Peace and Security Council Communique, 10 March 2006, PSC/MIN/Comm.(XLVI), 
<http://www.peaceau.org/uploads/communiqueeng-46th.pdf>, dostęp z 16.07.2014. 
1166 United Nations Security Council Resolution 1706 (2006), 31 August 2006. 
1167 P. Kagwanja, P. Mutahi, Protection of civilians…, s. 10. 
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Tabela 5.12. Ocena realizacji mandatu przez AMIS I 

Źródło: opracowanie własne. 
 

 Po zmianie charakteru AMIS z misji obserwacyjnej na operację pokojową, 

poszerzeniu uległ zakres zadań mandatowych. Przede wszystkim, z uwagi na powtarzające 

się na masową skalę ataki na ludność cywilną, AMIS II miała chronić Darfurczyków przed 

działaniami zbrojnymi sił rządowych i ugrupowań rebelianckich. Zadanie to nie zostało 

zrealizowane – cywile ginęli lub opuszczali swe domy. Potrzebujący nie mogli korzystać  

z pomocy humanitarnej – siły międzynarodowe nie zdołały zapewnić odpowiednim 

organizacjom swobody działania. Porozumienia o zawieszeniu broni nie były 

przestrzegane, a kolejne spotkania pomiędzy przedstawicielami stron przynosiły 

Grupa zadań Zadanie Realizowanie 
zadania 

Realizacja celu 

Zadania z 
zakresu 
utrzymania 
pokoju 

Monitorowanie przestrzegania 
porozumienia o zawieszeniu 
broni lub implementacji 
porozumienia pokojowego 

Częściowo Nie 

Ułatwianie stronom 
utrzymywania kontaktów, w 

tym aktywny udział (np. 
przewodniczenie) w gremiach 
istotnych z punktu widzenia 

porozumień 

Częściowo Częściowo 

Zapobieganie rozszerzaniu 
konfliktu na nowe obszary 

Częściowo Nie 

Zapobieganie rozszerzaniu 
konfliktu o nowe podmioty 

Częściowo Nie 

Zadania 
bazowe 

Zgromadzenie personelu 
przewidzianego w mandacie 

Tak Częściowo 

Ochrona personelu, sprzętu i 
obiektów operacji 

Tak Częściowo 

Zapewnienie swobody 
prowadzenia operacji, w tym 

swobody poruszania się 

Tak Częściowo 

Wspieranie działań innych 
jednostek organizacji 

autoryzującej 

Brak działań Brak działań 

Prowadzenie działań z zakresu 
informacji publicznej 

Brak działań Brak działań 

Przestrzeganie norm 
organizacyjnych (kultury 

organizacji) przez personel 

Tak Tak 

Utrzymywanie relacji z 
ludnością cywilną 

Brak działań Brak działań 
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ograniczone rezultaty. Konflikt toczył się niezależnie od obecności personelu AMIS  

II, a dynamika geograficzna i podmiotowa była znacząca. 

 W porównaniu z AMIS I, AMIS II nieco lepiej radziła sobie z zadaniami 

bazowymi. Pomimo dużej intensywności konfliktu, państwa afrykańskie wysłały do 

Darfuru kilka tysięcy żołnierzy. Poziom ich wyposażenia był jednak niewystarczający, co 

wraz z niechęcią stron konfliktu skutkowało poważnymi ograniczeniami swobody 

wypełniania zadań. Ponadto, AMIS II tylko w niewielkim stopniu wspierała inne 

organizacje międzynarodowe, działające w Darfurze. W porównaniu do AMIS I, operacja 

zdołała nawiązać relacje z ludnością cywilną – były one stosunkowo poprawne. 

 
Tabela 5.13. Ocena realizacji mandatu przez AMIS II w okresie październik 2004 – maj 2006 r. 

Grupa zadań Zadanie Realizowanie 
zadania 

Realizacja celu 

Zadania z 
zakresu 
utrzymania 
pokoju 

Monitorowanie przestrzegania 
porozumienia o zawieszeniu 

broni lub implementacji 
porozumienia pokojowego 

Tak Nie 

Ułatwianie stronom 
utrzymywania kontaktów, w 

tym aktywny udział (np. 
przewodniczenie) w gremiach 
istotnych z punktu widzenia 

porozumień 

Tak Częściowo 

Zapobieganie rozszerzaniu 
konfliktu na nowe obszary 

Częściowo Częściowo 

Zapobieganie rozszerzaniu 
konfliktu o nowe podmioty 

Częściowo Częściowo 

Zadania z 
zakresu 
budowania 
pokoju i 
budowania 
państwa 

Ochrona ludności cywilnej Częściowo Nie 
Ułatwianie dostaw pomocy 

humanitarnej, w tym ochrona 
tej pomocy i personelu agencji 

pomocowych 

Częściowo Częściowo 

Zadania 
bazowe 

Zgromadzenie personelu 
przewidzianego w mandacie 

Tak Częściowo 

Ochrona personelu, sprzętu i 
obiektów operacji 

Tak Częściowo 

Zapewnienie swobody 
prowadzenia operacji, w tym 

swobody poruszania się 

Tak Częściowo 

Wspieranie działań innych 
jednostek organizacji 

autoryzującej 

Tak Częściowo 

Prowadzenie działań z zakresu 
informacji publicznej 

Brak działań Brak działań 
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Źródło: opracowanie własne. 

 

 Podpisanie DPA w maju 2006 r. zmieniło sytuację w Darfurze – AMIS II zaczęła 

być postrzegana jako stronnicza, ponieważ w skład Komisji Rozejmowej na czele z szefem 

operacji wchodzili tylko sygnatariusze dokumentu. Większość ugrupowań rebelianckich 

zakwestionowała neutralność sił UA i przeprowadzała ataki na AMIS II. Poziom 

bezpieczeństwa personelu międzynarodowego wyraźnie się zmniejszył. Pomimo to,  

w połowie 2007 r. AMIS II dysponowała ok. 7400 żołnierzy, obserwatorów wojskowych  

i policjantów, co jest wskaźnikiem umiarkowanego sukcesu w kwestii zgromadzenia 

niezbędnego personelu1168. Siły międzynarodowe nadal nie mogły wypełniać zadań  

w sposób nieskrępowany, a restrykcje dotykały także innych organizacji 

międzynarodowych. AMIS II nie zapewniła ochrony ludności cywilnej oraz transportom 

pomocy humanitarnej, nie realizując podstawowego zobowiązania przewidzianego  

w mandacie. Podobnie jak przed podpisaniem DPA, także po maju 2006 r. dynamika 

konfliktu była w znacznej mierze niezależna od obecności AMIS II, a biorąc pod uwagę 

zaostrzenie stosunków na linii Chartum-Ndżamena i coraz wyraźniejsze „przelewanie się” 

konfliktu przez granicę należy uznać, że operacja UA nie zdołała ograniczyć 

geograficznego i podmiotowego zasięgu kryzysu w Darfurze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1168 Report of the Chairperson of the Commission and the Secretary-General of the United Nations on the 
Hybrid Operation in Darfur, 22 June 2007, s. 1. 

Przestrzeganie norm 
organizacyjnych (kultury 

organizacji) przez personel 

Tak Tak 

Utrzymywanie relacji z 
ludnością cywilną 

Tak Częściowo 
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Tabela 5.14. Ocena realizacji mandatu przez AMIS II w okresie czerwiec 2006 – grudzień 2007 r. 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Przyczyn niepowodzenia AMIS I i II należy upatrywać w szeregu czynników, które 

zostały przedstawione przez Williama O’Neilla i Violette Cassis już w 2005 r. Były to: 

- powolnie działająca struktura dowodzenia i kontroli, 

Grupa zadań Zadanie Realizowanie 
zadania 

Realizacja celu 

Zadania z 
zakresu 
utrzymania 
pokoju 

Monitorowanie przestrzegania 
porozumienia o zawieszeniu 
broni lub implementacji 
porozumienia pokojowego 

Częściowo Nie 

Ułatwianie stronom 
utrzymywania kontaktów, w 

tym aktywny udział (np. 
przewodniczenie) w gremiach 
istotnych z punktu widzenia 

porozumień (np. komisji 
monitorującej zawieszenie 

broni)  

Tak Częściowo 

Zapobieganie rozszerzaniu 
konfliktu na nowe obszary 

Częściowo Nie 

Zapobieganie rozszerzaniu 
konfliktu o nowe podmioty 

Częściowo Nie 

Zadania z 
zakresu 
budowania 
pokoju i 
budowania 
państwa 

Ochrona ludności cywilnej Częściowo Nie 
Ułatwianie dostaw pomocy 

humanitarnej, w tym ochrona 
tej pomocy i personelu agencji 

pomocowych 

Częściowo Nie 

Zadania 
bazowe 

Zgromadzenie personelu 
przewidzianego w mandacie 

Częściowo Częściowo 

Ochrona personelu, sprzętu i 
obiektów operacji 

Tak Nie 

Zapewnienie swobody 
prowadzenia operacji, w tym 

swobody poruszania się 

Częściowo Częściowo 

Wspieranie działań innych 
jednostek organizacji 

autoryzującej 

Częściowo Częściowo 

Prowadzenie działań z zakresu 
informacji publicznej 

Nie Nie 

Przestrzeganie norm 
organizacyjnych (kultury 

organizacji) przez personel 

Tak Tak 

Utrzymywanie relacji z 
ludnością cywilną 

Częściowo Częściowo 
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- duża wymienność dowódców sektorów i niewielkie doświadczenie w strukturze 

dowodzenia: „dla wielu dowódców, misja UA jest ich pierwszą operacją”1169, 

- niedostateczny potencjał w kwestiach planowania i zarządzania, 

- braki logistyczne: „żołnierze mieszkali w wynajmowanych domach prywatnych przez 

kilka miesięcy, do czasu gdy amerykański firma inżynieryjna Pacific Architectural 

Engineers zbudowała obozy i zapewniła żywność, wodę i usługi pralnicze”1170. Co 

znacznie ważniejsze, Unia Afrykańska nie była zdolna do zapewnienia podstawowego 

wyposażenia dla AMIS, w tym pojazdów opancerzonych i helikopterów. Tylko dzięki 

pomocy NATO oddziały uczestniczące w operacji zostały przetransportowane ze swoich 

państw do Darfuru, 

- brak Standardowych Procedur Operacyjnych (Standard Operating Procedures, SOPs)  

w trakcie pierwszego roku działania AMIS. SOPs zostały sformułowane dopiero w lipcu 

2005 r. i zostały oparte na analogicznych procedurach ONZ, 

- brak reguł użycia broni (RoE) aż do lutego 2005 r. Przedstawione wówczas RoE zostały 

ocenione negatywnie m.in. przez Human Rights Watch jako „niejednoznaczne w kwestii 

ochrony cywilów oraz niewystarczająco rozwinięte […] na poziomach sektora i kompanii, 

na których siły patrolujące codziennie napotykają trudności”1171, 

- niewielki poziom koordynacji pomocy zewnętrznej, 

- słaby nadzór finansowy, 

- niedostateczny system zarządzania danymi – O’Neill i Cassis cytują jednego  

z urzędników ONZ, który twierdził, że „raporty są wysyłane ręcznie z sektorów do  

El Fasher. Nie ma zintegrowanego systemu informacyjnego ani skrzynek poczty 

elektronicznej UA, oficerowie używają własnych kont Yahoo i Hotmail do 

komunikacji”1172, 

- brak sprawdzonych informacji wywiadowczych i struktury ich pozyskiwania, 

- niewielka liczba kobiet wśród personelu wojskowego i policyjnego, co utrudniało 

prowadzenie działań w warunkach, gdy niemal wszyscy mieszkańcy obszaru operacji 

wyznają islam, 

- niedostateczny poziom koordynacji działań pomiędzy komponentami wojskowym  

i policyjnym, przy równoczesnej zbyt bliskiej współpracy CIVPOL z policją sudańską. 

                                                 
1169 W.G. O’Neill, V. Cassis, Protecting Two Million…, s. 50-51. 
1170 Tamże, s. 51. 
1171 Imperatives for Immediate Change. The African Union Mission in Sudan, Human Rights Watch Report, 
January 2006, <http://www.hrw.org/reports/2006/sudan0106/sudan0106web.pdf>, dostęp z 16.07.2014, s. 27. 
1172 W.G. O’Neill, V. Cassis, Protecting Two Million…, s. 52-53. 
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Prowadziło to do utożsamiania policji międzynarodowej z państwową, kojarzącą się 

mieszkańcom Darfuru ze działaniami rządu w Chartumie, 

- niewielki dostęp do terenów kontrolowanych przez rebeliantów, 

- ograniczona zdolność do prowadzenia patroli, niewielki poziom rozmieszczenia poza 

największymi bazami i brak możliwości patrolowania w nocy, 

- problemy ze współpracą ze stronami (rządem oraz SLA i JEM) w sprawach dotyczących 

łamania zawieszenia broni i innych czynów, 

- niewielka współpraca z agendami ONZ i – przede wszystkim – organizacjami 

pozarządowymi, spowodowana m.in. brakiem jednostki odpowiedzialnej za współpracę 

cywilno-wojskową (CIMIC), 

- brak doradców politycznych, którzy wspieraliby dowództwo operacji w ustanowieniu 

efektywnych relacji z rządem Sudanu, 

- powolne tempo rozwoju komponentu cywilnego AMIS, 

- niewielki wpływ składanych raportów na poprawę sytuacji z obawy przed pogorszeniem 

relacji ze stroną, która jest w raporcie krytykowana lub wskazywana jako winna, 

- brak skonsolidowanej strategii informacyjnej i niejasność w kwestii roli AMIS1173. 

Większość wymienionych powyższej wad AMIS można sprowadzić do czterech 

ogólnych czynników, decydujących o niewielkiej efektywności operacji: mandatu 

nieadekwatnego do sytuacji, zbyt małej liczby personelu, niedostatecznego doświadczenia 

(braku know-how) Unii Afrykańskiej w prowadzeniu operacji pokojowych oraz 

niewystarczających zasobów ludzkich, materiałowych i finansowych. W tym kontekście 

decyzja o przekształceniu AMIS w operację hybrydową, prowadzoną we współpracy  

z ONZ, wydawała się racjonalna i uzasadniona. 

Wady i niepowodzenia AMIS nie były równoważone przez sukcesy Misji. Konflikt 

w Darfurze przyciągnął uwagę międzynarodowej opinii publicznej głównie z uwagi na 

dużą liczbę ofiar cywilnych i katastrofę humanitarną, dlatego AMIS jest oceniana przede 

wszystkim w kontekście sposobu reakcji na te wydarzenia. Arvid Ekengard podnosi, że 

sytuacja w Darfurze uległa poprawie wczesnym latem 2005 r. – nie występowały ataki 

przeciw cywilom1174. Dowództwo operacji podejmowało szereg działań na rzecz ochrony 

cywilów, m.in. rozmieszczenie prewencyjne w wioskach, strzeżenie obozów dla IDPs, 

budowanie zaufania pomiędzy stronami, monitorowanie sytuacji i donoszenie  

o nadużyciach. Jednak obecność AMIS nie była prawdopodobnie jedynym czynnikiem 

                                                 
1173 Tamże, s. 50-58. 
1174 A. Ekengard, The African Union Mission…, s. 30. 
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wpływającym na ten stan rzecz. Jak twierdzą William O’Neill i Violette Cassis, do lutego 

zniszczonych zostało 75% wiosek w Darfurze1175. Skala ataków wymierzonych w ludność 

cywilną zmniejszyła się między innymi dlatego, gdyż spadła liczba potencjalnych celów. 

Obecność AMIS tylko w niewielkim stopniu wpłynęła na inny problem, powiązany  

z ochroną cywilów – wysiedlenia. W latach 2006-2007 w Darfurze liczba IDPs stale 

rosła1176. 

Niewątpliwą sukcesem AMIS był sam fakt jej powołania, świadczący  

o występowaniu woli politycznej wśród liderów państw kontynentu do realizacji zapisów 

Aktu założycielskiego UA. Misja była pierwszą operacją pokojową Unii Afrykańskiej, 

posiadającą strukturę trójkomponentową (wojskowi, policjanci i cywile), zbliżoną do 

przyjętej w ramach ONZ. Personel AMIS był ponad dwukrotnie liczniejszy w stosunku do 

wcześniejszej Misji Unii Afrykańskiej w Burundi (African Union Mission in Burundi, 

AMIB). Co równie istotne, Misja UA w Sudanie trwała trzykrotnie dłużej niż AMIB1177. 

Ponadto, decyzja o rozpoczęciu AMIS była częściowo wymuszona przez czynniki 

pozaafrykańskie (brak woli działania w Darfurze w Radzie Bezpieczeństwa ONZ) oraz 

wewnątrzkontynentalne (opór rządu Sudanu wobec możliwości zaangażowania 

znaczących sił międzynarodowych, pochodzących z państw zachodnich i dysponujących 

szerokim mandatem). W pierwszych dwóch latach funkcjonowania AMIS jedyną 

alternatywą dla Misji był prawdopodobnie brak obecności jakiejkolwiek operacji 

pokojowej. 

 Oceniając działanie AMIS, należy wziąć pod uwagę kontekst prowadzenia operacji. 

Dysponująca w szczytowym momencie kilkoma tysiącami żołnierzy i policjantów Misja 

miała za zadanie nadzorowanie zawieszenia broni oraz ochronę cywilów i procesu 

dostarczania pomocy humanitarnej na obszarze rozmiaru Francji. Poza dużą powierzchnią 

Darfuru, problemem były także granice z Czadem i Republiką Środkowoafrykańską, 

niekontrolowane przez rządy w Chartumie, Ndżamenie i Bangi. Podpisywane przez strony 

konfliktu porozumienia – HCFA i DPA – nie były w pełni przestrzegane, a drugie z nich 

obejmowało tylko niektóre podmioty. Wszystkie strony przejawiały mniej lub bardziej 

wrogą postawę wobec AMIS, której personel wraz z biegiem czasu coraz częściej stawał 

się celem ataków. W tych warunkach prowadzenie operacji było bardzo trudne. Można 

                                                 
1175 W.G. O’Neill, V. Cassis, Protecting Two Million…, s. 18. 
1176 A. Ekengard, The African Union Mission…, s. 33. 
1177 Więcej o AMIB: W. Lizak, Afrykańskie instytucje…, s. 320-325 oraz F. Aboagye, The African Mission in 
Burundi. Lessons learned from the first African Union Peacekeeping Operation, “Conflict Trends” 2/2004, 
<http://www.accord.org.za/images/downloads/ct/ct_2004_2.pdf>, dostęp z 17.07.2014, s. 9-15. 
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zaryzykować twierdzenie, że nawet bardziej doświadczona organizacja, dysponująca 

odpowiednim zapleczem osobowym, materiałowym i finansowym, napotykałaby liczne 

trudności podczas działań pokojowych. 

 

5.6.6. Wpływ AMIS na konflikt w Darfurze – rozumowanie przeciwfaktyczne 

 Poza obecnością AMIS I i II, na sytuację w Darfurze w latach 2004-2007 wpływało 

szereg innych czynników, spośród których najważniejszymi były: 

- dysfunkcyjność państwa sudańskiego, w tym szczególnie niezdolność do sprawowania 

efektywnej kontroli nad całym terytorium i prowadzenie działań zbrojnych przeciwko 

własnym obywatelom, 

- niechęć rządu w Chartumie wobec zaangażowania organizacji międzynarodowych  

w działania pomocowe, co zwiększało skalę kryzysu humanitarnego, 

- zaangażowanie w konflikt podmiotów z innych państw, przede wszystkim z Czadu, co 

nadawało konfliktowi wymiar międzynarodowy i doprowadziło do otwartej wojny 

czadyjsko-sudańskiej w latach 2006-2009, 

- wielość ugrupowań rebelianckich, co utrudniało zawarcie całościowego porozumienia 

pokojowego lub przynajmniej porozumienia o zawieszeniu broni, 

- silne powiązanie konfliktu z kwestiami ekologicznymi – dostępem do ziemi uprawnej  

i wody pitnej – co podnosiło jego rangę do roli konfliktu o możliwość fizycznego 

przetrwania całych społeczności, 

- zawarcie i stopniowa implementacja CPA na południu Sudanu, co zwiększyło poczucie 

dyskryminacji wśród przeciwników rządu w Darfurze – podczas gdy SPLM było włączane 

do instytucji władzy, SLM i JEM pozostawały na politycznym marginesie. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania i przebieg konfliktu należy 

stwierdzić, że w latach 2004-2007 AMIS nie wywarła znaczącego wpływu na wydarzenia 

w Darfurze. Konflikt charakteryzował się dużą wewnętrzną dynamiką – bardzo często 

dochodziło do zmian sojuszy, rozszerzania walk na nowe obszary, czasowych zawieszeń 

broni pomiędzy niektórymi ugrupowaniami. Wydaje się, że bez obecności sił 

międzynarodowych konflikt przebiegałby podobnie. Rząd kontynuowałby realizację 

swojej strategii popierania grup arabskich, natomiast rebelianci – w reakcji na działania 

armii i dżandżawidów, usiłowaliby osłabić reżim Baszira w newralgicznym okresie 

negocjowania i implementacji CPA.  
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Międzynarodowa presja, która doprowadziła do powołania AMIS, wywołana była 

atakami na ludność cywilną i kryzysem humanitarnym, skutkującym wysiedleniami setek 

tysięcy ludzi. Analiza przebiegu operacji nie wskazuje na to, by siły międzynarodowe 

wpłynęły na znaczące zmniejszenie skali tego problemu. Podobnie rzecz ma się  

z dostawami pomocy humanitarnej – niezależnie od działań AMIS, były one skutecznie 

ograniczane przez rządowe restrykcje i ciągle zagrożenie życia personelu pomocowego. 

Brak obecności sił międzynarodowych prawdopodobnie nie oddziaływałby na warunki 

pracy UNHCR i podobnych organizacji. 

 

5.7. Misja Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Afrykańskiej  

w Darfurze 
 W ramach konsultacji pomiędzy Organizacją Narodów Zjednoczonych i Unią 

Afrykańską zdecydowano, że przed powołaniem operacji hybrydowej, ONZ wesprze 

AMIS w dwóch etapach. Stosowne ustalenia podjęto 16 listopada 2006 r. na spotkaniu 

przedstawicieli UA, ONZ, członków Rady Bezpieczeństwa, PSC, UE, LPA i rządu Sudanu 

w Addis Abebie. Wynik rozmów został potwierdzony przez Radę Pokoju i Bezpieczeństwa 

dnia 30 listopada, a przez Radę Bezpieczeństwa – 16 grudnia 2006 r.1178 Sudan wyraził 

zgodę na te propozycje 3 grudnia 2006 r.1179 Pierwszym etapem było dostarczenie Pakietu 

Lekkiego Wsparcia (Light Support Package, LSP), który obejmował rozmieszczenie przez 

ONZ przy AMIS 105 oficerów sztabowych, 34 doradców politycznych i 48 pracowników 

cywilnych, jak również dostawy wyposażenia (głównie pojazdów opancerzonych). 

Personel ONZ przybył do Darfuru do lipca 2007 r. Po zakończeniu LSP, w drugiej połowie 

2007 r. ONZ wspomógł UA Pakietem Ciężkiego Wsparcia (Heavy Support Package, 

HSP), który zawierał rozmieszczenie w zachodnim Sudanie (na koszt ONZ, szacowany na 

287,9 mln USD) 2250 wojskowych, 721 policjantów i 1136 cywilów, pochodzących  

z państw afrykańskich1180. Umożliwiło to przyjęcie przez Radę Bezpieczeństwa ONZ 

rezolucji nr 1769 (2007) z 31 lipca 2007 r., na mocy której powołano Misję Unii 

Afrykańskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych w Darfurze (African Union/United 

Nations Hybrid Operation in Darfur, UNAMID). W dokumencie stwierdzono, że AMIS 

oraz personel i wyposażenie dostarczone Misji w ramach LSP i HSP, zostaną włączone do 

                                                 
1178 The United Nations and Darfur. Fact Sheet, <http://www.un.org/news/dh/infocus/sudan/fact_sheet.pdf>, 
dostęp z 16.07.2014, s. 2. 
1179 Tamże, s. 1. 
1180 The United Nations and Darfur. Fact Sheet, s. 2. 
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UNAMID. Nowa operacja miała składać się z 19555 żołnierzy i obserwatorów 

wojskowych, 6432 policjantów (w tym 19 jednostek policji po 140 osób każda) oraz 

personelu cywilnego1181. Pomimo znaczących opóźnień w dostarczaniu LSP i HSP, Misja 

Unii Afrykańskiej w Sudanie została zakończona z dniem 31 grudnia 2007 r., a jej zadania 

przejęła UNAMID1182. 

 

5.7.1. Mandat 

 W rezolucji nr 1769 (2007), autoryzującej przeprowadzenie UNAMID, 

stwierdzono, że mandat operacji powinien przyjąć kształt zaproponowany przez Sekretarza 

Generalnego ONZ i Przewodniczącego Komisji UA w raporcie z 5 czerwca 2007  

r. (przedłożonym przez Przewodniczącego na spotkaniu PSC 22 czerwca 2007 r.)1183. 

Zgodnie z raportem, mandat UNAMID obejmował: 

- przyczynienie się do stworzenia warunków do bezpiecznego dostarczania pomocy 

humanitarnej, 

- przyczynienie się do ochrony cywilów i zapobieganie atakom na ludność cywilną przy 

równoczesnym uznaniu, że główna odpowiedzialność spoczywa tu na rządzie Sudanu, 

- monitorowanie przestrzegania porozumień o zawieszeniu broni, podpisywanych od 2004 

r., jak również wspieranie implementacji DPA, 

- wspieranie procesu politycznego i wysiłków mediacyjnych ONZ i UA, 

- przyczynienie się do stworzenia bezpiecznego otoczenia dla odbudowy i rozwoju oraz dla 

powrotu uchodźców i IDPs do swych domów, 

- wspieranie promocji rządów prawa, w tym sądownictwa i systemu więziennego, 

- monitorowanie sytuacji na granicy Sudanu z Czadem i RŚA1184. 

 W rezolucji nr 1769 (2007) szczególnie wyróżniono zadania związane ze 

„wspieraniem szybkiej i efektywnej implementacji DPA, zapobieganiem zakłóceniom we 

wprowadzaniu porozumienia w życie, zapobieganiem atakom i ochroną cywilów”, jak 

                                                 
1181 United Nations Security Council Resolution 1769 (2007), 31 July 2007, S/RES/1769(2007), 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1769(2007)>, dostęp z 16.07.2014. 
1182 V.K. Holt, G. Taylor, Case Study: African Union/United Nations Hybrid Operation in Darfur (UNAMID) 
[w:] Protecting civilians in the context of UN peacekeeping operations: Successes, setbacks and remaining 
challenges, red. V.K. Holt, G. Taylor, New York 2009, 
<http://www.un.int/wcm/webdav/site/portal/shared/iseek/documents/2009/november/Advanced_Copy_DPK
O_OCHA_independent_POC_Study.pdf>, dostęp z 18.07.2014, s. 225. 
1183 United Nations Security Council Resolution 1769 (2007), 31 July 2007. 
1184 Report of the Chairperson of the Commission and the Secretary-General of the United Nations on the 
Hybrid Operation in Darfur, 22 June 2007, s. 12. 
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również ochroną personelu UNAMID. Rada Bezpieczeństwa wyraźnie podkreśliła, że 

uprawnienia te przyznaje na podstawie rozdziału VII Karty NZ1185. 

 W raporcie z 5 (22) czerwca 2007 r. Sekretarz Generalny i Przewodniczący 

Komisji szczegółowo opisali zadania UNAMID. Były to: 

a. w obszarze wspierania procesu politycznego: 

- wspieranie dobrych usług i mediacji ONZ i UA, 

- wspieranie i monitorowanie implementacji DPA, 

- pomoc techniczna i logistyczna dla ciał przewidzianych w DPA, 

- wspieranie Wewnątrzdarfurskiego Dialogu i Konsultacji (Darfur-Darfur Dialogue 

and Consultation), 

- pomoc w przygotowaniu referendów przewidzianych w DPA, 

- zapewnienie implementacji wszystkich porozumień pokojowych w Sudanie, m.in. 

poprzez pozostawanie w kontakcie z UNMIS, 

b. w obszarze bezpieczeństwa 

- zapobieganie przemocy, monitorowanie i weryfikacja zapisów DPA  

o przemieszczeniu sił zbrojnych, m.in. poprzez zapewnianie bezpieczeństwa, 

działania patrolowe w strefach buforowych, rozmieszczenie policji w obszarach, 

gdzie przebywają IDPs itp., 

- monitorowanie, prowadzenie dochodzeń i raportowanie naruszeń DPA, 

- monitorowanie wysiłków na rzecz rozbrojenia dżandżawidów i innych milicji, 

- koordynacja wsparcia logistycznego dla ruchów, 

- pomoc w organizacji programu DDR, przewidzianego przez DPA, 

- stworzenie warunków do dostarczania pomocy humanitarnej oraz powrotów IDPs 

i uchodźców do swych domów, 

- ochrona personelu, budynków, instalacji i sprzętu operacji, 

- monitorowanie sytuacji w obozach dla IDPs przez działania patrolowe, 

- wspieranie ustanowienia i szkolenia policji w obozach dla IDPs oraz udzielanie 

pomocy dla policji sudańskiej w Darfurze poprzez szkolenia, m.in. z zakresu 

ochrony praw człowieka, 

- wspieranie działań na rzecz rozminowania obszarów zaminowanych 

c. w obszarze rządów prawa, zarządzania i praw człowieka 

                                                 
1185 United Nations Security Council Resolution 1769 (2007), 31 July 2007. 
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- wspieranie implementacji zapisów DPA z dziedziny ochrony praw człowieka  

i rządów prawa, jak również przyczynienie się do stworzenia warunków do 

poszanowania rządów prawa i praw człowieka, 

- wspieranie rządu w realizacji postulatów DPA, dotyczących odbudowy i rozwoju 

Darfuru, 

- pomoc dla stron DPA w budowie policji oraz wzmacnianiu rządów prawa i praw 

człowieka w Darfurze, w tym szczególnie wspieranie praw kobiet i dzieci, 

d. ułatwianie dostarczania pomocy humanitarnej do osób potrzebujących1186. 

 

Rada Bezpieczeństwa nałożyła na UNAMID szeroki zakres zadań, koncentrujących 

się wokół ochrony ludności cywilnej (w tym szczególnie IDPs) i pomocy humanitarnej, jak 

również na wspieraniu implementacji Porozumienia Pokojowego w sprawie Darfuru. 

UNAMID stanowiła więc wielowymiarową operację pokojową, wpisującą się  

w pozimnowojenne trendy rozwoju działań na rzecz pokoju i bezpieczeństwa. 

 

5.7.2. Personel 

 Zgodnie z rezolucją nr 1769 (2007), personel UNAMID miał obejmować 19555 

wojskowych (w tym 360 obserwatorów i oficerów łącznikowych), 3772 policjantów  

i 19 jednostek policji (po 140 osób każda) oraz komponent cywilny1187. Po pięciu latach od 

przyjęcia tego dokumentu, Rada Bezpieczeństwa w rezolucji nr 2063 (2012) z 31 lipca 

2012 r. zmniejszyła maksymalną liczbę personelu UNAMID do 16200 wojskowych, 2310 

policjantów i 17 jednostek policji (po 140 osób każda) oraz komponentu cywilnego1188. 

Modyfikacja ta wynikała z niemożności zgromadzenia liczby żołnierzy, policjantów  

i cywilów autoryzowanej w 2007 r. W styczniu 2010 r., a więc po dwóch latach działania, 

w Darfurze znajdowało się 15553 wojskowych (w tym 195 obserwatorów), 2818 

policjantów-doradców i 13 z 19 jednostek policji (1807 osób) oraz 1523 członków 

cywilnego personelu międzynarodowego (w tym 406 wolontariuszy)1189. Pod koniec lipca 

2014 r. personel UNAMID tworzyło 12305 wojskowych (w tym 307 obserwatorów), 3057 

policjantów oraz 1357 międzynarodowych pracowników cywilnych (w tym 313 
                                                 
1186 Report of the Chairperson of the Commission and the Secretary-General of the United Nations on the 
Hybrid Operation in Darfur, 22 June 2007, s. 12-15. 
1187 United Nations Security Council Resolution 1769 (2007), 31 July 2007. 
1188 United Nations Security Council Resolution 2063 (2012), 31 July 2012, S/RES/2063(2012), 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2063(2012)>, dostęp z 21.07.2014. 
1189 Report of the Secretary-General on the African Union-United Nations Hybrid Operation in Darfur, 29 
January 2010, S/2010/50, <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2010/50>, dostęp z 
21.07.2014, s. 1-2. 
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wolontariuszy)1190. Spośród członków personelu UNAMID, do 31 lipca 2014 r. śmierć 

poniosło 137 żołnierzy, jeden obserwator wojskowy, 42 policjantów oraz  

3 międzynarodowych pracowników cywilnych1191. 

 Dwoma cechami charakterystycznymi UNAMID, wpływającymi na skład 

personelu operacji był (po pierwsze) fakt, że UNAMID stanowiła następczynię AMIS  

i przejęła zasoby (w tym personel) Misji UA oraz (po drugie) geograficzne ograniczenie 

możliwości pozyskiwania personelu. Z uwagi na wspomniany sprzeciw rządu Sudanu 

wobec rozmieszczenia na terytorium państwa sił zbrojnych państw zachodnich, w rezolucji  

nr 1769 (2007) znalazło się postanowienie o tym, że „operacja hybrydowa powinna mieć 

głównie afrykański charakter, a oddziały powinny – o ile to możliwe – pochodzić z państw 

afrykańskich”1192. Władze w Chartumie niechętnie odchodziły o tej zasady, a wyjątki 

czyniły jedynie dla wybranych państw azjatyckich i południowoamerykańskich, 

szczególnie Bangladeszu (logistycy), Chin (inżynierowie), Pakistanu, Nepalu, Mongolii, 

Jordanii, Jemenu. Największymi kontrybutowami – zgodnie z przytoczonymi zapisami 

rezolucji nr 1769 (2007), jak również w efekcie inkorporacji personelu AMIS – były 

państwa Afryki: Nigeria, Rwanda, Tanzania, Egipt, Etiopia, Senegal, Uganda, Ghana, 

RPA1193. 

 Personel operacji rozmieszczono w pięciu sektorach – północnym (kwatera 

sektorowa i jednocześnie kwatera główna UNAMID – El Fasher), centralnym (Zalingei), 

zachodnim (El Geneina), wschodnim (El Daein) i południowym (Nyala). Podział ten 

pokrywa się z podziałem administracyjnym prowincji Darfur. Na czele Misji stoi 

Specjalny Wspólny Przedstawiciel UA i ONZ w Darfurze, pełniący równocześnie funkcję 

Wspólnego Głównego Mediatora. Pierwszym Wspólnym Przedstawicielem został 

Rodolphe Adada z Konga (2007-2009), którego następcami byli Ibrahim Gambari  

z Nigerii (2009-2012) i Mohamed Ibn Chambas z Ghany (2012-). Dowódcami 

komponentu wojskowego byli kolejno: gen. Martin Luther Agwai z Nigerii (2007-2009), 

                                                 
1190 United Nations Peacekeeping Operations Fact Sheet, 31 July 2014, s. 2. 
1191 UNAMID Facts and Figures, <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unamid/facts.shtml>, dostęp 
z 26.07.2014. 
1192 United Nations Security Council Resolution 1769 (2007), 31 July 2007. 
1193 Państwami, które dostarczyły kontyngenty wojskowe do UNAMID, były: Bangladesz, Boliwia, Burkina 
Faso, Burundi, Kambodża, Chiny, Ekwador, Egipt, Etiopia, Gambia, Niemcy, Ghana, Indonezja, Iran, 
Jordania, Kenia, Kirgistan, Lesotho, Malezja, Mali, Mongolia, Namibia, Nepal, Nigeria, Pakistan, Palau, 
Peru, Korea, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, RPA, Tajlandia, Togo, Tanzania, Jemen, Zambia, Zimbabwe. 
W Darfurze zadania policyjne wypełniał personel z następujących państw: Bangladeszu, Beninu, Burkiny 
Faso, Burundi, Kamerunu, Dżibuti, Egiptu, Etiopii, Fidżi, Gambii, Niemiec, Ghany, Indonezji, Jamajki, 
Jordanii, Kirgistanu, Madagaskaru, Malawi, Malezji, Namibii, Nepalu, Nigerii, Pakistanu, Palau, Rwandy, 
Senegalu, Sierra Leone, RPA, Tadżykistanu, Tunezji, Turcji, Jemenu i Zambii. 
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gen. Patrick Nyamvumba (2009-2013) i gen. Paul Ignace Mella z Tanzanii (2013-). 

Funkcję dowódcy komponentu policyjnego pełnili kolejno: Michael Fryer z RPA (2007) 

James Oppong Boanuh z Ghany (2010-2012), Syed Kaleem Imam z Pakistanu (jako 

pełniący obowiązki, 2012-2013)  i Hester Paneras z RPA (2013-). 

 

5.7.3. Kontekst prowadzenia operacji 

 Kontekst prowadzenia UNAMID nie różnił się zasadniczo od warunków działania 

jej poprzedniczki – AMIS II. W czasie przejmowania odpowiedzialności za sytuację  

w Darfurze przez UNAMID, konflikt toczył się z wysoką intensywnością. Ponadto, na 

początek działania UNAMID przypada nasilenie wojny czadyjsko-sudańskiej. Operacja 

hybrydowa była więc prowadzona w warunkach umiędzynarodowionego konfliktu 

wewnętrznego. Nawet pomimo wzrostu liczebności personelu, stosunek powierzchni 

obszaru do rozmiaru sił międzynarodowych sugerował, że dowództwo UNAMID nie 

będzie mogło w pełni kontrolować sytuacji w regionie. Strony nie przejawiały woli 

zakończenia walk i postrzegały operację jako przeszkodę w realizacji swoich celów. 

Stopniowo polepszały się natomiast stosunki sił międzynarodowych z lokalną ludnością 

cywilną. 
Mapa 5.6. Obszar działania UNAMID i rozmieszczenie personelu we wrześniu 2008 r. 

 
Źródło: A map showing the strategic and regional responsibilities of members of the UNAMID, 
<http://origins.osu.edu/sites/origins.osu.edu/files/2-5-map386.jpg>, dostęp z 31.01.2015. 
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W porównaniu z AMIS, poprawił się międzynarodowy kontekst prowadzenia 

operacji. Samo powołanie UNAMID było możliwe dzięki osiągnięciu kompromisu 

pomiędzy stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ, a Chiny – dotychczas 

sprzeciwiające się zaangażowaniu Organizacji w konflikt w zachodnim Sudanie – wysłały 

oddziały do Darfuru. Dzięki globalnej kampanii informacyjnej, prowadzonej przez wiele 

organizacji pozarządowych, konflikt przykuł uwagę międzynarodowej opinii publicznej, 

co umożliwiało wywieranie presji na rząd Sudanu w celu ułatwienia działania operacji. 

 
Tabela 5.15. Kontekst prowadzenia operacji UNAMID 
  Pozytywny Umiarkowany Negatywny 
Typ konfliktu ---  

 
  

Natężenie konfliktu ---    
 

Moment 
rozmieszczenia 

---   
 

 

Cechy otoczenia Wielkość 
populacji 

   

Powierzchnia 
obszaru 

   

Gęstość 
zaludnienia 

   

Infrastruktura 
transportowa 

   

Klimat    
 

Wola stron konfliktu do 
rozwiązania 

---    

Stosunek stron 
konfliktu do operacji 

---    

Stosunek lokalnej 
populacji do operacji 

---    

Struktury władzy 
 

---    

Policja i wojsko 
 

---    

Mocarstwa regionalne i 
sąsiedzi 

---    

Sytuacja 
międzynarodowa w 
wymiarze globalnym 

Zgodność w RB 
ONZ 

   

Inne wydarzenia    
 

Źródło: opracowanie własne. 
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5.7.4. Przebieg operacji – wybrane aspekty 

 Hybrydowa operacja UA i ONZ z dniem 31 grudnia 2007 r. przejęła personel  

i wyposażenie Misji Unii Afrykańskiej w Sudanie. Z tego względu już w pierwszych 

dniach prowadzenia operacji, jej dowództwo dysponowało personelem liczącym prawie 

7500 żołnierzy oraz 1650 policjantów (w tym jedną FPU)1194. Na czele UNAMID stał 

Wspólny Specjalny Przedstawiciel UA i ONZ, powoływany przez Sekretarza Generalnego 

ONZ i Przewodniczącego Komisji UA. Nadzorował on prace całej operacji, w tym 

dowódców komponentów wojskowego i policyjnego, powoływanych przez UA po 

konsultacji z ONZ. Struktury dowodzenia i kontroli były jednolite i znajdowały się w 

Darfurze, choć w celu odpowiedniego przebiegu współpracy pomiędzy ONZ i UA 

ustanowiono mechanizm koordynacyjny w Addis Abebie (Joint Support Coordination 

Mechanism)1195. „Ogólne zarządzanie operacją opierało się o standardy, zasady i praktyki 

wypracowanych w ramach ONZ”1196. „W zasadzie oznaczało to, że UA prowadziła 

codzienne działania, podczas gdy ONZ sprawowała całościową kontrolę nad misją”1197. 

 Struktura UNAMID została oparta na kilku sekcjach i wydziałach. Zadania Sekcji 

Spraw Cywilnych obejmowały wspieranie procesu pokojowego poprzez m.in. zarządzanie 

implementacją projektów szybkiego wpływu (QIP) oraz transfer wiedzy i umiejętności dla 

liderów lokalnych społeczności1198. Sekcja Rozbrojenia, Demobilizacji i Reintegracji 

współpracowała z UNDP, UNICEF i rządem Sudanu we wdrożeniu programów DDR 

przewidzianych w DPA i Dokumencie z Doha na rzecz Pokoju w Darfurze (Doha 

Document for Peace in Darfur, DDPD)1199. Wydział Koordynacji Strategii Ochrony  

i Działań Humanitarnych odpowiadał za współpracę UNAMID z organizacjami niosącymi 

                                                 
1194 Report of the Secretary-General on the deployment of the African Union-United Nations Hybrid 
Operation in Darfur, 14 February 2008, S/2008/98, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2008/98>, dostęp z 22.07.2014, s. 3. 
1195 Report of the Chairperson of the Commission and the Secretary-General of the United Nations on the 
Hybrid Operation in Darfur, 22 June 2007, s. 15 oraz UN Under-Secretary-General visits Joint Support 
Coordination Mechanism Office in Addis Ababa, 
<http://unamid.unmissions.org/default.aspx?ctl=Details&tabid=10997&mid=14162&ItemID=16720>, dostęp 
z 22.07.2014. 
1196 Report of the Chairperson of the Commission and the Secretary-General of the United Nations on the 
Hybrid Operation in Darfur, 22 June 2007, s. 15. 
1197 T. Neethling, UN peacekeeping operations in Africa: Reflections on developments, trends and the way 
forward, 2008, 
<http://forsvaret.dk/FAK/institutter/Institut%20for%20Strategi/Documents/sa_abstracts_cvs/neethling_full.p
df>, dostęp z 23.07.2014, s. 10. 
1198 UNAMID Civil Affairs, <http://unamid.unmissions.org/Default.aspx?tabid=11010&language=en-US>, 
dostęp z 22.07.2014. 
1199 UNAMID Disarmament, Demobilization and Reintegration, 
<http://unamid.unmissions.org/Default.aspx?tabid=11011&language=en-US>, dostęp z 22.07.2014. 
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pomoc humanitarną dla mieszkańców Darfuru1200. Wydział Spraw Politycznych 

nadzorował implementację porozumień pokojowych, w tym DPA i DDPD1201. Sekcja Praw 

Człowieka skupiała się na monitorowaniu naruszeń praw człowieka, w tym szczególnie 

związanych z przemocą seksualną1202. Jednostka Doradcza ds. Gender podejmowała 

częściowo podobne działania, dążąc do promowania równości płci i włączenia kobiet  

w proces pokojowy1203. Jednostka ds. HIV i AIDS wzmacniała świadomość zagrożeń 

związanych z tą chorobą zarówno wśród personelu operacji, jak również wśród 

mieszkańców Darfuru1204. Zadaniem Wydziału Komunikacji i Informacji Publicznej było 

„budowanie świadomości o mandacie i działaniach Misji”1205. 

 Rozpoczęcie działania przez UNAMID, dysponującą szerszym mandatem  

w stosunku do AMIS, nie oznaczało natychmiastowej poprawy sytuacji. „Rezolucja 

autoryzująca UNAMID była produktem kompromisu i odzwierciedla najmniejszy wspólny 

mianownik na spektrum działanie-status quo”1206. Darfur pogrążony był w konflikcie,  

w którym oprócz sił podległych prezydentowi Baszirowi i rebeliantów, udział brały także 

wojska czadyjskie. Niespokojnie było przede wszystkim na zachodzie prowincji; północ  

i południe Darfuru pozostawały względnie stabilne, choć w całym regionie w obozach dla 

IPDs sytuacja była bardzo napięta. Ponadto, powszechnym problemem były akty 

bandytyzmu, których ofiarą padały organizacje pomocowe – tylko w ciągu pierwszych 

sześciu tygodni 2008 r. skradziono 30 pojazdów, w tym 23 należące do Światowego 

Programu Żywnościowego1207. Wydaje się, że uzasadnione jest twierdzenie Jibrila 

Abdelbagiego, iż w pierwszych miesiącach 2008 r. operacja hybrydowa była jedynie 

spadkobierczynią wszystkich zalet i wad wcześniejszej Misji Unii Afrykańskiej w Sudanie. 

Strategia negocjacyjna, przyjęta przez rząd w Chartumie podczas rozmów o kształcie 

UNAMID, skutkowała niemal całkowitym powtórzeniem warunków rozmieszczenia 

                                                 
1200 UNAMID Humanitarian, Protection Strategy Coordination, 
<http://unamid.unmissions.org/Default.aspx?tabid=11016&language=en-US>, dostęp z 22.07.2014. 
1201 UNAMID Political Affairs, <http://unamid.unmissions.org/Default.aspx?tabid=11017&language=en-
US>, dostęp z 22.07.2014. 
1202 UNAMID Human Rights, <http://unamid.unmissions.org/Default.aspx?tabid=11014&language=en-US>, 
dostęp z 22.07.2014. 
1203 UNAMID Gender Advisory Unit, 
<http://unamid.unmissions.org/Default.aspx?tabid=11012&language=en-US>, dostęp z 22.07.2014. 
1204 UNAMID HIV/AIDS, <http://unamid.unmissions.org/Default.aspx?tabid=11013&language=en-US>, 
dostęp z 22.07.2014. 
1205 Yala Nebni Darfur Program, <http://unamid.unmissions.org/Default.aspx?tabid=11036&language=en-
US>, dostęp z 25.07.2014. 
1206 S.E. Kreps, The United Nations – African Union Mission in Darfur: Implications and prospects for 
success, “African Security Review” 16:4, s. 72. 
1207 Report of the Secretary-General on the deployment of the African Union-United Nations Hybrid 
Operation in Darfur, 14 February 2008, s. 1-2. 
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AMIS1208. Pomimo zgody na rozmieszczenie Misji, wyrażonej w wyniku długich 

negocjacji i potwierdzonej poprzez zawarcie (9 lutego 2008 r.) SOFA, władze Sudanu 

zajęły niechętną postawę wobec sił międzynarodowych. Już 7 stycznia 2008 r. armia 

rządowa otworzyła ogień do konwoju zaopatrzeniowego operacji1209. 

 Jedną z konsekwencji wysoce niestabilnej sytuacji w Darfurze były trudności  

z gromadzeniem sił zbrojnych i policyjnych UNAMID. Po roku działania Misji, jej 

personel liczył 12541 wojskowych i 2639 policjantów (w tym 5 FPU), czyli – odpowiednio 

– 64% i 41% liczebności przewidzianych w rezolucji nr 1769 (2007)1210. W styczniu 2010 

r. wielkości te wzrosły do 15553 (79%) oraz 4625 (71%)1211. Główną przeszkodą  

w gromadzeniu oddziałów była konieczność uzyskania akceptacji rządu Sudanu, który 

wyrażał zgodę na rozmieszczenie sił pochodzących wyłącznie z państw-sojuszników. Były 

to głównie rozwijające się państwa Azji i Afryki, dysponujące ograniczonym potencjałem 

militarnym (wpływającym na liczbę dostarczanych żołnierzy) o niskim poziomie 

wyszkolenia (co oddziaływało na prawdopodobieństwo realizacji kompleksowych zadań). 

Wpływ rządu w Chartumie na skład UNAMID determinował tym samym rzeczywiste 

możliwości wypełniania mandatu Misji1212. 

 Powyższe uwarunkowania znalazły odzwierciedlenie w realizacji zadań, 

wyróżnionych w rezolucji nr 1769 (2007) jako kluczowe i posiadające umocowanie  

w rozdziale VII Karty NZ – ochronie ludności cywilnej oraz usprawnieniu dostarczania 

pomocy humanitarnej. Jak wykazują Victoria Holt i Glyn Taylor, przytaczając dane ONZ, 

liczba IDPs, jak również liczba ludności dotkniętej przez konflikt (kategoria obejmująca 

m.in. IDPs), systematycznie rosła od stycznia 2007 r. do października 2008 r. Odsetek 

populacji, do której dostęp miały agendy pomocowe ONZ, także wzrastał – w styczniu 

2007 r. wynosił ok. 65%, w połowie 2008 r. – niemal 80%, a w październiku 2008 r. – 

                                                 
1208 J. Abdelbagi, Past and Future of UNAMID: Tragic Failure or Glorious Success?, HAND Briefing Paper, 
July 2010, <http://migs.concordia.ca/links/documents/Past_and_Future_of_UNAMID.pdf>, dostęp z 
22.07.2014, s. 12-13. 
1209 Report of the Secretary-General on the deployment of the African Union-United Nations Hybrid 
Operation in Darfur, 14 February 2008, s. 2 i 5. 
1210 Report of the Secretary-General on the deployment of the African Union-United Nations Hybrid 
Operation in Darfur, 10 February 2009, S/2009/83, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2009/83>, dostęp z 22.07.2014, s. 1. 
1211 Report of the Secretary-General on the African Union-United Nations Hybrid Operation in Darfur, 29 
January 2010, S/2010/50, <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2010/50>, dostęp z 
22.07.2014, s. 1-2. 
1212 J. van der Lijn, To Paint the Nile Blue: Factors for success and failure of UNMIS and UNAMID, 
Clingendael Institute and Radbound University Nijmegen 2008, 
<http://www.clingendael.nl/sites/default/files/20080100_cscp_paper_lijn.pdf>, s. 34-35. 
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mniej niż 60%1213. Dane te pokazują, że w początkowym okresie rozmieszczenie 

UNAMID nie miało wpływu na poprawę stanu bezpieczeństwa ludności i dostarczanej jej 

pomocy. Konflikt toczył się w znaczniej mierze niezależnie od działania sił 

międzynarodowych, a „ironia polegała na tym, że żołnierze UNAMID sami potrzebowali 

ochrony, podczas gdy 4,7 mln IDPs i ludności dotkniętej przez konflikt widzieli w nich 

ratunek”1214. W lipcu 2008 r. doszło do pierwszego dużego ataku na patrol UNAMID,  

w którym zginęło 7 żołnierzy, a kolejnych 22 zostało rannych1215. W rezolucji nr 1828 

(2008) z 31 lipca 2008 r. Rada Bezpieczeństwa potwierdziła, że „w rok po przyjęciu 

rezolucji nr 1769 (2007) sytuacja humanitarna i bezpieczeństwa w Darfurze uległa 

pogorszeniu”1216. Równocześnie, dokument ten – przedłużający mandat Misji o dwanaście 

miesięcy – nie zawierał decyzji o wprowadzeniu zmian w mandacie UNAMID. 

 Dążąc do realizacji zadań wynikających z mandatu, 23 lutego 2009 r. szef 

UNAMID, Rodolphe Adada, wydał Dyrektywę o ochronie cywilów w Darfurze (Mission 

Directive on the Protection of Civilians in Darfur). W dokumencie wyróżniono trzy typy 

ochrony ludności cywilnej: prewencyjną, natychmiastową oraz kontynuacyjną. Ochrona 

prewencyjna polegała na ogólnym zapewnianiu bezpieczeństwa w obszarze działania 

operacji. Natychmiastowa ochrona była skupiona wokół największych zagrożeń dla 

ludności, wynikających m.in. z bombardowań, starć pomiędzy przynajmniej dwiema 

stronami, otwierania ognia do cywilów, ataków na cywilów, zatrzymywania w punktach 

kontrolnych, braku bezpieczeństwa w obozach dla IDPs, przemocy seksualnej, bezprawia, 

arbitralnych aresztowań, niszczenia własności prywatnej, wykorzystywania dzieci przez 

grupy zbrojne. Ochrona kontynuacyjna polegała na zgłaszaniu naruszeń bezpieczeństwa 

cywilów przez personel operacji1217. 

Przez cały okres działania Misji aktywność związana z ochroną ludności cywilnej 

oraz zabezpieczaniem dostaw pomocy humanitarnej skupiała się na podejmowaniu patroli  

i utrzymywaniu stałych punktów rozmieszczenia. Na przykład w pierwszym kwartale 2011 

r. personel wojskowy UNAMID przeprowadził w sumie 10 619 patroli, w tym 5189 patroli 

                                                 
1213 V.K. Holt, G. Taylor, Case Study: African Union/United Nations Hybrid Operation in Darfur 
(UNAMID)…, s. 227-235. 
1214 J. Abdelbagi, Past and Future of UNAMID…, s. 8. 
1215 Report of the Secretary-General on the deployment of the African Union-United Nations Hybrid 
Operation in Darfur, 18 August 2008, S/2008/558, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2008/558>, dostęp z 22.07.2014, s. 1. 
1216 United Nations Security Council Resolution 1828 (2008), 31 July 2008, S/RES/1828(2008), 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1828(2008)>, dostęp z 23.07.2014. 
1217 Zapisy Dyrektywy o ochronie cywilów w Darfurze za: V.K. Holt, G. Taylor, Case Study: African 
Union/United Nations Hybrid Operation in Darfur (UNAMID)…, s. 146-148. 
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rutynowych, 484 eskort humanitarnych, 1774 patroli nocne, 954 patroli o krótkim zasięgu, 

685 patroli o długim zasięgu oraz 1554 patrole logistyczne i administracyjne. W tym 

samym czasie personel policyjny przeprowadził 11764 patrole, z czego prawie 7000  

w obozach dla IDPs oraz w ich okolicach1218. Ponadto, UNAMID utrzymywał ok. 35 

stałych punktów rozmieszczenia oddziałów1219. Bazy Misji nierzadko stanowiły 

schronienie dla ludności cywilnej po wybuchu walk w danej części Darfuru,  

np. w kwietniu 2013 r. ponad 17000 cywilów z okolic miast Labado i Muhajeria 

(Wschodni Darfur) schroniło się w dwóch punktach rozmieszczenia UNAMID1220. 

Dowództwo Misji próbowało także zmniejszyć poziom napięć między lokalnymi 

społecznościami, organizując spotkania ich liderów oraz wspierając lokalne zawieszenia 

broni. Sukces tych inicjatyw był połowiczny, np. w 2013 r. zawarto 15 porozumień  

o lokalnych zawieszeniach broni, z których część szybko została naruszona1221. 

 Pomimo podejmowania licznych działań na rzecz ochrony cywilów i dostaw 

pomocy humanitarnej, w wielu przypadkach UNAMID była krytykowana za zbyt pasywną 

postawę.  Do rzadkości należały sytuacje analogiczne do wydarzeń, które miały miejsce na 

początku 2009 r. w Muhajiriya. Wojska rządowe, prowadzące ofensywę przeciwko JEM, 

kontrolującemu wówczas miasto, zażądały opuszczenia Muhajiriya przez siły 

międzynarodowe. Dowództwo UNAMID odmówiło, motywując tę decyzję koniecznością 

ochrony mieszkańców i  IDPs. Ostatecznie oddziały JEM wycofały się, a armia rządowa 

zajęła miasto. Dzięki postawie personelu zdołano uniknąć poważnego zagrożenia dla 

ludności cywilnej1222. Stosunkowo często zdarzały się jednak sytuacje, w których siły 

międzynarodowe wykazywały się biernością. W sierpniu 2008 r. w obozie dla IDPs  

w Kalma, 33 cywilów zginęło, a ponad 100 zostało rannych, gdy siły rządowe podjęły 

próbę przeszukania obozu w celu odkrycia domniemanych składów broni1223. Wojska 

rządowe uzasadniały ten incydent twierdząc, że atak został rozpoczęty w porozumieniu  
                                                 
1218 Report of the Secretary-General on the African Union-United Nations Hybrid Operation in Darfur, 14 
April 2011, S/2011/244, <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/244>, dostęp z 
22.07.2014, s. 12. 
1219 UNAMID Background, <http://unamid.unmissions.org/Default.aspx?tabid=10998&language=en-US>, 
dostęp z 25.07.2014. 
1220 Report of the Secretary-General on the African Union-United Nations Hybrid Operation in Darfur,  
12 July 2013, S/2013/420, <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/420>, dostęp  
z 22.07.2014, s. 4. 
1221 Special report of the Secretary-General on the review of the African Union-United Nations Hybrid 
Operation in Darfur, 25 February 2014, s. 5. 
1222 V.K. Holt, G. Taylor, Case Study: African Union/United Nations Hybrid Operation in Darfur 
(UNAMID)…, s. 229. 
1223 Report of the Secretary-General on the deployment of the African Union-United Nations Hybrid 
Operation in Darfur, 17 October 2008, S/2008/659, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2008/659>, dostęp z 22.07.2014, s. 10-11. 
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z UNAMID1224. Co prawda nie przeprowadzono żadnego śledztwa w tej sprawie, jednak 

śmierć tak sporej liczby IDPs może świadczyć o bierności sił międzynarodowych wobec 

działań sudańskiej armii1225. Należy również odnotować, że UNAMID – zobowiązana do 

ułatwiania dostaw pomocy humanitarnej – przez długie okresy czasu nie potrafiła 

zapewnić dostępu agencji pomocowych do najbardziej potrzebujących. Przykładem tego 

typu sytuacji był region Wschodniego Jebel Marra, zamieszkiwany przez ok. 100 000 ludzi 

i niedostępny dla organizacji humanitarnych od początku 2010 r.1226 

 W kolejnych miesiącach i latach funkcjonowania UNAMID zarysowane powyżej 

trendy występowały z różną intensywnością, lecz stale tworzyły obraz działania Misji. 

Strony konfliktu nie wykazywały woli jego rozwiązania i nie przestrzegały zawartych już 

porozumień. Rząd antagonizował nawet tych liderów rebeliantów, którzy poprzednio 

wykazywali wolę współpracy. Minni Minawi, przywódca frakcji SLM/A, który w 2006  

r. podpisał DPA, po wyborach w 2010 r. nie znalazł się w rządzie1227. Kolejne rozmowy 

pokojowe przynosiły ograniczone rezultaty w postaci układów podpisywanych przez 

niektóre strony (np. DDPD). Rola UNAMID w trakcie negocjacji była dwuznaczna.  

Z jednej strony, Sekretarz Generalny chwalił Misję za wspieranie procesu pokojowego1228. 

Z drugiej strony nie brak głosów, że podczas rozmów pokojowych w Doha UNAMID co 

prawda ułatwiała podróże liderów rebeliantów do stolicy Kataru, jednak pozostawała 

bezradna wobec praktyki rządu w Chartumie, polegającej na uniemożliwianiu powrotu 

tych przywódców do Darfuru1229. 

 Przykład postawy UNAMID wobec opisanego problemu stanowił tylko jeden  

z symptomów skomplikowanych relacji pomiędzy Misją i rządem. W połowie 2009  

                                                 
1224 J. Abdelbagi, Past and Future of UNAMID…, s. 7-8. 
1225 Liczne przykłady biernej postawy personelu UNAMID zawiera raport Columa Lyncha Blood Oath: 
Inside the United Nations’s Darfur Debacle z kwietnia 2014 r., zamieszczony na stronie internetowej 
czasopisma “Foreign Policy”. Por. C. Lynch, They Just Stood Watching, “Foreign Policy”, Special Report 
Blood Oath: Inside the United Nations’s Darfur Debacle Part 1, 
<http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/04/07/special_report_darfur_united_nations_peacekeeping_inv
estigation>; C. Lynch, A Mission That Was Set Up to Fail, “Foreign Policy”, Special Report Blood Oath: 
Inside the United Nations’s Darfur Debacle Part 3, 
<http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/04/09/special_report_darfur_united_nations_peacekeeping_inv
estigation_part_3>; C. Lynch, Now We Will Kill You, “Foreign Policy”, Special Report Blood Oath: Inside 
the United Nations’s Darfur Debacle Part 2, 
<http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/04/08/special_report_darfur_united_nations_peacekeeping_inv
estigation_part_2>, dostęp z 25.07.2014. 
1226 Special report of the Secretary-General on the review of the African Union-United Nations Hybrid 
Operation in Darfur, 25 February 2014, s. 8. 
1227 J. Abdelbagi, Past and Future of UNAMID…, s. 21-22. 
1228 Por. np. Report of the Secretary-General on the African Union-United Nations Hybrid Operation in 
Darfur, 18 October 2010, S/2010/543, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2010/543>, dostęp z 22.07.2014, s. 1-2. 
1229 J. Abdelbagi, Past and Future of UNAMID…, s. 19-22. 



473 
 

r. Sekretarz Generalny donosił o utrudnieniach w funkcjonowaniu UNAMID, 

wynikających z działań władz Sudanu, takich jak: ograniczenia swobody poruszania się 

patroli Misji, zatrzymywanie partnerów uczestniczących w implementacji QIP oraz 

cywilnego personelu operacji, konfiskowanie funduszy QIP i restrykcje wizowe 

(polegające m.in. na długotrwałym rozpatrywaniu wniosków wizowych)1230. Podobne 

zapisy znajdowały się w raportach sporządzanych przez Sekretarza Generalnego  

w kolejnych latach, np. w raporcie z 25 lutego 2014 r.: „Co prawda współpraca z rządem  

w kwestii wydawania wiz uległa poprawie, lecz nadal występują restrykcje w dostępie  

i opóźnienia w dziedzinie ceł nakładanych na wyposażenie, co zmniejsza efektywność 

Misji1231. Publicysta czasopisma „Foreign Policy”, Colum Lynch, określił działania rządu 

Baszira wobec UNAMID mianem „swego rodzaju podręcznika na temat tego, jak państwo 

może udaremniać wysiłki międzynarodowych sił utrzymania pokoju, dążących do 

wykonywania swoich zadań”1232.  

Co najważniejsze, władze w Chartumie nie zapewniały nawet podstawowego 

poziomu bezpieczeństwa personelowi UNAMID. Ataki na żołnierzy, policjantów  

i pracowników cywilnych operacji powtarzały się, np. w maju i czerwcu 2010 r. doszło do 

dwóch incydentów, w których zginęło trzech Rwandyjczyków i dwóch Egipcjan1233.  

W lipcu 2013 r. w ataku na konwój UNAMID śmierć poniosło 7 żołnierzy z Tanzanii  

i oficer policji z Sierra Leone1234. W latach 2010-2013 liczba zabitych żołnierzy Misji 

systematycznie rosła: w 2010 r. było to 5 osób, w 2011 r. – 9, w 2012 r. – 12, a w 2013 r. – 

161235. Najczęściej w przypadku śmierci członków personelu Misji sprawców – 

przynajmniej oficjalnie, nawet w sytuacjach wskazujących na zaangażowanie sił 

rządowych – nie udawało się zidentyfikować1236. Pomimo tego, że władze nie 

wywiązywały się z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa UNAMID i nie dążyły do 

wyjaśnienia okoliczności kolejnych ataków oraz ukarania sprawców, dowództwo Misji 
                                                 
1230 Report of the Secretary-General on the deployment of the African Union-United Nations Hybrid 
Operation in Darfur, 9 June 2009, S/2009/297, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2009/297>, dostęp z 22.07.2014, s. 1. 
1231 Special report of the Secretary-General on the review of the African Union-United Nations Hybrid 
Operation in Darfur, 25 February 2014, S/2014/138, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/138>, dostęp z 22.07.2014, s. 7-8. 
1232 C. Lynch, A Mission That Was…, dostęp z 25.07.2014. 
1233 Report of the Secretary-General on the African Union-United Nations Hybrid Operation in Darfur, 14 
July 2010, S/2010/382, <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2010/382>, dostęp z 
22.07.2014, s. 7. 
1234 Report of the Secretary-General on the African Union-United Nations Hybrid Operation in Darfur, 14 
October 2013, S/2013/607, <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/607>, dostęp z 
22.07.2014, s. 7-8. 
1235 C. Lynch, Now We Will Kill You…, dostęp z 25.07.2014. 
1236 Tamże. 
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współpracowało z rządem. Niektóre przypadki kooperacji budziły kontrowersje. Na 

przykład w marcu 2010 r. jeden z polityków związanych z władzami w Chartumie 

wykorzystywał helikopter UNAMID do podróży podczas kampanii wyborczej1237. 

 Jak wspomniano, konflikt w Darfurze toczył się w znacznej mierze niezależnie od 

walk pomiędzy rządem w Chartumie a południem państwa. Nieoczekiwanie, powstanie 

Sudanu Południowego w 2011 r. wywarło znaczący wpływ na sytuację w zachodnim 

Sudanie. Fakt nieprzeprowadzenia konsultacji ludowych na temat przynależności 

państwowej Kordofanu Południowego i Nilu Błękitnego wywołał zdecydowany opór 

SPLM/A-North. Ugrupowanie to znalazło sojuszników w organizacjach rebelianckich  

z Darfuru: JEM-Jibril Ibrahim, SLA-Abdul Wahid oraz SLA-Minni Minawi. W listopadzie 

cztery ugrupowania utworzyły Sudański Front Rewolucyjny (Sudan Revolutionary Front, 

SRF). „Oznaczało to, że po raz pierwszy od czasu zakończenia walk pomiędzy rządem 

Sudanu i SPLM w styczniu 2005 r., kilka grup zbrojnych z peryferii porozumiało się  

w celu domagania się bardziej sprawiedliwego podziału władzy i bogactwa”1238. Powstanie 

SRF jako platformy koordynacji działań rebeliantów stanowiło więc istotne zagrożenie dla 

rządu. Ponadto, wstąpienie frakcji SLA i JEM do Frontu doprowadziło do przyjęcia przez 

te ugrupowania postulatów o zasięgu wykraczającym poza granice Darfuru. Cele 

polityczne SRF zostały przedstawione w Karcie Nowego Świtu (New Dawn Charter), 

przyjętej w styczniu 2013 r.1239 

 Utworzenie SRF nie było jedynym niepożądanym przez Baszira wydarzeniem 

związanym z uzyskaniem niepodległości przez Sudan Południowy. Sudan utracił 

większość pól naftowych, a wraz z nimi – znaczące źródło wpływów budżetowych. 

Ponadto, w ciągu kilku miesięcy po lipcu 2011 r. stosunki na linii Chartum-Juba zaostrzyły 

się do tego stopnia, że rząd Salvy Kiira zdecydował o wstrzymaniu wydobycia ropy 

naftowej. Sytuacja gospodarcza Sudanu uległa gwałtownemu pogorszeniu, co skutkowało 

m.in. okresowym niewypłacaniem żołdu. Żołnierze i członkowie jednostek 

paramilitarnych, poszukując źródeł dochodu, dokonywali aktów kradzieży, co negatywnie 

wpłynęło na bezpieczeństwo ludności cywilnej. Rosnące ceny podstawowych dóbr 

zaostrzyły rywalizację o kontrolę nad surowcami naturalnymi pomiędzy grupami 

etnicznymi. Najbardziej pożądane stały się ziemia uprawna i złoża złota. Konkurencja  

o zasoby bardzo szybko przybrała charakter krwawych walk, których kulminacja nastąpiła 
                                                 
1237 J. Abdelbagi, Past and Future of UNAMID…, s. 16. 
1238 Special report of the Secretary-General on the review of the African Union-United Nations Hybrid 
Operation in Darfur, 25 February 2014, s. 2. 
1239 Tamże, s. 2. 
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w 2013 r. Odnotowano wówczas siedem znaczących konfliktów pomiędzy grupami 

etnicznymi, m.in. w styczniu 2013 r. o złoża złota w Jebel Amir walczyli Rezeigat i Beni 

Hussein. Starcia o zasoby naturalne spowodowały, że w 2013 r. ok. pół miliona osób 

musiało opuścić swe domy. Liczba IDPs w Darfurze sięgnęła dwóch milionów1240. 

 Reakcja Rady Bezpieczeństwa ONZ na wzrost aktywności rebeliantów  

i zaostrzające się konflikty o zasoby naturalne była zaskakująca. W okresie, w którym 

„ryzyko przemocy fizycznej wobec cywilnej populacji wzrosło ze względu na walki 

pomiędzy lokalnymi społecznościami, prześladowania cywilów przez milicje  

i sporadyczne starcia sił rządowych z grupami, które nie podpisały DDPD”1241, na mocy 

rezolucji nr 2063 (2012) z 31 lipca 2012 r. zmniejszono maksymalną liczebność personelu 

UNAMID do 16200 żołnierzy i 4690 policjantów (w tym 17 FPU)1242. Choć decyzję tę 

tłumaczono lepszym dopasowaniem liczby żołnierzy i policjantów do wypełnianych zadań, 

przyczyny jej podjęcia leżały raczej w niemożności zgromadzenia sił przewidzianych  

w rezolucji nr 1769 (2007) oraz braku niezbędnego sprzętu, szczególnie helikopterów. 

Restrykcje nakładane przez władze Sudanu na udział kontyngentów z niektórych państw 

doprowadziły do sytuacji, w której państwa gotowe do wysłania wojsk do Darfuru  

i posiadające odpowiedni potencjał militarny nie mogły tego uczynić, a państwa, które 

uzyskały na to zgodę rządu w Chartumie, nie mogły dostarczyć oddziałów dla UNAMID, 

ponieważ poziom wyszkolenia ich armii nie gwarantował należytego wypełniania mandatu 

Misji. Znalazło to odzwierciedlenie we współczynniku sprawności (serviceability) 

personelu operacji. W lutym 2013 r., spośród 27 jednostek rozmieszczonych w Darfurze, 

20 cechował współczynnik sprawności poniżej 90%, a 5 – poniżej 44%. Na 17 FPU 

sprawność trzech oceniono na 0%, a dwóch na poniżej 50%1243. Na podstawie tych danych 

należy stwierdzić, że rzeczywiste możliwości wypełniania zadań przewidzianych  

w mandacie były znacznie mniejsze niż sugerowane przez liczebność personelu. 

Tymczasem, jak w kwietniu 2014 r. zauważył Colum Lynch, „poziom przemocy nie 

osiągnął poziomu z czasów ludobójstwa, ale pozostaje znaczący. […] W międzyczasie 

natura konfliktu staje się coraz bardziej złożona. […] Dżandżawidzi […] nigdy nie 

zniknęli. Po prostu dano im mundury i włączono do rządowych sił pomocniczych, w tym 

                                                 
1240 Tamże, s. 2-3 oraz C. Lynch, They Just Stood Watching…, dostęp z 25.07.2014. 
1241 Report of the Secretary-General on the African Union-United Nations Hybrid Operation in Darfur, 16 
October 2012, S/2012/771, <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/771>, dostęp  
z 22.07.2014, s. 4. 
1242 United Nations Security Council Resolution 2063 (2012), 31 July 2012. 
1243 Special report of the Secretary-General on the review of the African Union-United Nations Hybrid 
Operation in Darfur, 25 February 2014, s. 9. 
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Straży Granicznej, Centralnych Sił Rezerwowych i Ludowych Sił Obronnych”1244. Na 

skutek decyzji Rady Bezpieczeństwa oraz skutecznego utrudniania działania Misji przez 

władze w Chartumie, coraz mniej liczny, słabo wyszkolony i wyposażony personel 

UNAMID wykonywał zadania w systematycznie pogarszających się warunkach. 

 Interesującym aspektem funkcjonowania UNAMID jest prowadzenie 

rozbudowanych działań informacyjnych, co stanowi wyraz przekonania o dużej roli 

mediów i polityki informacyjnej w prowadzeniu operacji pokojowej. Od lipca 2012  

r. Misja wydaje Biuletyn Informacyjny UNAMID (UNAMID News Bulletin), w którym 

zamieszczane są informacje o aktualnych działaniach operacji na rzecz pokoju  

w Darfurze1245. Od lipca 2010 r. publikowany jest magazyn Głosy Darfuru (Voices of 

Darfur), zawierający artykuły poświęcone życiu społecznemu, rozwiązywaniu konfliktów, 

pomocy humanitarnej, ekologii, kulturze itp.1246 Dowództwo operacji organizuje briefingi 

prasowe i wydaje oświadczenia dla mediów. Ponadto, UNAMID produkuje codzienną, 

godzinna audycję radiową Budujmy Darfur (Let’s Build Darfur, Yala Nebni Darfur). 

„Program dotyczy spraw życia codziennego, związanych z budowaniem pokoju, 

kobietami, dziećmi, kulturą, zdrowiem, edukacją i gospodarką Darfuru”1247. Znacznie 

rzadziej na portalu Youtube Wydział Komunikacji i Informacji Publicznej UNAMID 

zamieszcza materiały filmowe, obrazujące prace Misji1248. Podobną funkcję pełni profil 

operacji na portalu społecznościowym Facebook, obserwowany przez ponad 12500 osób, 

uzupełniany niemal codziennie o informacje i zdjęcia prezentujące wpływ UNAMID na 

życie mieszkańców Darfuru1249. 

 W latach 2008-2009 wsparciem dla UNAMID była operacja Unii Europejskiej  

w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej – EUFOR Tchad/RCA. Operacja została 

zatwierdzona przez Radę Bezpieczeństwa ONZ na mocy rezolucji nr 1778 (2007)  

z 25 września 2007 r. i miała na celu wsparcie Misji ONZ we wschodnim Czadzie  

i północno-wschodniej części Republiki Środkowoafrykańskiej (MINURCAT). EUFOR 

została upoważniona do podjęcia wszelkich koniecznych działań m.in. w celu ochrony 

                                                 
1244 C. Lynch, They Just Stood Watching…, dostęp z 25.07.2014. 
1245 UNAMID News Bulletin, <http://unamid.unmissions.org/Default.aspx?tabid=11031&language=en-US>, 
dostęp z 25.07.2014. 
1246 Voices of Darfur Magazine, <http://unamid.unmissions.org/Default.aspx?tabid=11030&language=en-
US>, dostęp z 25.07.2014. 
1247 Yala Nebni Darfur Program…, dostęp z 25.07.2014. 
1248 UNAMIDTV, 
<https://www.youtube.com/user/UNAMIDTV/videos?sort=dd&view=0&flow=grid&live_view=500>, 
dostęp z 25.07.2014. 
1249 Stan na 25 lipca 2014 r. Por.: AU – UN Mission in Darfur (UNAMID), 
<https://www.facebook.com/UNAMID?fref=ts>, dostęp z 25.07.2014. 
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cywilów, szczególnie uchodźców i IDPs1250. Choć operacja nie prowadziła działań  

w Darfurze, jednym z jej zadań było stworzenie „kordonu sanitarnego”, czyli utrudnienie 

przemieszczania się przez granice rebeliantów czadyjskich i sudańskich oraz ograniczenie 

napływu broni do zachodniego Sudanu. Występowanie uchodźców i IDPs, do ochrony 

których została zobligowana, także wiązało się z konfliktem w Darfurze. Ocenia się, że 

EUROF Tchad/RCA wywarła bardzo ograniczony, ale pozytywny wpływ na sytuację  

w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej. Z pewnością obecność sił zbrojnych  

z państw UE zwiększyła poziom bezpieczeństwa ludności cywilnej, w niewielkim stopniu 

przyczyniając się jednak do rozwiązania konfliktu w Darfurze1251. 

 

5.7.5. Ocena realizacji mandatu 

UNAMID w stopniu większym niż AMIS wypełniła zadania bazowe. Choć nie 

zdołano osiągnąć autoryzowanej liczebności personelu, zgromadzenie kilkunastu tysięcy 

żołnierzy i policjantów do prowadzenia operacji w warunkach toczącego się konfliktu 

zbrojnego należy uznać za umiarkowany sukces. Wysoka liczba ofiar wśród personelu 

świadczy o tym, że poziom bezpieczeństwa Błękitnych Hełmów był niewystarczający. Siły 

międzynarodowe nie mogły realizować mandatu w sposób nieskrępowany. Za sukces 

należy uznać prowadzenie polityki informacyjnej oraz utrzymywanie relacji z ludnością 

cywilną. Ponadto, nie pojawiały się informacje świadczące o łamaniu przez personel 

operacji norm kultury organizacyjnej. 

Zadania z pozostałych grup zostały wypełnione tylko częściowo. Kolejne 

porozumienia o zawieszeniu broni i układy pokojowe nie rozwiązywały wszystkich 

kontrowersyjnych spraw. UNAMID ułatwiała kontakty pomiędzy stronami, lecz nierzadko 

działaniom Misji towarzyszyły opisane powyżej kontrowersje. Konflikt obejmował kolejne 

obszary niezależnie od działań UNAMID, równocześnie wygasając w innych miejscach. 

Operacja nie zdołała więc zahamować geograficznego rozszerzania się walk. 

Niepowodzenia UNAMID były spowodowane współwystępowaniem kilku czynników, 

                                                 
1250 United Nations Security Council Resolution 1778 (2007), 25 September 2007, S/RES/1778(2007), 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1778(2007)>, dostęp z 26.07.2014. 
1251 Por. B.H. Siebert, Operation EUFOR Tchad/RCA and the European Union’s Common Security and 
Defense Policy, Strategic Studies Institute Monograph, October 2010, 
<http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB1026.pdf>, dostęp z 26.07.2014; W. Feichtinger, 
G. Hainzl, red., EUFOR Tchad/RCA: revisited, Vienna 2011, 
<http://www.bmlv.gv.at/pdf_pool/publikationen/eufor_tchad_revisited.pdf>, dostęp z 26.07.2014 oraz EU 
Military Operation in Eastern Chad and North Eastern Central African Republic (EUFOR Tchad/RCA), 
March 2009, <http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eufor-tchad-
rca/pdf/01032009_factsheet_eufor-tchad-rca_en.pdf>, dostęp z 26.07.2014. 
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przede wszystkim: brakiem porozumienia pokojowego, utrudnianiem działania Misji przez 

rząd Sudanu, zbyt małym potencjałem osobowym i materiałowym sił międzynarodowych 

do realizacji zadań oraz ‘oddziedziczeniem” problemów i wad AMIS. Przede wszystkim, 

w czasie rozpoczęcia operacji w Darfurze nie obowiązywało żadne całościowe 

porozumienie pokojowe, a nawet układ rozejmowy respektowany przez wszystkie strony 

konfliktu. Pomimo wysiłków mediacyjnych, podejmowanych przez ONZ i UA, jak 

również niezależnie od podpisywania kolejnych porozumień, szczególnie DDPD, nie 

zdołano wypracować inkluzywnego rozwiązania przyczyn kryzysu. Określana jako 

operacja utrzymania pokoju, UNAMID prowadziła działania w sytuacji, gdy nie 

występował stan pokoju (no peace to keep). Co więcej, wraz z upływem czasu konflikt 

zyskiwał nowe wymiary, np. zwiększonej rywalizacji o zasoby naturalne pomiędzy 

społecznościami lokalnymi w obliczu załamania gospodarczego w Sudanie po secesji 

Sudanu Południowego. Sytuację utrudniało także powiązanie kryzysu w Darfurze  

z dynamiką wydarzeń w Czadzie, Republice Środkowoafrykańskiej i Sudanie 

Południowym. 

 Jednym z naczelnych zadań UNAMID była ochrona ludności cywilnej. Oceniając 

ten aspekt działania Misji siedem lat po przyjęciu przez Radę Bezpieczeństwa rezolucji  

nr 1769 (2007), należy zgodzić się ze stwierdzeniem Victorii Holt i Glyna Taylora, 

wygłoszonym już w 2009 r.: „UNAMID to kombinacja wysokich oczekiwań  

i niewielkiego potencjału ochrony [ludności cywilnej – przyp. K.T.], zaprojektowana – 

pomimo dobrych intencji – bez zdolności do odniesienia sukcesu”1252. Rozpoczęciu 

UNAMID towarzyszyły nadzieje na poprawę stanu ochrony ludności cywilnej oraz 

zwiększeniu swobody działania organizacji pomocowych w stosunku do okresu 

funkcjonowania AMIS (2004-2007). Postulat ten zrealizowano częściowo, lecz w stopniu 

niewystarczającym1253. Oczekiwania wobec UNAMID bardzo szybko zostały 

skonfrontowane z rzeczywistymi możliwościami, definiowanymi przez rząd Baszira. Ataki 

na personel Misji sprawiły, że jej podstawowym celem stała się już nie ochrona ludności 

cywilnej, ale zabezpieczenie życia żołnierzy, policjantów i pracowników cywilnych. 

Operowanie w stanie permanentnego zagrożenia wywierało wpływ na gotowość personelu 

do podejmowania zdecydowanych działań. Symptomatyczne jest wydarzenie z 2009 r., 

                                                 
1252 V.K. Holt, G. Taylor, Case Study: African Union/United Nations Hybrid Operation in Darfur 
(UNAMID)…, s. 128. 
1253 D. Mickler, UNAMID: a hybrid solution to a human security problem in Darfur?, “Conflict, Security & 
Development” 13:5, 2013, s. 505. 
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kiedy grupa zbrojna zatrzymała partol UNAMID, skradła broń, amunicję i ubrania,  

a personel Misji nie oddał nawet jednego strzału w kierunku napastników1254. 

 Jak wykazano w toku powyższej analizy, liczba IPDs w Darfurze była stosunkowo 

niezależna od działań podejmowanych przez UNAMID. Choć rozmieszczenie personelu 

operacji w obozach dla osób wewnętrznie wysiedlonych poprawiło stan bezpieczeństwa 

IDPs, to jednak incydenty analogiczne do wydarzeń z Kalma z sierpnia 2008 r. ograniczały 

zaufanie do sił międzynarodowych.  Także poziom dostępu agencji pomocowych do 

potrzebujących można określić jako niewystarczający i determinowany przez wolę stron 

konfliktu, a nie obecność sił pokojowych. „UNAMID nie była zdolna do przekonania 

rządu Sudanu do zmiany bardzo nieprzyjaznego stanowiska wobec międzynarodowych 

wysiłków pomocowych w Darfurze lub zaproponowania alternatywnego modelu, 

mającego na celu zapewnienie dostaw pomocy do potrzebujących”1255. 

 Po sześciu i pół latach działania, UNAMID należy określić jako operację, która nie 

jest zdolna do osiągnięcia celów przewidzianych w mandacie Rady Bezpieczeństwa ONZ 

zarówno z uwagi na niedostateczną liczbę personelu oraz niski poziom jego wyszkolenia  

i wyposażenia, jak również ze względu na niesprzyjające środowisko funkcjonowania 

Misji. Na otoczenie UNAMID składają się rząd państwa-gospodarza, ograniczający 

swobodę działania sił międzynarodowych, jak również brak rzeczywistej woli stron 

konfliktu do jego rozwiązania. Zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej, ułatwianie 

prowadzenia akcji humanitarnych oraz promowanie inkluzywnego procesu pokojowego 

jest w tych warunkach bardzo trudne i wykracza poza możliwości operacji pokojowej. 

Choć UNAMID została upoważniona do podejmowania działań wymuszających na mocy 

rozdziału VII Karty NZ, to bezpośrednie zaangażowanie rządu w Chartumie w konflikt 

zbrojny uniemożliwia wykorzystanie tych uprawnień. Paradoksalnie wydaje się, że 

prezydent Baszir, w latach 2006-2007 postrzegający ewentualną operację pokojową ONZ 

w Darfurze jako siły o mandacie analogicznym do wojsk koalicji międzynarodowej  

w Iraku, zasugerował adekwatny do charakteru konfliktu zakres uprawnień UNAMID. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1254 C. Lynch, A Mission That Was…, dostęp z 25.07.2014. 
1255 J. Abdelbagi, Past and Future of UNAMID…, s. 18. 



480 
 

Tabela 5.16. Ocena realizacji mandatu przez UNAMID w okresie styczeń 2008 – lipiec 2014 r. 

Grupa zadań Zadanie Realizowanie 
zadania 

Realizacja celu 

Zadania z 
zakresu 
utrzymania 
pokoju 

Monitorowanie przestrzegania 
porozumienia o zawieszeniu 
broni lub implementacji 
porozumienia pokojowego 

Tak Nie 

Ułatwianie stronom 
utrzymywania kontaktów, w 

tym aktywny udział (np. 
przewodniczenie) w gremiach 
istotnych z punktu widzenia 

porozumień 

Częściowo Częściowo 

Zapobieganie rozszerzaniu 
konfliktu na nowe obszary 

Częściowo Częściowo 

Zapobieganie rozszerzaniu 
konfliktu o nowe podmioty 

Częściowo Częściowo 

Zadania z 
zakresu 
budowania 
pokoju i 
budowania 
państwa 

Wzmacnianie rozwoju 
instytucji państwowych, w 
tym administracji lokalnej 

Częściowo częściowo 

Wspieranie reformy sektora 
bezpieczeństwa (SSR), w tym 

szkolenie wojska i policji 

Częściowo Częściowo 

Ochrona ludności cywilnej Tak Nie 
Ułatwianie dostaw pomocy 

humanitarnej, w tym ochrona 
tej pomocy i personelu agencji 

pomocowych 

Tak Nie 

Wspieranie programów 
rozbrojenia, demobilizacji i 

reintegracji (DDR) 

Częściowo Częściowo 

Wspieranie ochrony praw 
człowieka 

Tak Częściowo 

Zabezpieczanie kluczowej 
infrastruktury (porty, lotniska, 
główne szlaki komunikacyjne) 

Tak Częściowo 

Pomoc w powrotach IDPs i 
uchodźców 

Częściowo Nie 

Wspieranie rządów prawa Częściowo Nie 
Zadania 
bazowe 

Zgromadzenie personelu 
przewidzianego w mandacie 

Tak Częściowo 

Ochrona personelu, sprzętu i 
obiektów operacji 

Tak Częściowo 

Zapewnienie swobody 
prowadzenia operacji, w tym 

swobody poruszania się 

Tak Częściowo 

Wspieranie działań innych 
jednostek organizacji 

autoryzującej 

Tak Częściowo 
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Źródło: opracowanie własne. 

 

5.7.6. Wpływ UNAMID na konflikt w Darfurze – rozumowanie przeciwfaktyczne 

 W latach 2008-2014 przebieg konfliktu w Darfurze był determinowany przez 

szereg czynników, wskazanych w części rozdziału poświęconej analizie wpływu AMIS na 

wydarzenia w Darfurze, czyli przede wszystkim – dysfunkcyjność państwa sudańskiego, 

występowanie rządu jako strony w konflikcie, zaangażowanie podmiotów z innych państw, 

kompleksowe podłoże polityczne, ekonomiczne, etniczne, społeczne i ekologiczne. 

Dodatkowym czynnikiem, nieobecnym podczas działania AMIS, była misja UE w Czadzie 

i Republice Środkowoafrykańskiej. Operacja EUFOR pozwoliła na częściowe 

ograniczenie efektu „przelewania się” konfliktu przez zachodnią granicę Sudanu. 

Na podstawie analizy funkcjonowania UNAMID należy stwierdzić, że wpływ 

operacji na przebieg konfliktu w Darfurze był ograniczony. Świadczą o tym przede 

wszystkim dane dotyczące kluczowych sfer działania UNAMID, czyli ochrony ludności 

cywilnej i ułatwiania dostaw pomocy humanitarnej. Jak wykazano, liczna ofiar 

śmiertelnych i IDPs rosła lub spadała niezależnie od działań sił międzynarodowych. 

Można przypuszczać, że bez obecności UNAMID skala katastrofy humanitarnej byłaby 

większa. Rozwój sytuacji w Darfurze w latach 2008-2014 wskazuje jednak na to, że 

konflikt cechował się dynamiką w znacznej mierze niezależną od działań ONZ i UA. 

 Kluczowe znaczenie dla UNAMID – podobnie, jak w przypadku każdej operacji 

pokojowej – miała postawa rządu Sudanu w stosunku do Misji. Już na etapie negocjacji  

z ONZ w latach 2006-2007 Chartum zajmował bardzo negatywne stanowisko wobec idei 

rozmieszczenia Błękitnych Hełmów na swoim terytorium. Wypracowana w efekcie 

formuła „afrykańskiego charakteru” sił pokojowych, a także praktyka zatwierdzania 

poszczególnych kontyngentów narodowych przez władze Sudanu, skutkowały faktycznym 

przesunięciem ośrodka decyzyjnego UNAMID z ONZ do rządu Baszira. ONZ i UA co 

prawda kierowały działaniami operacji, lecz jej skład, poziom wyposażenia oraz swoboda 

poruszania się, pozostawały w gestii władz państwa-gospodarza. Szczególnie uciążliwe 

okazywały się utrudnienia w otrzymaniu sudańskiej wizy oraz wstrzymywanie dostaw 

Prowadzenie działań z zakresu 
informacji publicznej 

Tak Tak 

Przestrzeganie norm 
organizacyjnych (kultury 

organizacji) przez personel 

Tak Tak 

Utrzymywanie relacji z 
ludnością cywilną 

Tak Tak 
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sprzętu i zaopatrzenia w Port Sudan1256. W sytuacji, w której jedna ze stron konfliktu 

wywierała przemożny wpływ na aktywność sił międzynarodowych, ich oddziaływanie na 

przebieg wydarzeń nie mogło być i w istocie nie było znaczące. 

 

5.7.7. Podsumowanie działania UNAMID w okresie styczeń 2008 – lipiec 2014  

 Operacja Hybrydowa UA i ONZ w Darfurze została powołana w połowie 2007  

r. w celu zastąpienia AMIS, którą nierzadko krytykowano za niedostateczną reakcję na 

konflikt w zachodnim Sudanie. UNAMID stanowiła pierwszą w historii połączoną 

operację dwóch organizacji międzynarodowych, co było zarówno znakiem czasu 

(wyrazem trendu rozwojowego operacji pokojowych per se), jak również potrzebą chwili – 

reakcją na sprzeciw rządu w Chartumie na obecność na terytorium Sudanu sił podległych 

wyłącznie ONZ. Głównym zadaniem UNAMID była poprawa bezpieczeństwa ludności 

cywilnej, w tym szczególnie osób wewnętrznie wysiedlonych, jak również ułatwienie 

organizacjom międzynarodowym niesienia ofiarom konfliktu pomocy humanitarnej. 

Ponadto, UNAMID miała przyczyniać się do rozwiązania kryzysu, m.in. poprzez 

wspieranie implementacji zawartych już porozumień oraz pomoc w prowadzeniu 

kolejnych rozmów. Autoryzowana przez Radę Bezpieczeństwa liczebność personelu Misji 

wynosiła początkowo (2007-2012) prawie 26 000 żołnierzy i policjantów, a następnie – od 

2012 r. – niemal 21 000. UNAMID nigdy nie osiągnęła takiego poziomu rozmieszczenia,  

a ponadto – co przyznała sama ONZ – część personelu nie była należycie wyszkolona  

i wyposażona. 

 Zdaniem Theo Neethlinga: „utworzenie UNAMID powinno być postrzegane jako 

jeden z najistotniejszych wysiłków w obszarze współpracy na rzecz bezpieczeństwa 

[…]”1257. Niezależnie od osiągnięcia, jakie stanowiło samo powołanie operacji 

hybrydowej, konieczność współdziałania dwóch organizacji nastręczała trudności. Jak 

wspomniano w rozdziale drugim, ONZ i UA przyjęły odmienne doktryny prowadzenia 

operacji pokojowych. ONZ, jako wstępny warunek zaangażowania, wymieniła m.in. 

obowiązywanie na danym obszarze rzeczywistego porozumienia pokojowego1258.  Z kolei 

UA kierowała się „odmienną doktryną operacji utrzymania pokoju: zamiast czekać na 

pokój, który będzie można utrzymać, UA postrzega peacekeeping jako możliwość 

                                                 
1256 C. Lynch, A Mission That Was…, dostęp z 25.07.2014. 
1257 T. Neethling, UN peacekeeping operations in Africa…, s. 7-8. 
1258 United Nations Peacekeeping Operations. Principles and Guidelines, New York 2008, 
<http://pbpu.unlb.org/pbps/library/capstone_doctrine_eng.pdf>, dostęp z 26.12.2014, s. 49-51. 
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ustanowienia pokoju przed jego utrzymywaniem”1259. W sferze deklaracji politycznych 

Unia zajmowała więc znacznie bardziej proaktywną postawę w stosunku do przyjętej przez 

ONZ zasady konieczności występowania pokoju, który można utrzymać (a peace to keep). 

W praktyce działania UA zwyciężył „duch OJA”, czyli absolutyzowanie dogmatycznie 

rozumianej zasady nienaruszalności suwerenności państwowej, przy równoczesnym 

oparciu wysiłków pokojowych na stosowaniu instrumentów „miękkich”, głównie mediacji. 

Symbolem tego podejścia był apel PSC do Rady Bezpieczeństwa ONZ o „odroczenie 

procedury zapoczątkowanej przez MTK [przeciwko prezydentowi Baszirowi, oskarżanemu 

o zbrodnie ludobójstwa – przyp. K.T.], biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia, by 

trwające wysiłki pokojowe nie zostały zagrożone, jak również ze względu na fakt, że – w 

obecnych okolicznościach – oskarżenie może nie być w interesie ofiar  

i sprawiedliwości”1260. Rada Pokoju i Bezpieczeństwa – organ jeden z dwóch organizacji, 

prowadzących UNAMID – wzięła w obronę polityka, który wszelkimi dostępnymi 

środkami utrudniał prowadzenie operacji1261. 

 

5.8. Podsumowanie 
 Uproszczając można przyjąć, że konflikty wewnętrzne w Sudanie przebiegały i wciąż 

przebiegają wzdłuż dwóch głównych osi: religijnej i etniczno-rasowej. Rdzeń państwa –  

tereny pomiędzy Darfurem na zachodzie, wschodnią prowincją Morze Czerwone i obecną 

granicą z Sudanem Południowym – jest zamieszkiwany w większości przez ludność 

arabską (zarabizowaną), wyznającą islam. Region Darfuru, szczególnie jego południowa 

część, zdominowana jest przez plemiona negroidalne i muzułmańskie. Tereny na 

wschodzie państwa zamieszkiwane są przez lud Bedża – niearabski, ale wyznający islam.  

W Sudanie Południowym (do 2011 r. należącym do Sudanu) przeważa natomiast ludność 

negroidalna, wyznająca chrześcijaństwo i religie animistyczne. Na te podziały etniczne  

i religijne nakładają się spory o wykorzystanie dochodów z zasobów naturalnych (przede 

wszystkim ropy naftowej i – w ostatnich latach – złota), różnice ekonomiczno-społeczne 
                                                 
1259 Report of the Chairperson of the Commission on the Partnership between the African Union and the 
United Nations on Peace and Security: Toward Greater Strategic and Political Coherence, 9 January 2012, 
PSC/PR/2.(CCCVII), <http://www.au.int/en/sites/default/files/Final%20Report%20AU-
UN%20_Eng%20__0.pdf>, dostęp z 26.07.2014, s. 19. 
1260 African Union Peace and Security Council Communique, 21 July 2008, PSC/MIN/Comm(CXLII), 
<http://www.iccnow.org/documents/AU_142-communique-eng.pdf>, dostęp z 26.07.2014. 
1261 Stosunki pomiędzy ONZ i UA, m.in. w kontekście nakazu aresztowania prezydenta Baszira, wydanego 
przez ICC, analizują m.in. E.A. Akuffo, Cooperating for peace and security or competing for legitimacy in 
Africa? The case of the African Union in Darfur, “African Security Review”, 19:4, 2010, s. 74-89 oraz  
R.P. Barnidge Jr., The United Nations and the African Union: Assessing a Partnership for Peace in Darfur, 
“Journal of Conflict & Security Law”, Vol. 14 No. 1, s. 93-113. 
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(różne tradycje gospodarowania – pasterstwo i rolnictwo) oraz związane z tym sposoby 

życia (koczownictwo i tworzenie osad rolniczych). Ze względu na zachodzące w ostatnich 

kilkudziesięciu latach zmiany klimatyczne, powyższe podziały zyskały jeszcze jeden 

wymiar. Poszczególne grupy zostały zmuszone do rywalizowania o zmniejszające się 

zasoby ekologiczne, przede wszystkim wodę i ziemie (wykorzystywane do działalności 

rolniczej lub pasterskiej). 

 Pomimo secesji Sudanu Południowego oraz prób zakończenia kryzysu w Darfurze, 

sytuacja wewnętrzna obu państw sudańskich nadal pozostaje bardzo niestabilna. Podłożem 

niepokojów społecznych w Sudanie są głównie problemy ekonomiczne. W 2011 r., wraz  

z secesją Sudanu Południowego, Sudan stracił znaczą część dochodów ze sprzedaży ropy 

naftowej. Ustalono wówczas, że w celu zmniejszenia powstałej dziury budżetowej, rząd 

wprowadzi program oszczędności, a Juba wspomoże Chartum poprzez tymczasowe 

wsparcie finansowe (transitional financial assistance, FTA). Do pomocy zobowiązała się 

także społeczność międzynarodowa. Sudan Południowy rozpoczął wypłacanie środków  

w ramach FTA dopiero w sierpniu 2013 r. Pewnego wsparcia udzieliły także państwa 

arabskie, jednak rząd Sudanu był zmuszony do samodzielnego sprostania kryzysowi. 

Sytuacji nie ułatwiał również  dług zagraniczny, sięgający 40 mld USD1262. Program 

oszczędnościowy polegał przy tym na likwidacji subsydiów na zakup paliwa. Oznaczało 

to, że o ile w 2010 r. galon benzyny kosztował ok. 4,5 funta sudańskiego, o tyle w 2012  

r. cena wynosiła 12,5 funta, a pod koniec 2013 r. wzrosła do 21 funtów1263. Warunki życia 

ludności uległy pogorszeniu, co w połączeniu z inspirującymi wydarzeniami tzw. 

Arabskiej Wiosny w Tunezji, Libii i Egipcie, skłoniło mieszkańców miast do wyjścia na 

ulicę. W połowie 2012 r. w Chartumie wybuchły tzw. „protesty łokciowe”1264. Co prawda 

władze zdołały opanować sytuację, ale na przełomie września i października 2013  

r. masowe demonstracje ponownie sparaliżowały stolicę. Rząd odpowiedział brutalną 

akcją służb porządkowych – szacuje się, że śmierć poniosło 200 osób1265. Choć armia 

                                                 
1262 S. Milas, The Future of Sudan: One State Or Several, “African Agruments”, 23.01.2013. 
<http://africanarguments.org/2013/01/23/the-future-of-sudan-one-state-or-several-%E2%80%93-by-
seifulaziz-milas/>, (dostęp z 4.02.2013). 
1263 A. De Waal, Sudan: Making Sense of the Protests in Khartoum, serwis internetowy All Africa, 
16.10.2013, <http://allafrica.com/stories/201310171541.html?viewall=1>, dostęp z 2.01.2014. 
1264 Określenie „protesty łokciowe” zostało ukute w oparciu o stwierdzenie doradcy Baszira, iż łatwiej jest 
człowiekowi polizać własny łokieć, niż skłonić prezydenta Sudanu do rezygnacji ze stanowiska na drodze 
ulicznych demonstracji. Por.: Tunezja, Egipt, Libia, teraz czas na Sudan? „Łokciowe” demonstracje, serwis 
informacyjny TVN24, 30.06.2012,  <http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/tunezja-egipt-libia-teraz-
czas-na-sudan-lokciowe-demonstracje,261998.html>, dostęp z 28.12.2013. 
1265 A. De Waal, Sudan: Making Sense…. 
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wciąż pozostaje wierna prezydentowi, także w tej instytucji dochodzi do rozłamów1266. 

Pomimo to, zmiana na szczytach władzy nie jest kwestią czasu. Opozycja sudańska nie jest 

jednolita, a najważniejsza siła polityczna w państwie (fundamentaliści islamscy) jest 

wewnętrznie podzielona. Część islamistów nadal popiera Baszira. Ponadto, wobec trwania 

konfliktu w Darfurze oraz w Kordofanie Południowym i Nilu Błękitnym, rząd stanowi dla 

wielu gwarancję stabilności. Paradoksalnie, słabość Baszira stanowi jego największą 

siłę1267. 

 Sudan Południowy zmaga się z wewnętrzną niestabilnością już od dnia ogłoszenia 

niepodległości. Działania na rzecz wzmocnienia nowego państwa, prowadzone przez 

UNMISS, nie przyniosły pozytywnych rezultatów. Porażkę międzynarodowych wysiłków 

pomocowych unaocznił wybuch walk w grudniu 2013 r., będący efektem autorytarnych 

zapędów Salvy Kiira, zdominowania systemu politycznego przez Dinka, trudnej sytuacji 

ekonomicznej i braku poczucia związku większości grup etnicznych z ideą państwa 

południowosudańskiego. Nierozstrzygnięta pozostaje kwestia północnej granicy Sudanu 

Południowego. Rządy w Chartumie i Jubie nie doszły do porozumienia w sprawie 

przynależności państwowej Abyei, a w Kordofanie Południowym i Nilu Błękitnym 

działają ruchy opozycyjne wobec reżimu Baszira, które zgłaszają konieczność 

przeprowadzenia przewidzianych w CPA konsultacji ludowych o statusie tych terenów. 

Wyrazem problemów wewnętrznych i międzynarodowych najmłodszego państwa świata 

jest awans na pierwsze miejsce niechlubnego Indeksu Państw Wrażliwych w 2014 r.1268 

 Jedną z form odpowiedzi społeczności międzynarodowej na konflikty i kryzysy  

w Sudanie i Sudanie Południowym były operacje pokojowe. W okresie 

pozimnowojennym, Organizacja Narodów Zjednoczonych i Unia Afrykańska 

przeprowadziły operacji pokojowych – UNMIS (2005-2011), UNMISS (2011-), UNISFA 

(2011-), UNAMID (2007-) i AMIS (2004-2007). Trzy pierwsze były związane  

z konfliktem rządu centralnego z ruchami opozycyjnymi z południa państwa, natomiast 

dwie ostatnie stanowiły reakcję na kryzys w zachodniej prowincji Darfur. W połowie 2014  

r. w trzy prowadzone wówczas operacje – UNAMID, UNMISS i UNISFA – 

                                                 
1266 W listopadzie 2012 r. władze Sudanu podały, że udało im się udaremnić próbę zamachu stanu, na której 
czele stał m.in. były szef służb wywiadowczych, Salah Ghosh. Za: I. Kushkush, Coup attempt disrupted, 
Sudanese government says, serwis internetowy CNN, 23.11.2013, 
<http://edition.cnn.com/2012/11/22/world/africa/sudan-aborted-coup/index.html>, (dostęp z 4.02.2013) oraz 
Trzy rebelie, podział kraju, próba puczu. A Baszir wciąż niezatapialny, serwis internetowy TVN24, 
02.12.2012, <http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/trzy-rebelie-podzial-kraju-proba-puczu-a-baszir-
wciaz-niezatapialny,292145.html>, (dostęp 4.02.2013). 
1267 A. De Waal, Sudan: Making Sense…. 
1268 Fragile States Index 2014, <http://ffp.statesindex.org/>, dostęp z 14.12.2014. 
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zaangażowany był personel liczący prawie 38 000 osób, a roczny koszt (za rok 2014) tych 

działań przekraczał 1,5 mld USD. Przytoczone liczby świadczą o tym, że w pierwszych 

kilkunastu latach XXI w. państwa sudańskie stanowiły jedną z głównych aren 

międzynarodowych wysiłków w sferze utrzymania i budowania pokoju. 

 Prowadzenie operacji pokojowych w Sudanie i Sudanie Południowym było 

przedsięwzięciem trudnym i kompleksowym. Decydowało o tym wiele czynników.  

Z punktu widzenia geografii przestrzennej i ekonomiczno-społecznej, na podejmowana 

działania wpływały m.in. powierzchnia państwa (przed podziałem ok. 2,5 mln km2), duża 

liczba ludności (ponad 30 mln), niewielka gęstość zaludnienia, bardzo słabo rozwinięta 

infrastruktura transportowa, ukształtowanie terenu (od nizin po wyżyny i góry), klimat (od 

gorącego pustynnego na północy po tropikalny na południu, z dwoma porami roku – 

deszczową i suchą). Płaszczyzna ta przenikała się z kwestiami bezpieczeństwa, ponieważ  

u podłoża części konfliktów leżał problem dostępu poszczególnych grup etnicznych do 

zasobów ekologicznych. Na prowadzenie operacji wpływ miały także uwarunkowania 

polityczne, przede wszystkim autorytarny charakter państwa (po podziale – także, choć  

w mniejszym stopniu – Sudanu Południowego), niewydolność struktur administracyjnych  

i aparatu bezpieczeństwa, brak zdolności do dostarczania obywatelom podstawowych 

usług publicznych. Otoczenie operacji było kształtowane także przez problemy natury 

ekonomiczno-społecznej, takie jak niedożywienie i głód na niektórych obszarach, 

wewnętrzne wysiedlenia i związane z tym występowanie obozów dla uchodźców i IDPs, 

napięcia na tle etniczno-religijnym. Biorąc pod uwagę kontekst działania poszczególnych 

operacji, możliwośćś realizacji nawet bardzo ograniczonych celów należy uznać za bardzo 

trudną. 

 Spośród wszystkich operacji, najskuteczniejszą w wypełnianiu zadań mandatowych 

była UNISFA. Tymczasowe Siły Bezpieczeństwa miały być operacją utrzymania pokoju, 

wspomagającą proces polityczny, mający na celu ustalenie przynależności państwowej 

Abyei. Choć UNISFA działała w warunkach konfliktu międzynarodowego, z uwagi na 

jego powiązanie z sytuacją w samym Abyei (sporem pomiędzy Dinka Ngok i Misserija), 

Błękitne Hełmy przejęły także część obowiązków związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa na tym obszarze. Z przeprowadzonej w niniejszym rozdziale analizy 

UNISFA wynika, że u źródeł sukcesu operacji leżały przede wszystkim: niewielki obszar 

prowadzenia operacji przy znaczącej liczbie personelu; spójność sił międzynarodowych 

(tworzonych niemal wyłącznie przez Etiopczyków); występowanie tylko dwóch stron 

konfliktu (Sudan/Misserija vs. Sudan Południowy/Dinka Ngok); duża relatywna siła 
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największego kontrybutora – Etiopii – w stosunku do dwóch państw pozostających  

w sporze; słabość wewnętrzna Sudanu i Sudanu Południowego, co sprzyjało zachowaniu 

status quo. 

 Pozostałe operacje wykonały swoje zadania w znacznie mniejszym stopniu. 

Wynikało to przede wszystkim z faktu, że w czasie ich prowadzenia na terenie ich 

działania – w Darfurze (AMIS i UNAMID) i na południu Sudanu/w Sudanie Południowym 

(UNMIS i UNMISS) – toczyły się konflikty zbrojne. W tych warunkach utrzymanie  

i budowanie pokoju oraz wzmacnianie potencjału państwa/państw w sferach administracji  

i bezpieczeństwa było bardzo utrudnione, a w niektórych przypadkach – niemożliwe.  

O niepowodzeniu wysiłków pokojowych na południu i zachodzie Sudanu przesądziły 

m.in.: wielość stron i ich różnorodne interesy; przekonanie większości ze stron, że mogą 

osiągnąć swoje cele poprzez walkę zbrojną; występowanie rządu centralnego jako strony 

konfliktu – w warunkach konieczności wyrażenia przez rząd zgody na rozmieszczenie sił 

międzynarodowych, oznaczało to możliwość wywierania wpływu na działania operacji. 

Przebieg UNMIS, UNMISS, AMIS i UNAMID pokazują, że oddziaływanie operacji 

pokojowej na konflikt zbrojny jest ograniczone i ściśle związane z wolą stron do jego 

rozwiązania. Bez wystąpienia tego warunku, właściwą formą interwencji społeczności 

międzynarodowej jest operacja wymuszania pokoju, zdolna do militarnego osłabienia 

najważniejszych oponentów pokojowego rozwiązania konfliktu i doprowadzenia do 

sytuacji, w której dalsze prowadzenie walki będzie albo niemożliwe, albo skrajnie 

niekorzystne. Podsumowując, operacje pokojowe ONZ i UA były wyposażone w zbyt 

słaby mandat, jak również zostały rozmieszczone w czasie, gdy osiągnięcie stanu pokoju 

nie było możliwe z uwagi na brak woli głównych stron konfliktu. 
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Rozdział VI. Misja Organizacji Narodów Zjednoczonych  

w Etiopii i Erytrei 
 

Rozdział zawiera analizę Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Etiopii i Erytrei 

(United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea, UNMEE). Przed przedstawieniem 

poszczególnych elementów analizy operacji pokojowej – przyczyn i okoliczności jej 

powołania, mandatu, personelu, przebiegu, oceny realizacji mandatu i wpływu na konflikt 

pomiędzy Etiopią i Erytreą – autor prezentuje zwięzły rys historyczny, ukazujący złożone 

podłoże sporu na linii Addis Abeba – Asmara. 

 

6.1. Konflikt etiopsko-erytrejski – rys historyczny 
W 1922 r. władzę w Rzymie przejął faszystowski reżim Benito Mussoliniego. 

Wydarzenie to wyznaczyło początek nowej ery w dziejach włoskiego kolonializmu. 

Włochy panowały wówczas nad południową częścią dzisiejszej Somalii oraz Erytreą. 

Pomimo obowiązywania traktatu z 1896 r., już od 1924 r. Mussolini podkreślał 

konieczność powiększenia imperium kolonialnego poprzez podbój Etiopii. Dyktator 

przystąpił do działania po przejęciu władzy w Niemczech przez Hitlera. Za pretekst 

posłużyły nieuregulowane kwestie graniczne, a bezpośrednim zarzewiem konfliktu stał się 

incydent w oazie Uol Uol pod koniec 1934 r. Pomimo ożywionej akcji dyplomatycznej 

cesarza Haile Sellasie, działania wojenne rozpoczęły się w październiku 1935 r. Włosi 

uderzyli z dwóch kierunków – północnego wschodu (z Erytrei) i południowego wschodu  

(z Somali Włoskiego). Dysponując ogromną przewagą w sprzęcie i wyszkoleniu, armia 

włoska pokonała Etiopczyków bez większych trudności i 5 maja 1936 r. wkroczyła do 

Addis Abeby. Wiktor Emanuel III został koronowany na cesarza, natomiast Haile Sellasie 

udał się na emigrację do Wielkiej Brytanii1269. Etiopia (wspólnie z Somali Włoskim  

i Erytreą) weszła w skład nowej jednostki administracyjnej – Włoskiej Afryki Wschodniej. 

Po zakończeniu II wojny światowej Wielka Brytania zarządzała Erytreą aż do 1952 

r.1270 Hajle Sellasje, wykorzystując zdobyty podczas wojny autorytet, dążył do włączenia 

                                                 
1269 Więcej o wojnie włosko-etiopskiej z lat 1935-1936: A. Bartnicki, Etiopska wojna Mussoliniego 1935-
1936 [w:] Zarys dziejów Afryki i Azji: historia konfliktów 1869-2000, red. A. Bartnicki, Warszawa 2000,  
s. 171-190 oraz A. Bartnicki, J. Matel-Niećko, Historia Etiopii…, s. 369-388. 
1270 Więcej o przebiegu działań wojennych w Rogu Afryki i następstwach II wojny światowej: A. Bartnicki, 
Wojna w Afryce Północno-Wschodniej 1940-1941 [w:] Zarys dziejów Afryki i Azji: historia konfliktów 1869-
2000, red. A. Bartnicki, Warszawa 2000, s. 191-204; A. Bartnicki, Bitwa o Keren 1940-1941 [w:] Zarys 
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tego terytorium w skład Etiopii. Decydowały względy gospodarcze i strategiczne – Etiopia 

nie posiadała dostępu do morza i potrzebowała „okna na świat”. Ponadto, Erytrea 

charakteryzowała się wyższym poziomem rozwoju ekonomiczno-społecznego w stosunku 

do większego sąsiada1271. Terytorium to mogło również przynieść cesarstwu pewne 

problemy. Przede wszystkim, w przeciwieństwie do Etiopii, w Erytrei działały organizacje 

polityczne, zaś społeczeństwo otwarcie wyrażało poglądy na kwestię przynależności 

państwowej. Co interesujące, „podziały polityczne nie pokrywały się z podziałami 

etniczno-religijnymi”1272. 

Ostatecznie decyzję o przyszłości Erytrei podjęło Zgromadzenie Ogólne ONZ,  

w 1950 r. przyjmując rezolucję 390 A (V). Na jej mocy związano Erytreę z Etiopią umową 

federacyjną, która zaczęła obowiązywać od 1952 r. Nowa prowincja dysponowała szeroką 

autonomią, gdyż w gestii Addis Abeby pozostawały jedynie sprawy zagraniczne, 

wojskowe i obronne, walutowe i finansowe oraz handlowe i komunikacyjne. Samorząd  

w Asmarze dysponował natomiast władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą  

w pozostałych dziedzinach, a jego kompetencje opierały się na uchwalonej w 1952  

r. konstytucji. Premierem został Tedla Bairu, natomiast przewodniczącym Zgromadzenia 

Narodowego – Ali Radai. Cesarza reprezentował gubernator generalny Andragaczeu Mesaj 

– polityk na tyle prominentny i wpływowy, że w 1955 r. z jego inicjatywy doszło do 

rezygnacji Bairu i Radaia1273. 

Ingerencja władz centralnych w sprawy autonomicznej prowincji nie ograniczała 

się jedynie do kwestii personalnych na najwyższym szczeblu. Addis Abeba zakazała 

również  funkcjonowania partiom politycznym i związkom zawodowym oraz 

konfiskowała cło, które zgodnie z umową federacyjną miało trafiać do Asmary. Ponadto, 

za jedyny język urzędowy uznano amharski, podczas gdy zgodnie z międzynarodowymi 

ustaleniami Erytrejczycy mieli prawo posługiwania się tigrinia i arabskim. Ostatecznie  

w 1962 r. działania Etiopii zakończyły się przyjęciem przez erytrejski parlament ustawy 

rozwiązującej umowę federacyjną1274. W ten sposób w okresie, w którym afrykańskie 

posiadłości europejskich mocarstw uzyskiwały niepodległość, Erytrea traciła zręby 

niezależności. 

                                                                                                                                                    
dziejów Afryki i Azji: historia konfliktów 1869-2000, red. A. Bartnicki, Warszawa 2000, s. 205-217 oraz  
A. Bartnicki, J. Mantel-Niećko, Historia Etiopii…, s. 404-410. 
1271 Tamźe, s. 242. 
1272 M. Leśniewski, Konflikt na wybrzeżu…, s. 494. 
1273 D. Hartleb-Wroczyńska, Powstanie państwa erytrejskiego [w:] Róg Afryki, Historia i współczesność,  
red. J. Mantel-Niećko, M. Ząbek, Warszawa 1999, s. 241-242. 
1274 Tamże, s. 243-244; M. Leśniewski, Konflikt na wybrzeżu…, s. 495. 
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W 1961 r. w Kairze, jeszcze przez zniesieniem specjalnego statusu 

autonomicznego, powstał Erytrejski Front Wyzwolenia (Eritrean Liberation Front, ELF), 

głównie muzułmańska organizacja kierowana przez Idrisa Adama. Do ELF z rezerwą 

odnosili się erytrejscy chrześcijanie, co zmieniło się dopiero po 1967 r., kiedy liderem 

Frontu został Tedla Bairu1275. Problemem separatystów był brak szerszego poparcia 

międzynarodowego, co wiązało się z dużym prestiżem Haile Sellasje. Ponadto, w 1970  

r. we Froncie doszło do rozłamu, w wyniku którego powstały m.in. Erytrejskie Siły 

Wyzwoleńcze, przekształcone później we Front Wyzwolenia Ludu Erytrei (Eritrean 

People’s Liberation Front, EPLF)1276. Można przyjąć, że do wybuchu rewolucji w 1974  

r. podzielony erytrejski ruch narodowowyzwoleńczy stanowił niewielkie zagrożenie dla 

reżimu w Addis Abebie1277.  

Po wybuchu rewolucji w Etiopii, pierwszym liderem Dergu został Erytrejczyk, gen. 

Andom, który opowiadał się za pokojowym rozwiązaniem sporu. Po jego śmierci władzę 

objęli zwolennicy militarnych rozstrzygnięć, na czele z Mengistu Haile Mariamem1278.  

W międzyczasie ELF i EPLF wzmocniły się na tyle, że były w stanie kontrolować 

większość terytorium Erytrei, poza dużymi miastami. Skłoniło to władze w Addis Abebie 

do przedstawienia planu pokojowego, zakładającego przyznanie prowincji szerokiej 

autonomii1279. Jednocześnie reżim Mengistu rozpoczął mobilizację chłopskiej milicji, która 

została pokonana przez Erytrejczyków i współpracujących z nimi Tigrajczyków z Frontu 

Wyzwolenia Ludu Tigraj (Tigray People’s Liberation Front, TPLF)1280. Korzystając  

z zaangażowania dużych sił rządu centralnego w konflikcie z Somalią, separatyści zdobyli 

pierwsze ważne miasta, przystępując nawet do oblężenia stolicy prowincji, Asmary. 

Zakończenie wojny etiopsko-somalijskiej w 1978 r. i pomoc ZSRR umożliwiły władzom 

częściowe opanowanie sytuacji1281. Opór Erytrejczyków osłabiały również spory pomiędzy 

ELF i EPLF, których nie udało się rozwiązać mimo mediacji sudańskiego przywódcy, gen. 

Nimieiriego. Ostateczne szanse na współpracę pogrzebały rozmowy ELF z Dergiem, które 
                                                 
1275 M. Leśniewski, Konflikt na wybrzeżu…, s. 495-496. 
1276 Tamże, s. 497 oraz D. Hertleb-Wroczyńska, Powstanie państwa erytrejskiego [w:] s. 247. 
1277 M. Leśniewski, Konflikt na wybrzeżu…, s. 497. 
1278 Tamże, s. 497. 
1279 D. Hertleb-Wroczyńska, Powstanie państwa…, s. 257. 
1280 TPLF został założony w połowie lat 70. Prowincja ta leżała w historycznym centrum państwa 
etiopskiego, jednak w wyniku objęcia władzy przez Menelika II znalazła się na peryferiach kraju. Wzrost 
liczby ludności w drugiej połowie XX w., za którym nie szedł w parze rozwój gospodarczy, doprowadził do 
wykształcenia się tendencji separatystycznych, które nasiliły się po osłabieniu władzy centralnej w wyniku 
rewolucji w 1974 r. TPLF był ruchem marksistowskim, jednak w przeciwieństwie do reżimu Mengistu, głosił 
konieczność decentralizacji państwa. Front promował lokalne systemy zarządzania (baytos), nawoływał do 
poprawy losu kobiet i innych dyskryminowanych grup. Za: P. Woodward, The Horn of Africa…, s. 96. 
1281 Tamże, s. 139-140 oraz D. Hertleb-Wroczyńska, Powstanie państwa…, s. 259. 
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odbyły się w 1980 r. w Moskwie. Do 1983 r. organizacja ta została wyeliminowana i nie 

odgrywała już poważniejszej roli w konflikcie. Korzystający ze sporów w łonie 

erytrejskiego ruchu narodowowyzwoleńczego, Etiopczycy opanowali sytuację. Wpływy 

EPLF na prowincji pozostawały jednak silne1282. 

Impas w konflikcie, który polegał na sprawowaniu kontroli nad miastami przez 

rząd oraz panowaniem EPLF na prowincji, został przełamany w 1988 r. wraz ze 

zdobyciem przez siły Isaiasa Afewerkiego ważnego garnizonu (i magazynu broni)  

w Afabet1283. Jednocześnie ZSRR stopniowo ograniczał swoją pomoc dla Addis Abeby. 

Mengistu przetrwał próbę zamachu stanu w 1989 r., ale jego pozycja wyraźnie słabła. 

Spóźnione programy liberalizacji gospodarczej oraz zmiana nazwy partii WPE na 

Narodową Partię Demokratyczną (National Democratic Party, NDP) nie mogły 

powstrzymać zbrojnej opozycji1284. W prowincjach Uello i Gondar TPLF doprowadził do 

utworzenia nowego ugrupowania rebelianckiego, Etiopskiego Ludowego Ruchu 

Demokratycznego (Ethiopian People’s Democratic Movement, EPDM). W 1989 r. obie 

organizacje połączyły się, tworząc Rewolucyjno-Demokratyczny Front Ludu Etiopskiego 

(Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front, EPRDF)1285. Na południu,  

w Hararge i Uelega, walkę z reżimem podjął Front Wyzwolenia Oromo (Oromo Liberation 

Front, OLF). W Erytrei EPLF zdobył port Massaua, korzystając z otwartego wsparcia 

Kuwejtu, Syrii i Sudanu. EPRDF również notował kolejne sukcesy na froncie i w kwietniu 

1991 r. ogłosił rozpoczęcie „marszu na południe” w celu zajęcia Addis Abeby. Wojska 

Tigrajczyków wkroczyły do stolicy w maju 1991 r. Władzę objął EPRDF, na czele  

z Melesem Zenawim1286.  

 O przyszłości Erytrei zdecydowała konferencja, która odbyła się w Londynie  

w dniach 26-28 maja 1991 r. pod patronatem Stanów Zjednoczonych. Do udziału  

w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele rządu centralnego (pod przywództwem 

premiera Tesfaye Dinki), EPRDF, EPLF i OLF. Taki dobór uczestników determinował 

wynik konferencji. Rząd nie miał już żadnej realnej władzy, natomiast USA (od lat 

wspierające EPLF) i wszystkie trzy ugrupowania zasadniczo godziły się na 

przeprowadzenie referendum w kwestii niepodległości Erytrei. Innym organizacjom 

polityczno-militarnym, działającym wówczas w Etiopii oraz wśród diaspory, nie 

                                                 
1282 M. Leśniewski, Konflikt na wybrzeżu…, s. 500-501. 
1283 P. Woodward, The Horn of Africa…, s. 97-98. 
1284 Tamże, s. 98. 
1285 G. Metaferia, Ethiopia and the United States…, s. 77. 
1286 J. Mantel-Niećko, Etiopia od początków…, s. 264 oraz M. Leśniewski, Konflikt na wybrzeżu…, s. 504. 
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przyznano prawa głosu w sprawie przyszłości państwa. Na dodatek, wobec zasadniczo 

bezkompromisowej postawy przewodniczącego konferencji, amerykańskiego dyplomaty 

Hermana Cohena, delegacja rządowa wycofała się z obrad1287. Powołany w lipcu 1991  

r. Tymczasowy Rząd Erytrei z Isaiasem Afewerkim na czele wyznaczył datę referendum 

na 23-25 kwietnia 1993 r. Prawie 99% głosujących opowiedziało się za niepodległością, 

którą ogłoszono formalnie 24 maja 1993 r.1288 W konsekwencji powstało nowe państwo, 

co według niektórych obserwatorów stanowiło złamanie zasady nienaruszalności granic 

kolonialnych. Należy jednak podkreślić, iż jest to tylko jedna z możliwych interpretacji 

secesji Erytrei. Równie uprawnione wydaje się stwierdzenie, że uzyskanie niepodległości 

wpisało się w proces dekolonizacji, a przynajmniej uprawnionej walki 

narodowowyzwoleńczej. Przez kilkadziesiąt lat Erytrea była całkowicie niezależną od 

Etiopii kolonią włoską, a na mocy rezolucji ONZ z 1952 r. została połączona z tym 

państwem umową federacyjną, którą Hajle Sellasje naruszył w 1962 r. 

  W takcie wojny narodowowyzwoleńczej sojusz EPLF z TPLF cechował się 

niewielką stabilnością i wzajemną podejrzliwością. EPLF i TPLF dzieliły kwestie 

polityczne, militarne i ideologiczne. Różnice były tak znaczące, że w 1985 r. doprowadziły 

nawet do zerwania stosunków pomiędzy ruchami. W tym kontekście należy z dużą dozą 

rezerwy traktować interpretację zgody EPRDF na przeprowadzenie referendum w Erytrei 

jako wyrazu zaufania pomiędzy sojusznikami z czasów walki z reżimem Mengistu. Na 

przełomie lat 80. i 90. EPLF dysponował przewagą militarną, co pozwoliło na 

prowadzenie negocjacji z pozycji siły1289. Poza tym nowy rząd w Addis Abebie musiał 

skoncentrować się na opanowaniu tendencji separatystycznych wśród innych grup 

etnicznych, szczególnie Oromo. Podjęcie innej decyzji, niż zgoda na secesję Erytrei, nie 

było więc w praktyce możliwe. 

 W pierwszych latach po ogłoszeniu niepodległości Erytrei relacje pomiędzy oboma 

państwami układały się pomyślnie. Meles Zenawi i Isaias Afewerki byli zaliczani do 

nowego pokolenia postępowych, demokratycznych przywódców Afryki. Początkowo, 

przynajmniej w prowadzonej przez siebie polityce zagranicznej, spełniali te oczekiwania, 

m.in. angażując się w rozwiązanie konfliktu wewnętrznego w Sudanie oraz wspierając 

regionalne procesy integracyjne1290. Ze względu na niski stopień rozwoju gospodarczego, 

                                                 
1287 G. Metaferia, Ethiopia and the United States…, s. 77-89. 
1288 D. Hertleb-Wroczyńska, Powstanie państwa…, s. 265-266. 
1289 P. Woodward, The Horn of Africa…, s. 106. 
1290 A. El-Affedi, The Impasse in the IGAD Peace Process for Sudan: The Limits of Regional Peacemaking?, 
African Affairs, tom 100 z 2001 r., s. 582-583. 
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rządowi w Asmarze bardzo zależało na pełnieniu roli państwa tranzytowego dla 

pozbawionej dostępu do morza Etiopii. Połączenia komunikacyjne, wykształcone  

w przeciągu kilkudziesięciu lat przynależności Erytrei do Etiopii, wskazywały na 

racjonalność tych kalkulacji. W 1993 r. zawarto szereg porozumień o charakterze 

gospodarczym. Najważniejsze z nich zakładały, że wspólną walutą obu państw będzie 

etiopski birr, natomiast porty Assab i Massaua będą wykorzystywane przez Etiopczyków 

do prowadzenia wymiany handlowej1291. W kolejnych latach drogi dawnych sojuszników 

stopniowo się rozchodziły. „Oba państwa przyjęły różne strategie rozwojowe”1292  

i oskarżały się wzajemnie o łamanie porozumień gospodarczych. Co więcej, w 1997  

r. Erytrea zdecydowała się na wprowadzenie własnej waluty, nakfy, dodatkowo 

ustanawiając kurs wymiany z birrem w stosunku 1:11293. Etiopia odpowiedziała 

drukowaniem nowych banknotów, co uniemożliwiło Erytrei wykorzystanie 

zgromadzonych rezerw walutowych1294.  

 Na narastające spory gospodarcze nałożył się problem linii granicznej, która nigdy 

nie została w pełni wyznaczona1295. Na początku maja 1998 r. Erytrejczycy zajęli sporny 

obszar przygraniczny w rejonie Badme, administrowany dotąd przez Etiopczyków. Próby 

pokojowego uregulowania sporu zakończyły się niepowodzeniem. Asmara wysłała nad 

granicę kolejne oddziały, a Addis Abeba ogłosiła mobilizację. Pomimo mediacji Dżibuti, 

Rwandy i USA, armia erytrejska zajęła kolejne tereny (Zele Anbesa, Alitena, Aiga),  

a lotnictwo zbombardowało Mekelie. Etiopczycy odpowiedzieli nalotami na Asmarę,  

a następnie ofensywą lądową. Rozpoczęli również intensywne zakupy uzbrojenia – w 1999 

r. budżet obronny Etiopii sięgnął 467 mln USD, podczas gdy przed wojną wynosił ok. 140 

mln USD. Embargo na zakup broni przez walczące państwa zostało wprowadzone przez 

Radę Bezpieczeństwa ONZ dopiero w maju 2000 r., a więc w dwa lata po rozpoczęciu 

konfliktu1296. 

 Wojna trwała około dwa lata i toczyła się ze zmienną intensywnością. Najcięższe 

walki miały miejsce w lutym 1999 r., podczas ofensywy etiopskiej, mającej na celu 

zdobycie Badme. Co istotne, obie strony prawdopodobnie nie ograniczały się do 

                                                 
1291 Szacuje się, że przez erytrejskie porty przechodziło około 80% etiopskiego handlu zagranicznego. Kraj 
ten był również najważniejszym partnerem handlowym Asmary - do Etiopii trafiało ok. 80% erytrejskiego 
eksportu.: S.A. Adejumobi, The History of Ethiopia, Westport/London 2007, s. 136. 
1292 Tamże, s. 137. 
1293 P. Woodward, The Horn of Africa…, s. 131 i 194. 
1294 G. Metaferia, Ethiopia and the United States…, s. 122. 
1295 Tamże, s. 125-126. 
1296 United Nations Security Council Resolution 1298 (2000), 17 May 2000, S/RES/1298(2000), 
<http://www.sipri.org/databases/embargoes/un_arms_embargoes/eritreaethiopia/1298>, dostęp z 11.02.2013.  



494 
 

prowadzenia regularnych działań wojennych i popierały ugrupowania opozycyjne wobec 

rządów centralnych swoich przeciwników. Twierdzi się, że rząd w Asmarze wspierał Front 

Wyzwolenia Oromo, natomiast Addis Abeba nawiązała kontakty z Erytrejskim Ocaleniem 

Islamskim (Eritrean Islamic Salvation, EIS)1297. W 2000 r. przewagę zyskali Etiopczycy. 

Pod koniec maja 2000 r. Meles Zenawi zadeklarował, że wszystkie tereny zajęte przez 

Erytreę zostały odzyskane. Co więcej, armia etiopska kontrolowała około jednej czwartej 

terytorium Erytrei1298. W tych warunkach rozmowy pokojowe, w które włączyły się m.in. 

Rwanda, Algieria i Stany Zjednoczone, uległy wyraźnemu przyspieszeniu. Prezydent 

Algierii, Abdelaziz Bouteflika, pełniący funkcję Przewodniczącego OJA, doprowadził 

najpierw do zawarcia Porozumienia o Przerwaniu Walk, a następnie do podpisania 

porozumienia z Algieru. ONZ jedynie wspierała OJA – obie organizacje ustaliły, że OJA 

będzie posiadała przedstawiciela w Wojskowej Komisji Koordynacji (Military 

Coordination Commission, MCC) oraz oficerów łącznikowych przy planowanej wówczas 

Operacji ONZ w Etiopii i Erytrei. Operacja miała zapewnić bezpieczeństwo i wsparcie 

logistyczne dla reprezentantów OJA. Biura obu organizacji w Addis Abebie i Asmarze 

miały pozostawać w stałym kontakcie1299. 

Porozumienie o Przerwaniu Walk (Agreement on Cessation of Hostilities between 

Ethiopia and Eritrea) zawarte 18 czerwca 2000 r. zakładało, że strony będą rozwiązywały 

spory na drodze pokojowej, zgodnie z zasadami Karty OJA i Karty NZ, i nie będą 

odwoływać się do użycia siły. Etiopia i Erytrea zobowiązywały się do poszanowania 

granic i wyznaczenia ich na podstawie „stosownych traktatów kolonialnych i właściwego 

prawa międzynarodowego”, w przypadku kontrowersji odwołując się do arbitrażu1300. 

Szczególnie istotny był zapis o „wezwaniu Organizacji Narodów Zjednoczonych, we 

współpracy z OJA, do ustanowienia operacji pokojowej w celu asystowania stronom  

w implementacji Porozumienia”1301. Strony zobowiązały się także do zagwarantowania 

swobody poruszania się personelu i wyposażenia przyszłej operacji1302. Siły 

międzynarodowe miały nadzorować tymczasową strefę bezpieczeństwa (temporary 

security zone, TSZ). TSZ powstała poprzez wycofanie wojsk etiopskich z terenów, które 

                                                 
1297 S.A. Adejumobi, The History of Ethiopia…, s. 137. 
1298 Eritrean, Ethiopian exchange of POWs begins, serwis internetowy CNN, 23.12.2000, 
<http://edition.cnn.com/2000/WORLD/africa/12/23/eritrea.ethiopia.02/>, (dostęp z 11.02.2013). 
1299 Ethiopia and Eritrea. Report of the Secretary-General, 9 August 2000, S/2000/785, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2000/785>, dostęp z 4.07.2014, s. 7-8. 
1300 Report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea, 30 June 2000, S/2000/643, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2000/643>, dostęp z 3.07.2014, s. 1. 
1301 Tamże, s. 1. 
1302 Tamże, s. 1. 
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nie były administrowane przez Etiopię przed 6 maja 1998 r. Erytrejczycy mogli natomiast 

utrzymywać oddziały w odległości nie mniejszej niż 25 km od pozycji, jakie zająć mieli 

Etiopczycy po przemieszczeniu swoich wojsk1303. Ponadto, Porozumienie zakładało 

utworzenie Wojskowej Komisji Koordynacji, złożonej z przedstawicieli obu stron oraz 

szefa UNMEE jako przewodniczącego. Zadaniem MCC była bieżąca koordynacja  

i rozwiązywanie spornych kwestii dotyczących implementacji mandatu operacji. Bardzo 

interesującym zapisem dokumentu była zgoda stron na prowadzenie przez Radę 

Bezpieczeństwa ONZ działań z rozdziału VII Karty NZ w przypadku pogwałcenia 

powyższych postanowień przez jedną ze stron. Odnośnie samej operacji pokojowej,  

w Porozumieniu przewidziano następujące zadania: monitorowanie przerwania walk, 

przemieszczenia wojsk etiopskich i utrzymywania pozycji przez Erytrejczyków, jak 

również nadzorowanie TSZ1304. 

 Porozumienie pokojowe (Peace Agreement between Ethiopia and Eritrea) 

podpisano 12 grudnia 2000 r. w Algierze. Zakładało ono całkowite i bezterminowe 

przerwanie walk pomiędzy Etiopią i Erytreą. Strony zobowiązywały się do poszanowania 

zapisów Porozumienia o Przerwaniu Walk z czerwca 2000 r. Ponadto, Addis Abeba  

i Asmara zobowiązały się do uwolnienia i repatriacji jeńców wojennych. Zdecydowano  

o powołaniu niezależnego ciała, które miało zbadać przyczyny konfliktu. Inny organ, który 

następnie przyjął nazwę Komisji ds. Roszczeń (Claims Commission, CC), miał 

odpowiadać za rozpatrywanie wzajemnych wniosków związanych ze zniszczeniami 

wojennymi i ewentualnymi rekompensatami. Z uwagi na podłoże konfliktu, czyli spór 

graniczny, bardzo ważną rolę miała odgrywać Komisja Graniczna (Boundary Commission, 

BC), składająca się z pięciu osób – po dwóch członków wyznaczonych przez każdą ze 

stron oraz przewodniczącego, wybranego przez tych członków. Sekretarzem Komisji miał 

zostać ‘Kartograf Organizacji Narodów Zjednoczonych”. Co istotne, werdykt Komisji, 

regulujący przebieg granicy, miał być ostateczny i wiążący1305. 

 

6.2. Misja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Etiopii i Erytrei 
 Misja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Etiopii i Erytrei została powołana na 

mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1312 (2000) z 31 lipca 2000 r.  

z zadaniem nadzorowania implementacji postanowień opisanych powyżej porozumień. 
                                                 
1303 Tamże, s. 1. 
1304 Tamże, s. 2. 
1305 Progress Report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea, 12 January 2001, S/2001/45, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2001/45>, dostęp z 3 lipca 2014, s. 1-2. 
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Dokument zakładał, że UNMEE będzie stanowiła operację obserwacyjną, której personel 

będzie obejmował do 100 obserwatorów wojskowych oraz komponent cywilny1306. 

Postanowienie to zostało zmodyfikowane poprzez przyjęcie rezolucji nr 1320 (2000)  

z 15 września 2000 r. Rada Bezpieczeństwa zdecydowała o rozmieszczeniu w ramach 

UNMEE do 4200 żołnierzy, w tym do 220 obserwatorów wojskowych1307. 

 

6.2.1. Mandat 

 Pierwotny mandat UNMEE, zawarty w rezolucji nr 1312 (2000) z 31 lipca 2000  

r., nakładał na operację następujące zadania: 

a. ustanowienie i utrzymywanie stosunków ze stronami, 

b. wizytowanie kwater głównych i innych jednostek wojskowych stron, 

c. ustanowienie i operacjonalizacja mechanizmu weryfikacji przestrzegania 

porozumienia o przerwaniu walk, 

d. przygotowanie do utworzenia MCC, 

e. pomoc w planowaniu przyszłej operacji utrzymania pokoju1308. 

 

Kluczowa dla UNMEE była rezolucja nr 1320 (2000) z 15 września 2000  

r. Dokument wyznaczał mandat poszerzonej operacji pokojowej, który obejmował: 

a. monitorowanie przerwania walk, 

b. pomoc w obserwacji przestrzegania przez strony zobowiązań z zakresu 

bezpieczeństwa, 

c. monitorowanie i weryfikacja wycofania wojsk etiopskich z pozycji zajętych po  

6 lutego 1999 r., które nie znajdowały się pod administracją etiopską przed 6 maja 

1998 r. Następnie UNMEE miała monitorować nowe pozycje wojsk etiopskich 

oraz erytrejskich, 

d. monitorowanie tymczasowej strefy bezpieczeństwa, 

e. przewodniczenie MCC, 

f. koordynacja i udzielanie wsparcia technicznego podczas rozminowywania TSZ  

i obszarów przyległych, 

                                                 
1306 United Nations Security Council Resolution 1312 (2000), 31 July 2000, S/RES/1312 (2000), 
<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/583/66/PDF/N0058366.pdf?OpenElement>, dostęp  
z 3.07.2014, s. 1. 
1307 United Nations Security Resolution 1320 (2000), 15 September 2000, S/RES/1320 (2000), 
<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/644/95/PDF/N0064495.pdf?OpenElement>, dostęp  
z 3.07.2014, s. 1. 
1308 United Nations Security Council Resolution 1312 (2000)…. 
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g. koordynowanie działania operacji z działaniami prowadzonymi przez ONZ i inne 

organizacje1309. 

 

Dodatkowo, na mocy rezolucji nr 1430 (2002) z 14 sierpnia 2002 r., UNMEE 

powierzono zadania, związane z demarkacją granicy pomiędzy Etiopią i Erytreą, w tym  

w szczególności: 

a. rozminowanie obszarów kluczowych podczas procesu demarkacji, 

b. wsparcie administracyjne i logistyczne dla Biur Polowych Komisji Granicznej1310. 

 

Mandat UNMEE w znacznej mierze odpowiadał mandatom operacji utrzymania 

pokoju, które były podejmowane podczas zimnej wojny. Operacji przyznano stosunkowo 

ograniczone zadania i uprawnienia, skoncentrowane wokół monitorowania przestrzegania 

porozumień pokojowych, kończących konflikt zbrojny pomiędzy suwerennymi państwami. 

Siły międzynarodowe nie zostały autoryzowane do podejmowania jakichkolwiek działań 

wymuszających. 

 

6.2.2. Personel 

 Zgodnie z pierwszą rezolucją (nr 1312 (2000) z 31 lipca 2000 r.) autoryzującą 

rozmieszczenie UNMEE, operacja miała liczyć do 100 obserwatorów wojskowych oraz 

odpowiedni komponent cywilny. Przyjęta kilka tygodni później rezolucja nr 1320 

zakładała liczebność personelu operacji na poziomie 4200 żołnierzy, w tym 220 

obserwatorów wojskowych. Pierwszych 46 obserwatorów przybyło w teren działania 

operacji we wrześniu 2000 r.1311 Do 11 stycznia 2001 r. zdołano rozmieścić 3279 żołnierzy 

i 153 obserwatorów wojskowych (łącznie – 3432 personelu wojskowego)1312. Biorąc pod 

uwagę toczące się równocześnie negocjacje nad finalnym porozumieniem pokojowym, 

należy ocenić, że siły międzynarodowe zostały rozmieszczone stosunkowo szybko.  

Najwyższy poziom rozmieszczenia sił osiągnięto w czerwcu 2001 r. – w Etiopii  

i Erytrei znajdowało się wówczas łącznie 5631 personelu międzynarodowego, w tym 4692 

żołnierzy, 216 obserwatorów wojskowych, 116 oficerów sztabowych i 607 personelu 

                                                 
1309 United Nations Security Council Resolution 1320 (2000)…. 
1310 United Nations Security Council Resolution 1430 (2002), 14 August 2002, S/RES/1430 (2002), 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1430(2002)>, dostęp z 4.07.2014, s. 2. 
1311 Report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea, 18 September 2000, S/2000/879, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2000/879>, dostęp z 4 lipca 2014, s. 3. 
1312 Progress Report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea, 12 January 2001, s. 2. 
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wspierającego1313. Liczba ta przewyższała maksymalną przewidzianą w mandacie i już rok 

później – w maju 2002 r. – rozmieszczonych było 3812 żołnierzy i 216 obserwatorów 

wojskowych, jak również 125 oficerów sztabowych, czyli łącznie 4153 osoby1314.  

W kolejnych latach liczby te powoli spadały, np. w grudniu 2003 r. personel UNMEE 

składał się z 4098 osób1315, w grudniu 2004 r. – 38891316, w grudniu 2005 r. – 33321317. 

Było to związane z przedłużającymi się sporami w kwestii demarkacji granicy oraz 

stopniowym zwiększaniem ograniczeń w swobodzie poruszania się personelu operacji. 

Pogorszenie warunków działania UNMEE wywołało reakcję Rady Bezpieczeństwa  

w postaci przyjęcia rezolucji nr 1681 (2006) z 31 maja 2006 r., na mocy której 

zmniejszono rozmiar operacji do 2300 personelu wojskowego (w tym 230 obserwatorów 

wojskowych)1318. Do dalszego ograniczenia liczebności personelu (do poziomu 1700 

personelu wojskowego, w tym 230 obserwatorów wojskowych) doszło na mocy rezolucji 

nr 1741 (2007) z 30 stycznia 2007 r.1319 

 Personel UNMEE pochodził z 55 państw: 23 europejskich (Austria, Bośnia  

i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, 

Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Rumunia, Rosja, Słowacja, Hiszpania, 

Szwecja, Szwajcaria, Ukraina, Wielka Brytania), 11 afrykańskich (Algieria, Benin, 

Gambia, Ghana, Kenia, Namibia, Nigeria, RPA, Tanzania, Tunezja, Zambia),  

8 amerykańskich (USA, Kanada, Gwatemala, Boliwia, Brazylia, Paragwaj, Peru, 

Urugwaj), 12 azjatyckich (Bangladesz, Chiny, Indie, Iran, Jordania, Kirgistan, Malezja, 

Mongolia, Nepal, Pakistan, Singapur, Sri Lanka) i Australii1320. Wkład większości państw 

ograniczał się jednak do wysłania w teren operacji kliku obserwatorów wojskowych.  

W różnych okresach prowadzenia UNMEE najważniejszymi kontrybutorami były: Indie, 

Jordania, Kenia, Słowacja, Bangladesz, Holandia, Kanada, Włochy i Dania. 

                                                 
1313 Progress Report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea, 19 June 2002, S/2001/608, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2001/608>, dostęp z 4 lipca 2014, s. 15-16. 
1314 Progress Report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea, 30 August 2002, S/2002/977, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2002/977>, dostęp z 3 lipca 2014, s. 2. 
1315 Progress Report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea, 19 December 2003, S/2003/1186, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2003/1186>, dostęp z 3 lipca 2014, s. 3. 
1316 Progress Report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea, 16 December 2004, S/2004/973, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2004/973>, dostęp z 3 lipca 2014, s. 3. 
1317 Report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea, 3 January 2006, S/2006/1, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2006/1>, dostęp z 4 lipca 2014, s. 5. 
1318 United Nations Security Council Resolution 1681 (2006), 31 May 2006, S/RES/1681 (2006), 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1681(2006)>, dostęp z 4.07.2014, s. 2. 
1319 United Nations Security Council Resolution 1741 (2007), 30 January 2007, S/RES/1741 (2007), 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1741(2007)>, dostęp z 4.07.2014, s. 2. 
1320 Ethiopia and Eritrea – UNMEE – Facts and Figures, 
<http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unmee/facts.html>, dostęp z 4.07.2014. 
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 W ciągu ośmiu lat działania UNMEE, na jej czele stali dwaj Stali Przedstawiciele 

Sekretarza Generalnego – Legwaila Joseph Legwaila z Botswany (październik 2000 – 

lipiec 2006) oraz Azouz Ennifar z Tunezji (jako pełniący obowiązki, od sierpnia 2006 do 

lipca 2008 r.). Funkcję dowódcy sił sprawowali kolejno generałowie Patrick C. Cammaert 

z Holandii (listopad 2000 – październik 2002), Robert Gordon z Irlandii (listopad 2002 – 

czerwiec 2004), Rajender Singh z Indii (lipiec 2004 – marzec 2006) oraz Mohammad 

Taisir Masedeh z Jordanii (kwiecień 2006 – lipiec 2008)1321. 

 

6.2.3. Kontekst prowadzenia operacji 

 W okresie rozpoczęcia UNMEE, kontekst prowadzenia operacji był stosunkowo 

korzystny. UNMEE stanowiła de facto typową dla okresu zimnej wojny operację 

utrzymania pokoju, powołaną w celu nadzorowania implementacji porozumienia 

pokojowego po konflikcie zbrojnym pomiędzy suwerennymi państwami. Zgodnie  

z założeniami przyjętymi w dysertacji, rozwiązanie konfliktu międzynarodowego jest 

stosunkowo łatwiejsze w porównaniu z konfliktami wewnętrznymi. UNMEE została 

rozmieszczona już po zawarciu porozumienia pokojowego, tak więc pomiędzy stronami 

nie toczyły się walki. Obszar działania operacji był stosunkowo niewielki i słabo 

zaludniony. Na prowadzenie UNMEE niekorzystny wpływ wywierał niesprzyjający klimat 

(wysokie temperatury), ukształtowanie terenu (głównie obszary pustynne i wyżynne) oraz 

bardzo słabo rozwinięta infrastruktura transportowa. Sytuację operacji tylko nieznacznie 

poprawiała stosunkowo niewielka odległość pomiędzy obszarem działania a dużymi 

portami morskimi Assab i Massaua. 

 Stosunek stron do obecności sił pokojowych był – przynajmniej początkowo – 

pozytywny. Dopiero wraz z upływem czasu narastały restrykcje, utrudniające prowadzenie 

operacji. Także lokalna ludność nie sprzeciwiała się działaniom UNMEE. W sferze 

deklaracji politycznych strony wyrażały wolę rozwiązania konfliktu i posiadały pełną 

kontrolę nad terenami przylegającymi do TSZ. Pozytywny wpływ na prowadzenie operacji 

miało także pełne poparcie dla jej działań ze strony sąsiadów obu państw, mocarstw 

regionalnych i globalnych. Należy jednak podkreślić, że w kontekście rozpoczętej wkrótce 

globalnej wojny z terroryzmem, w tym operacji w Afganistanie i Iraku, kwestia delimitacji 

granicy etiopsko-erytrejskiej stanowiła dla większość państw i organizacji 

międzynarodowych problem poboczny. 

                                                 
1321 Tamże. 
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Tabela 6.1. Kontekst prowadzenia operacji UNMEE 
  Pozytywny Umiarkowany Negatywny 
Typ konfliktu ---  

 
  

Natężenie konfliktu ---    
 

Moment 
rozmieszczenia 

---   
 

 

Cechy otoczenia Wielkość 
populacji 

   

Powierzchnia 
obszaru 

   

Gęstość 
zaludnienia 

   

Infrastruktura 
transportowa 

   

Klimat    
 

Wola stron konfliktu do 
rozwiązania 

---    

Stosunek stron 
konfliktu do operacji 

---    

Stosunek lokalnej 
populacji do operacji 

---    

Struktury władzy 
 

---    

Policja i wojsko 
 

---    

Mocarstwa regionalne i 
sąsiedzi 

---    

Sytuacja 
międzynarodowa w 
wymiarze globalnym 

Zgodność w RB 
ONZ 

   

Inne wydarzenia    
 

Źródło: opracowanie własne. 
 

 Początkowo pozytywny kontekst prowadzenia operacji ewoluował w sposób 

niekorzystny. Wraz z upływem czasu, szczególnie po wydaniu werdyktu przez Komisję 

Graniczną, stanowiska stron stawały się coraz bardziej rozbieżne. Rząd Erytrei, 

początkowo akceptujący obecność sił międzynarodowych, wprowadzał kolejne 

ograniczenia, m.in. w zakupie paliwa na potrzeby operacji. Od 2005-2006 r. kontekst 

prowadzenia operacji nie sprzyjał wypełnieniu mandatu, gdyż dwa główne czynniki – wola 

stron do rozwiązania konfliktu i stosunek stron do operacji – zmieniły się na niekorzystne. 
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Mapa 6.1. Tymczasowa Strefa Bezpieczeństwa – obszar działania UNMEE 

 
Źródło: The Border Deadlock, Africa Confidential, <http://www.africa-confidential.com/uploads/content/eth-
erit_COL_08.jpg>, dostęp z 31.01.2015. 
 

6.2.4. Przebieg operacji – wybrane aspekty 

 Zgodnie z rekomendacjami zawartymi w raporcie Sekretarza Generalnego ONZ  

z 9 sierpnia 2000 r., rozmieszczanie UNMEE odbyło się w trzech fazach: 

a. wysłanie do Addis Abeby i Asmary oficerów łącznikowych, 

b. rozmieszczenie do 100 obserwatorów wojskowych i personelu cywilnego, 

c. rozmieszczenie głównych sił operacji pokojowej1322. 

 

W tym samym dokumencie Sekretarz Generalny zaproponował, by operacja 

składała się z elementów: politycznego, militarnego, administracyjnego, jak również 

jednostek odpowiedzianych za rozminowanie i informację publiczną. Zadaniem działu 

politycznego było utrzymywanie kontaktu z OJA, informowanie o rozwoju sytuacji 

kwatery głównej ONZ w Nowym Jorku oraz reagowanie na zmiany sytuacji, mogące mieć 

wpływ na implementację mandatu UNMEE. Komponent militarny, składający się  

z obserwatorów wojskowych oraz żołnierzy, został rozmieszczony w trzech sektorach: 

zachodnim (kwatera główna w Barentu), środkowym (Adigrat) oraz Wschodnim (Assab). 

Obserwatorzy (w liczbie ok. 60 w każdym sektorze) mieli za zadanie utrzymywanie 

kontaktów ze stronami, podejmowanie dochodzeń w przypadku incydentów oraz bieżące 
                                                 
1322 Ethiopia and Eritrea. Report of the Secretary-General, 9 August 2000, s. 7. 
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patrolowanie obszaru operacji. Żołnierze (po 890 w sektorach zachodnim i środkowym 

oraz 610 w sektorze wschodnim) odpowiadali z kolei za utrzymywanie stacjonarnych 

punktów kontrolnych oraz zapewnianie bezpieczeństwa członkom MCC1323. „Ze względu 

na słabo rozwiniętą infrastrukturę drogową, duży obszar operacji, jak również potrzeby 

patrolowe, logistyczne i ewakuacyjne, misja wymaga[ła] także znaczących zasobów 

powietrznych”1324. Biura UNMEE utworzono w Addis Abebie i Asmarze, natomiast 

regionalne kwatery główne – w Mendefera w Erytrei i Mekele w Etiopii1325. 

 Z uwagi na powszechne użycie przez obie strony min, a także spore ilości 

niewypałów, bardzo istotną rolę w ramach UNMEE przewidziano dla oddziałów 

odpowiedzialnych za rozminowanie terenu. Miny i niewypały stanowiły zagrożenie nie 

tylko dla personelu operacji, ale także dla lokalnej ludności cywilnej. Jak zakładano, akcja 

rozminowywania będzie prowadzona we współpracy z Służbą Organizacji Narodów 

Zjednoczonych ds. Min (UNMAS)1326. Wkrótce w ramach UNMEE powołano Biuro 

Koordynacyjne ds. Akcji Rozminowywania (Mine Action Coordination Office)1327. Dział 

informacji publicznej odpowiadał za rozpowszechnianie informacji o treści porozumień 

między stronami poprzez produkcję programów telewizyjnych i radiowych oraz 

utrzymywanie kontaktów z mediami. Dział ten ustanowił początkowo dwa biura – w Addis 

Abebie i Asmarze1328. 

 Pierwsze miesiące działania UNMEE dawały nadzieję na pomyślny przebieg 

operacji, a wykazywana przez obie strony wola rozwiązania sporu sprawiała, że 

perspektywa szybkiej delimitacji i demarkacji granicy wydawała się realna. Już na 

początku 2001 r. Sekretarz Generalny raportował, że wiele jednostek, w tym kluczowe 

wsparcie powietrzne, znajduje się w Etiopii i Erytrei. Rząd w Asmarze ułatwiał przy tym 

transport sprzętu przez port w Massaua. Jeszcze w grudniu 2000 r. po raz pierwszy spotkał 

się MCC, a strony otworzyły pierwsze „przejścia graniczne” dla UNMEE – miejsca,  

w których personel operacji mógł swobodnie przekraczać granicę1329. Dział informacji 

publicznej rozpoczął nadawanie krótkiego programu radiowego w kilku lokalnych 

językach w Erytrei1330. Jednak nawet wówczas pojawiały się zalążki przyszłych kwestii 

                                                 
1323 Tamże, s. 3-5. 
1324 Tamże, s. 5. 
1325 Tamże, s. 3. 
1326 Tamże, s. 5-6. 
1327 Report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea, 18 September 2000, s. 3. 
1328 Tamże, s. 6. 
1329 Progress Report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea, 12 January 2001, s. 3-4. 
1330 Report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea, 7 March 2001, S/2001/202, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2001/202>, dostęp z 4 lipca 2014, s. 5. 



503 
 

spornych – Etiopia i Erytrea nie mogły osiągnąć porozumienia w sprawie przemieszczenia 

swoich sił, ponieważ nie zgadzały się co do tego, które obszary znajdowały się pod 

etiopską administracją przed 6 maja 1998 r. Uniemożliwiało to ustanowienie tymczasowej 

strefy bezpieczeństwa. Zdarzały się także drobne incydenty, polegające na wymianie ognia 

pomiędzy oddziałami etiopskimi i erytrejskimi1331. 

 Pomimo sporów, strony przemieściły swoje siły zbrojne na pozycje przewidziane 

przez porozumienia z czerwca i grudnia 2000 r. Etiopczycy zakończyli ten proces 7 marca, 

a Erytrejczycy – 16 kwietnia 2001 r. Pozwoliło to na formalne utworzenie tymczasowej 

strefy bezpieczeństwa 18 kwietnia 2001 r., choć jej granice nie zostały dokładnie 

wytyczone. Zgodnie z porozumieniami, funkcje administracyjne w TSZ miała sprawować 

Erytrea. Oznaczało to możliwość rozmieszczenia w strefie sił policyjnych i milicyjnych, 

których uprawnienia i zadania były ograniczone do stopnia pozwalającego zachować 

zdemilitaryzowany charakter TSZ. Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego 

zawarł stosowne porozumienie z Asmarą jeszcze w kwietniu 2001 r. Po zaledwie dwóch 

miesiącach od jego podpisania, UNMEE zgłosiło 31 przypadków jego łamania,  

np. oddziały erytrejskie samowolnie ustanawiały punkty kontrolne i posiadały 

niedozwoloną broń. Erytrea utrzymywała w TSZ znaczące siły, szacowane przez UNMEE 

w czerwcu 2001 r. na 5500 milicjantów i 3100 policjantów. Oddziały te ograniczały 

swobodę poruszania się UNMEE – do połowy czerwca 2001 r. odnotowano 113 

przypadków po stronie erytrejskiej przy 30 po stronie etiopskiej1332.  

Addis Abeba od początku przejawiała nieco bardziej przychylną postawę wobec 

UNMEE. Świadczyła o tym nie tylko znacznie mniejsza liczba przypadków ograniczeń 

swobody poruszania się, ale także m.in. podpisanie 22 marca 2001 r. Porozumienia  

o Statusie Sił. Negocjacje z Erytreą w tej kwestii okazały się znacznie trudniejsze  

i ostatecznie pomiędzy rządem w Asmarze a ONZ SOFA w ogóle nie zawarto. W takiej 

sytuacji, zgodnie z rezolucją nr 1320 (2000), na terytorium Erytrei status sił 

międzynarodowych regulował raport Sekretarza Generalnego z 9 października 1990 r. pt. 

Całościowy przegląd zagadnienia operacji utrzymania pokoju we wszystkich jego 

aspektach. Modelowe porozumienie o statusie sił dla operacji pokojowych1333. „Modelowe 

                                                 
1331 Progress Report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea, 12 January 2001, s. 3-4. 
1332 Progress Report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea, 19 June 2001, S/2001/608, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2001/608>, dostęp z 5 lipca 2014, s. 1-4. 
1333 Comprehensive Review of the Whole Question of Peace-Keeping Operations in All Their Aspects. Model 
status-of-force agreement for peace-keeping operations. Report of the Secretary-General, 9 October 1990, 
Forty-fifth session of the General Assembly, A/45/594, 
<http://www.ilsa.org/jessup/jessup09/basicmats/UNsofa.pdf>, dostęp z 5 lipca 2014. 
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SOFA”, traktowane zazwyczaj jako rozwiązanie tymczasowe, z natury rzeczy 

nieprzystosowane do specyficznych uwarunkowań regionalnych (w tym przypadku – Rogu 

Afryki), obowiązywało przez cały okres działania UNMEE. 

Dla rozwiązania konfliktu pomiędzy Etiopią i Erytreą kluczowe znaczenie miały 

delimitacja i demarkacja spornego odcinka granicy. Choć spór o przebieg granicy był 

raczej pretekstem, niż rzeczywistą przyczyną dwuletniego konfliktu zbrojnego, brak zgody 

w tej kwestii stawiał pod znakiem zapytania cały proces pokojowy. Etiopia i Erytrea, 

uznając za własne określone części strefy przygranicznej, uważały za uzasadnione 

utrzymywanie w niej oddziałów wojskowych, co z kolei zwiększało ryzyko wystąpienia 

incydentów zbrojnych i ponownego wybuchu konfliktu. Przewidziana przez porozumienie 

z grudnia 2000 r. Komisja Graniczna rozpoczęła prace 20 lutego 2001 r., a na jej czele 

stanął sir Elihu Lauterpacht1334. Po kilkunastu miesiącach, 13 kwietnia 2002 r., Komisja 

podjęła decyzję o delimitacji granicy1335. Dowództwo UNMEE opracowało wówczas plan 

działania operacji podczas przekazywania sobie przez strony poszczególnych części 

terytorium. Zakładano, że rozmieszczenie sił międzynarodowych w przeznaczonych do 

transferu obszarach zostanie zwiększone, tak by zapewnić dokładną kontrolę całego 

procesu. Następnie, strona wycofująca się miała przystąpić do przemieszczenia swoich sił 

zbrojnych, policji oraz administracji cywilnej, a UNMEE miała na bieżąco weryfikować te 

działania. Kolejny krok stanowić miało wprowadzenie na dany obszar sił zbrojnych, policji 

i administracji cywilnej strony przeciwnej. Ostatnim etapem przekazywania terenu miał 

być powrót ludności cywilnej, wspieranej przez agencje humanitarne ONZ oraz oddziały 

UNMEE odpowiedzialne za rozminowanie terenu1336. Cztery miesiące po wydaniu decyzji 

przez Komisję, na mocy rezolucji nr 1430 (2002) z 14 sierpnia 2002 r. Rada 

Bezpieczeństwa ONZ poszerzyła mandat UNMEE o zadania związane ze wspieraniem 

BC1337. 

 Strony początkowo zaakceptowały decyzję delimitacyjną Komisji Granicznej, lecz 

wkrótce zaczęły zgłaszać doń zastrzeżenia. Oponowała przede wszystkim Etiopia, której 

władze stwierdziły, że zaproponowana przez BC linia graniczna powinna zostać 

zrewidowana tak, by uwzględniała uwarunkowania lokalne. We wrześniu 2003 r. premier 

Etiopii, Meles Zenawi, nazwał decyzję BC „całkowicie nielegalną, niesprawiedliwą  
                                                 
1334 Progress Report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea, 19 June 2001, s. 11-12. 
1335 Report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea, 10 July 2002, S/2002/744, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2002/744>, dostęp z 5 lipca 2014, s. 1. 
1336 Tamże, s. 3. 
1337 United Nations Security Council Resolution 1430 (2002), 14 August 2002, S/RES/1430 (2002), 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1430(2002)>, dostęp z 5 lipca 2014. 
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i nieodpowiedzialną”1338. Erytrea zgodziła się z decyzją Komisji, słusznie podnosząc, że 

strony zobowiązały się do uznania jej za ostateczną i wiążącą. Strony nie doszły do 

porozumienia w kwestii przebiegu granicy, a Komisja Graniczna stopniowo ograniczała 

swoją aktywność i od 2004 r. w praktyce nie podejmowała znaczących działań. Ostatnia 

próba zachęcenia stron do wprowadzenia w życie decyzji Komisji została podjęta  

w listopadzie 2006 r. BC wydała wówczas oświadczenie, że jeśli w okresie roku (do końca 

listopada 2007 r.) strony nie osiągną porozumienia w kwestii fizycznej demarkacji, 

Komisja zakończy działanie, a granica zostanie uznana za wytyczoną na postawie 

współrzędnych na mapach (tzw. „wirtualna demarkacja”). Po tej dacie BC przestała 

funkcjonować1339. 

 Spory wokół decyzji Komisji Granicznej miały znaczący wpływ na przebieg 

operacji, ponieważ impas w kwestii delimitacji i demarkacji zwiększał napięcie między 

stronami. Okresowo zdarzały się incydenty z udziałem żołnierzy obu stron lub 

społeczności lokalnych, wypasających bydło na obszarze o nieokreślonej przynależności 

państwowej. Choć rozwiązywanie konfliktów pomiędzy mieszkańcami TSZ i terenów 

przyległych nie mieściło się w mandacie UNMEE, dowództwo operacji starało się łagodzić 

spory, by te nie przerodziły się w poważniejsze starcia. Przyjętymi metodami działania 

były tu angażowanie przedstawicieli władz oraz zwiększenie liczby patroli1340. 

Uwzględniając konfliktogenny potencjał stosunków pomiędzy lokalnymi społecznościami, 

UNMEE skupiała się na wypełnianiu zadań mandatowych, czyli głównie obserwacji 

działań militarnych obu stron w pobliżu TSZ oraz strzeżeniu zdemilitaryzowanego 

charakteru strefy. Zadania te realizowano poprzez „[…] zwiad powietrzny i patrole 

naziemne w strefie, jak również częste inspekcje składów broni milicji i policji oraz 

utrzymywanie punktów kontrolnych i stałych patroli w różnych strategicznych 

lokalizacjach”1341. 

 W początkowych latach działania UNMEE bardzo istotnym aspektem było 

prowadzenie akcji rozminowywania terenu. Za działania te odpowiadało wspomniane 

Biuro Koordynacyjne, które współpracowało z UNMAS oraz organizacją pozarządową – 

                                                 
1338 Special Report of the Secretary-General on the United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea, 7 April 
2008, S/2008/226, <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2008/226>, dostęp z 5 lipca 
2008, s. 4-5. 
1339 Tamże, s. 5-7. 
1340 Progress Report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea, 20 December 2002, S/2002/1393, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2002/1393>, dostęp z 5 lipca 2014, s. 1. 
1341 Progress Report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea, 6 March 2003, S/2003/257, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2003/257>, dostęp z 5 lipca 2014, s. 1. 
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HALO Trust1342. W ramach UNMEE rozminowanie prowadzili głównie Słowacy, 

Banglijczycy i Kenijczycy, a w latach późniejszych – po wycofaniu Słowaków w połowie 

2004 r. – także prywatni kontraktorzy1343. Początkowo problemem był brak informacji  

o dokładnych miejscach umieszczenia min. Pomimo wcześniejszych zobowiązań, strony 

zwlekały z przekazaniem UNMEE szczegółowych map i uczyniły to dopiero po roku 

działania operacji1344. Miny stanowiły zagrożenie zarówno dla ludności cywilnej, jak  

i personelu – np. 18 sierpnia 2001 r. ośmiu żołnierzy z jordańskiego kontyngentu sił 

pokojowych zostało rannych, gdy ich pojazd najechał na minę w sektorze zachodnim1345. 

Niemal w każdym raporcie, obejmującym kilkumiesięczne okresy czasu, Sekretarz 

Generalny donosił o ofiarach cywilnych. Z uwagi na to, działania UNMEE nie ograniczały 

się jedynie do rozminowania – personel operacji prowadził także akcje uświadamiające, 

które miały na celu wskazanie lokalnej populacji zagrożeń związanych z występowaniem 

min1346. 

 UNMEE prowadziła także działania informacyjne, polegające przede wszystkim na 

popularyzacji zapisów porozumień z czerwca i grudnia 2000 r. Jak wspomniano, biura 

informacyjne mieściły się w Addis Abebie i Asmarze. Z uwagi na zapotrzebowanie 

lokalnej ludności, w 2002 r. analogiczne centra utworzono w Mekele w Etiopii i Barentu w 

Erytrei1347. Innymi metodami prowadzenia polityki informacyjnej były: nadawanie 

programów radiowych (jedynie w Erytrei, Etiopia przez lata nie wyrażała na to zgody), 

produkcja materiałów telewizyjnych (np. filmu dokumentalnego Next step to peace), 

wydawanie gazety UNMEE News, organizowanie briefingów dla mediów1348. 

Umożliwianie mieszkańcom swobodnego dostępu do informacji budziło zastrzeżenia obu 

państw, przede wszystkim Erytrei. Władze tego państwa stosowały utrudnienia w dostępie 

do centrów w Asmarze i Barentu, co w drugiej połowie 2003 r. skłoniło UNMEE do ich 

zamknięcia1349. 

                                                 
1342 Report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea, 18 September 2000, s. 3-4. 
1343 Report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea, 5 September 2001, S/2001/843, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2001/843>, dostęp z 5 lipca 2014, s. 3 oraz 
Progress Report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea, 7 July 2004, S/2004/543, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2004/543>, dostęp z 5 lipca 2014, s. 4. 
1344 Report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea, 5 September 2001,, s. 3. 
1345 Tamże, s. 3. 
1346 Report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea, 18 September 2000, s. 4. 
1347 Progress Report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea, 20 December 2002, s. 6. 
1348 Progress Report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea, 23 June 2003, S/2003/665, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2003/665>, dostęp z 7 lipca 2014, s. 7. 
1349 Progress Report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea, 19 December 2003, s. 7. 
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 Ograniczanie możliwości prowadzenia polityki informacyjnej było jednym  

z symptomów szerszego zjawiska – wprowadzania coraz większej ilości restrykcji, 

utrudniających prowadzenie operacji. Restrykcje narastały równocześnie z przedłużającym 

się impasem w kwestii demarkacji granicy i wiązały się ze zwiększającą się obecnością 

wojskową w pobliżu TSZ, przede wszystkim ze strony Erytrei. Przez pierwsze pięć lat rząd 

w Asmarze wprowadzał rozmaite ograniczenia w ruchu lądowym. W październiku 2005  

r. Erytrea zakazała lotów helikopterów UNMEE. W wyniku tej decyzji „misja była  

w stanie monitorować tylko 40% terytorium w obrębie strefy odpowiedzialności. 

Dodatkowo, 18 z 40 punktów obserwacyjnych i miejsc rozmieszczenia, głównie tych 

znajdujących się w odosobnionych obszarach, musiało zostać opuszczonych z uwagi na 

trudności w ich utrzymaniu”1350. W grudniu 2005 r. rząd w Asmarze zażądał, by obywatele 

USA, Kanady, Rosji i państw europejskich opuścili terytorium państwa w przeciągu 

dziesięciu dni1351. Także personel innej narodowości padał ofiarą restrykcji – np. we 

wrześniu 2006 r. Erytrea uznała czterech członków UNMEE za persona non grata1352. 

Jeszcze w 2006 r. Erytrea odmówiła również współpracy z Azouzem Ennifarem, który  

w zamyśle Sekretarza Generalnego miał zastąpić Josepha Legwailę na stanowisku 

Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego1353. We wrześniu 2006 r. władze  

w Asmarze poinformowały, że UNMEE będzie mogła zakupywać do 200 000 litrów 

paliwa, co – biorąc pod uwagę faktyczne zapotrzebowanie (ok. 340 000 litrów) – 

oznaczało trudności logistyczne i wymuszało ograniczenie liczby patroli1354. W połowie 

2007 r. Sekretarz Generalny szacował, że Erytrea utrzymywała ok. 45 stałych i trwałych 

(trwających od co najmniej pół roku) restrykcji1355.  

 „Poza nielicznymi drobnymi incydentami i okresami napięcia, ogólna sytuacja  

w tymczasowej strefie bezpieczeństwa i wokół niej pozostawała stosunkowo spokojna  

i stabilna do października 2006 r., kiedy uzbrojeni żołnierze Erytrejskich Sił Obronnych 

wkroczyli do zachodniego sektora strefy wraz z czołgami i artylerią”1356. Po pewnym 

                                                 
1350 Report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea, 3 January 2006, s. 1-2. 
1351 Tamże, s. 3. 
1352 Report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea, 19 September 2006, S/2006/749, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2006/749>, dostęp z 6 lipca 2014, s. 3. 
1353 Special Report of the Secretary-General on the United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea, 15 
December 2006, S/2006/992, <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2006/992>, dostęp  
z 5 lipca 2014, s. 3. 
1354 Tamże, s. 2. 
1355 Report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea, 18 July 2007, S/2007/440, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2007/440>, dostęp z 6 lipca 2014, s. 3. 
1356 Special Report of the Secretary-General on the United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea, 7 April 
2008, s. 7. 
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czasie część oddziałów erytrejskich wycofała się z TSZ, lecz około 2000 żołnierzy 

pozostało wewnątrz strefy, a rząd w Asmarze tłumaczył ich obecność koniecznością 

pomocy przy zbiorach1357. Strony zaczęły przyjmować wyraźnie konfrontacyjną postawę  

i nie wykazywały woli współpracy. O braku chęci porozumienia świadczy fakt, że MCC – 

organ, który miał stanowić forum konsultacji i środek budowy zaufania – nie zbierał się od 

połowy 2006 r. Do tego czasu Komisja zebrała się 37-krotnie, lecz podczas jej obrad nie 

wypracowano żadnych przełomowych rozwiązań1358. 

 Utrzymujące się ograniczenia w swobodzie działania UNMEE, coraz bardziej 

napięte stosunki pomiędzy Etiopią i Erytreą oraz brak postępów w kwestii demarkacji 

granicy skłoniły ONZ do rozważania różnych opcji przyszłego działania sił pokojowych  

w regionie. W raporcie z 3 stycznia 2006 r. Sekretarz Generalny przedstawił zasady 

zaangażowania ONZ: przestrzeganie przez strony założeń porozumienia z Algieru, pełna 

współpraca stron z UNMEE, poszanowanie międzynarodowego charakteru UNMEE, 

rozdzielenie sił zbrojnych stron, zapobieganie eskalacji konfliktu, gotowość kontrybutorów 

do wysyłania wojsk do Etiopii i Erytrei oraz utrzymywanie komunikacji stron pomiędzy 

sobą oraz stron z UNMEE. Sekretarz Generalny przedstawił przy tym następujące opcje 

przyszłości UNMEE:  

a. utrzymanie dotychczasowego mandatu i liczebności operacji,  

b. ograniczenie obecności w Asmarze i przeniesienie większości działów do Addis 

Abeby,  

c. przekształcenie UNMEE w misję obserwacyjną,  

d. rozmieszczenie sił prewencyjnych na terenach zajmowanych przez Etiopię, 

e. przekształcenie UNMEE w misję łącznikową, 

f. całkowite wycofanie UNMEE1359. 

 

Ostatecznie Rada Bezpieczeństwa zdecydowała o utrzymaniu dotychczasowego 

mandatu UNMEE, przy równoczesnym ograniczeniu liczebności personelu do 2300,  

w tym 230 obserwatorów wojskowych. Stosowną rezolucję nr 1681 (2006) przyjęto  

                                                 
1357 Special Report of the Secretary-General on the United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea, 15 
December 2006, s. 2. 
1358 Special Report of the Secretary-General on the United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea, 7 April 
2008, s. 3. 
1359 Report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea, 3 January 2006, S/2006/1, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2006/1>, dostęp z 4 lipca 2014, s. 6-8. 
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31 maja 2006 r.1360 Już pół roku później, wobec utrzymujących się restrykcji, nałożonych 

głównie przez Erytrejczyków, Sekretarz Generalny zaproponował następujące opcje: 

a. zmniejszenie liczby personelu z 2300 do 1700 przy utrzymaniu zdolności 

obserwacyjnych, 

b. zmniejszenie liczby personelu z 2300 do 1700 oraz przemieszczenie większości 

personelu i wyposażenia na stronę etiopską, 

c. przekształcenie UNMEE w misję obserwacyjną, składającą się z 640 żołnierzy  

i 160 obserwatorów wojskowych, 

d. przekształcenie UNMEE w misję łącznikową z biurami w Addis Abebie  

i Asmarze1361.  

 

W dniu 30 stycznia 2007 r. Rada Bezpieczeństwa na mocy rezolucji nr 1741 (2007) 

zmniejszyła liczebność personelu UNMEE do 1700 żołnierzy i obserwatorów 

wojskowych1362. Kroki przedsięwzięte przez ONZ, jak również akceptacja decyzji Komisji 

Granicznej przez Etiopię (8 czerwca 2007 r.), nie wpłynęły na spadek napięcia na linii 

Addis Abeba-Asmara. Obie strony zwiększały liczbę żołnierzy i sprzętu w obszarze 

przygranicznym, a postawa Erytrei wobec UNMEE stawała się coraz bardziej wroga1363. 

Powtarzały się incydenty, polegające na zatrzymaniach patroli sił międzynarodowych oraz 

wydaleniach personelu UNMEE i ONZ z państwa. Pod koniec 2007 r. Erytrea w ogóle 

wstrzymała dostawy paliwa dla UNMEE, co doprowadziło do dalszego zmniejszenia 

liczby patroli, z 60 do 20 dziennie. Obecność sił międzynarodowych w Erytrei stawał się 

niemożliwa. Próbę rozwiązania sytuacji podjął Sekretarz Generalny, który wysłał w teren 

działania operacji misję techniczną, mającą zaplanować przemieszczenie sił 

międzynarodowych do Etiopii. Rząd w Asmarze uniemożliwił wysłannikom ONZ wjazd 

do Erytrei, co utrudniło ocenę sytuacji. Pomimo to zdołano opracować plan 

przemieszczenia do Etiopii 1375 członków personelu UNMEE. Addis Abeba wyraziła 

zgodę na obecność większej liczby żołnierzy i obserwatorów wojskowych na swoim 

terytorium, co dawało nadzieję na możliwość kontynuowania operacji. Erytrea odmówiła 

jednak współpracy – przekroczenie granicy umożliwiono jedynie sześciu pojazdom  

                                                 
1360 Report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea, 19 September 2006, s. 3. 
1361 Special Report of the Secretary-General on the United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea, 15 
December 2006, s. 5-7. 
1362 United Nations Security Council Resolution 1741 (2007), 30 January 2007, S/RES/1741 (2007), 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1741(2007)>, dostęp z 6 lipca 2007. 
1363 Report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea, 18 July 2007, S/2007/440, 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2007/440>, dostęp z 6 lipca 2014, s. 1-4. 
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z niewielką liczbą żołnierzy i sprzętu1364. Utrudnianie prowadzenia UNMEE służyło 

prawdopodobnie skłonieniu ONZ do zakończenia operacji – sam Afewerki stwierdził, że 

obecność sił międzynarodowych przedłuża okupację terytorium Erytrei przez Etiopię1365. 

 Ograniczanie możliwości przemieszczenia personelu i wyposażenia UNMEE do 

Etiopii wymusiło zmianę planów ONZ – postanowiono, że siły międzynarodowe zostaną 

przegrupowane w Amarze i Assabie. Proces ten rozpoczął się 17 lutego 2008 r. Armia 

erytrejska utrudniała transport ludzi i sprzętu, przede wszystkim poprzez niedostarczanie 

paliwa1366. Ostatecznie dowództwo operacji zdołało skupić personel w punktach 

docelowych. Wobec braku zmiany postawy rządu w Asmarze, podjęto decyzję  

o „czasowym przemieszczeniu” żołnierzy do swoich państw, co oznaczało de facto 

wycofanie oddziałów z Erytrei. Na początku marca 2008 r. w Erytrei przebywało zaledwie 

164 żołnierzy, zabezpieczających wyposażenie, jak również niewielka grupa cywilów, 

których zadaniem było utrzymywanie kontaktów z władzami. W Etiopii pozostawało 212 

żołnierzy i 90 obserwatorów wojskowych. Rząd w Addis Abebie twierdził jednak, że 

rozmieszczenie UNMEE wyłącznie na terytorium Etiopii (bez równoczesnej obecności  

w Erytrei), nie będzie akceptowane w dłuższej perspektywie czasowej. Osiągnąwszy swój 

cel, pod koniec marca 2008 r. władze Erytrei zadeklarowały, że udzielą pomocy  

w transporcie wyposażenia UNMEE z TSZ do portów Assab i Massaua1367. 

 W raporcie z 7 kwietnia 2008 r. Sekretarz Generalny przedstawił cztery opcje 

przyszłości UNMEE: (a) zniesienie restrykcji przez Erytreę i powrót do realizacji mandatu, 

(b) zakończenie operacji, (c) przekształcenie w małą misję obserwacyjną, (d) utworzenie 

biur łącznikowych w Addis Abebie i Asmarze1368. Z uwagi na to, że rząd w Asmarze nie 

wyrażał woli współpracy z ONZ, opcja pierwsza była bardzo mało prawdopodobna. 

Oznaczało to, że zakończenie działania UNMEE jako operacji utrzymania pokoju ze 

znaczącym komponentem wojskowym jest bliskie. Rada Bezpieczeństwa przychyliła się 

                                                 
1364 Special Report of the Secretary-General on the United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea, 3 March 
2008, S/2008/145, <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2008/145>, dostęp z 5 lipca 
2014, s. 1-4. 
1365 Special Report of the Secretary-General on the United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea, 7 April 
2008, s. 9-10. 
1366 Special Report of the Secretary-General on the United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea, 3 March 
2008, s. 4-6. 
1367 Special Report of the Secretary-General on the United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea, 7 April 
2008, s. 8-10. 
1368 Tamże, s. 11. 
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do drugiej z propozycji Sekretarza Generalnego i w rezolucji nr 1827 z 30 lipca 2008  

r. zdecydowała, że UNMEE zostanie zakończona 31 lipca 2008 r.1369 

  

6.2.5. Ocena realizacji mandatu 

 Operacja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Etiopii i Erytrei była prowadzona 

przez osiem lat, od lipca 2000 do lipca 2008 r. W tym okresie nie doszło do wznowienia 

konfliktu pomiędzy Etiopią i Erytreą – zdołano więc utrzymać w mocy porozumienia  

z czerwca i grudnia 2000 r. Równocześnie, przyczyny tego konfliktu nie zostały 

wyeliminowane. Pomimo delimitacji granicy przez Komisję Graniczną, nigdy nie 

przeprowadzono jej demarkacji. Stosunki na linii Addis Abeba-Asmara pozostawały 

napięte, a stworzona w celach konsultacyjnych i mająca spełniać rolę środka budowy 

zaufania Wojskowa Komisja Koordynacyjna była forum bezowocnych dyskusji. UNMEE 

została wycofana nie z uwagi na wypełnienie mandatu, lecz ze względu na otwarcie wrogą 

postawę jednej ze stron. W tym kontekście Rada Bezpieczeństwa była zakładniczką woli 

rządu Erytrei, niezadowolonego z braku zgody Etiopii na werdykt Komisji Granicznej. 

 Przykład UNMEE pokazuje, w jak dużym stopniu przebieg operacji pokojowych 

ONZ uzależniony jest od zgody państw, na terytorium których są prowadzone. Organizacja 

pozostawała bezradna wobec kolejnych, coraz bardziej dotkliwych, restrykcji nakładanych 

przez Erytreę i w mniejszym stopniu – Etiopię. Rząd w Asmarze ignorował prośby ONZ  

o zawarcie porozumienia o statusie sił, a następnie skutecznie utrudniał prowadzenie 

operacji. Brak zgody na wykonywanie lotów przez śmigłowce UNMEE oznaczało 

znaczące ograniczenie możliwości monitorowania sytuacji w TSZ. Zmniejszenie dostaw 

paliwa unieruchomiło część personelu, zmuszając dowództwo operacji do oparcia zadań 

weryfikacyjnych na stacjonarnych punktach kontrolnych i nielicznych patrolach. Próby 

skłonienia Erytrei do współpracy były całkowicie nieudane. 

 Działając w warunkach ograniczonej woli współpracy stron, UNMEE stosunkowo 

dobrze wywiązała się ze swoich wąsko zarysowanych zadań. Rada Bezpieczeństwa nie 

nadała operacji uprawnień do wymuszenia podporządkowania Etiopii i Erytrei zapisom 

porozumień pokojowych. Mandat UNMEE obejmował monitorowanie i weryfikację, a nie 

obronę tymczasowej strefy bezpieczeństwa przed naruszeniem przez jedną z armii. 

Zadania te były realizowane na miarę możliwości, warunkowanych przez działania stron. 

                                                 
1369 United Nations Security Council Resolution 1827 (2008), 30 July 2008, S/RES/ 1827 (2008), 
<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/443/91/PDF/N0844391.pdf?OpenElement>, dostęp  
z 7 lipca 2014. 
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UNMEE skutecznie prowadziła akcję rozminowania terenu TSZ, współpracując przy tym 

z organizacjami pozarządowymi. Za pozytywny aspekt działania operacji należy także 

uznać wdrażanie projektów szybkiego wpływu (quick impact projects), dzięki którym 

odpowiadano na potrzeby zgłaszane przez ludność lokalną i tym samym budowano 

pozytywny wizerunek sił pokojowych. UNMEE wspierała również program wymiany 

jeńców, powroty IDPs i uchodźców. Najlepsze efekty dowództwo operacji osiągnęło  

w dziedzinach, które nie budziły kontrowersji zwaśnionych stron. 

W ramach UNMEE, w stosunkowo wysokim stopniu zrealizowano zadania 

bazowe. Większość autoryzowanego personelu została zgromadzona i rozmieszczona  

w ciągu kilku miesięcy po przyjęciu rezolucji nr 1312 i 1320 (2000). ONZ zdołała 

zapewnić personelowi odpowiedni poziom ochrony – w trakcie ośmiu lat operacji śmierć 

poniosło 13 żołnierzy oraz 7 pracowników cywilnych (3 międzynarodowych  

i 4 lokalnych). Zagrożenie życia i zdrowia personelu wynikało głównie z występowania 

min, a nie z działań regularnych armii lub grup zbrojnych przeciwko UNMEE. Podczas 

prowadzenia operacji nie odnotowano również poważniejszych przypadków naruszania 

kultury organizacyjnej, czyli nadużyć wobec ludności cywilnej, przykładów 

niewłaściwego zachowania, przestępstw popełnianych przez personel. Wysoko ocenić 

należy działania z zakresu informacji publicznej. Co interesujące, z czasem UNMEE stała 

się zakładniczką swojego sukcesu – zainteresowanie materiałami informacyjnymi ze 

strony ludności cywilnej było tak duże, że autorytarne reżimy ograniczyły możliwości ich 

dystrybucji, m.in. nakazując zamknięcie punktów informacyjnych UNMEE. Postrzeganie 

UNMEE jako wiarygodnego źródła informacji świadczy o zaufaniu, jakim operacja została 

obdarzona przez ludność cywilną. Ponadto, UNMEE skutecznie wspierała działanie innych 

struktur, w tym Komisji Granicznej. 

Zadaniem bazowym, które zdołano zrealizować tylko w niewielkim stopniu, było 

zapewnienie swobody poruszania się personelu. Restrykcje w tej dziedzinie narastały wraz 

z upływem czasu. W znaczący sposób wpływało to na możliwości wypełniania innych 

obowiązków wynikających z mandatu, w tym przede wszystkim – monitorowania 

implementacji porozumienia pokojowego. Obecność UNMEE nie powstrzymała stron 

przed eskalacją napięcia i nie przyczyniła się do zaakceptowania werdyktu Komisji 

Granicznej. Równocześnie, konflikt nie rozprzestrzenił się ani geograficznie (o nowe 

obszary), ani podmiotowo (o nowych aktorów). Ponadto, UNMEE dokładało starań, by 

strony pozostawały ze sobą w stałym kontakcie. Zadania z grupy utrzymania pokoju 

należy uznać za częściowo zrealizowane. Sukcesem UNMEE była natomiast akcja 
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rozminowywania, prowadzona przez wiele lat, pomimo początkowych trudności 

wynikających z ograniczonej współpracy stron. 

 
Tabela 6.2. Ocena realizacji mandatu przez UNMEE 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Grupa zadań Zadanie Realizowanie 
zadania 

Realizacja celu 

Zadania z 
zakresu 
utrzymania 
pokoju 

Monitorowanie przestrzegania 
porozumienia o zawieszeniu 
broni lub implementacji 
porozumienia pokojowego 

Tak Częściowo 

Ułatwianie stronom 
utrzymywania kontaktów, w 

tym aktywny udział (np. 
przewodniczenie) w gremiach 
istotnych z punktu widzenia 

porozumień (np. komisji 
monitorującej zawieszenie 

broni)  

Tak Częściowo 

Zapobieganie rozszerzaniu 
konfliktu na nowe obszary 

Tak Tak 

Zapobieganie rozszerzaniu 
konfliktu o nowe podmioty 

Tak Tak 

Zadania z 
zakresu 
budowania 
pokoju i 
budowania 
państwa 

Rozminowanie Tak Tak 

Zadania 
bazowe 

Zgromadzenie personelu 
przewidzianego w mandacie 

Tak Częściowo 

Ochrona personelu, sprzętu i 
obiektów operacji 

Tak Tak 

Zapewnienie swobody 
prowadzenia operacji, w tym 

swobody poruszania się 

Tak Częściowo 

Wspieranie działań innych 
jednostek organizacji 

autoryzującej 

Tak Częściowo 

Prowadzenie działań z zakresu 
informacji publicznej 

Tak Częściowo 

Przestrzeganie norm 
organizacyjnych (kultury 

organizacji) przez personel 

Tak Tak 

Utrzymywanie relacji z 
ludnością cywilną 

Tak Tak 
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6.2.6. Wpływ UNMEE na przebieg konfliktu – rozumowanie przeciwfaktyczne 

 UNMEE stanowiła część szerszego pakietu przyczynowego, który sprawił, że spór 

graniczny pomiędzy Etiopią i Erytreą nie powrócił do fazy otwartego konfliktu zbrojnego. 

Za najważniejsze elementy pakietu należy uznać: 

- wyczerpanie obu państw wysiłkiem wojennym z lat 1998-2000, 

- wzrost wymiany handlowej i inwestycji innych państw w Etiopii, szczególnie ChRL, 

USA i państw arabskich. Wznowienie walk zagroziłoby interesom tych podmiotów, 

mogłoby również zaburzyć dynamiczny wzrost gospodarczy, odnotowywany w pierwszej 

dekadzie XXI w. 

- zaangażowanie USA – w okresie pozimnowojennym w strategicznym interesie Stanów 

Zjednoczonych leży występowanie stabilności w Rogu Afryki. Ze względu na to, 

Amerykanie zaangażowali się w wysiłki na rzecz zakończenia konfliktu etiopsko-

erytrejskiego, podejmując próby mediacji i wspierając wysiłki Abdelaziza Boutefliki. 

Ponadto, USA jeszcze przed 11 września 2001 r. rozpoczęły przygotowania do utworzenia 

bazy wojskowej w Afryce. Zarówno Etiopia, jak i Erytrea, były brane pod uwagę  

w polityczno-wojskowych kalkulacjach administracji Busha. Rozpoczęcie Globalnej 

Wojny z Terroryzmem (Global War on Terror, GWOT) po zamachach terrorystycznych  

w Nowym Jorku i Waszyngtonie zwiększyło znaczenie pokojowych stosunków w Rogu 

Afryki dla USA. Elementem stabilizujących kompleks bezpieczeństwa regionalnego było 

założenie przez Amerykanów bazy Camp Lemonnier w Dżibuti w 2001 r., 

 - proces przekształcenia Organizacji Jedności Afrykańskiej w Unię Afrykańską – jeszcze 

w trakcie konfliktu z lat 1998-2000 padały propozycje rewitalizacji procesu integracji  

w ramach kontynentu afrykańskiego. Jednym z głównych aspektów, na który położono 

wówczas nacisk, była problematyka pokoju i bezpieczeństwa, w tym zapobiegania  

i reagowania na konflikty zbrojne. Unia Afrykańska zapowiedziała prowadzenie operacji 

pokojowych. Siedzibą nowej organizacji została Addis Abeba, a więc stolica państwa 

zaangażowanego w analizowany konflikt. W tych warunkach Etiopia, aspirująca do roli 

przywódcy regionalnej wspólnoty, musiała poszukiwać pokojowego rozwiązania sporu 

granicznego z Erytreą. Koszty polityczne wznowienia działań wojennych byłyby dla rządu 

Melesa niewspółmiernie wysokie w stosunku do potencjalnych korzyści, 

- prowadzenie „wojny zastępczej” w Somalii – Addis Abeba i Asmara wspierały 

faworytów w walce o władzę w Somalii. Państwo to stało się zastępczą areną walki, co 

zmniejszyło napięcie na granicy etiopsko-erytrejskiej, 



515 
 

- ryzyko polityczne dla rządu Melesa – w Etiopii po wyborach w 2005 r. doszło do 

masowych protestów opozycji, która oskarżała władze o fałszerstwa wyborcze. Nowy 

konflikt, o charakterze podobnym do wojny z lat 1998-2000 (tysiące zabitych, duże 

wydatki na zbrojenia, bombardowanie miast przez Erytrejczyków), mógłby doprowadzić 

do wzrostu społecznego niezadowolenia i zwiększyć poparcie dla ugrupowań 

opozycyjnych. 

 

W kontekście powyższych wydarzeń i procesów, wpływ UNMEE na utrzymanie 

pokoju pomiędzy Etiopią i Erytreą należy uznać za ograniczony. Obecność sił 

międzynarodowych i ustanowienie przez nie tymczasowej strefy bezpieczeństwa znacząco 

zmniejszyły prawdopodobieństwo wystąpienia incydentów zbrojnych, mogących 

skutkować wybuchem walk. Dowództwo UNMEE podejmowało próby – początkowo 

skuteczne – ustanowienia roboczych kontaktów pomiędzy stronami. Pozwoliło to na 

wzrost zaufania, lecz w bardzo ograniczonym zakresie. Addis Abeba i Asmara wzajemnie 

testowały swoje potencjały, gromadząc coraz liczniejsze oddziały w obszarze 

przygranicznym. Gdy siły międzynarodowe zaczęły być uważane przez obie strony za 

przeszkodę, możliwości ich działania zostały ograniczone za pomocą restrykcji  

w swobodzie poruszania się oraz zmniejszenia dostaw paliwa. UNMEE została 

„wypchnięta” z TSZ, lecz pomimo to w ciągu sześciu lat po wycofaniu Misji pomiędzy 

Etiopią i Erytreą nie doszło do nowego konfliktu. Wpływ operacji na charakter  

i występowanie sporu na linii Addis Abeba – Asmara, należy uznać za niewielki. Bez 

obecności UNMEE eskalacja sporu w kierunku otwartego konfliktu zbrojnego byłaby 

mniej prawdopodobna tylko w nieznacznym stopniu. 

 

6.3. Stosunki etiopsko-erytrejskie po wycofaniu UNMEE 
Jeszcze podczas prowadzenia UNMEE, nowym teatrem sporu etiopsko-

erytrejskiego została Somalia. Oba państwa wspierały swoich faworytów w walce  

o władzę. Meles wspomagał Tymczasowy Rząd Federalny, natomiast Afewerki – Unię 

Trybunałów Islamskich. Proces ten trwał także po wycofaniu UNMEE, lecz wobec 

narastających problemów wewnętrznych Erytrei stopniowo tracił na sile od początku 

drugiej dekady XXI w. Rząd w Asmarze wspierał Al Shabaab w coraz bardziej 

ograniczony sposób, a wyraźną przewagę uzyskały siły AMISOM (w skład których od 

2014 r. wchodziły wojska etiopskie) i somalijskich stałych instytucji władzy. 
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 Po zakończeniu operacji UNMEE, napięcie między oboma państwami 

utrzymywało się w dalszym ciągu, np. na przełomie 2009 i 2010 r. doszło do kolejnych, 

niewielkich starć1370. W 2011 r. Etiopia zadeklarowała, że będzie wspierać grupy 

opozycyjne, dążące do obalenia Isaiasa Afewerkiego. Z kolei w marcu 2012 r. media 

donosiły o prawdopodobnym ataku armii etiopskiej na erytrejskie bazy w regionie 

przygranicznym. Rząd w Addis Abebie oskarżał Asmarę o to, że ośrodki te stanowią 

schronienie dla grup podejmujących działania zbrojne na terytorium Etiopii1371. Konflikt 

graniczny pozostaje więc nierozstrzygnięty. Należy również dodać, że zerwane podczas 

wojny w latach 1998-2000 powiązania gospodarcze nie zostały odnowione. Etiopia 

prowadzi wymianę handlową głównie przez port w Dżibuti, a w marcu 2013 r. została 

jednym z udziałowców projektu infrastrukturalnego LAPSSET (Lamu Port - South Sudan - 

Ethiopia Transport Corridor). Zakłada on m.in. budowę linii kolejowej i autostrady  

z Addis Abeby do kenijskiego portu Lamu, który ma stanowić alternatywne „okno na 

świat” dla Etiopii1372. 

  

                                                 
1370 Eritrea says it killed 10 Ethiopian troops, Reuters, 03.01.2013, 
<http://www.reuters.com/article/2010/01/03/ozatp-eritrea-ethiopia-idAFJOE60206K20100103>, dostęp  
z 11.02.2013. 
1371 Ethiopia profile - Timeline, BBC News, 22.09.2012, <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-
13351397>, dostęp z 11.02.2013. 
1372 Lamu port project launched for South Sudan and Ethiopia, BBC News, 2 March 2012, 
<http://www.bbc.com/news/world-africa-17231889>, dostęp 14.12.2014. Więcej o projekcie LAPSSET:  
K. Tlałka, Implikacje projektu infrastrukturalnego…. 
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Zakończenie 
 

 Zakończenie zimnej wojny wyznaczyło początek dynamicznych zmian w porządku 

międzynarodowym. Ze względu na powiązanie poziomów globalnego, regionalnego  

i wewnątrzpaństwowego, rozpad ZSRR i przejęcie dominującej roli w systemie przez USA 

wpłynęły na transformację stosunków międzynarodowych w wielu regionach świata. Róg 

Afryki doświadczył szczególnie burzliwych przemian – w 1991 r. w Etiopii upadł reżim 

Mengistu, a w Somalii – Siada Barre; dwa lata wcześniej w ogarniętym wojną domową 

Sudanie władzę przejęli wojskowi, wspierani przez fundamentalistów islamskich. W 1993 

r. niepodległość uzyskała Erytrea. Wydarzenia te determinowały rozwój sytuacji  

w subregionie w kolejnych latach – w Somalii postępował upadek państwowości, co 

oddziaływało na bezpieczeństwo jej sąsiadów; w 1998 r. wybuchła wojna etiopsko-

erytrejska; secesjoniści z południa Sudanu prowadzili natomiast walkę przeciwko 

reżimowi w Chartumie. Pierwsza dekada XXI w. nie przyniosła rozwiązania konfliktów – 

Całościowe Porozumienie Pokojowe w Sudanie wyznaczyło jedynie początek nowej fazy 

kryzysu w największym państwie Afryki, dodatkowo zmagającym się od 2003  

r. z konfliktem w Darfurze. Pomimo prób utworzenia rządu centralnego, w Somalii 

pogłębiały się procesy upadku państwowości. Stosunki pomiędzy Etiopią i Erytreą 

pozostawały napięte, podobnie jak relacje Sudanu z powstałym w 2011 r. w wyniku secesji 

niepodległym Sudanem Południowym. W okresie pozimnowojennym w Rogu Afryki 

dochodziło więc do konfliktów, reprezentujących wszystkie trzy podstawowe typy – 

międzynarodowe, wewnętrzne i umiędzynarodowione konflikty wewnętrzne, 

spowodowane współwystępowaniem czynników politycznych, ekonomiczno-społecznych, 

etniczno-religijnych i ekologicznych. Ponadto, subregion był areną szeregu zjawisk  

i procesów, takich jak dysfunkcyjność państw, terroryzm, piractwo morskie, grabież ziemi. 

Wszystko to decydowało o kompleksowości konfliktów i kryzysów w Rogu Afryki. 

 Nowa fala konfliktów i kryzysów w Rogu Afryki wywołała reakcję społeczności 

międzynarodowej już na początku lat 90. Cechą charakterystyczną tej odpowiedzi była jej 

innowacyjność. Subregion stanowił arenę testowania nowatorskich rozwiązań z zakresu 

operacji pokojowych. W ogłoszonym w 1992 r. Programie dla pokoju, Butros Ghali 

zaproponował wyjście poza zimnowojenne ograniczone operacje utrzymania pokoju, 

monitorujące zawieszenie broni lub porozumienie pokojowe pomiędzy państwami,  

i poszerzenie spektrum prowadzenia operacji o działania z zakresu budowania pokoju, 
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budowania państwa i wymuszania pokoju. Zgodnie z planami Sekretarza Generalnego, 

ONZ uzyskiwała prawo do przejmowania części kompetencji władzy państwowej, 

przymusowego rozbrojenia walczących i opowiedzenia się po jednej ze stron konfliktu. 

Oznaczało to odejście od trzech zasad operacji utrzymania pokoju, rygorystycznie 

przestrzeganych podczas zimnej wojny: zgody stron na rozmieszczenie sił pokojowych, 

bezstronności i ograniczonego użycia siły. Wraz z modyfikacją zasad i poszerzaniem 

zakresu zadań, wzrosła liczba wykonującego je personelu. Ponadto, obok żołnierzy, 

tradycyjnie biorących udział w operacjach, w działania na rzecz pokoju i bezpieczeństwa 

zaangażowano policjantów i cywilów. Na skutek dużej skali i częstotliwości występowania 

konfliktów, konieczna okazała się dywersyfikacja podmiotów podejmujących operacje 

pokojowe. ONZ zaczęła poszukiwać wsparcia ugrupowań regionalnych i subregionalnych, 

a nawet prowadzić wspólnie z nimi połączone operacje pokojowe. Dążenie do zwiększenia 

aktywności w obszarze pokoju i bezpieczeństwa było jednym z impulsów, które 

doprowadziły do przekształcenia Organizacji Jedności Afrykańskiej w Unię Afrykańską  

w latach 2000-2002. 

W okresie 1992-2014 Organizacja Narodów Zjednoczonych zastosowała w Rogu 

Afryki rozwiązania z zakresu operacji pokojowych, wpisujące się zarysowane powyżej 

trendy. W tym czasie Rada Bezpieczeństwa autoryzowała przeprowadzenie w subregionie 

sześciu samodzielnych operacji pokojowych ONZ. Były to: Pierwsza i Druga Operacja 

Organizacji Narodów Zjednoczonych w Somalii (UNOSOM I i II), Misja Organizacji 

Narodów Zjednoczonych w Etiopii i Erytrei (UNMEE), Misja Organizacji Narodów 

Zjednoczonych w Sudanie (UNMIS), Misja Organizacji Narodów Zjednoczonych  

w Sudanie Południowym (UNMISS) oraz Tymczasowe Siły Bezpieczeństwa Organizacji 

Narodów Zjednoczonych w Abyei (UNISFA). Wspólnie z Unią Afrykańską, ONZ 

prowadzi Misję ONZ i UA w Darfurze (UNAMID). Zgodnie ze wspomnianym trendem, 

polegającym na wzroście liczby podmiotów prowadzących operacje pokojowe, tego typu 

działania podjęła Unia Afrykańska, organizując Misję UA w Sudanie (AMIS), Misję UA  

w Somalii (AMISOM), jak również współtworząc UNAMID. 

Wymienione operacje tworzą próbę badawczą, poddaną analizie w rozdziałach 

czwartym, piątym i szóstym. Dobór studiów przypadku nie jest przypadkowy – operacje te 

stanowią odzwierciedlenie najważniejszych trendów w rozwoju tego instrumentu po 

zimnej wojnie, równocześnie reprezentując wszystkie generacje operacji pokojowych. 

UNOSOM I, UNMEE oraz AMIS to „tradycyjne” operacje utrzymania pokoju  

(I generacja). UNMIS, UNMISS, UNISFA oraz UNAMID są wielowymiarowymi 
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operacjami pokojowymi (II generacja), natomiast UNOSOM II i AMISOM stanowią 

przykłady operacji wymuszania pokoju (III generacja). Operacje te działały w warunkach 

konfliktów wewnętrznych (UNOSOM I, UNOSOM II, UNMIS, UNMISS), 

międzynarodowych (UNMEE, UNISFA) oraz umiędzynarodowionych konfliktów 

wewnętrznych (AMIS, UNAMID i AMISOM). Ponadto należy zauważyć, że były one 

prowadzone przez różne typy organizacji międzynarodowych: powszechną – ONZ 

(UNOSOM I, UNOSOM II, UNMEE, UNMIS, UNMISS, UNISFA), regionalną (AMIS, 

AMISOM), wreszcie – przez dwie współpracujące ze sobą organizacje – ONZ i UA 

(UNAMID). Próba badawcza jest więc wysoce zróżnicowana i obejmuje przypadki 

odzwierciedlające najważniejsze przemiany analizowanego zjawiska. 

 Głównym celem pracy była analiza dziewięciu wymienionych operacji pokojowych 

pod kątem ich skuteczności oraz możliwego występowania i charakteru związków 

przyczynowo-skutkowych pomiędzy operacjami pokojowymi i stanem pokoju. Te dwa 

powiązane ze sobą problemy badawcze można przedstawić w formie pytań: czy operacje 

pokojowe realizują zadania przewidziane w mandatach oraz czy przyczyniają się do 

wystąpienia pokoju? Skuteczność operacji pokojowych została zdefiniowana jako poziom 

realizacji zadań przewidzianych w mandacie, określonym przez organ ugrupowania 

międzynarodowego autoryzujący jej przeprowadzenie. Takie rozumienie skuteczności 

oznacza, że pojęcie to nie obejmuje wpływu operacji na rozwiązanie konfliktu, lecz 

jedynie stworzenie warunków do jego rozwiązania. Ze względu na to, uzupełnienie pytania 

o skuteczność operacji rozpatrzeniem problemu wpływu operacji na konflikt (i wystąpienie 

stanu pokoju), było konieczne dla całościowej oceny tego złożonego zjawiska. Umożliwia 

to m.in. rozstrzygnięcie kwestii adekwatności mandatu do danej sytuacji kryzysowej,  

a więc – co za tym idzie – możliwości realizacji przez daną organizację międzynarodową 

(ONZ lub UA) jej celów statutowych. 

 Pierwsza Operacja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Somalii była 

prowadzona od kwietnia 1992 r. do marca 1993 r. Głównym zadaniem UNOSOM I było 

monitorowanie przestrzegania porozumienia o zawieszeniu broni w Mogadiszu, które 

dawało nadzieję na wypracowanie trwałego rozwiązania sporu pomiędzy Ali Mahdim  

i gen. Aididem o możliwość tworzenia władz centralnych. Ograniczone zasoby, bardzo 

wolne tempo rozmieszczania personelu, zmiana liczebności sił międzynarodowych bez 

konsultacji ze stronami konfliktu i wywołana tym niechęć gen. Aidida do ONZ, 

zadecydowały o ograniczonym wpływie UNOSOM I na konflikt w Somalii. Operacja 

realizowała podstawowe zadanie – monitorowała przestrzeganie porozumienia 
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pokojowego – jednak w warunkach wybiórczego traktowania dokumentu przez strony, 

wypełnianie mandatu przez UNOSOM I nie mogło przyczynić się do rozwiązania kryzysu. 

Zarówno skuteczność, jak i wpływ operacji na przebieg wydarzeń w Somalii, były więc 

ograniczone. Do realnej zmiany sytuacji doprowadziło dopiero rozmieszczenie 

Zjednoczonych Sił Zadaniowych. UNITAF stworzyły bezpieczne otoczenie dla dystrybucji 

pomocy humanitarnej, a pojawienie się sił, prowadzących aktywne działania, zwiększyło 

wolę stron do rozwiązania konfliktu. Wysiłki rekoncyliacyjne UNOSOM I zaczęły 

przynosić wymierne efekty w postaci tworzenia zrębów administracji centralnej i lokalnej. 

 Paradoksalnie, względy sukces UNITAF był jedną z pośrednich przyczyn porażki 

Drugiej Operacji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Somalii. Mandat UNOSOM II 

stanowił połączenie zapisów rezolucji autoryzujących UNOSOM I i UNIFAT, dodatkowo 

obejmując całe terytorium państwa (w stosunku do 40% obszaru Somalii, na którym 

funkcjonowały UNITAF). Biorąc pod uwagę nową koncepcję roli ONZ  

w pozimnowojennym porządku międzynarodowym, zarysowaną w Programie dla pokoju, 

należy postrzegać UNOSOM II jako próbę implementacji założeń o konieczności  

i możliwości podejmowania szeroko zakrojonych działań w obliczu konfliktów  

i kryzysów. Przebieg operacji dowiódł, że Sekretarz Generalny Butros Ghali popełnił 

fundamentalny błąd i nie uwzględnił drugiej strony równania – kontekstu działania 

operacji. Przeświadczenie o dużych możliwościach ONZ nie zostało zestawione  

z uwarunkowaniami lokalnymi. Wdrażanie programu przymusowego rozbrojenia 

walczących, a następnie wydanie listu gończego za jednym z pretendentów do władzy, 

skutkowało utratą statusu aktora neutralnego. Działania te okazały się kontrproduktywne – 

proces polityczny został zahamowany, sytuacja humanitarna uległa pogorszeniu, a siły 

międzynarodowe zostały obiektem ataków. Zmiana charakteru mandatu na bardziej 

konsensualny spowodowała powrót stron do stołu rozmów i skutkowała pewnymi 

postępami, lecz oznaczała równocześnie utratę autorytetu przez ONZ. 

 Prowadzenie UNOSOM II ukazało kilka interesujących aspektów operacji 

pokojowych. Przede wszystkim, w warunkach upadku państwa, w celu wywarciu wpływu 

na przebieg konfliktu, konieczne jest objęcie działaniami całego terytorium państwa. 

UNOSOM II, ograniczając aktywność do części obszaru Somalii, przyczyniła się do 

wzrostu intensywności walk na innych terenach. Po drugie, eksperyment z pozostawieniem 

części sił poza strukturami operacji okazał się chybiony – dowodzenie TFR i QRF przez 

Amerykanów, niezależnie od dowództwa UNOSOM II, skutkowało chaosem, ograniczoną 

skutecznością, wzrostem strat w ludziach i sprzęcie oraz spadkiem prestiżu ONZ wśród 
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Somalijczyków. Po trzecie, przymusowe rozbrojenie walczących było w praktyce 

niemożliwe. Podczas toczącego się konfliktu zbrojnego, posiadanie broni nie tylko 

umożliwia prowadzenie walki, ale stanowi także jedyną gwarancję bezpieczeństwa. 

Właściwą strategią jest więc raczej przekonywanie lokalnych liderów do używania broni 

wyłącznie w celach defensywnych, a nie pozbawianie całych wspólnot jedynego narzędzia 

obrony. Po czwarte, kwestią kluczową jest właściwe zidentyfikowanie potencjalnych 

partnerów – w pierwszej połowie lat 90. w Somalii ONZ postawiła na współpracę  

z warlordami, zaniedbując liderów lokalnych społeczności. Po piąte, konieczne jest 

rozpoznanie dynamiki i charakteru konfliktu – źródłem porażki ONZ było przyjęcie 

błędnego założenia o liniowym przebiegu konfliktu (początek walk – walki – negocjacje – 

rozwiązanie – pokój), który okazał się znacznie bardziej skomplikowany. 

 Powołana po kilkunastu latach od wycofania UNOSOM II, Misja Unii 

Afrykańskiej w Somalii stanowiła specyficzną operację pokojową – odchodziła bowiem od 

trzech klasycznych zasad prowadzenia tego typu działań (zgody stron, bezstronności  

i ograniczonego użycia siły). AMISOM to operacja wymuszania pokoju, wyraźnie 

wspierająca jedną ze stron konfliktu i podejmująca działania ofensywne na dużą skalę. 

Funkcjonując w otoczeniu równie skomplikowanym i wymagającym, co UNOSOM II, 

AMISOM odniosła wyraźnie lepsze efekty – w 2012 r. zdołano powołać pierwsze od 1991 

r. stałe instytucje władzy, które – dzięki wsparciu sił UA – systematycznie roztaczały 

kontrolę nad kolejnymi częściami terytorium państwa. Jak wynika z przeprowadzonej 

analizy, było to wynikiem gotowości państw-kontrybutorów do ponoszenia ofiar  

w ludziach (liczonych w setkach; dla porównania o wycofaniu Amerykanów w 1993  

r. zadecydowała śmierć kilkunastu żołnierzy), trwałości ich zaangażowania (liczonego  

w latach, a nie jak w przypadku UNOSOM II – w miesiącach), jak również stałego 

wsparcia finansowego podmiotów pozaafrykańskich, przede wszystkim UE (setki 

milionów euro). Kluczowe znaczenie dla względnego sukcesu AMISOM miały też 

konstruktywne działania sąsiadów Somalii. Należy jednak podkreślić, że złożyły się nań 

także czynniki niezależne od sił międzynarodowych (klęska suszy i głodu) i błędy 

przeciwnika (odcięcie ludności cywilnej od dostaw pomocy humanitarnej). 

 Drugim państwem, w którym podjęto operacje pokojowe, był Sudan. 

Wykorzystanie tego instrumentu związane było z próbami opanowania konfliktów  

w dwóch ogniskach zapalnych – na zachodzie i południu państwa, a następnie –  

w niepodległym Sudanie Południowym. Powołana po podpisaniu w 2005 r. Całościowego 

Porozumienia Pokojowego, Misja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Sudanie 
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skutecznie wypełniła najważniejsze zadanie, czyli pomoc w przygotowaniu referendum 

niepodległościowego. Biorąc pod uwagę szereg uwarunkowań i zmian sytuacji w Sudanie 

w latach 2005-2011 należy stwierdzić, że działania UNMIS miały decydujący wpływ na 

możliwość zorganizowania plebiscytu. Równocześnie, realizacja tego celu oznaczała 

zmniejszenie zaangażowania stron w urzeczywistnienie sztandarowego postulatu CPA – 

making unity attractive. Szereg celów UNMIS nie zostało więc osiągniętych, choć same 

zadania były realizowane. Przykład UNMIS pokazuje, że skuteczność w wypełnianiu 

mandatu nie zawsze przekłada się na realizację celów określającej go organizacji 

międzynarodowej. 

 Z uwagi na fakt, że UNMIS skupiała się z jednej strony na organizacji referendum 

niepodległościowego, a z drugiej – na włączaniu południowców w główny nurt życia 

politycznego i militarnego Sudanu, niepodległy Sudan Południowy nie był przygotowany 

do samodzielnego bytu państwowego. Zadania wzmocnienia potencjału władz centralnych 

i aparatu bezpieczeństwa oraz budowania pokoju w nowym państwie powierzono kolejnej 

operacji pokojowej – Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Sudanie 

Południowym. Wobec niestabilnej sytuacji wewnętrznej, bardzo szybko do rangi 

najważniejszego zadania awansowała ochrona ludności cywilnej. UNMISS nie radziła 

sobie z jego realizacją nawet w warunkach „pokoju”, a wybuch walk pomiędzy siłami 

rządowymi i zwolennikami Rieka Machara w grudniu 2013 r., stanowił kolejny dowód na 

to, że wypełnianie mandatu (np. promowanie rządów prawa, szkolenia armii i policji) nie 

jest równoznaczne z osiągnięciem zamierzonego celu (w przypadku Sudanu Południowego 

– budową sprawnych instytucji państwowych).  

 Pokłosiem niepełnego rozwiązania kilkudziesięcioletniej wojny domowej  

w Sudanie było nieokreślenie przynależności państwowej Abyei. W celu nadzorowania 

implementacji porozumień w tej kwestii, Rada Bezpieczeństwa powołała Tymczasowe 

Siły Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w Abyei. Ze względu na 

napięte relacje na linii Chartum-Juba oraz wrogie stosunki pomiędzy zamieszkującymi ten 

obszar Dinka Ngok i Misserija, zadania UNISFA – planowanej jako operacja utrzymania 

pokoju – uległy znaczącemu rozbudowaniu i objęły sprawowanie wielu funkcji władz 

państwowych. Siły ONZ – de facto złożone niemal wyłącznie z żołnierzy etiopskich – 

przejęły pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa w Abyei, na co składało 

się niedopuszczenie do wkroczenia na to terytorium wojsku Sudanu i Sudanu 

Południowego (strzeżenie quasi-granic) oraz rozdzielanie zwaśnionych lokalnych 

społeczności. Względnie udane wypełnianie tych zadań świadczy o kompetencji 
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dowództwa i elastyczności personelu UNISFA. Brak uzupełnienia operacji o komponent 

policyjny wobec konieczności wykonywania funkcji właściwych dla sił policyjnych 

stanowi natomiast dowód na niewłaściwe reagowaniu struktur centralnych ONZ na 

dynamikę konfliktu lub na niemożność zgromadzenia niezbędnego personelu. Niezależnie 

od przyczyn, niepowołanie komponentu policyjnego rzutuje na wizerunku ONZ jako 

organizacji zdolnej do właściwej odpowiedzi na konflikty i kryzysy w Rogu Afryki. 

 W rozwiązanie konfliktów w Sudanie i Sudanie Południowym włączyła się także 

Unia Afrykańska. O ile jej zaangażowanie w wypracowanie porozumienia na linii 

Chartum-Juba ograniczało się do inicjatyw dyplomatycznych, o tyle odpowiedź na kryzys 

w Darfurze zawierała także element bezpośredniej interwencji militarnej. W 2004 r. Rada 

Pokoju i Bezpieczeństwa powołała Misję Unii Afrykańskiej w Sudanie, której zadania 

skupiały się na monitorowaniu przestrzegania porozumienia o zawieszeniu broni. Z uwagi 

na brak woli stron do wypełniania jego postanowień, jak również ze względu na 

niedostateczne zasoby ludzkie i materiałowe, AMIS okazała się nieskuteczna, a jej wpływ 

na przebieg konfliktu był znikomy. Rozszerzenie mandatu i rozbudowa personelu tylko 

nieznacznie zmieniła obraz sytuacji w Darfurze, a konstrukcja porozumienia z Abudży  

z maja 2006 r. odebrała Misji walor neutralności, równocześnie doprowadzając do wzrostu 

skomplikowania konfliktu. AMIS nie wypełniła najważniejszego zadania, związanego  

z ochroną ludności cywilnej i ułatwieniem udzielania potrzebującym pomocy 

humanitarnej. Unia Afrykańska nie zdołała samodzielnie opanować kryzysu w zachodnim 

Sudanie, dlatego równolegle z prowadzeniem operacji, zabiegała o wsparcie ONZ.  

Współwystąpienie kilku czynników (m.in. powiązanie interesów strategicznych  

i ekonomicznych Chin i Rosji z rządem w Chartumie; dążenie Baszira do maksymalnego 

osłabienia sił międzynarodowych; brak potencjału UA do samodzielnego prowadzenia 

operacji przy równoczesnej niechęci ONZ do przejęcia pełnej odpowiedzialności za 

działania w Darfurze) doprowadziło do powołania innowacyjnej połączonej Misji Unii 

Afrykańskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych w Darfurze. Zaangażowanie bardzo 

dużych (w porównaniu z innymi operacjami pokojowymi) zasobów przyniosło 

ograniczone rezultaty w obszarze działania operacji z uwagi na kształt stosunków  

w trójkącie ONZ-UA-rząd Sudanu. Pozostawienie faktycznej kompetencji do wyznaczania 

składu Misji i decydowaniu o dostawach sprzętu i zaopatrzenia skutkowało 

niewypełnianiem przez UNAMID zobowiązania do ochrony ludności cywilnej. Przykład 

działań ONZ i UA w Darfurze ukazuje kluczową rolę rządu państwa przyjmującego  

w prowadzeniu operacji pokojowej. Zdeterminowane i względnie stabilne władze mogą 
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skutecznie torpedować wysiłki społeczności międzynarodowej i wykorzystywać je do 

swoich celów. Pomimo ambitnych planów, zgromadzenia personelu i pozyskania 

szerokiego wsparcia międzynarodowego, współpracujące organizacje poniosły porażkę, 

m.in. nie potrafiąc zapewnić dostępu agend pomocowych do potrzebujących przez kilka 

lat. Próby powstrzymania konfliktu także przyniosły ograniczone rezultaty – Misja okazała 

się bezradna w obliczu zmieniających się uwarunkowań politycznych i ekonomicznych 

(m.in. powstanie nowej płaszczyzny walk – rywalizacji o złoża złota – w kilka lat po 

rozmieszczeniu operacji). 

Ostatnią z analizowanych operacji była Misja Organizacji Narodów Zjednoczonych 

w Etiopii i Erytrei. UNMEE została powołana w 2000 r., a jej zadaniem było 

nadzorowanie implementacji porozumienia pokojowego, zawartego przez rządy w Addis 

Abebie i Asmarze po dwuletnim konflikcie granicznym pomiędzy suwerennymi 

państwami. UNMEE stanowiła więc operację  pokojową pierwszej generacji, analogiczną 

do działań podejmowanych przez ONZ już podczas zimnej wojny. Wydaje się, że – 

szczególnie w pierwszych latach funkcjonowania – Misja doprowadziła do deeskalacji 

napięcia pomiędzy Etiopią i Erytreą. Po opracowaniu propozycji delimitacji granicy przez 

Stały Trybunał Arbitrażowy, swoboda wypełniania mandatu przez UNMEE zaczęła być 

stopniowo ograniczana. Władze obu państw nakładały kolejne restrykcje, które z czasem 

unimożliwiły personelowi operacji realizację zadań i postawiły Radę Bezpieczeństwa 

przed koniecznością zakończenia Misji. Doświadczenia UNMEE stanowią kolejny 

przykład kluczowego znaczenia woli rządów państw przyjmujących dla skuteczności 

operacji pokojowych. Dynamika stosunków etiopsko-erytrejskich wskazuje także na fakt 

ograniczonego wpływu UNMEE na przebieg sporu o delimitację granicy. Można więc 

wnioskować, że Misja nie tyle przyczyniła się do rozwiązania konfliktu, ile doprowadziła 

do jego czasowego „zamrożenia”. 

W toku analizy każdej z dziewięciu operacji pokojowych, omówiony został 

kontekst działania sił międzynarodowych. Składają się nań zarówno uwarunkowania 

geograficzne (powierzchnia obszaru prowadzenia operacji, liczba ludności, klimat), 

czynniki związane z samym konfliktem (np. jego typ i intensywność, wola stron do 

rozwiązania konfliktu, stosunek stron do sił pokojowych) oraz sytuacja międzynarodowa 

(poparcie dla operacji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, relatywna waga konfliktu  

w stosunku do równoczesnych wydarzeń na arenie międzynarodowej). Bez wątpienia, 

analizowane operacji pokojowe funkcjonowały w bardzo wymagającym otoczeniu, 

tworzonym przez dysfunkcyjność państw, toczący się konflikt zbrojny, wielość podmiotów 
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walczących o nierzadko sprzeczne cele, trudne warunki klimatyczne, brak infrastruktury 

itp. Co najważniejsze, wszystkie operacje były prowadzone w warunkach braku zgody 

jednej ze stron na ich obecność lub przynajmniej niechęci wobec ich rozmieszczenia. 

Oznacza to, że ONZ i UA odeszły od jednej z trzech głównych zasad prowadzenia operacji 

pokojowych – zgody wszystkich stron na działanie sił pokojowych. W konsekwencji, dwie 

pozostałe zasady – bezstronności i ograniczonego użycia siły – także uległy redefinicji. 

Miało to miejsce szczególnie podczas operacji UNOSOM II i AMISOM w Somalii. 

Kontekst działania wszystkich operacji był niekorzystny już w momencie 

rozmieszczenia lub stawał się niekorzystny w trakcie ich prowadzenia. Biorąc pod uwagę 

niewielki wpływ operacji na przebieg konfliktów w Rogu Afryki, może to prowadzić do 

stwierdzenia, że operacje nie radzą sobie z realizacją zadań w trudnym otoczeniu i nie 

przynoszą pozytywnych rezultatów. Wniosek ten jest prawdziwy w odniesieniu do 

wszystkich operacji, z wyjątkiem AMISOM. Funkcjonując w ekstremalnie trudnym 

otoczeniu, Misja Unii Afrykańskiej w Somalii była najważniejszym czynnikiem, który 

pozwolił rządowi centralnemu na przetrwanie, konsolidację, objęcie kontroli nad 

Mogadiszu i stopniowe wypieranie Al-Shabaab z miast. Choć wnioskowanie na podstawie 

jednego tylko przypadku obarczone jest ryzykiem, na podstawie działań AMISOM można 

wysunąć tezę, że operacje wymuszania pokoju, prowadzone przy akceptowaniu przez długi 

okres czasu znacznych strat w ludziach i dużych kosztów, mogą wywierać wpływ na 

przebieg najbardziej złożonych konfliktów. Istotnym elementem tej tezy jest podkreślenie 

konieczności trwałego zaangażowania dużych zasobów – UNOSOM II była lepiej 

wyposażona i zaopatrzona niż AMISOM, poniosła jednak porażkę ze względu na 

uzależnienie obecności Amerykanów w Somalii od nastrojów społecznych w USA  

i niewielkie interesy strategiczne Waszyngtonu w Rogu Afryki. 

 Jedną z najważniejszych konkluzji, wynikających z analizy przebiegu operacji 

pokojowych w Rogu Afryki, jest pozornie oczywisty, aczkolwiek najczęściej pomijany 

wniosek – realizowanie zadania nie jest równoznaczne z osiągnięciem celu tego działania. 

Pomimo rozmieszczenia wojsk pomiędzy zwaśnionymi stronami, może dojść do wybuchu 

walk. Wspieranie reformy amii i policji nie musi oznaczać, że w założonej perspektywie 

czasu powstanie aparat bezpieczeństwa, efektywnie chroniący pojedynczych obywateli  

i państwo jako całość oraz poddany cywilnemu nadzorowi. Przygotowanie i nadzorowanie 

wyborów nie zawsze przekłada się na głosowanie spełniające demokratyczne standardy  

i wyłaniające władze odzwierciedlające preferencje wyborców. Operacja pokojowa nie 

funkcjonuje bowiem w próżni. Na wydarzenia w danym państwie oddziałuje wiele 
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czynników, z których znaczna część jest niemal całkowicie niezależna od wysiłków sił 

międzynarodowych. Tymczasem występowanie zjawisk negatywnych przedstawiane jest 

nierzadko jako wynik bierności organizacji autoryzującej i personelu operacji. Choć 

perspektywa wskazywania „winnego” jest kusząca, szczególnie dla polityków  

i dziennikarzy, praktyka taka stanowi nadużycie i prowadzi do formułowania nadmiernych 

oczekiwań wobec operacji pokojowych. Niezrozumienie skomplikowanych relacji 

pomiędzy realizowaniem zadania a osiągnięciem celu jest także podstawą błędów w ocenie 

działania operacji pokojowych. 

 Analiza przebiegu operacji pokojowych w Rogu Afryki i próba oceny ich wpływu 

na konflikty zbrojne w tym subregionie potwierdza, że zjawisko to powinno być badane 

przy zastosowaniu logiki kontrybucji. Operacje pokojowe zapewne przyczyniają się do 

wystąpienia pewnych procesów, nigdy jednak nie stanowią jedynej i wystarczającej 

przyczyny. Są one częścią szerszego pakietu przyczynowego. AMISOM została określona 

jako najważniejszy czynnik, pozwalający na zdobycie przewagi przez jeden  

z pretendujących do władzy podmiotów. Efekt ten nie zostałby osiągnięty, gdyby nie 

współwystąpienie kilku innych wydarzeń i procesów, w tym m.in. klęski suszy i głodu, 

błędnych kalkulacji politycznych głównego przeciwnika, zdecydowanego wsparcia ze 

strony sąsiadów Somalii, wpisania się celów operacji w strategię USA (walka  

z terroryzmem) i UE (zwalczanie przyczyn piractwa morskiego). UNAMID okazała się 

nieskuteczna, a jej wpływ na przebieg konfliktu był ograniczony, nie tylko ze względu na 

niedostateczną liczbę personelu i sprzętu. Przyczynami trwania konfliktu w Darfurze były 

także m.in. secesja Sudanu Południowego i związane z tym załamanie ekonomicznie  

w Sudanie oraz powiązanie wydarzeń w Darfurze z kryzysem politycznym w Czadzie. 

 Analiza dziewięciu operacji dostarcza cząstkowej odpowiedzi na pytanie  

o skuteczność tego instrumentu i jego wpływ na przebieg konfliktu w zależności od typu 

konfliktu. W przypadku konfliktów wewnętrznych (UNOSOM I, UNOSOM II, UNMIS, 

UNMISS) operacje pokojowe nie zrealizowały większości celów nakreślonych przez ONZ. 

UNOSOM I i II zdołały doprowadzić do poprawy sytuacji humanitarnej jedynie w krótkim 

okresie czasu; przyczyniały się także do postępu w procesie politycznym. Opowiedzenie 

się po jednej ze stron konfliktu przy równoczesnym braku gotowości do długotrwałego 

zaangażowania kluczowego kontrybutora – USA – skutkowało porażką wysiłków na rzecz 

przywrócenia funkcjonowania władzy centralnej w Somalii. UNMIS odnotowała duży 

sukces w postaci przygotowania i skutecznego monitorowania przebiegu referendum 

niepodległościowego w Sudanie. Równocześnie, część mandatu skupiona na reformie 
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instytucji politycznych i aparatu bezpieczeństwa, została zrealizowana w niewielkim 

stopniu. UNMIS nie wypełniła zadania związanego z ochroną ludności cywilnej, co 

stanowiło także największą wadę jej następczyni – UNMISS. Misja ONZ w Sudanie 

Południowym, pomimo podejmowania działań na rzecz wzmocnienia instytucji 

najmłodszego państwa świata, nie zapobiegła wybuchowi walk wewnętrznych dwa i pół 

roku od momentu autoryzacji. 

  Organizacja Narodów Zjednoczonych osiągnęła znacznie lepsze rezultaty  

w przypadku operacji pokojowych, stanowiących odpowiedź na konflikty 

międzynarodowe. Przez osiem lat UNMEE monitorowała przestrzeganie porozumienia 

pokojowego z Algieru, kończącego konflikt etiopsko-erytrejski. Misja okazała się 

skuteczna szczególnie w pierwszych latach działalności, gdy przyczyniła się do deeskalacji 

napięcia na linii Addis Abeba – Asmara. Po zaproponowaniu delimitacji granicy przez 

Stały Trybunał Arbitrażowy, konflikt wszedł w fazę ponownego wzrostu napięcia. 

Obecność UNMEE nie zdołała temu zapobiec, co może stanowić dowód na poparcie tezy  

o tym, że operacje pokojowe przyczyniają się do „zarażania” konfliktów, lecz nie 

pomagają w ich rozwiązaniu. W drugim przypadku konfliktu międzynarodowego w Rogu 

Afryki po zimnej wojnie – sporu o Abyei pomiędzy Sudanem i Sudanem Południowym – 

UNISFA stanowiła czynnik zapobiegający objęciu tego obszaru działaniami wojennymi, 

prowadzonymi wzdłuż granicy z różną intensywnością od czasu ogłoszenia niepodległości 

przez Sudan Południowy. Tymczasowe Siły Bezpieczeństwa nie tylko strzegły terytorium 

Abyei przed wkroczeniem wojsk podległych Chartumowi i Jubie. UNISFA wypełniała 

także zadania właściwe dla sił policyjnych. Brak poważniejszych walk wewnątrz Abyei 

oraz skuteczne strzeżenie granicy świadczą o sukcesie operacji. Podobnie jak w przypadku 

UNMEE, UNISFA jednak raczej „zamraża”, niż rozwiązuje konflikt – negocjacje nad 

trwałym rozwiązaniem kwestii przynależności państwowej Abyei toczą się powoli,  

a perspektywa zakończenia sporu wydaje się bardzo odległa. 

 Prowadzenie operacji pokojowych w warunkach umiędzynarodowionych 

konfliktów wewnętrznych w Rogu Afryki dostarcza przykładów zarówno na poparcie, jak  

i obalenie tezy o przyczynianiu się operacji pokojowych do rozwiązania tego typu 

konfliktów. Misja Unii Afrykańskiej w Somalii wydatnie przyczyniła się do opanowania 

konfliktu poprzez wspieranie rządu centralnego w walce z Al-Shabaab. W siódmym roku 

działania AMISOM sytuacja w Somalii wciąż jest niestabilna, lecz na tle okresu 1991-

2007 (od upadku reżimu Siada Barre do powołania AMISOM) należy ocenić ją jako dającą 

nadzieję na trwały pokój. Dwie pozostałe operacje pokojowe funkcjonujące w warunkach 
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umiędzynarodowionego konfliktu wewnętrznego to AMIS i UNAMID, stanowiące reakcję 

na konflikt w Darfurze. Pierwsza, zorganizowana samodzielnie przez Unię Afrykańską, nie 

zdołała znaczącą wpłynąć na przebieg wydarzeń w zachodnim Sudanie – konflikt toczył 

się zasadniczo niezależnie od działań żołnierzy UA. Nieco lepsze rezultaty osiągnęła 

UNAMID, dysponująca liczniejszym personelem i większymi zasobami oraz korzystająca 

z doświadczenia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wobec skali katastrofy 

humanitarnej i ciągłych walk, na które obecność sił międzynarodowych miała niewielki 

wpływ, należy stwierdzić, że UNAMID nie przyczyniła się do rozwiązania konfliktu  

w Darfurze. 

 W omawianym okresie operacje pokojowe w Rogu Afryki były prowadzone przez 

ONZ (organizację powszechną) oraz Unię Afrykańską (organizację regionalną). Nieudaną 

próbę powołania operacji pokojowej podjęła także Międzyrządowa Organizacja ds. 

Rozwoju – IGAD, czyli organizacja subregionalna. Analiza zawarta w dysertacji pozwala 

więc na wnioskowanie o skuteczności operacji pokojowej w zależności od typu 

organizacji, która ją przeprowadza. ONZ samodzielnie podjęła sześć operacji: UNOSOM 

I, UNOSOM II, UNMEE, UNMIS, UNMISS i UNISFA. Dwie pierwsze zakończyły się 

niepowodzeniem, natomiast cztery kolejne częściowo wypełniły swoje zadania i miały 

konstruktywny wpływ na rozwiązanie (a przynajmniej zapobieżenie eskalacji) konfliktów 

zbrojnych. Unia Afrykańska przeprowadziła dwie operacje – AMIS (która nie osiągnęła 

zamierzonych efektów i miała bardzo ograniczony wpływ na przebieg konfliktu  

w Darfurze) oraz AMISOM (oceniona jako skuteczna i w dużym stopniu determinująca 

rozwój wydarzeń w Somalii w okresie rozmieszczenia). Połączona Misja ONZ i UA  

w Darfurze wypełniła zadania jedynie częściowo, a jej wpływ na przebieg konfliktu należy 

określić jako wysoce umiarkowany. Biorąc pod uwagę powyższe przykłady, nie można 

jednoznacznie stwierdzić, który typ organizacji międzynarodowej – powszechna czy 

regionalna – lepiej realizuje zadania związane z prowadzeniem operacji pokojowych. 

Doświadczenia dwóch dekad wskazują na fakt, że pomimo wyraźnie większych zasobów, 

ONZ radzi sobie z reagowaniem na konflikty międzynarodowe i wewnętrzne w Rogu 

Afryki w stopniu podobnym do Unii Afrykańskiej. Należy jednak poczynić istotne 

zastrzeżenie – UA prowadzi operacje pokojowe przy znaczącym wsparciu finansowym 

podmiotów zewnętrznych. Bez pomocy ze strony USA, NATO czy UE, AMIS i AMISOM 

prawdopodobnie w ogóle nie zostałyby podjęte. 

 W kontekście typu organizacji międzynarodowej prowadzącej operacje pokojowe, 

przypadkiem wyjątkowym nie tylko w Rogu Afryki, lecz na skalę globalną, jest UNAMID. 
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Jak wykazano w rozdziale piątym, Misja ONZ i UA w Darfurze stanowi najbardziej 

zaawansowaną formę współpracy organizacji międzynarodowych w prowadzeniu operacji 

pokojowych. Decyduje o tym przede wszystkim unikalna struktura – na czele UNAMID 

stoi Wspólny Specjalny Przedstawiciel obu organizacji; komponentem wojskowym kieruje 

wspólny Dowódca Sił Wojskowych, a za działania policjantów odpowiada wspólny 

Komisarz Policji. Bezprecedensowy poziom współpracy, zaangażowanie wielotysięcznego 

personelu i dużych zasobów finansowych nie przełożyło się na zrealizowanie mandatu. 

Oceniając funkcjonowanie UNAMID w okresie 2007-2014 należy stwierdzić, że 

hybrydowy charakter operacji nie przełożył się na pełne wykorzystanie mocnych stron obu 

organizacji. Współpracujące ONZ i UA jedynie w niewielkim stopniu przyczyniły się do 

rozwiązania konfliktu w Darfurze. 

 Jednym z kluczowych celów dysertacji było zidentyfikowanie czynników, które 

wpływają na skuteczność operacji pokojowych. Analiza dziewięciu operacji wykazała, że 

kluczowymi czynnikami wypływającymi na skuteczność operacji, są: 

I. wśród czynników wewnętrzoperacyjnych i wewnątrzorganizacyjnych: 

- zgromadzenie personelu w liczbie umożliwiającej realizację mandatu, 

- nadanie operacji mandatu adekwatnego do sytuacji i gotowość do zmiany mandatu  

w zależności od dynamiki konfliktu, 

- zdolność do długotrwałego zaangażowania i gotowość do ponoszenia kosztów ludzkich  

i materialnych w długiej perspektywie czasu, 

II. wśród czynników zewnętrznych: 

- wola stron konfliktu do jego pokojowego rozwiązania – czym większa, tym większa 

szansa na realizację zadań, 

- stosunek rządów/rządu państw/a przyjmujących/przyjmującego – czym bardziej 

przychylny, tym łatwiej zrealizować zadania, 

- stosunek ludności cywilnej do operacji – czym bardziej przychylny, tym łatwiej 

zrealizować zadania. Wyróżnienie tego czynnika wynika z faktu, że w niektórych 

przypadkach stosunek ludności danego obszaru różni się od stosunku rządu centralnego do 

operacji – vide pierwsze lata AMISOM, 

- typ konfliktu zbrojnego – zależność pomiędzy skutecznością operacji a typem konfliktu 

jest złożona. W sytuacji konfliktów wewnętrznych i międzynarodowych, analiza wykazała 

dużą zbieżność pomiędzy typem konfliktu i skutecznością operacji – z wykonywaniem 

zadań znacznie lepiej radziły sobie operacje rozmieszczone w celu opanowania konfliktów 

międzynarodowych. W przypadku umiędzynarodowionych konfliktów wewnętrznych, 
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zbieżność ta nie występuje – względnie skuteczna AMISOM stoi w opozycji do wyraźnie 

mniej skutecznych AMIS i UNAMID, 

- występowanie i względna siła podmiotów innych niż strony konfliktu, dążących do 

destabilizacji sytuacji w obszarze rozmieszczenia – niewystępowanie takich podmiotów 

(rządów innych państw, ugrupowań terrorystycznych) ułatwia realizację mandatu  

i rozwiązanie konfliktu. 

 Analiza dziewięciu operacji pokojowych, prowadzonych w Rogu Afryki na 

przestrzeni ponad dwudziestu lat, skłania do refleksji nad zasadnością wykorzystywania 

tego instrumentu do rozwiązywania konfliktów i kryzysów w najbliższej przyszłości. 

Dziewięć operacji, powołanych w reakcji na wydarzenia w Sudanie, Somalii  

i Etiopii/Erytrei przyniosło stosunkowo ograniczone rezultaty. Z wyjątkiem AMISOM 

(która nota bene zerwała z trzema zasadami prowadzenia operacji pokojowych) 

przyczyniły się one do rozwiązania konfliktów w niewielkim stopniu, co najwyżej je 

„zamrażając” (UNISFA, UNMEE). Równocześnie należy podkreślić, że skuteczność 

operacji i ich potencjalny wpływ na konflikt zbrojny, były i są uzależnione od 

występowania czynników zewnętrznych, w tym przede wszystkim chociażby cząstkowej 

woli stron do rozwiązania konfliktu oraz względnej przychylności rządu/rządów i ludności 

cywilnej. W Rogu Afryki czynniki te najczęściej nie występują, np. w warunkach 

dysfunkcyjności państwa, rząd albo jest zbyt słaby, by jego działania mogły stanowić 

wsparcie dla operacji pokojowej, albo bezpośrednio zaangażowany w konflikt (co sprawia, 

że obecność sił pokojowych nierzadko nie służy jego interesom). Kontekst prowadzenia 

operacji pokojowych jest bardzo niekorzystny, a same operacje stanowią raczej próbę 

zmiany sytuacji nieakceptowalnej na niezagrażającą fizycznej egzystencji ludności danego 

obszaru. Wymaga to od nich przyjmowania postawy proaktywnej, co z kolei w praktyce 

uniemożliwia przestrzeganie trzech „klasycznych” zasad prowadzenia operacji 

pokojowych. Należy więc stwierdzić, że operacje pokojowe w rozumieniu 

zimnowojennym nie przystają do rzeczywistości państwa dysfunkcyjnego i mogą 

przynieść pozytywne efekty jedynie w ściśle określonych okolicznościach – po 

zakończeniu walk podczas konfliktu międzynarodowego jako środek budowy zaufania 

przed lub bezpośrednio po zawarciu porozumienia pokojowego. W innych przypadkach 

jedynie odejście od zasad wypracowanych kilkadziesiąt lat temu daje możliwość 

wpłynięcia na przebieg konfliktu zbrojnego. 

 Operacje pokojowe, prowadzone w Rogu Afryki po roku 2000, w tym przede 

wszystkim UNAMID i AMISOM, stanowią próbę redefinicji tego instrumentu, głównie 
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poprzez współpracę Organizację Narodów Zjednoczonych i Unii Afrykańskiej. UNAMID 

wpisuje się w model partnerstwa. ONZ i UA współpracują na równorzędnych zasadach, 

podejmując nie tylko działania z zakresu utrzymania i budowania pokoju w ramach 

hybrydowej UNAMID, ale także starając się wpłynąć na proces polityczny w Sudanie. 

AMISOM stanowi operacją ugrupowania regionalnego, będąc faktycznie interwencją 

militarną, wspierającą jedną ze stron konfliktu. ONZ, pomimo zobowiązania do przejęcia 

odpowiedzialności za sytuację w Somalii po kilku miesiącach od rozpoczęcia AMISOM, 

skupia się natomiast na zapewnianiu legitymacji działań UA i wspomaganiu procesu 

politycznego poprzez UNPOS/UNSOM. Przykłady UNAMID i AMISOM uwidoczniają, 

że bardziej zaawansowana forma współpracy niekoniecznie oznacza zwiększenie szans na 

osiągnięcie zamierzonych celów. Choć wyciąganie szerszych wniosków z zaledwie dwóch 

przypadków jest obarczone sporym ryzykiem błędu, można zaryzykować stwierdzenie, że 

znacznie ważniejszy od formy operacji (tradycyjna lub hybrydowa) jest sposób 

definiowania trzech zasad prowadzenia operacji pokojowych. To stanowisko w kwestii 

zgody stron na rozmieszczenie sił pokojowych, bezstronności i ograniczonego użycia siły, 

determinuje możliwość realizacji mandatu operacji. Często spotykane opinie o UNAMID 

jako wzorze dla przyszłych operacji pokojowych powinny być więc traktowane z rezerwą. 

Znacznie lepszym modelem jest AMISOM, którą cechuje elastyczność w kwestii mandatu, 

zasad prowadzenia oraz formy współpracy ONZ i UA. 

 Przeprowadzona w dysertacji analiza dziewięciu operacji pokojowych – UNOSOM 

I, UNOSOM II, AMISOM, UNMEE, UNMIS, UNMISS, UNISFA, AMIS, UNAMID – 

wskazuje na umiarkowaną skuteczność tego instrumentu w warunkach dysfunkcyjności 

państwa. Operacje najczęściej realizowały większość zapisów mandatu, jednak z uwagi na 

bardzo złożony i trudny kontekst działania (dysfunkcyjność państwa; niechętna postawa 

rządu centralnego lub jego słabość, uniemożliwiająca współpracę; brak woli stron do 

rozwiązania konfliktu; niesprzyjające warunki klimatyczne itp.), wpływ sił 

międzynarodowych na przebieg konfliktu zbrojnego pozostawał niewielki. Analiza nie 

pozwala na wysunięcie jednoznacznych wniosków na temat związków pomiędzy 

powodzeniem operacji i typem organizacji, która ją przeprowadza (porażki odnotowała 

zarówno ONZ, jak i UA; obie organizacje, współpracujące w ramach UNAMID  

w Darfurze, także poniosły porażkę) oraz pomiędzy powodzeniem operacji i typem 

konfliktu (międzynarodowy, wewnętrzny, umiędzynarodowiony wewnętrzny). 

Przeprowadzone badania wskazują, że kluczowe znaczenie dla skuteczności operacji i jej 

pozytywnego wpływu na możliwość zakończenia konfliktu zbrojnego mają przede 
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wszystkim czynniki egzogeniczne, w tym głównie wola stron do rozwiązania konfliktu 

oraz ich przychylność względem obecności sił międzynarodowych. Dużą rolę odgrywają 

także czynniki endogeniczne, zwłaszcza zgromadzenie odpowiedniej liczby personelu  

i wyposażenie go w sprzęt umożliwiający wypełnienie mandatu, jak również gotowość do 

długotrwałego zaangażowania i ponoszenia kosztów ludzkich i materialnych. Jedynie 

występowanie większości tych czynników sprawia, że perspektywa powodzenia operacji 

pokojowej jest realna. 
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