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لقد أدّى جتدد االقتتال في مقديشو ومناطق أخرى من الصومال منذ شهر أيار/مايو 2009 إلى نزوح مئات اآلالف من املدنيني وتفاقم 
األوضاع اإلنسانية الصعبة والبائسة أساساً للنازحني داخلياً، ال سيما األطفال والنساء منهم. فقد بلغ عدد النازحني الذين فرّوا من 
منازلهم منذ شهر كانون الثاني/يناير 2010 نحو 200000 شخص، باإلضافة إلى ما يقدر بـ1.5 مليون نازح كانوا ال يزالون مشردين 

في نهاية العام 2009. أّما في أرض الصومال )صوماليالند(، فقد اضطرّت آالف األسر إلى النزوح نتيجة لالقتتال الدائر بني القوات 
"احلكومية" ومجموعة متمردة جديدة.

ال تزال حالة انعدام األمن السائدة تعرقل وصول املساعدات اإلنسانية على الرغم من احلاجة املاسة إلى هذه املساعدة، ال سيما في 
جنوب ووسط الصومال. ففي شهر كانون الثاني/يناير، عّلق برنامج األغذية العاملي عملياته في جنوب الصومال بسبب التهديدات 
والشروط غير املقبولة املفروضة عليه من قبل اجلماعات املسلحة. غير أن عدداً قليالً من الوكاالت ال تزال تنشط في جنوب ووسط 

الصومال على الرغم من هذه التهديدات، وذلك إما من خالل املنظمات غير احلكومية احمللية أو عن طريق التفاوض بشأن قدرة 
الوصول بشكل فردي مع القوى املهيمنة.

ال يزال السكان املدنيون يواجهون التهديدات التي تطال حياتهم وكرامتهم اإلنسانية، وكذلك األمر بالنسبة إلى النازحني داخلياً 
الذين ال يزالون يتعرضون للتهديد والترهيب والسلب والنهب واالعتداء والعنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس. كما أن 

أعمال العنف والصراعات قد استنفدت استراتيجيات املواجهة لدى السكان خاصة أن فرص كسب الرزق وقدرة الوصول إلى الغذاء 
تزداد محدودية. أّما في بونتالند، فقد متّ إرغام بعض النازحني داخلياً على العودة قسراً إلى املناطق التي فروا منها.

كان للعنف عواقب خاصة على األطفال. فربع الضحايا الذين بلغ عددهم حوالي 1400 والذين متّ تسجيلهم في ثالث من 
املستشفيات الرئيسية في مقديشو خالل الفترة املمتدة بني أواخر آذار/مارس وأواخر الشهر املاضي كانوا أطفاالً دون سن اخلامسة. 

كما تأثر األطفال أيضاً من جرّاء تفشي الكوليرا واإلسهال احلاد. باإلضافة إلى ذلك، تفيد التقارير بأن كالًّ من احلكومة االحتادية 
االنتقالية واملتمرّدين قد عمدوا إلى جتنيد األطفال في صفوف القوات املتحاربة.

وقد اتهمت القوات التابعة لالحتاد األفريقي )بعثة االحتاد األفريقي في الصومال( أيضاً بإقدامها على القصف العشوائي للمناطق 
املدنية مع ما ينتج عن ذلك من سقوط ضحايا في صفوف املدنيني وتشريد للسكان.

http://www.internal-displacement.org
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 خلفية عامة

لم متتلك الصومال حكومة فعالة منذ سقوط حكومة سياد 
بري في العام 1991. فقد فشلت كافة اجلهود احمللية والدولية 

الرامية منذ ذلك احلني إلى بناء حكومة مستقرة. ومتّ إجراء أكثر 
من 14 عملية سالم لتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة. مع 

ذلك، وعلى الرغم من هذه اجلهود، ال تزال الصومال في العام 
2010 دولة منهارة وواحدة من أكثر املناطق انعداماً لألمن في 
العالم، ومسرحاً ألزمة إنسانية لم يسبق لها مثيل )مجلس 

العالقات اخلارجية، آذار/مارس 2010(.

في شهر كانون الثاني/يناير 2009، أدّت إحدى عمليات السالم 
التي متّت بوساطة األمم املتحدة إلى إنشاء احلكومة االحتادية 

االنتقالية برئاسة الشيخ شريف الشيخ أحمد، وهو من 
الزعماء السابقني الحتاد احملاكم اإلسالمية الذي كان قد سيطر 

على مقديشو لفترة وجيزة حتى دخول القوات األثيوبية 
الصومال في كانون األول/ديسمبر 2006. وعلى الرغم من 

انتخاب شريف، يستمرّ االقتتال بال هوادة بني احلكومة االحتادية 
االنتقالية وجماعات املعارضة املسلحة، مبا في ذلك بعض 

اجملموعات املتمرّدة مثل حركة الشباب وحزب اإلسالم.

ال يزال الوضع األمني العام في الصومال متقلباً وال ميكن 
التنبؤ به. فجماعات املعارضة املسلحة تواصل شن هجمات 

منتظمة ومستمرة ضد قوات احلكومة االحتادية االنتقالية 
وبعثة االحتاد األفريقي في الصومال املكّلفة دعم هذه 

احلكومة. وقد تصاعدت وتيرة العنف في مختلف أرجاء البالد 
منذ أيار/مايو 2009، ال سيما في جنوب ووسط الصومال، حيث 

تشتّد حركة التمرد ضد احلكومة وحلفائها.

مبا أن والية بعثة االحتاد األفريقي في الصومال تقضي بحفظ 
السالم، فقد وُّجهت إليها انتقادات شديدة اللهجة نظراً إلى 

ميلها للردّ بعنف على هجمات املتمردين من خالل قصف 
عشوائي ملناطق مدنية، متسببة في وفيات ومزيد من النزوح. 

ينحصر وجود بعثة االحتاد األفريقي اليوم ضمن العاصمة 
مقديشو، وهي تتولى في الوقت الراهن حماية القصر الرئاسي 

والبرملان واملطار وامليناء البحري )قناة اجلزيرة، 22 متوز/ يوليو 
2010، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، 29 نيسان/أبريل 

.)2010

لقد استمرّ االقتتال للسيطرة على األراضي خالل العام 
2009 وحتى حزيران/يونيو 2010، وذلك بني حركة الشباب 

وحزب اإلسالم في جوبا السفلى وشابيل السفلى، وبني حركة 
الشباب وحركة أهل السنة واجلماعة املوالية للحكومة في 

منطقة غالغدود في وسط الصومال.

خالل الفترة املمتدة بني العام 2007 وحتى أوائل العام 2010، 
قّدر عدد القتلى الصوماليني بنحو 21000 شخص نتيجة 

املعارك الدائرة )رويترز، 2 حزيران/يونيو 2010(. وقد أعربت 
الوكاالت اإلنسانية عن قلقها البالغ إزاء آثار العنف على 

النساء واألطفال. وأشارت املعلومات إلى أن ربع الضحايا الذين 
بلغ عددهم حوالي 1400 والذين متّ تسجيلهم في ثالث من 

املستشفيات الرئيسية في مقديشو خالل الفترة املمتدة بني 
أواخر آذار/مارس وأواخر أيار/مايو 2010 كانوا أطفاالً دون سن 

اخلامسة )مركز أنباء األمم املتحدة، 4 حزيران/يونيو 2010(.

في العام 2007، أدّى نزاع منفصل دار على احلدود في شمال 
البالد بني الصومال وبونتالند إلى نزوح ما يقّدر بـ45000 

شخص )مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، تشرين األول/أكتوبر 
2007(. لكن التقارير لم تفد عن أي حاالت نزوح جديدة في تلك 

املنطقة خالل العام 2009.

أّما في بونتالند، فال تزال احلالة األمنية هّشة، مع استمرار 
حوادث العنف، مبا في ذلك االشتباكات املسلحة واالغتياالت 

والعبوات الناسفة.

حجم النزوح

بحسب وسائل اإلعالم واملصادر اإلنسانية، قّدر عدد النازحني 
في نهاية العام 2009 بحوالي 1.5 مليون شخص. وفي 

النصف األول من العام 2010، مت تشريد نحو 169000 شخص 
من مختلف أنحاء البالد، خاصة من العاصمة مقديشو. 

وقد تواصل جتدد القتال في مقديشو منذ أيار/مايو 2009 
وامتّد إلى أجزاء مختلفة من البالد مبا في ذلك إقليما هيران 

وغالغدود، ممّا أدّى إلى نزوح مئات اآلالف من املدنيني )مفوضية 
األمم املتحدة لشؤون الالجئني، 28 أيار/مايو 2010(.

وفي شهر حزيران/يونيو وحده، أدّى جتدد االقتتال بني حركة 
أهل السنة واجلماعة وحركة الشباب إلى نزوح حوالي 30000 

شخص في إقليمي هيران وغالغدود )مركز أنباء األمم املتحدة، 4 
حزيران/يونيو 2010(.

كما أدى الصراع في الصومال أيضاً إلى فرار مئات اآلالف من 
الصوماليني إلى اخلارج، إذ عبر العديد منهم البحر األحمر باجتاه 
اليمن. ويقدر عدد األشخاص الذين التمسوا اللجوء في البلدان 

اجملاورة خالل العام 2009 بحوالي 120000 شخص )مفوضية 
األمم املتحدة لشؤون الالجئني، 12 أيار/مايو 2010(.

أّما في أرض الصومال )صوماليالند(، اضطر اآلالف من 
األشخاص إلى الفرار من ديارهم نتيجة للصراع الدائر بني 
القوات التابعة جلمهورية احلكم الذاتي وجماعة مسلحة 
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جديدة تُعرف باسم سول، ساناغ وكاين )شبكة األنباء 
اإلنسانية/إيرين، متوز/يوليو 2010(.

المخاطر التي تعترض حماية النازحين داخليًا

األمن والسالمة اجلسديان

ال يزال النازحون داخلياً يواجهون مخاطر جسيمة على 
مستوى احلماية في مختلف أنحاء البالد. فخالل شهر متوز/

يوليو، قامت السلطات في بونتالند بترحيل نحو 800 نازح إلى 
جنوب ووسط الصومال، متهمة إياهم باالنخراط في أنشطة 

تخريبية. وقد أدانت وكاالت األمم املتحدة هذا اإلجراء التعسفي 
)مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، 23 متوز/يوليو 2010(.

أفادت منظمات اجملتمع املدني في الصومال عن حدوث اقتتال 
بالقرب من مخيمات النازحني داخلياً، ممّا أدى إلى املزيد من 

حاالت النزوح. فقد حوصر املدنيون وسط تبادل إلطالق النار بني 
جماعة املتمرّدين والقوات التابعة للحكومة وحلفائها )شبكة 

األنباء اإلنسانية/إيرين، 10 كانون الثاني/يناير 2008؛ شبكة 
األنباء اإلنسانية/إيرين، 21 متوز/يوليو 2010(.

كما أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش في العام 2007 عن 
تعرّض آالف األشخاص أثناء فرارهم من مقديشو ملزيد من 

الهجمات من جانب اجلماعات املسلحة وبعض األفراد الذين 
يحاولون سرقة املال والسلع وغيرها من املوجودات. كما شاع 

في بعض املناطق منط من االغتصاب والعنف اجلنسي ضد 
النساء والفتيات اللواتي يعشن في اخمليمات )هيومان رايتس 

ووتش، 2007، ص. 94(.

وقد أفادت منظمة العفو الدولية خالل العام 2008 عن حاالت 
من الهجوم واالغتصاب واالعتداء واالبتزاز التي استهدفت 

النازحني داخلياً من قبل مختلف األطراف املتنازعة )منظمة 
العفو الدولية، أيار/مايو 2008(. وقد كشف اخلبير املستقل 

املعني بحالة حقوق اإلنسان في الصومال )املعنّي من قبل 
األمني العام لألمم املتحدة( عن تعرّض النازحني داخلياً للتهديد 
والترهيب والسلب والنهب واالعتداء والعنف اجلنسي والعنف 

القائم على نوع اجلنس )مجلس األمن الدولي، 14 آذار/مارس 
.)2008

وفي مدينة غالكايو، في كانون األول/ديسمبر 2009، تعرض 
النازحون داخلياً لهجوم من قبل السكان احملليني الذين 

اتهموهم بزرع قنابل في البلدة، ممّا أجبر العديد منهم على 
الفرار من املدينة )شبكة األنباء اإلنسانية/إيرين، 21 كانون 

األول/ديسمبر 2009؛ شبكة األنباء اإلنسانية/إيرين 23 كانون 
األول/ديسمبر 2009(.

أّما في العاصمة مقديشو، فقد أدّى القتال الدائر في العام 
2010 إلى نزوح 17000 شخص، ممّا أسفر عن عواقب وخيمة 
خاصة بالنسبة إلى األطفال. فربع الضحايا الذين بلغ عددهم 
حوالي 1400 والذين متّ تسجيلهم في ثالث من املستشفيات 

الرئيسية في مقديشو خالل الفترة املمتدة بني أواخر آذار/
مارس وأواخر أيار/مايو كانوا أطفاالً دون سن اخلامسة. كما تأثر 
األطفال أيضاً من جرّاء تفشي الكوليرا واإلسهال احلاد. )مركز 

أنباء األمم املتحدة، 4 حزيران/يونيو 2010(.

وخالل زيارة قام بها ممثل األمني العام املعني بحقوق اإلنسان 
للمشردين داخلياً إلى الصومال في تشرين األول/أكتوبر 2009، 

الحظ هذا األخير أن االنتهاكات اخلطيرة قد شملت التجنيد 
القسري من قبل امليليشيات )مركز أنباء األمم املتحدة، 21 
تشرين األول/أكتوبر 2009؛ شبكة األنباء اإلنسانية/إيرين 

تشرين الثاني/نوفمبر 2009(. و في أيار/مايو 2010، أفادت 
اليونيسيف عن قيام كافة األطراف املتنازعة بتجنيد أطفال ال 
تتجاوز أعمارهم التسع سنوات وذلك للمشاركة في املعارك. 

وناشدت اليونيسيف هذه األطراف تسريح األطفال اجملندين 
في صفوفها، كما طالبت اجملتمع الدولي مبحاسبة مرتكبي 

هذه االنتهاكات )مركز أنباء األمم املتحدة، 10 أيار/مايو 2010(. 
وقد أُفيد أن بعضاً من عمليات التجنيد هذه قد متّت داخل 
مستوطنات النازحني داخلياً )مركز أنباء األمم املتحدة، 21 

تشرين األول/أكتوبر 2009(.

وكشف املمثل اخلاص لألمني العام املعني باألطفال والصراعات 
املسلحة في العام 2010 أن احلكومة االحتادية االنتقالية كانت 
من بني "أكثر املنتهكني إصراراً" على جتنيد األطفال وإشراكهم 

في املعارك )مجلس األمن الدولي، 13 نيسان/أبريل 2010(.

لقد التمس العديد من النازحني داخلياً الوافدين من جنوب 
ووسط الصومال احلماية في جمهورية احلكم الذاتي أرض 

الصومال "صوماليالند" حيث يتّم اعتبارهم كالجئني من جانب 
السلطات؛ غير أنهم يفتقرون لدعم العشائر وما يرتبط بذلك 

من فرص لكسب الرزق )شبكة األنباء اإلنسانية/إيرين، 16 
حزيران/يونيو 2010؛ صحيفة "غارديان"، 6 متوز/يوليو 2010(. 
في غضون ذلك، فقد أُفيد عن استمرار مخاطر احلماية التي 
يواجهها النازحون داخلياً في بونتالند، مبا في ذلك االعتداءات 

وحوادث االغتصاب )شبكة األنباء اإلنسانية/إيرين، 21 و23 
كانون األول/ديسمبر 2009(.

قدرة الوصول إلى الضروريات األساسية

يفتقر النازحون داخلياً بغالبيتهم العظمى إلى قدرة الوصول 
إلى املياه ومرافق الصرف الصحي واخلدمات األساسية مثل 

املراكز الصحية واملدارس. 80 في املائة من النازحني يفتقرون 
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إلى قدرة الوصول إلى املياه النظيفة واملراحيض )وحدة حتليل 
األمن الغذائي في الصومال، شباط/فبراير 2008؛ منظمة 

أطباء بال حدود، 26 حزيران/يونيو 2008(.

وكان حوالي 300.000 نازح داخلياً في أوائل العام 2010 
يقيمون في مستوطنات مؤقتة على طول مساحة 15 

كيلومتراً بني مقديشو وأفغوي )وحدة حتليل األمن الغذائي في 
الصومال، آذار/مارس 2010(. تتشارك العائالت التي قد يصل 

عدد أفرادها إلى عشرة أشخاص املبيت في أكواخ مصنوعة من 
العصي واألغطية البالستيكية وقطع من القماش التي توفر 
بعض احلماية من أشعة الشمس والغبار. كما يتشارك أكثر 
من 40 شخصاً املرحاض الواحد، وقد يتم جتاوز هذا العدد في 

بعض املواقع )مركز رصد النزوح الداخلي، مقابالت مع وكاالت 
اإلغاثة في نيروبي، حزيران/يونيو 2010(.

كشفت الدراسات التي أجريت في العام 2008 أن النازحني 
داخلياً كانوا يتناولون أقّل من وجبة واحدة في اليوم على الرغم 

من بعض املساعدات اإلنسانية املقّدمة من املنظمات غير 
احلكومية الدولية واحمللية التي كانت تصل إلى النازحني، وذلك 

بسبب حجم الطلب الهائل. )شبكة األنباء اإلنسانية/إيرين، 
11 آذار/مارس 2008(.

ال يزال معّدل سوء التغذية احلاد الذي يعاني منه األطفال 
النازحون داخلياً في املناطق املتضررة من النزاع من بني أعلى 

املعدالت في العالم. فقد قّدرت وحدة حتليل األمن الغذائي في 
الصومال التابعة ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة )الفاو( 

وشبكة نظام اإلنذار املبكر باجملاعة في آذار/مارس 2010 أن 
3.2 مليون شخص، أو ما يقارب 40 في املائة من الصوماليني، 

كانوا بحاجة إلى املساعدة اإلنسانية. وكشف التقرير أن 
النازحني ال يزالون يشكّلون أكبر مجموعة بحاجة إلى هذه 

املساعدة، إذ ميثلون 43 في املائة من اجملموع البالغ 3.2 مليون 
نسمة. ومن بني السكان غير النازحني، كل طفل من أصل 

أربعة أطفال يعاني من سوء التغذية املزمن؛ أّما في أوساط 
األطفال النازحني داخلياً، فقد أُفيد عن جتاوز املعدالت لهذه 

النسبة )وحدة حتليل األمن الغذائي في الصومال، آذار/مارس 
.)2010

لم يتلقّ بعض النازحني أي مساعدة لفترات طويلة. فقد فرّ 
العديد منهم إلى مناطق مكتظة أساساً، ممّا حرمهم من قدرة 

احلصول عل قطعة أرض. كما أن حاالت اجلفاف والفيضانات 
التي تناوبت على املنطقة قد أتلفت احملاصيل وقضت على 

املواشي؛ باإلضافة إلى ذلك، فاالرتفاع احلاد في تكاليف الغذاء 
والوقود قد أدّى إلى تفاقم األزمة ونزوح عدد إضافي من 

األشخاص.

أظهرت عملية املسح التي أجرتها وحدة حتليل األمن الغذائي 
في الصومال في العام 2007 والتي شملت املناطق التي كانت 

تستضيف العدد األكبر من النازحني أن نحو 70 في املائة من 
هؤالء النازحني يعانون من البطالة وبالتالي من محدودية فرص 
احلصول على الغذاء؛ كما تفاقمت الصعوبات التي يواجهونها 
بسبب ارتفاع أسعار املواد الغذائية )وحدة حتليل األمن الغذائي 

في الصومال، شباط/فبراير 2008(.

االستجابات الوطنية والدولية

قدرة الوصول إلى املساعدة والعراقيل التي تعترضها

لقد أدّت حالة العنف وانعدام األمن في جنوب ووسط الصومال 
إلى احلّد من قدرة وصول الوكاالت اإلنسانية بشكل كبير، ممّا 
اضطر األمم املتحدة وغيرها من الوكاالت الدولية واملنظمات 
غير احلكومية إلى نقل موظفيها أو إجالئهم. كما واصلت 

وكاالت اإلغاثة اإلعراب عن مخاوفها حيال تقليص قدرة وصول 
املساعدات والوكاالت اإلنسانية، ال سيما في جنوب ووسط 

الصومال )مركز أنباء األمم املتحدة، 4 حزيران/يونيو 2010(.

لقد تراجعت املساعدة املقّدمة إلى النازحني داخلياً نظراً إلى 
غياب نشاط الوكاالت اإلنسانية على األرض )صوت أميركا، 10 

تشرين الثاني/نوفمبر 2009؛ رويترز، 23 تشرين الثاني/نوفمبر 
2009؛ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، 30 تشرين الثاني/

نوفمبر 2009؛ معهد بروكينغ، كانون الثاني/يناير 2010(.

إلى جانب زيادة نسبة النزوح، أدّى استمرار العنف وانعدام 
األمن إلى انخفاض حجم املساعدات اإلنسانية. كما شكّلت 

عمليات اخلطف التي استهدفت عدداً من عاملي اإلغاثة 
الدوليني والوطنيني، والتي أرفقت بطلبات فدية، عقبات 

رئيسية في وجه العمليات اإلنسانية.

وفي شهر كانون الثاني/يناير، عّلق برنامج األغذية العاملي 
بصورة مؤقتة عملياته في جنوب الصومال بسبب التهديدات 

والشروط غير املقبولة املفروضة عليه من قبل اجلماعات 
املسلحة.

االستجابة الوطنية

على الرغم من اعتراف اجملتمع الدولي باحلكومة وقواتها األمنية 
وتزويدها باملساعدة وبناء القدرات، فهي ال تزال تعاني من عدم 
الفعالية وعدم التنظيم والفساد. وهي تدين ببقائها للدعم 

الذي تقّدمه لها بعثة االحتاد األفريقي في الصومال عوض 
االعتماد على قواتها اخلاصة )مجلس األمن الدولي ، 10 آذار/

مارس 2010؛ مجلس العالقات اخلارجية، آذار/مارس 2010(. وفي 
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شهر شباط/فبراير 2010، ناشد الرئيس اجملتمع الدولي تقدمي 
 ،Garoweonline الدعم لتهدئة األوضاع في البالد )موقع

شباط/فبراير 2010(.

ال تسيطر احلكومة إالّ على قّلة من املناطق في مقديشو؛ وهي 
تعاني من محدودية املوارد التي تفرض عليها قيوداً إضافية. 

لذا، فلم تتمكن احلكومة على اإلطالق من التصدي للقضايا 
املتصلة بالنزوح الداخلي.

أعرب مسؤولون في األمم املتحدة أنهم قد عرضوا على احلكومة 
االحتادية االنتقالية خططاً محددة من أجل تسريح اجلنود 

األطفال. غير أن القادة الصوماليني لم يستجيبوا لهذه 
العروض )نيويورك تاميز، 13 حزيران/يونيو 2010(.

وحاولت كل من السلطات احمللية واملنظمات اجملتمعية في 
بعض أنحاء البالد تقدمي املساعدة إلى النازحني داخلياً من 

خالل توفير اخلدمات واملهارات احلياتية. ففي بونتالند، قّدمت 
السلطات احمللية دورات تدريبية على مجموعة من املهارات 

تراوحت بني اخلياطة واللحام وصوالً إلى اخلدمات الكهربائية 
لنحو 250 شخصاً، كان معظمهم من النازحني داخلياً، 

وذلك بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي )شبكة األنباء 
اإلنسانية/إيرين، 27 أيار/مايو 2010(.

وفي مقديشو، حشد رجال األعمال بعض املوارد بشكل محلي 
ملساعدة النازحني داخلياً؛ فتمكّنوا من مساعدة 51.000 نازح 
من خالل تزويدهم باملياه. وقد اتّخذ رجال األعمال هذه املبادرة 

نظراً إلى عجز الوكاالت عن تقدمي املساعدات بسبب انعدام 
األمن )شبكة األنباء اإلنسانية/إيرين، 9 شباط/فبراير 2010(.

االستجابة الدولية

لقد أدّى تعب اجلهات املانحة واملشاكل التي اعترضتها أثناء 
محاولة الوصول إلى مناطق النزاع والفساد الذي شهدته إلى 

احلد بشكل كبير من وصول املساعدة إلى الفئات الضعيفة 
في الصومال. كما أن بعض اجلهات املانحة، خاصة الواليات 
املتحدة، قد أعربت عن تخّوفها من حتويل مسار املساعدات 

ووصولها إلى جماعات معارضة للحكومة، فقّلصت بالتالي 
حجم التمويل الذي تقّدمه إلى الوكاالت، مبا في ذلك برنامج 
األغذية العاملي واليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة لشؤون 

الالجئني )اليونيسيف، 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2009؛ مركز 
أنباء األمم املتحدة، 8 كانون األول/ديسمبر 2009؛ مفوضية 

األمم املتحدة لشؤون الالجئني، 12 أيار/مايو 2010(. وقد أفادت 
صحيفة نيويورك تاميز عن تخّوف الواليات املتحدة من إمكانية 

وصول التبرعات األميركية إلى حركة الشباب التي يعتقد 
بأن لها عالقات متنامية مع تنظيم القاعدة )نيويورك تاميز، 1 

تشرين األول/أكتوبر 2009؛ شبكة األنباء اإلنسانية/إيرين 6 
تشرين الثاني/نوفمبر 2009؛ مجلس العالقات اخلارجية، آذار/

مارس 2010(.

وفي العام 2009، لم يتّم متويل سوى 54 في املائة من النداء 
اإلنساني للصومال. ومبا أن بعض هذه األموال قد متّ حملها 

من العام 2008، فتكون املبالغ التي خصصت للصومال خالل 
العام 2009 أقّل مما كان متوقعاً )شبكة األنباء اإلنسانية/إيرين، 

6 تشرين الثاني/نوفمبر 2009(.

وكشف تقرير صادر عن فريق الرصد التابع لألمم املتحدة واملعني 
بالصومال في آذار/مارس 2010 أن اقتصاد احلرب ال يزال يعوق 

جهود املساعدة اإلنسانية. ووفقاً للتقرير، متّ حتويل املوارد 
اإلنسانية، مبا في ذلك املساعدات الغذائية على وجه اخلصوص، 

لالستخدام العسكري من قبل بعض املقاولني الصوماليني 
املعتمدين لدى وكاالت اإلغاثة الذين حّولوا بعضاً من أرباحهم 
)أو املعونة نفسها( مباشرة إلى جماعات املعارضة املسلحة. 

كما اكتشف فريق الرصد أيضاً أن املقاولني املعتمدين لدى 
برنامج األغذية العاملي كانوا منذ فترة طويلة من املمّولني 

للجماعات املسلحة وحلفاء مقرّبني من زعيم حزب اإلسالم 
)بي بي سي نيوز، 10 آذار/مارس 2010؛ مجلس األمن الدولي، 

10 آذار/مارس 2010(.

هذا ملخص حتديث جديد للتحليل القطري عن النزوح الداخلي 

في الصومال أعده مركز رصد النزوح الداخلي )IDMC(. حتديث 

التحليل القطري الكامل متوفر على اإلنترنت هنا. 

http://www.internal-displacement.org/countries/somalia


7

Sources:

Aljazeera, 22 July 2010, AU warns of Somalia civil-
ian deaths

Amnesty International (AI), 6 May 2008, 
Routinely Targeted: Attacks on Civilians in Somalia

BBC News, 10 March 2010, Contractors divert 
Somalia aid, UN report says

BBC News, 28 February 2010, Somali militants 
‘block UN food aid’

Brookings-SAIS Project on Internal 
Displacement, 12 January 2010, The Changing 
Security Situation in Somalia: Implications For 
Humanitarian Action

Council on Foreign Relations (CFR), March 2010, 
Somalia: A New Approach

Food Security and Nutrition Analysis Unit 
(FSNAU), 3 March 2010, FSNAU Post-Deyr 2009-10 
Analysis

GaroweOnline, 22 February 2010, Somali presi-
dent seeks world’s help, admits shortcomings

Human Rights Watch (HRW), August 2007, Shell 
shocked: civilians under siege in Mogadishu

Integrated Regional Information Networks 
(IRIN), 23 July 2010, SOMALIA: Somaliland clashes 
displace thousands

Integrated Regional Information Networks 
(IRIN), 6 November 2009, SOMALIA: Donor cau-
tion alarms aid workers

Integrated Regional Information Networks 
(IRIN), 11 March 2008, Displaced families surviv-
ing on less than one meal a day, says ICRC

Integrated Regional Information Networks 
(IRIN), 9 February 2010, SOMALIA: Community 
leaders pool together to deliver water to IDPs

Integrated Regional Information Networks 
(IRIN), 16 June 2010, SOMALIA: Taking shelter in 
State House

Integrated Regional Information Networks 
(IRIN), 23 December 2009, SOMALIA: Galkayo IDPs 
on the run

Integrated Regional Information Networks 
(IRIN), 21 December 2009, SOMALIA: IDPs target-
ed over violence in Galkayo

Integrated Regional Information Networks 
(IRIN), 10 January 2008, Clashes near IDP camps 
“causing more displacement”

Integrated Regional Information Networks 
(IRIN), 27 May 2010, SOMALIA: Puntland helps 
IDPs integrate, learn skills

Médecins Sans Frontières (MSF), 26 June 2008, 
Malnutrition in Somalia increases drastically as 
assistance dwindles

New York Times (NYT), October 2009, U.S. Delays 
Somalia Aid, Fearing It Is Feeding Terrorists

New York Times (NYT), 13 June 2010, Children 
Carry Guns for a U.S. Ally, Somalia

Reuters, 23 November 2009, Aid workers in 
southern Somali town moved to Kenya

United Nations Children’s Fund (UNICEF), 
19 November 2009, UNICEF Deputy Executive 
Director urges stepped-up response to crisis in 
Somalia

http://english.aljazeera.net/news/africa/2010/07/20107228558228826.html
http://english.aljazeera.net/news/africa/2010/07/20107228558228826.html
http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/62B1D44E00585575C12574410048499F/$file/AI+Somalia+Report.pdf
http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/62B1D44E00585575C12574410048499F/$file/AI+Somalia+Report.pdf
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8560970.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8560970.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8541315.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8541315.stm
http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/8DC86161D85644E4C12577640079E0F8/$file/The+Changing+Security+Situation+in+Somalia+-+Implications+for+Humanitarian+Action.pdf
http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/8DC86161D85644E4C12577640079E0F8/$file/The+Changing+Security+Situation+in+Somalia+-+Implications+for+Humanitarian+Action.pdf
http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/8DC86161D85644E4C12577640079E0F8/$file/The+Changing+Security+Situation+in+Somalia+-+Implications+for+Humanitarian+Action.pdf
http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/8DC86161D85644E4C12577640079E0F8/$file/The+Changing+Security+Situation+in+Somalia+-+Implications+for+Humanitarian+Action.pdf
http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/0B0BCE385C028498C125776400707E60/$file/Somalia+-+A+New+Approach.PDF
http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/0B0BCE385C028498C125776400707E60/$file/Somalia+-+A+New+Approach.PDF
http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/42D286CBC2F87964C1257761003173E4/$file/Post-Deyr-09-10-Analysis-Report.pdf
http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/42D286CBC2F87964C1257761003173E4/$file/Post-Deyr-09-10-Analysis-Report.pdf
http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/42D286CBC2F87964C1257761003173E4/$file/Post-Deyr-09-10-Analysis-Report.pdf
http://www.garoweonline.com/artman2/publish/Somalia_27/Somali_presidents_seeks_world_help_admits_inability.shtml
http://www.garoweonline.com/artman2/publish/Somalia_27/Somali_presidents_seeks_world_help_admits_inability.shtml
http://hrw.org/reports/2007/somalia0807/somalia0807webwcover.pdf
http://hrw.org/reports/2007/somalia0807/somalia0807webwcover.pdf
http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportID=89941
http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportID=89941
http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportID=89941
http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportID=86909
http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportID=86909
http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportID=86909
http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=77225
http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=77225
http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=77225
http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportID=88047
http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportID=88047
http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportID=88047
http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportID=89504
http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportID=89504
http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportID=89504
http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportID=87541
http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportID=87541
http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportID=87541
http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportID=87514
http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportID=87514
http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportID=87514
http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportID=76175
http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportID=76175
http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportID=76175
http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportID=89271
http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportID=89271
http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportID=89271
http://www.msf.org/msfinternational/invoke.cfm?objectid=C3D54BB4-15C5-F00A-257873EF29B7E0C9&component=toolkit.article&method=full_html
http://www.msf.org/msfinternational/invoke.cfm?objectid=C3D54BB4-15C5-F00A-257873EF29B7E0C9&component=toolkit.article&method=full_html
http://www.msf.org/msfinternational/invoke.cfm?objectid=C3D54BB4-15C5-F00A-257873EF29B7E0C9&component=toolkit.article&method=full_html
http://www.nytimes.com/2009/10/02/world/africa/02somalia.html
http://www.nytimes.com/2009/10/02/world/africa/02somalia.html
http://www.nytimes.com/2010/06/14/world/africa/14somalia.html
http://www.nytimes.com/2010/06/14/world/africa/14somalia.html
http://alertnet.org/thenews/newsdesk/GEE5AM1AT.htm
http://alertnet.org/thenews/newsdesk/GEE5AM1AT.htm
http://www.unicef.org/emerg/somalia_51825.html
http://www.unicef.org/emerg/somalia_51825.html
http://www.unicef.org/emerg/somalia_51825.html
http://www.unicef.org/emerg/somalia_51825.html


8

Sources:

United Nations High Commissioner for 
Refugees (UNHCR), 23 July 2010, UNHCR issues 
warning over treatment of Somali refugees

United Nations High Commissioner for 
Refugees (UNHCR), 28 May 2010, Heavy clashes 
continue to kill and displace thousands of civilians 
in Mogadishu

United Nations High Commissioner for 
Refugees (UNHCR), 12 May 2010, UNHCR appeals 
for US$60 million to help growing numbers of 
displaced Somalis

United Nations Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs (UN OCHA), 10 June 2010, 
Somalia: Humanitarian Overview, Vol 3, Issue 5, 
May 2010

United Nations Security Council (UN SC), 14 
March 2008, Report of the Secretary-General on 
the situation in Somalia

United Nations Security Council (UN SC), 11 
May 2010, Report of the UN Secretary Genral on 
Somalia

UN News Centre, 8 December 2009, Somalia 
faces humanitarian crisis in 2010 with aid coffers 
empty, UN warns

UN News Centre, 21 October 2009, International 
community failing uprooted Somalis, says UN 
rights expert

UN News Centre, 4 June 2010, Ongoing violence 
in Somali capital alarms UN aid agencies

UN Office for the Coordination of Humanitarian 
Affairs (UN OCHA), 30 November 2009, Somalia 
Consolidate Appeal (CAP) 2010

Voice of America (VOA), 10 November 2009, Aid 
Groups Alarmed Over Delay in Somali Famine 
Relief

United Nations Security Council (UN SC), 10 
March 2010, UN Somalia Monitoring Group 
Report

http://www.unhcr.org/4c495e799.html
http://www.unhcr.org/4c495e799.html
http://www.unhcr.org/4c495e799.html
http://www.unhcr.org/4bffaf6b6.html
http://www.unhcr.org/4bffaf6b6.html
http://www.unhcr.org/4bffaf6b6.html
http://www.unhcr.org/4bffaf6b6.html
http://www.unhcr.org/4beac9389.html
http://www.unhcr.org/4beac9389.html
http://www.unhcr.org/4beac9389.html
http://www.unhcr.org/4beac9389.html
http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/0422A84AAFB818F5C125773E004E6D46/$file/Somalia+Humanitarian+Overview+May+2010.pdf
http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/0422A84AAFB818F5C125773E004E6D46/$file/Somalia+Humanitarian+Overview+May+2010.pdf
http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/0422A84AAFB818F5C125773E004E6D46/$file/Somalia+Humanitarian+Overview+May+2010.pdf
http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/0422A84AAFB818F5C125773E004E6D46/$file/Somalia+Humanitarian+Overview+May+2010.pdf
http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/3F8D2547C9C07029C125744A0045FCFE/$file/Report+of+the+Secretary-General+on+the+situation+in+Somalia.pdf
http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/3F8D2547C9C07029C125744A0045FCFE/$file/Report+of+the+Secretary-General+on+the+situation+in+Somalia.pdf
http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/3F8D2547C9C07029C125744A0045FCFE/$file/Report+of+the+Secretary-General+on+the+situation+in+Somalia.pdf
http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/C499727990C21C06C125776400717DA7/$file/Report+of+the+Secretary-General+on+Somalia.PDF
http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/C499727990C21C06C125776400717DA7/$file/Report+of+the+Secretary-General+on+Somalia.PDF
http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/C499727990C21C06C125776400717DA7/$file/Report+of+the+Secretary-General+on+Somalia.PDF
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33188&Cr=somalia&Cr1=
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33188&Cr=somalia&Cr1=
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33188&Cr=somalia&Cr1=
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=32649&Cr=somali&Cr1=
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=32649&Cr=somali&Cr1=
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=32649&Cr=somali&Cr1=
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=34931&Cr=somali&Cr1=
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=34931&Cr=somali&Cr1=
http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/ACB0954223556F52C1257682004AA5F5/$file/CAP_2010_Somalia_SCREEN.pdf
http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/ACB0954223556F52C1257682004AA5F5/$file/CAP_2010_Somalia_SCREEN.pdf
http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/ACB0954223556F52C1257682004AA5F5/$file/CAP_2010_Somalia_SCREEN.pdf
http://www.voanews.com/english/2009-11-10-voa52.cfm
http://www.voanews.com/english/2009-11-10-voa52.cfm
http://www.voanews.com/english/2009-11-10-voa52.cfm
http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/2E54EDF0A9C26200C1257765002B66C0/$file/somali_monitoring_group.pdf
http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/2E54EDF0A9C26200C1257765002B66C0/$file/somali_monitoring_group.pdf
http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/2E54EDF0A9C26200C1257765002B66C0/$file/somali_monitoring_group.pdf


9

)IDMC( لمحة عن مركز رصد النزوح الداخلي

تأسس مركز رصد النزوح الداخلي )IDMC( في سنة 1998 من قبل المجلس النرويجي لالجئين وهو هيئة دولية رائدة تعنى 
برصد النزوح الداخلي الناجم عن النزاع في العالم بأسره.

ويساهم المركز من خالل عمله في تحسين القدرات الوطنية والدولية لحماية ومساعدة ماليين األفراد حول العالم والذين نزحوا 
داخل بلدانهم نتيجة النزاعات أو انتهاكات حقوق اإلنسان.

بناًء على طلب منظمة األمم المتحدة ُيشرف المركز، والذي مقره في جنيف، على قاعدة بيانات إلكترونية توفر معلومات 
وتحليالت شاملة حول النزوح الداخلي في حوالي 50 بلدًا.

بناًء على أنشطته المتعلقة بالرصد وجمع البيانات يدعو المركز إلى إيجاد حلول دائمة آلفة النزوح الداخلي تماشيا مع المعايير 
الدولية.

وينظم مركز رصد النزوح الداخلي )IDMC( أيضا أنشطة تدريبية لتعزيز قدرات الفعاليات المحلية لتلبية احتياجات األشخاص 
النازحين داخليا. ويتعاون المركز مع مبادرات المجتمع المدني المحلية والوطنية كما يقدم لها الدعم.

لمعرفة المزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع مركز رصد النزوح الداخلي )IDMC( على اإلنترنت وقاعدة بيانات المركز 
.www.internal-displacement.org  :على الموقع
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