
 

 

 

 

 

 

 

 جنوب من باألشخاص الهاربين يتعلق فيما الدولية حمايةال اعتبارات
 الصومال ووسط

 

 

 4102 يناير( UNHCR) الالجئين لشؤون المتحدة ألممل السامية ةيمفوضال

HCR/PC/SOM/14/01 



2 

 

  المحتويات جدول

 2.................................................................................... ملخص  0

 2................................... الصومال ووسط جنوب في الصلة ذات الرئيسية التطورات 4

 2.......................................................... المدنيين على وتأثيره األمني الوضع -أ    

 4............................................................................... المدنيين الضحايا أعداد. 1     

  5.......................................................................عنها أعلن التي منيةاأل الحوادث. 2     

 أو القتال من المتضررة ناطقمال/  عليها المتنازع المناطق في المدنيين على وتأثيره األمني الوضع. 3     
 6........................................................................................... المسلحة شتباكاتالا

 7......................... مليشيا الشباب لسيطرة الخاضعة المناطق في المدنيين على وأثره األمني الوضع. 4     

 الصومالية الحكومة سيطرة تحت الواقعة األخرى والمناطق مقديشيو في المدنيين على وتأثيره األمني الوضع. 5     
 9............................................................ ي(األفريق االتحاد وقوات الحكومية القوات) االتحادية

 04............................................................. ينعائدالو  والخارجي الداخلي النزوح. 6     

  02................ الصومال ووسط جنوب من أخرى ومناطق مقديشيو في القانون وسيادة اكميةالح -ب  

 ووسط جنوب من أخرى ومناطق مقديشيو في للحماية التقليدية األشكال توفير في رائالعش دور -ج  
 01.......................................................................................... الصومال

 ووسط جنوب من أخرى ومناطق مقديشيو من اللجوء لملتمسي الدولية الحماية احتياجات تقييم  3
 01................................................................................... الصومال

 01................................................... 0110 عام اتفاقية بموجب ينالالجئ حماية -أ   



3 

 

االتفاقية األفريقية  من( 4) 0 المادة بموجب للمفوضية، وسعاأل واليةال معاييرل طبقا   الالجئ وضع -ب  
 41........................................... قرطاجنة إعالن بموجب أو 0191 الخاصة بالالجئين لسنة

 22.................................................صفة اللجوء بموجب معايير الوالية األوسع للمفوضية. .1

 23...................1969من االتفاقية األفريقية الخاصة باالجئين لسنة  1/2صفة اللجوء بموجب المادة  .2

 24..................................................................موجب إعالن قرطجنةصفة اللجوء ب .3

  41.............القابلية للحصول على الحماية الثانوية بموحب تعليمات االتحاد األوروبي الخاصة بالحماية .2

 42.............................................. البديل الداخلي للجوء بتطبيق المتعلقة االعتبارات -ج  

 27..................................................................تطبيق البديل الداخلي للجوء مالئمة  .1     

 41............................................................تطبيق البديل الداخلي للجوء معقولية  .2     

 المبرم الثالثي واالتفاق الصومال من اللجوء لملتمسي الدولية الحماية احتياجات بين العالقة عتباراتا -د   
 31............................................. الصومال إلى كينيا من الطوعية الذي ينظم العودة مؤخرا  

 



4 

 

  ملخص 1

 مؤقت كتحديث هذه حمايةال اعتبارات إصدار يجري الصومال، في والجارية األخيرة التطورات ضوء في
 المبادئ: بعد فيما) الصومال بشأن المفوضيةالخاصة ب المتعلقة بالقابلية للحماية الدولية التوجيهية لمبادئل

 األخيرة التطورات حول معلومات على عتباراتالا هذه تحتوي. 41011 مايو في الصادرة ،(4101 التوجيهية
 تقع التي الصومال ووسط جنوب من لألشخاص الدولية الحماية احتياجات تقييم في تؤثر التي والحالية

 . معينة ظروف في أنفسهم يجدون أو بعض الحاالت التي تعتبر أكثر تعرضا للخطر ضمن

 خالف على ينص لم ما ،4103 ديسمبر 42 حتى للمفوضية المتوفرة المعلومات على الوثيقة هذه وتستند
 الحماية على للحصول القابلية تحديدب صلتها حيث من التطورات وتقييم رصد يةالمفوض وستواصل  .ذلك

 . المستقبل في تفصيال  و  تحديثا   أكثر توجيهات إصدار بهدف ،الصومال من اللجوء لملتمسي الدولية

  الصومال ووسط جنوب في الصلة ذات الرئيسية التطورات  2

  المدنيين على وأثره ياألمن الوضع -أ

  المدنيين الضحايا ادأعد. 1

 يصعب ذلك، من الرغم علىو  .2إيقاع اإلصابات في صفوف المدنيين الصومال في المسلح النزاع يواصل
 وجود وعدم األمن انعدام استمرار إلى كبير حد إلىويرجع ذلك  ،ةدقب المدنيين الضحايا أعداد من التأكد
أماكن  سياق في المنشور الصومال حول القطري التقرير في  .3لهذا األمر األولوية إلعطاء السياسية اإلرادة

حصاءات الحدث يتضمن بياني رسميشير  ،(ACLED) المسلحة النزاعاتوبيانات   من الفترة خالل الوفيات وا 
                                                           

1
 ,HCR/EG/SOM/10/1.  4101مايو  1المفوضية، المبادئ التوجيهية لتقييم احتياجات الحماية الدولية لملتمسي اللجوء من الصومال،  

, http://www.refworld.org/docid/4be3b9142.html  4104مارس  09داً بمدينة كالكاسيو، والملحق المتعلق تحدي 

http://www.refworld.org/docid/4f675c5e2.html 

2
وخمسة أطفال دون سن الخامسة، انظر تقرير منظمة سيدة  01ضحية من بينهم  302اندلع قتال عنيف بين الفصائل المتناحرة في كيسمايو أدى إلى  4103على سبيل المثال، في يونيو  

  http://www.who.int/hac/crises/som/sitreps/somalia_sitrep_may_july2013.pdf (4103يونيو  –الصحة العالمية  عن الصومال )مايو 

3
أن حصيلة القتلى في الصومال قد تتجاوز مثيالتها في أفغانستان. تقرير والتر لوتز ويون كاسومبا "قوات االتحاد األفريقي  4100بناًء على األرقام السنوية المتاحة، تشير التقديرات لعام  

2c24-be1e-1e9c-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-http://www.isn.ethz.ch/Digital-وحماية المدنيين في الصومال". 

a6a8c7060233&lng=en&id=146592 

http://www.refworld.org/docid/4be3b9142.html
http://www.refworld.org/docid/4f675c5e2.html
http://www.who.int/hac/crises/som/sitreps/somalia_sitrep_may_july2013.pdf
http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-a6a8c7060233&lng=en&id=146592
http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-a6a8c7060233&lng=en&id=146592
http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-a6a8c7060233&lng=en&id=146592
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 الوفيات مستويات إجمالي بلغ ،4103 عام وأوائل 4104 عام في أنه إلى 4103 مارس - 4111 يناير
 الشهرية المعدالت حيث من سواء ،4100 في عليه كانت مما أعلىمستويات ( ا  مع والمقاتلين للمدنيين)

 شهري رقم وأعلى وفاة حالة 011 حوالي قدره شهري رقم أدنى حيث كان ،السنوي اإلجمالي حيث من وكذلك
  .4حالة وفاة 911 حوالي قدره

 نظم( أميسوم) لصومالا في األفريقي االتحادقوات  بعثة حددت ،4103 عام وأوائل 4104 عام مدار على
نشاء مجموعة و  ،هاتحليلو  ،ينالمدنيبين  اإلصابات لتتبع يةتنفيذ خطة ووضعت القائمة المعلومات ا 
 .41035 عام نهاية بحلول العمل تبدأ مجموعة االستجابة أن المنتظر من كانو  . االستجابة

  عنها أعلن التي االمنية الحوادث. 2

واالتجاهات  الحوادث وتسجيل منهجيةراء عدد محدود فقط من المتابعة التم إج أخرى، بلدان مع بالمقارنة
 البالد، من كثيرة أجزاء إلى لألفراد المحدود وصولهو ال لهذا األسباب أحد يكون قد  .الصومال في األمنية

 فالذي يص ،المسلحة النزاعاتأماكن وبيانات  تقريروقد ذكر  .6والوسطى الجنوبية المناطق في سيما وال
 الصومال في( المعارك) الصراع مستويات أن 4103 عام أغسطس لشهر الصومال في األمنية االتجاهات
 هذه مثل عن الناتجة الوفيات مستويات ظلت حين في ،4103 عام شباط /فبراير منذ األولى للمرة انخفضت
 الشباب مليشيا هجماتأن  وقد أفادت التقارير .7السابقة األشهر مع بالمقارنة ما حد إلى مستقرة األحداث

 مقارنة 4103 أغسطس في الشباب مليشياأنشطة  نتيجة تقريبا   المدنيين القتلى عددتضاعف . كبيرة ظلت
 هذا فيالمسلحة  النزاعاتأماكن وبيانات  تقريروقد أشار   .0118 إلىليصل  ،4103 عام يوليو بشهر

                                                           
 

4
الحظ أن  pdf-Report_Somalia_April-Country-content/uploads/2013/04/ACLED-http://www.acleddata.com/wp.2013  ;مواقع وبيانات النزاعات المسلحة، 

   التقرير لم يفرق بين الضحايا المدنيين والمحاربين.

5
 4103وضع المدنيين في الصراع، خلفية: تتبع تضرر المدنيين، أغسطس  

.nder_8.13.pdfhttp://civiliansinconflict.org/uploads/files/publications/Center_Tracking_Backgrou 

6
الصومال، خريطة وصول المساعدات االنسانية، سبتمبر  –االنسانية  الشؤونتنسيق  مكتب 

4103  .%20Somalia%20%281309%29.pdf-http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/131031_Access%20Map%20 
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 content/uploads/2013/09/ACLED-http://www.acleddata.com/wp-. 4103ف السياسي في أفريقيا، سبتمبر ( التحليل الوقتي للعن01اتجاهات الصراع )رقم 

 . 8-2013.pdf, pp. 7-18_September-Trends_No-Conflict 

8
 Ibid.   

http://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2013/04/ACLED-Country-Report_Somalia_April-2013.pdf
http://civiliansinconflict.org/uploads/files/publications/Center_Tracking_Backgrounder_8.13.pdf
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 بعد مشرق مستقبل أعتاب على كأمة الصومال إلظهار والمتعمدة ةمستمر ت المحاوالال " أن إلى الصدد
  .9"التهديد هذا تتعرض للفشل بسبب الصراع

 تواجه تزال ال الصومال أن لصومال،في ا المتحدة لألمم العام لألمين الخاص الممثل كاي، نيكوالسوقد ذكر 
في  خاص وبشكل لالصوما ووسط جنوب في المستقرة غير األمنية الحالة ذلك في بما التحديات، من العديد

التقارير التي  من الرغم وعلى ،للغاية هشا   األمن يزال ال المتحدة، لألمم العام األمين أكدوكما   .10مقديشيو
 الهجمات في زيادة هناك تكانو  ،(SFG) الصومالية االتحادية الحكومة سيطرة تحت مقديشيوتفيد بأن 

 مقديشيو في اليدوية بالقنابل الهجمات عدد تضاعف ويونيو، مايو في . 4103 عام في العاصمة في العنيفة
 يناير في مقارنة  بالحال حزيران /يونيو في تفجيراتال أضعاف ثالثة كما وقعت . العام بداية مع مقارنة  
 بقذائف هجمات أربع األقل على هناك تكان  .يومي شبه بشكل المستهدف القتل عملياتكما تقع  . 4103
  .11يةالصومال ، مقر الحكومة(Villa Somalia) الفيال الصوماليةضد  ناثنا بينهم من الهاون،

 عسكرية كقوة العمل على قدرتها كبير حد إلى فقدتقد  الشباب مليشيا أنب تفيدالتي  التقارير من الرغم على
 الوطني األمن وقوات األفريقي االتحاد لقوات تعقيدا   أكثر تحديا  يمثل  المتفرقة الهجمات إال أن تزايد ،12تقليدية

 .الصومال ووسط جنوب في( SNSF) الصومالية

 من المتضررة مناطقال/  عليها المتنازع المناطق في المدنيين على تأثيرهو  األمني الوضع .  3
 المسلحة شتباكاتالا أو القتال

 توق في الوضع مع بالمقارنة ما حد إلى الصومال ووسط جنوب مناطق بعض في األمني الوضع تحسن
نزاع مسلح  يوصف بأنه الصومال في الوضع يزال ال ذلك، ومع . 4101 عام التوجيهية المبادئ إصدار

                                                           
9
 Ibid.   

10
. 4103غسطس أ 49راديو األمم المحدة، ال تزال الصومال تواجه العديد من التحديات، يقول المبعوث السامي،  

 . envoy/-un-top-says-challenges-many-faces-still-http://www.unmultimedia.org/radio/english/2013/08/somalia 
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 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/521 . . 4103سبتمبر  3مجلس األمن، تقرير األمين العام حول الصومال، 

 
12

  4103Conflict-content/uploads/2013/09/ACLED-http://www.acleddata.com/wp( التحليل الوقتي للعنف السياسي في أفريقيا، سبتمبر 01لصراع )رقم اتجاهات ا

 . 8-72013.pdf, pp. -18_September-Trends_No- 

http://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2013/09/ACLED-Conflict
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 الصومال ووسط جنوب في الريفية المناطق وفي مقديشيو خارج المسلحةتتواصل االشتباكات   .13داخلي
الحكومة االتحادية  طرةلسي الخاضعة المناطق ذلك، إلى باإلضافة  .الشباب مليشيا سيطرة تحت تزال ال التي

 .العنف أشكال من وغيرها هجمات تشهد ما غالبا   ،مقديشيو ذلك في بما ،الصومالية

 تتسبب الصومال ووسط جنوب في العسكرية العملياتال تزال  ،المصادر من العديد قبل من موثق هو كما
 سياق في النار إطالق دلتبااإلصابة بسبب و  قتللل المدنيين حيث تعرض ؛المدنيين من ضحايا سقوط في

 .14اليدوية والقنابل الناسفة العبواتالهجمات بو  المسلحة االشتباكات

 الشباب مليشيا لسيطرة الخاضعة المناطق في المدنيين على وأثره األمني الوضع.  4

 تحت الصومال ووسط جنوب من المئة في 11 وقوع عن اإلبالغ تم ،4103 عام فبراير شهر من اعتبارا  
 باستثناء الحين ذلك منذ األراضي على السيطرة في كبيرة تغييرات أي هناك تكن ولم ،15الشباب مليشيا طرةسي

 في للحكومة المواليةوالقوات  االثيوبية القوات باانسح بعد سقطت والتي باكول، منطقة في "زودور" فقدان
 عميقة داخلية انقسامات من تعاني الشباب مليشيا ذكرت التقارير أن ،4100 عام منذ .410316 ذارآ /مارس

أن  وتفيد التقارير . الراديكالية الجهادية الفصائل ضد الصومالية القومية الفصائل وتأليب ،اقتتال داخليو 
 .17لدى مليشيا الشباب البارزين بعض القادة مقتل الى ىدأ االقتتال الداخلي

                                                           
 

13
 http://www.geneva- .4104للتكييف القانوني للصراع في الصومال، انظر حكم القانون النزاع المسلح، الصومال، القانون الدولي المطبق، آخر تحديث في يوليو 

. academy.ch/RULAC/applicable_international_law.php?id_state=204لقانون االنساني الدولي في خطاب مجلس األمن يمكن االطالع على مراجع حديثة لتطبيقات ا

 ,S/2013/606 ,. 4103أكتوبر  02أكتوبر من األمين العام إلى رئيس مجلس األمن.  02بتاريخ 

, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/606( 4103) 4042 وقرار مجلس األمن رقمS/RES/2124 (2013), 2124 (2013),  04ي ف 

  ,The ICRC in Somalia, . See also, ICRC, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2124(2013)November 2013 4103نوفمبر 

 . somalia.htm-work/africa/somalia/overview-we-http://www.icrc.org/eng/where13 August 2013,  
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 /http://www.irinnews.org/fr/report/99219 . 4103نوفمبر  41بكات المعلومات اإلقليمية المتكاملة، مدى أمان العودة إلى الصومال، انظر على سبيل المثال ش

15
. 4103فبراير  42تحالف المنظمات غير الحكومية الصومالية، العالمات الفارقة المقترحة للمنهج اإلضافي لتكامل هياكل األمم المتحدة في الصومال،  

 . http://www.somaliangoconsortium.org/docs/key/17/2013/1362462865.pdf 

16
  4103أبريل  04مكتب تنسيق الشؤون االنسانية، نشرة الحالة االنسانية، الصومال،  

 . pdfhttp://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA_Somalia_Humanitarian_Bulletin_March_2013. 

 
17

 ,shabab-al-against-http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/10/fight-. 4103أكتوبر  1الجزيرة، القتال ضد حركة الشباب، 

 . 201310282112677589.html 
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 من متماسكة ظلت  -مقاتل  1111التي تبلغ  – الشباب لمليشيا العسكرية القوة أن التقارير تفيد ذلك، ومع
 لسيطرتها، الخاضعة المناطق في .18التواصلقدرات و  واالنضباط ،القيادة وسلسلة ،للعمليات االستعداد حيث

 والحقوق، الحريات من مختلفة أنواع ممارسة تحظر التي لشريعةل شددمت تفسير فرض الشباب مليشيا تواصل
 من نومنعه الحجاب ارتداء على النساء إجبارالممارسات  هذه وتشمل . خاص لبشك المرأة على تؤثر التي

 مثل الترفيهية األنشطة الشباب مليشيا تحظر ذلك، على عالوة .19أحد محارمها الذكور دونب سفرالو  العمل
 الرجم، .21"إسالمية غيرمظاهر " تعتبر والتي ،20التلفزيون ومشاهدة الموسيقى إلى واالستماع القدم، كرة لعب

  .22سالملإل الشباب مليشيا تفسير ينتهكون الذين عقاب هو بترالو  ،العلني الجلدو 

 السالم نشطاء قتل مثل المدنيين ضد الجسيمة االنتهاكات ارتكابب تستمر الشباب مليشياأن  تفيد التقارير كما
 ـب المتهمين رؤوس وقطع السالم، بناء في لدورهم أسرهم وأفراد العشائر، وشيوخ المجتمع وقادة البارزين

األخرى  االنتهاكات تشمل  .23لها المنتسبةالميليشيات و  الصومالية الوطنية القوى مع والتعاون" التجسس"
 والدين، التنقل وحرية المدنية الحريات على المفروضة والقيود االختفاء، حاالت المدنيين ضد عنها لغب  الم  

 الجنس نوع على المبني العنف أعمال من وغيرها واالغتصاب ،اإلنسانية المساعدات إلى الوصول وتقييد
 .24األطفال تجنيد عن فضال   القسري، الزواج مثل
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 النطاق واسعة انتهاكات إلىكثيرا   المليشيا تلجأ الشباب، مليشيال الفعلية السيطرة تحت الواقعة المناطق في
 االثيوبية الحكومية القوات انسحبت ماعند المثال، سبيل على. المحليين السكان صفوف في الخوف لبث

 دخلت يتال الشباب مليشيا قواتشاركت  ،4103 مارسفي  باكول منطقة في زودور بلدة من والصومالية
 هذه من الناس من اآلالففي نزوح  تسبب مما باكول، في المدنيين ضدعديدة  نتهاكاتا في البلدة

 المناطق في خصوصا   الشباب مليشيا قبل من المدنيين معاملةشديدة ل إساءةوتفيد التقارير بوجود . 25المنطقة
عدام واالحتجاز، ،القانونية غير االعتقاالت عدد زيادة مع لضغط،ل الشباب مليشياتتعرض فيها  التي  غير وا 

  .26عموما   العنف مستوياتزيادة و  ،مليشياال لسيطرة يخضع إقليم داخل المزعوم التجسس بتهمة المقاتلين

 سيطرة تحت الواقعة األخرى والمناطق مقديشيو في المدنيين على تأثيرهو  األمني ضعالو  .  5
 (األفريقي االتحاد وقوات الحكومية القوات) االتحادية الصومالية الحكومة

  .4100 أغسطس منذ األفريقي، االتحاد قوات من بدعم الحكومية، القوات سيطرة تحت نظريا   ويمقديش كانت
 استئناف وعالمات العلني صراعال من الحد مع الحين، ذلك منذ ويمقديش في األمني وضعال تحسن حين في

 األجزاء في حتى مميتة هجمات شن على القدرةب الشباب مليشيااحتفظت  المدينة، في االقتصادي النشاط
 فشل إلى روتفيد التقاري  .27الهجمات لهذه األكبر العبء نيالمدني تحمل مع المدينة، من نا  تحصاألشد 

 ذكر كما األرض، على الواقع فإن وبالتالي. سكانها من لكثيرألمن ا توفير في الحكومة الصومالية االتحادية
 العبواتب هجمات أو مسلحين قبل من هجمات في أسبوع كل ونقتليو  يصابون المدنيين أن هو ن،و المراقب
 . اليدوية والقنابل الناسفة

 وكذلك الحكومية المؤسسات ،المسئولية عنها الشباب مليشيا تعلن ما البا  وغ الهجمات، هذه من عدد استهدف
التي تتعرض  األماكن بين من هي األسواق . والفنادق المطاعم مثل ن،و المدني يرتادها التي العامة األماكن
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 ،4103 عام سبتمبر في خرونآ ربعةأ صيبأ  و  قلاأل على نشخصا تلق   المثال، سبيل على . لهجومل غالبا  
سوق البركة  مركز صرافة في على يدوية قنبلة الشباب مليشيامن  نشطاء أنهم عتقدي   مهاجمون ألقى عندما
 العامة األماكن في أنشطة ن وجودأل الشباب مليشيا اهتمام جذبت قد األماكن هذه أن عتقدوي    .28ويمقديشفي 
 الطبيعية الحياة من معين مستوى وجود على يعتبر دليال   الحكومة االتحادية عليها تسيطر التي المناطق في

 المدنيين صفوف في اإلصابات عدديكون  لهجوم،ل هدف معين شخصأن هناك  يظهر عندما حتى  .اليومية
  .29كبيرا   ،األحيان من كثير في ،الهجوم من المستهدف الشخصب مله عالقة ال الذين

 أكثر توأصبح و،يمقديش في الشباب مليشيا اتشنه التي الهجمات زادت 4103 عام في هأن التقارير تشير
 نطاق على هجومين عن المسؤولية الشباب مليشيا أعلنت 4103 أبريل في المثال، سبيل على.  30تعقيدا  
 من األقل على أربعة مقتل عن أسفر مما العليا، بنادير محكمة األول الهجوم استهدف  .مقديشيو في واسع

 عسكريا   هدفا   كانت المحكمة أن الشباب مليشيا وقد ذكرت  .محامين وثالثة قاض بينهم ،رجال القانون
 مفخخة، سيارة تفجير تم المتزامن، الثاني الهجوم في . اإلسالمية الشريعة مع تعارضت أحكامها ألن مشروعا  

مجمع  من كيلومترات عدة بعد على المطار طريق على التركية المساعدات عمال تقل سيارات عدة تضرب
 مما ويمقديش في المتحدة مملأل الرئيسي مجمعال الشباب مليشيا هاجمت ،4103 يونيو 01 في . 31كمالمحا
 ،4103 عام سبتمبر 2 في الهجوم عن مسؤوليتها الشباب مليشيا أعلنت . 32شخص 44 مقتل عن أسفر

 من حشد في هنفس انتحاري فجر ذلك وبعد عم،االمطأحد  من بالقرب بالمتفجرات محملة سيارة عندما انفجرت
 31 وفاة في اتسبب االنفجارين ذكرت التقارير أن  .مساعدةلل الحادث مكان الى هرعوا الذين المدنيين
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 عن أسفر الذي االنفجار عن مسؤوليتها أيضا   الشباب مليشيا أعلنت ،4103 عام نوفمبر في . 33شخص
  . 34أحد الفنادق الشعبية خارج أشخاص ستة مقتل

 والحراس األسرة، أفراد ذلك في بما ،"المستوى رفيعة أهداف" حول أو المتواجين في اصواألشخ المارةيتعرض 
 تستهدف التي الهجمات من ةصاباإل خطرل ،المنزل أفراد أو الموظفين من غيرهم أو والسائقين الشخصيين،

 السنوات مع بالمقارنة 4103 عام في ويمقديش في بالرغم من أن االقتتال الواضح كان أقل  .األهداف هذه
 . 410335 في قد زاد والتفجيرات بالقنابل الهجمات نتيجة المدنيين من والقتلى الجرحى عدد إال أن السابقة،
 السيارات لضرب الطريق جانب على قنابل زرع من تطورت، قد الشباب مليشيا ضربات نأ المراقبون يعتقد

 واباتبب بالمتفجرات محملة سيارات ارتطام ىلإ ،األفريقي االتحاد قوات وقوافل حكوميين مسؤولين التي تقل
 يلصقونالذين  مسلحينال فضال  عن الدولية، المنظمات أو الحكومية المؤسسات تأوي التي المباني أمن
 عمليات تشير التقارير إلى تواصل ذلك، إلى باإلضافة . 36ويقتحمون المباني أجسامهمحول  متفجراتال

  .37المستهدف االغتيال/ القتل

ويقول المحللون ان القدرة الحالية لمليشيا الشباب و غيرها من الجماعات المسلحة على االقتتال في مقديشو 
 تقاريرال خالل من أيضا   ولكن االنتحارية، التفجيرات مثل المنفذة بعناية الهجمات واضحة، ليس فقط بسبب
 بعضل الدائم االختراقو  للمدنيين القسري تجنيدوال والتحرش، واالعتداء العام الترهيب التي تفيد قيامهم بأعمال

تشير التقارير  ،مقديشيو في الشباب مليشيا تشنها التي الهجمات إلى وباإلضافة  .38العاصمةومراكز  أحياء
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 معظم تفيد التقارير أن  .مجهولة مسلحة جماعات رتكبهات جدا   عال مستوى علىإلى وقوع أعمال عنف 
 والجنود المدنيين وال تستهدف ،عشوائية تكون الهوية مجهولة مسلحة جماعات ترتكبها التي العنف أعمال

ن - ةفكريال من الناحية المهاجمين أن إلى تقاريرال تشيرو  . 39كبيرة درجةب  ينسجمون - رسميا   يكن لم وا 
  .40حجما   صغرالمحلية األ قادة الميليشيات أو الشباب، مليشيا أهداف و مبادئ

ره، تفيد التقارير إلى أن القوات الحكومية و الجماعات المسلحة المتحالفة معها تفتقر إضافة إلى ما سبق ذك
 مصدرا  يشكلون  أنفسهم وهم ،للمدنيين األمن أو الحماية توفير في االنضباط و السيطرة، وغالبا ما تفشل

 متكرر بشكل تم اختراقها للتقارير، وفقا   واالستخبارات، الشرطة أجهزة مثل األمنية، األجهزة .41نعدام األمنال
 عام الثاني كانون /يناير في المثال، سبيل على . متمردين أو ،ينمتطرفأو  ،عناصر إجرامية قبل من

 من كال   يضم مقديشيو فيمجمع  وهو ،"الفيال الصومالية" في تفتيش نقطة على انتحاري هجوم في ،4103
 أجهزة في وظيفته من مؤخرا   تم طرده سالميإ متشدد المهاجم كان الوزراء، رئيس تبمكو  الرئيسمكتب 

 . 42االستخبارات

 والعائدين الخارجيو  الداخلي النزوح.  6

 حدود وخارج داخل النزوح المدنيين من اآلالف يواصل اإلنسان، حقوق وانتهاكات المسلح النزاع نتيجة
 في مؤخرا   شخص 12.111 من أكثر نزوح عن اإلبالغ تم ،4103 عام وسبتمبر يناير بين  .الصومال

 األمن وانعدام القسرية، واإلعادة القسري، اإلخالء عمليات مثلمختلفة  ألسباب الصومال ووسط جنوب
  .43الفيضاناتو  العشائرية والنزاعات
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 113.111 بحوالي 4103 أكتوبر 0 حتى الصومال ووسط جنوب في داخليا   للنازحين اإلجمالي العدد ويقدر
 نازح 391.111 حواليهناك  ،النازحين بين هؤالء من . (البالد أنحاء جميع في نازح مليون 000 أصل من)

 مناطقهم إلى العودة عدم المرحلة، هذه في ،واار اخت وحولها، مقديشيو في داخليا   للنازحين مراكز في يقيمون
 وال ،اإلنسان حقوق انتهاكات من متنوعة لمجموعة األشخاص هؤالءيتعرض  التقارير، وبحسب. األصلية

 وقواتالمختلفة  الميليشيات عن فضال   السلطة، مواقع في" حراسال" أو النازحينمراكز  مديري من سيما
 ذكرت وقد . 44داخليا   النازحين مراكز من بالقرب أو داخل تعمل التي للحكومة، تابعة ما تكون وغالبا   األمن،
 وبحسب العسكري، الزي يرتدون مسلحين رجال أيدي على لالغتصاب تعرضهن النازحات النساء من العديد

  .45بأنهم جنود حكوميون منهم بعض تحديد التقارير تم

 في) المجاورة البلدان في اللجوء الصوماليين المواطنينمن  40102 طلب ،4103 نوفمبر نهاية و يناير بين
 22 في لجوء طلب 41.911 الصوماليون قدم ، ذلك إلى وباإلضافة  .46(وجيبوتي وكينيا، واليمن، إثيوبيا،
 في الصومال وضعمما  ،4104 عام في من الطلبات 01210 مع مقارنة   ،4103 عام في صناعية دولة

  . 47ءاللجو  يطلب مواطنيها يالت الدول بين من السادسة المرتبة

 بصفة ،4103 ونوفمبر يناير بين الصوماليين لالجئين فردية عودةحالة  33.111 من أكثر ليسجتم ت
إلقاء " يريدون كانوا هؤالء من كثيرأن  عتقدي   ذلك، ومع .48اليمنو  إثيوبيا من أيضا   ولكن كينيا، من يةأساس
  . 49وليس العودة الدائمة ، أي زيارة مؤقتة،"نظرة
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 هؤالء كان  .50داخل الصومال على العودة نازحة عائلة 01.001 مساعدة تم 4103 ونوفمبر يناير بين
 على الحصول من وتمكنوا المؤقتة المراكز في صعبة ظروف في يعيشون التالحا من العديد في النازحين
لقاء و  باذهلا" خالل من األصلية مناطقهم في المستجدات آخر حول معلومات  القرار هذا اتخاذ قبل' ةنظر ا 
 مكان إلى بصفة فردية نازح 03.111 عاد حوالي نفسها الفترة في ذلك، إلى باإلضافة .51بالعودة الطوعي

 .52مقديشيو داخل همبعضو  المعتادة، متهمإقا

 

 الصومال ووسط جنوب من أخرى ومناطق مقديشيو في القانون وسيادة اكميةالح -ب

 منذوبالرغم من النزاع المسلح أصبح أقل وضوحا  ،رمزية وضئيلة مقديشيو على الحكومة سيطرة تزال ال
 خطيرا   تحديا   يمثل ياألمنالوضع  حسينت إال أن ،4100 أغسطس في المدينة من الشباب مليشيا انسحاب

 القتل عمليات ذلك في بما األمنية، الحوادث عددفي  تزايدهناك ال يزال و  . لحكومة االتحادية الصوماليةل
واالقتتال بين القوات الحكومية  وغيرهم، الحكوميين والموظفين القضاء ورجال الصحفيين تستهدف التي

 .التحديات هذهيؤكد على  53اء من المدنيةوالمليشيات التابعة لها في أجز 

 الخاضعة المناطق في الصعب الوضع معالجة في مختلط سجلب الجديدة الصومالية الحكومة وتحتفظ
صالح التجاوزات، معالجةب االلتزام أعلنت فقد . لسيطرتها  ذلك في بما قواتها، ومحاسبة األمني، القطاع وا 
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  .54"األدنى الحد"عند  ال تزال الملموسة التغييراتتقارير إلى أن لر اتشي ولكن . الجنسي العنفالمحاسبة عن 
 حين في المحلية، المستويات على كبير حد إلى لقانونل تطبيق أن هناك تشير التقارير إلى ذلك على وعالوة

 رتأثيفقد تراجع   ؛55غير مناسب األساسي القانوني اإلطار ويظل ،الدولة رقابة من جدا   القليل هناك أن
 الخاضعة المناطق في الشباب مليشيا تنفذها التي للشريعة الصارم التفسير بسبب للعدالة التقليدي النظام

)  .56شيوخ العشائر بين التفاوض أساس على والحماية العرفي القانون دورل أقل مجاال   يترك مما لسيطرتها،
 نظاميوجد  ال ذلك، على عالوة . (رائعشلل المتغير الدور على التفاصيل من لمزيد ج الثاني القسم انظر

 قادرة أو بها معترف سلطة أي هناك ليس أنه كما الصومال، ووسط جنوب في الجنائية لعدالةل فعال ومنظم
 . 57موجود غير أو عشوائي الجنائي القانون تطبيقكما أن  – القانونية لإلجراءات الموحد التطبيق  إلدارة

 والسيطرة، للقيادة وطنيال نظامبدائية ال بسبب محدودة، تظل من الوطنيقوات األ قدرةأن  التقارير وتفيد
 الشرطة قوةتتمركز   .58االنضباطمشكالت و  والموارد، المعداتمحدودية و  ،العشائرية الوالءات وتضارب
 . عامال األمن لضمان العسكرية القوات من المسؤولية لتولي جدا   ةضعيف ال تزالو  ،ويمقديش في تقريبا   بأكملها
 الحكومية القوات التي تسيطر عليها الصومال ووسط جنوب في الحضرية المناطق بعض في ،مقديشيو خارج

 متفاوتةوانتماءات  قدراتب ولكن ألمن،محلية ل ترتيبات تفيد التقارير بوجود األفريقي، االتحاد قوات أو
  .59للحكومة االتحادية

 ووسط جنوب من أخرى ومناطق مقديشيو في للحماية ةالتقليدي شكالاأل توفير في العشيرة دور  -ج
 الصومال
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 ليس األخيرة، السنوات في العشيرة التي توفرها حماية تم إضعاف الصومال، ووسط جنوب مناطق بعض في
 مليشيا فرض بسبب للعدالة التقليدي النظام تراجع تأثير نتيجة أيضا   ولكن ،الدائر الصراع بسبب من فقط

 العشائر بعض تزال ال ذلك، ومع .61هاسيطرتل الخاضعة المناطق في 60للشريعة المتشدد تفسيرهال الشباب
 بين التفاوض أساس على والحماية العرفي القانونيتم تطبيق  المناطق، هذه في. المناطق بعض على تسيطر
 مما يحرم ،طرةالمسي المحلية عشيرةال ، هذه الحماية متاحة فقط ألبناءاألحيان من كثير فيو  ،العشائر شيوخ

  .62من هذه الميزة ابناء العشائر األخرى، التي تمثل أقلية،

 تتبنو  العشائرية السياسة فوق أنها على نفسها تقديم إلى سعت ، الساحة على الشباب مليشيا صعود أثناء
 . ئريةالعشا النزاعات حدة وتخفيف الشباب مليشياراية  تحت الصوماليين لتوحيد" الصومالية القومية" قضية
 جميع في قتصاديةاو  عسكرية تحالفات عشائرية في األحيان بعض في الشباب مليشياشاركت  فقد ذلك، ومع
 في الحاالت من كثير في الشباب مليشيا تدخلت التقارير، فقد وبحسب  .الصومال ووسط جنوب أنحاء

  .63المتنفذة لعشائرم من اهيمنافس ضد القبائلمن  مدعومةال اتقلياأل أو العشائر بين النزاعات

تشير التقارير إلى  كما  .64أوامرها اتباع يرفضون الذين التقليديين الشيوخ قتلت الشباب مليشياتفيد التقارير أن 
 الشباب وت صع د السفلى وشابيل وباكول باي قطامن في السلطة من التقليديين الشيوخ ت بعد  مليشياأن ال

 عشر اثني عن يقل ال ما الشباب مليشيا أزاحت ،4100 عام منذ . ةالمتشدد الجماعة عقيدة لدعم الموالين
 للمليشيا جامدةال القوانين من تضررا   األكثر منها أجزاء التي تعتبر المناطق، تلك في التقليديين الشيوخمن 
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 التقارير، في ورد ما وبحسب ،الشباب مليشياوتحاول   .65المليشيا ضد ة  حاصر  شيوخال فيها التي تحدثو 
 الفتيان تجنيد في الشباب مليشيا لمساعدة نفوذهم القادة هؤالء مستخدي لكي التقليديين الشيوخ على لسيطرةا

 عشائرية ميليشيات بحوزة سلحةأ على للحصول الشباب مليشيا مقاتلي وتمكين القتال في للمشاركة المحليين
على  للحفاظ ،ينالتقليدي شيوخالأعلن  ،األماكن من العديد في  .66العشائر داخل حماية على والحصول

  .67مليشياال إلى لالنضمام الشباب على والضغط الشباب مليشيال والءهم ،حياتهم

 الصراع من عاما   41 عن الناجم الصومال في التقليدي االجتماعي النسيج انهيار بسبب ذلك، على وعالوة
 قوية حماية شكلت التقليدية الصومالي عالمجتم مكوناتو  األسر الممتدةلم تعد  الجماعي، النزوح وتدفقات

 النزاعات وحل العشيرة حمايةكانت  . ويمقديش مثل أماكن في سيما ال الماضي، في حدث كما للتكيف وآلية
 البنية على الضغوط من العديد هناك كانت فقد ذلك، ومع . المعروف باسم )زِير( العرفي القانون تعتمد على

 أيضا   كما تفيد التقارير  .68األماكن بعض فيبل وانهارت  العشائر شيوخ سلطة تكما تآكل لعشيرةل التقليدية
 في  .69نزاع مسلح سياق في ويمقديش مثل حديثة حضرية بيئة في القانون العرفي تطبيق الصعب من أنه

 .70الرئيسية الحماية هي آلية أصبحت أفراد األسرة الواحدة الخصوص، وجه على مقديشيو

 من أكبر بقدر ونيتمتع الصوماليين المواطنين أن عام بشكليظل الوضع  التغييرات، ههذ من الرغم على
 من العديدالتواجد في  وتشير التقارير إلى أن   .عشيرتهم عليها تهيمن منطقة في إقامتهم عند المادي األمن
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 قد، ،71األحيان بعض في التابعة المسلحة والميليشيات واحدة عشيرة عليها سيطرالتي ت مقديشيوفي  األحياء
 في عشائرية توترات عن تقارير هناك تزال ال. للخطر أخرى عشيرة أعضاء أحد يعرض معينة، لظروف تبعا

  .72نعدام األمنال إضافي مصدر العشائرية الميليشياتتعد و  المناطق، على السيطرة أجل من التنافس سياق

 الصومالية العشائر نظام من جزءا ليسوا الذين أو األقليات عشائر إلى ينتمون الذين األشخاصال يزال 
 هناك يزال ال. الصومال ووسط جنوب من أخرى وأجزاء ويمقديش في سيماال  يعانون من التهميش الممتدة،
 االجتماعية والجماعات العشائر من األفراد لمساعدة ينلصوماليل واألخالقي االجتماعي االلتزامب متدني شعور

أفراد  لمساعدة الصوماليينمن  للتفاوض غير قابلو  قويال تزاملاال مع حادبشكل  تناقضي هذاو . الضعيفة
  . 73عشيرتهم

 القادمين كما أن ،74دعم شبكة دون الحياة قيد على البقاء جدا   الصعب من ،مقديشيو في للصوماليينبالنسبة 
م غير متواجدين في منطقة أن افراد اسرته أو العشائر إلى ينتمون ال عندما سيما ال المدينة، إلى الجدد

 في هشا   هموجود يكون مسلحة، جماعة حاليا   أو سابقا   عليها تسيطر منطقة من ونأتي عندما أو ،اقامتهم
 4103 عام خالل ويمقديش إلى عادوا الذين الشتات في الصوماليينتشير التقارير إلى أن .  75العاصمة

 كما أن  .والسياسية االقتصادية والعالقات الموارد يمتلكونو  المجتمع، في ثراء   األكثر القطاعات إلى وننتمي
 الصوماليين العائدين بعضل نسبةلبا . الضرورة حالة في للعودة الخارج في اإلقامة وضع لديه هممن العديد
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 76يةاالنتقامتزايد الهجمات  من خوفال 4103 عام في الصومال إلى ملعودته الرئيسي الدافع كان كينيا، من
 . كينيا في األمن بانعدام العام والشعور كينيا في ضدهم

 وبلدات مقديشيو من الشباب مليشيابعد طرد  الصومال حول التفاؤل هناك كان الذي الوقت في هذا حدث 
فة إلى أسباب اضباإل الشتات من األغنياء الصوماليين عودة وبسبب . 77الصومال ووسط جنوب في أخرى
 لىإ األشخاص بعضاضطر  لذلك ونتيجة   مستوياتها، أعلى إلى يشيومقد في اإليجاراتارتفعت  ،أخرى

التي فرضها أصحاب  الجديدة األسعار تحمل يستطيعون ال ألنهم المكتظة النازحين مخيمات إلى االنتقال
  .78العقارات

 ووسط جنوب من أخرى ومناطق مقديشيو من اللجوء لملتمسي الدولية الحماية احتياجات تقييم . 3
 لالصوما

 1551 عام اتفاقية بموجب الالجئين حماية -أ

 أساس على الصومال ووسط جنوب من فروا الذين اللجوء ملتمسيل الدولية الحماية طلبات عند النظر في
 األدلة تؤخذ أن يجب  .الالجئ وضع تحديد إجراءات أو لجوءلحق ال وفقا   دقيق تقييم إجراء ينبغي فردي،
 عن عليها االعتماد يمكنالتي  الحالية المعلومات عن فضال   االعتبار، يف الطلب مقدم قبل من المقدمة
 لديهم الذين األشخاص أن المفوضية وترى. الصومال ووسط جنوب من أخرى ومناطق مقديشيو في الوضع

المذكور في  معنىالب دولية حماية إلى حاجة في يكونون قد منها، مزيج أو أدناه، المذكورة الحاالت من أي

                                                           
 

76
s-nairobi-abuse-police-http://www.hrw.org/news/2013/05/29/kenya-، 4103مايو  41هيومن رايتس ووتش، كينيا: انتهاكات الشرطة ضد الالجئين في نيروبي، 

 . refugees 

77
، 4103، العودة المتعجلة : محاولة كينيا إلعادة الالجئين الصوماليين إلى بالدهم، فبراير معهد هيرتج للدراسات السياسية 

 . http://gallery.mailchimp.com/19679cf7708fe9b4e9f72c846/files/Heritage_Institute_Hasty_Repatriation.pdf 

78
، 4103ر سبتمب 4الجزيرة، بالنسبة لبعض الصوماليين، تهديد جديد بعد الحرب،  

 . http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/09/201391132712462442.html 
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 صخا .  عندما يتطلب األمر، يجب توجيه اهتمام79"(0110 عام اتفاقية)" الالجئين بوضع المتعلقة فاقيةاالت
 .80وء في السابقجللا تعرض له ملتمسو اضطهاد ألي

 النظر في تطبيق يتطلب األمر قد الصومال، في اإلنسان حقوق وانتهاكات العنيف الصراع تاريخ ضوء في
  .81التالحا بعض في بنود االستبعاد

 كتابة وقت في للمفوضية المتاحة المعلومات إلى تستند ألنها ،شاملة بالضرورة ليست هنا المدرجة الحاالت
 ال ببساطة ألنه للحصول على الحماية الدولية غير مؤهل تلقائيا   الطلب اعتبار ينبغي ال وبالتالي،  .التقرير

 هذه تحديث سيتم ،التي ستصدر في المستقبل جيهيةالتو  المبادئ في. هنا المحددة الحاالت من أي ضمن قعي
 .بالتفصيل وتحليلها الحاجة حسب الحاالت

 :المحتملة طرالخ حاالت

 والمجتمع حكومة االتحادية الصوماليةلل مؤيدين( مأنه على مإليه ينظر) أو ،المنضمين األفراد -0
 .األفريقي االتحاد قوات ذلك في بما الدولي،

 في بما الشباب، مليشيا تفرضها التي والقرارات الشريعة ونيخالف( مأنه على ميهإل ينظر الذين) األفراد -4
تطرف  انتقدوا الذين المعتدلين المسلمين علماء من مغيرهو " المرتدين" اإلسالم، نع المتحولون ذلك

 .الشباب مليشيا

 المصالحاب أصحو  للحكومة االتحادية الصومالية ونمعارض( مأنه على مإليه ينظر الذين) األفراد -3
 .للحكومة المناهضة المسلحة لجماعاتل همدعم( في شتبهالم)  واألفراد
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 ، 032، صفحة 011، سلسلة معاهدات األمم المتحدة، اإلصدار 0110يوليو  41(، 0110الجمعية العامة لألمم المتحدة، اتفاقية وضع الالجئين )اتفاقية عام  

 . 3be01b964.htmlhttp://www.refworld.org/docid/ 

80
وبروتوكول  0110موجب اتفاقية انظر االعتبارات ذات الصلة حول مدى االضطهاد السابق في المفوضية، كتيب والمبادئ التوجيهية حول إجراءات ومعايير تحديد وضع الالجئ ب 

، والمبادئ التوجيهية للمفوضية حول الحماية الدولية 21، فقرة 04صفحة  http://www.refworld.org/docid/4f33c8d92.html ,، 4100حول وضع الالجئين، ديسمبر  0192

 , ,HCR/GIP/03/04 ,، 4113يوليو  43الخاص بوضع الالجئين،  0192و/ أو بروتوكول  0110( من اتفاقية 4أ ) 0:"االنتقال الداخلي أو بدائل إعادة التوطين"، في سياق المادة 2رقم 

 . ld/docid/3f2791a44.html, para. 26http://www.unhcr.org/refwor 

81
 ,HCR/GIP/03/05،  4113سبتمبر  2المتعلقة بوضع الالجئين،  0110ف من اتفاقية  0: تطبيق أحكام االستثناء، المادة 1المفوضية، المبادئ التوجيهية للحماية الدولية رقم  

 . http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f5857684.html 
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 اإلنساني المجال في والعاملين القضائية السلطة وأعضاء الصحفيين، مثل المهن بعض في األفراد -2
 وغيرهم األعمال ورجال التعليمية المرافق وموظفي والمعلمين اإلنسان، حقوق مجال في والناشطين

 .للمعارضة أدوات( مأنه على مإليه ينظر الذين) اسالن من

 .قسرا   تجنيدهم( خطرل المعرضين)  األفراد -1

 .العشائر التي تمثل أقلية وأ المسيحية الدينية ألقلية من ينتمون إلى مثل األقليات، -9

 مستهدفة للثأر القبلي عشيرة إلى المنتمين األفراد -2

 .والفتيات النساء -1

 .األطفال -1

 .االتجار لخطر المعرضين صواألشخا الضحايا -01

 األشخاص المنتمون لطائفة اجتماعية مستضعفة. -00

 .عقلي مرض من الذين يعانون أو العقلية اإلعاقة ذوي األشخاص -04

االتفاقية االفريقية  من 1/2 المادة بموجب للمفوضية، وسعالوالية األ  معايير تحت الالجئينوضع   -ب
 .قرطاجنة نإعال  بموجب أو 1565 الخاصة بالالجئين لسنة

 وضع معاييريجب تفسير  . الالجئين لحماية الدولي النظام في الزاوية حجر 0110 عام اتفاقية تشكل
 المعايير هذه يستوفون الذين مجموعاتال أو األفرادب يتم االعتراف بحيث 0110 عام اتفاقية في الالجئ
 النحو على األوسع الدولية الحماية اييرمع فحص ينبغي  .تلك االتفاقية بموجب توفير الحماية لهمو  رسميا  
 من أن التأكد تمي عندما فقط الثانوية، الحماية ذلك في بما اإلقليمية، واالتفاقيات المفوضية في والية الوارد

عندما  المثال سبيل على ،0110 عام اتفاقية ال ينطبق عليه معايير تعريف الالجئ بحسب لجوءال ملتمس
غير  0110 عام اتفاقية تعريف كان إذا أو االتفاقية، باسبحد أأل يستند ال االضطهادالخوف من  يكون

 .منطبق
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 للمفوضية وسعاأل  واليةال معايير بموجب الالجئ وضع  -1

 لعام وبروتوكولها 0110 عام اتفاقية بموجب الالجئ معايير يستوفون الذين األفراد المفوضية والية تشمل
 االقتصادي والمجلس المتحدة لألمم العامةللجمعية  المتعاقبة قراراتال خالل من هاتوسيع تم ولكن  ،019282

 أو العشوائي العنف عن الناجم القسري التهجير حاالت من أخرى متنوعة مجموعةكي تشمل ل واالجتماعي
 لالجئين الدولية الحماية توفيرب المفوضية اختصاصيمتد  التطور، هذا ضوء وفي . 83االضطرابات العامة

 في يرغبون ال أو يستطيعون ال والذين المعتادة إقامتهم أماكن أو األصلية بلدانهم خارج هم الذين ألفرادا إلى
 العام العنف عن الناجمة الحرية أو البدنية السالمةأو  الحياة على الخطيرة التهديدات بسبب هناك إلى العودة

  .84العامالخطيرة التي تهدد النظام  األحداث أو

 الحرية أو البدنية والسالمة الحياة على الخطر تقييم مؤشراتتشمل  الصومال، ووسط بجنو  سياق في
 العشوائية، العنف ألعمال نتيجة المدنيين بين ضحايا سقوط عن تقارير( 0: )يلي ما العام العنف عن الناجمة

 الحوادث تقارير( 4) ،(0أ  4 القسم انظر)  الناسفة والعبوات االنتحارية والهجمات التفجيرات ذلك في بما
 انظر)  النزاع بسبب قسرا   نزحوا الذين األشخاص عدد( 3) ،( 4أ  4 القسم انظر)  بالنزاع المرتبطة األمنية
 عواقبال أيضا   تشمل إنها. للعنف المباشر األثر على االعتبارات هذه قتصرت ال ،ذلك ومع . (9أ  4 القسم
 تهديد إلى تؤدي ،مع تراكمها أو وحدها إما ،التي بالصراع مرتبطال للعنف المباشرة غيرو  الطويل، المدى على
 .الحرية أو البدنية السالمة وأ الحياة

 سيطرة( 0) بـ المتصلة 2أ  4م القس في المقدمة المعلومات ،الصلة ذات العناصر تشمل الصدد، هذا فيو 
 من ،ذلك في بما ،المدنيين سكانال على( المرتبطة بها المسلحة الجماعات/  والميليشيات) الشباب مليشيا
 المدنيين، تخويفو  تهديد طريق عن وكذلك قانونية، غير عقوبات تطبيقو  الموازية العدالة آليات فرض خالل

                                                           
82

، 492، صفحة 919، األمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، اإلصدار 0192يناير  30ية العامة لألمم المتحدة، البروتوكول الخاص بوضع الالجئين، الجمع 

 . http://www.refworld.org/docid/3ae6b3ae4.html 
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 , ,UN http://www.refworld.org/docid/47fdfb49d.htmlEC/55/SC/CRP.16 ;، 4111يونيو  4األشكال المكملة للحماية، المفوضية، توفير الحماية الدولية وتشمل 

 . http://www.refworld.org/docid/3f0a935f2.html7 September 1994, A/AC.96/830, Note on International Protection, General Assembly,  

84
 ,C5/2009/2479، 4101أغسطس  3مذكرة خطية نيابًة عن المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين،  –لي انظر على سبيل المثال، المفوضية، إيران ضد وزير األمن الداخ 

 . http://www.refworld.org/docid/4c6aa7db2.html, para. 10 
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 كما اإلنساني الوضع على األمن وانعدام العنف أثر( 3) القسري، التجنيد( 4) التنقل، حرية على قيود وفرض
 المنظمة الجريمة من عالية مستويات( 2) ،مصادر الرزق وقطع فقروال الغذائي األمن انعدام من يتضح
 العقاب من اإلفالت يعملون على الذين الفاسدين الحكوميين والمسؤولين" حراسال" الميليشيات، قادة وسلطة

 الصحية الرعاية أو التعليم على لحصولل نهجمالم التقييد( 1) الحكومة، عليها تسيطر التي المناطق في
 وجه على النساء ذلك في بما العامة، الحياة في لمشاركةل نهجمالم التقييد( 9) األمن، النعدام نتيجة يةاألساس

  .85الخصوص

أو  الحياة اتتهديد لتقييم الصلة ذات االعتباراتتشمل  الصومال، ووسط جنوب في استثنائية ظروف في
 من معينة أجزاء في الواقع بأنه ،العام النظامب إلخاللل خطيرة تؤدي أحداث نتيجة حريةال أو الجسدية السالمة
( المرتبطة بها المسلحة الجماعات أو والميليشيات) الشباب مليشيا ىلع الفعلية السيطرة الحكومة فقدت البالد

 على الرقابة ممارسة أن إلى المتوفرة المعلومات وتشير  .للمدنيين الحماية توفير على قادرة غير هيو 
 علىالقائم  العام النظام وتقويض القسرو  ،القمع تتم من خالل المناطق هذه في الناس لحياة الرئيسية الجوانب
 والعنف للترهيب الممنهج االستخدامب الحاالت هذه مثل وتتميز . اإلنسانية والكرامة القانون سيادة احترام
 .اإلنسان لحقوق النطاق واسعة انتهاكات ظل في المدنيين، السكان ضد الموجه

قوات  بين النشط الصراع من المتضررة المناطق من يأتون الذين األفراد أن المفوضية ترى الخلفية، هذه على
 المسلحة الجماعات أو الميليشيات أو/ و) الشباب مليشياو  قوات االتحاد األفريقي،/  األمن الوطني الصومالية

 الجماعات أو الميليشيات أو/ و) الشباب شيامليل الفعلية السيطرة تحت الواقعة المناطق من أو( بها المرتبطة
 الدولية الحماية على للحصول ينمؤهل حالة، لكل الفردية للظروف تبعا   ،ونكونربما ي ،(بها المرتبطة المسلحة
 الحرية أو البدنية السالمةأو  الحياة على خطيرة تهديداتوجود  أساس على وسعاأل المفوضية والية بموجب
 .العام بالنظام خطيرة تخل أحداث أو لعاما العنف عن الناجمة

 1565 االتفاقية األفريقية الخاصة بالالجئين لسنة من 1/2 المادة بموجب الالجئ وضع.  2
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 في األطراف الدول في الدولية الحماية ينشدون الذين الصومال ووسط جنوب من ينالقادم األشخاص
 الالجئ وضع على للحصول ونتأهلي قد ،86أفريقيا في ئينالالج لمشاكل المحددة الجوانب تحكم التي االتفاقية
 األحداث بسبب المعتاد إقامتهم مكان لمغادرة اضطروا أنهم أساس على ،االتفاقية تلك من 0/4 المادة بموجب

 عن البحث أجل من ،أو كامل أراضيها الصومال من جزء أي في خطير بشكل العام النظامالتي تؤثر على 
 .البالد خارج ملجأ

 أو النزاع حاالت" العام النظامعلى  خطير بشكل تؤثر أحداث" عبارة تتضمن ،االتفاقية األفريقية سياق في
 . العام لنظامل أخرى خطيرة اضطرابات عن فضال   ،همأمن أو تهمحري وأ المدنيين أرواح تهدد التي العنف
 نشطال الصراعب تتأثر التي صومالال ووسط جنوب مناطق أن المفوضية ترى أعاله، المذكورة األسباب لنفس
 من األفريقي االتحاد وقوات قوات األمن الوطنية الصومالية بين السيطرة أجل من الدائر الصراع من كجزء
 مناطق وكذلك أخرى، جهة منبها  مرتبطةال المسلحة الجماعات أو ميليشياتالو  الشباب مليشياو  جهة،
 أو الميليشيات من غيرها أو/ و الشباب مليشيال لفعليةا السيطرة تحت الواقعة الصومال ووسط جنوب

 .العام النظامعلى  خطير بشكل التي تؤثر األحداث من متضررة مناطقيجب اعتبارها  المسلحة، الجماعات

قوات  بين النشط الصراع من المتضررة المناطق من يأتون الذين األفراد أن المفوضية ترى الخلفية، هذه على
 المسلحة الجماعات أو الميليشيات أو/ و) الشباب مليشياو  قوات االتحاد األفريقي،/  األمن الوطني الصومالية

 الجماعات أو الميليشيات أو/ و) الشباب مليشيال الفعلية السيطرة تحت الواقعة المناطق من أو( بها المرتبطة
 الدولية الحماية على للحصول ينمؤهل حالة، لكل الفردية للظروف تبعا   ،ونكونربما ي ،(بها المرتبطة المسلحة

 كل في نشطال الصراعب معينة منطقة تأثرمدى  يجب تقييمو   .األفريقية من االتفاقية 0/4 المادة ألحكام وفقا  
 .القرار بهذا الخصوصإصدار  وقت حالة

 قرطاجنة إعالن بموجب الالجئين وضع.  3
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 قرطاجنة إعالن أدرجت التي البلدان من أي في الدولية الحماية ينشدون الذين الصوماليين اللجوء ملتمسو
 على الالجئ وضع على للحصول ونتأهلي قد الوطنية تشريعاتها في 87("قرطاجنة إعالن") الالجئين بشأن
 اتنتهاكالوا الداخلي، والصراع ،العام العنف بسبب للتهديد تتعرض حريتهم أو سالمتهم أو حياتهم أن أساس

 .العام النظامب تخل على نحو خطير التي األخرى الظروف أو اإلنسان لحقوق اسعةو ال

 ترى ،0191 عام األفريقية الوحدة منظمة واتفاقية للمفوضية وسعاأل واليةال لمعايير مماثلةال عتباراتلال نظرا  
بين  النشط الصراع من المتضررين الصومال ووسط جنوب مناطق من الذين يأتون األفراد أن المفوضية

 الجماعات أو الميليشيات أو/ و) الشباب مليشياو  قوات االتحاد األفريقي،/ قوات األمن الوطني الصومالية
 أو الميليشيات أو/ و) الشباب مليشيال الفعلية السيطرة تحت الواقعة المناطق من أو( بها المرتبطة المسلحة

 الحماية إلى حاجة في حالة، لكل الفردية للظروف تبعا   ،ونكونربما ي ،(بها المرتبطة المسلحة الجماعات
 بسبب للخطرمعرضة  حريتهم أو سالمتهم أو حياتهم أن أساس على ،قرطاجنة إعالن ألحكام وفقا   الدولية

 المرتبط لعنفل ةمباشر  غير أو ةمباشر  عواقب شكل في سواء العام، بالنظام خطير بشكل أخلت التي الظروف
 من غيرها أو/ و الشباب مليشيا ترتكبها اإلنسان لحقوق وواسعة خطيرة تهاكاتالن نتيجة أو بالنزاع،

 .الفعلية سيطرتها تحت الواقعة المناطق في المسلحة الجماعات أو الميليشيات

 للتأهل األوروبي االتحاد توجيه بموجب الثانوية الحماية على للحصول القابلبية.  4

 االتحاد في األعضاء الدول في الدولية الحماية ينشدون الذين لالصوما ووسط جنوب من ينالقادم األشخاص
 بموجب الثانوية حمايةليستحقون ا قد 0110 عام اتفاقية بموجب الجئين ليسوا أنهم يتبين والذين األوروبي

 بأنهم عتقادلال جوهرية أسباب هناك تكان إذا ،4100 تعليمات االتحاد األوروبي لسنة من 01 المادة
 المعلومات ضوء وفي  .88الصومال ووسط جنوب في بهم جسيم ضرر بإلحاق يهدد حقيقي خطر سيواجهون
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 ، 1994نوفمبر  22إعالن قرطاجنة حول الالجئين، مؤتمر حول الحماية الدولية لالجئين في أمريكا الوسطى، والمكسيك، وبنما،  

. world.org/docid/3ae6b36ec.htmlhttp://www.ref على عكس اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية، إعالن قرطاجنة غير ملزم قانوناً وتكتسب أحكامه قوة اللقانون فقط من خالل

  إدراجها في التشريعات الوطنية. 

88
ج( تهديد 1لمقدم الطلب في دولة المنشأ، التعذيب أو المعاملة الالانسانية أو المهينة أو العقاب يتم تعريف الضرر الخطير ألغراض توجيه التأهل بأنه )أ( عقوبة الموت أو اإلعدام، )ب(  

الصادر من    EU/2011/95خطير وشخصي لحياة الشخص المدني سالمته بسبب العنف العشوائي في حاالت الصراع المسلح الدولي أو المحلي. توجيه االتحاد األوروبي رقم 

األوروبي حول معايير التأهل لمواطنيدولة ثالثة أو عديمي الجنسية كمستفيدين من الحماية الدولية، والحاالت الموحدة لالجئين أو البرلمان والمجلس 
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 الحماية إلى حاجة في حالة، لكل الفردية للظروف تبعا المتقدمين،يكون  قد ،هذه حمايةال اعتبارات في الواردة
 الصلة ذات شكالاأل من حقيقي خطر وجود علىبناء  ( ب) 01 المادة أو( أ) 01 المادة بموجب الثانوية

 ،90(المهينالعقاب  أو الالإنسانية المعاملة أو التعذيب أو اإلعدام، أو 89الموتعقوبة ) جسيم ضرر إلحاقب
 ضوء في وبالمثل، . 91المرتبطة بها الجماعاتو  الشباب مليشيا أيدي على أو ،أجهزتها أو الدولة يد على إما

 المعلومات ضوء وفي ،داخلي مسلح نزاعب تتأثر  تزالال الصومال من والوسطى الجنوبية المناطق أن حقيقة
 المناطق في الذين كانوا يقيمون أو القادمين من قد يكون ملتمسي اللجوء ،هذه الحماية اعتبارات عن المقدمة

 ج)  01 المادة بموجب الثانوية الحماية إلى حاجة في حالة، لكل الفردية للظروف تبعا   النزاع، من المتضررة
 .العشوائي العنف بسبب سالمتهم أو تهمحيا على يةوفرد ةخطير  تتهديدا على بناء  ( 

 االعتبار في أخذها ينبغي التي العواملتشمل  ،92الصومال ووسط جنوب في الداخلي المسلح النزاع سياق في
 بينةالم تلك البالد من معين جزء في العشوائي العنف بسبب سالمة ملتمس اللجوء أو حياةل تهديدال لتقييم
 .وسعاأل المفوضية والية تحت" العام العنف" تحليل إلى اإلشارة مع 0ب  3م القس في أعاله

 الصومال وسط أو جنوب من معين جزء في نشوء مشكلة إلى مجتمعة، أو وحدها إما العوامل، هذهقد تؤدي 
 أو عوامل وجودللجوء لملتمس ا إثبات إلى الحاجة دون( ج) 01 المادة لتطبيق الكفاية فيه بما خطيرة تكون

 هذا أن الصلة، ذات األدلة كل النظر في عندما نجد، بعد .  93وقوع الضرر خطر تزيد من فردية ظروف

                                                                                                                                                                                           
Articles http://www.refworld.org/docid/4f06fa5e2.html ,،  4100ديسمبر  03األشخاص المؤهلين للحماية الثانوية، ومحتوى الحماية الممنوحة، 

2(f), 15.   

89
تشمل األمثلة من تطبيق عقوبة الموت  ضد الدولة. لجمهورية الصومال ينص على أن القانون قد يقرر عقوبة الموت فقط في الجرائم األكثر خطورة ضد حياة البشر أو  0191دستور  

in-rape-of-profile-raise-detentions-and-sentence-athhttp://www.irinnews.org/report/97325/de-أدين بتهمة االغتصاب.  4103مؤخراً إعدام جندي مطلع 

; somaliaوإعدام رجل آخر بعد إدانته بقتل صحفي .-journalist-of-murder-the-for-abdi-sheikh-aden-executes-http://www.news.com.au/world/somalia 

1226699573018-fndir2ev-absuge/story-yusuf-hassan 

90
   1أ  4و 2أ  4انظر الجزء  

91
، يجب منحهم وضع الالجئ بموجب 0110يجب مالحظة أنه عندما يواجه ملتمسو اللجوء خطر حقيقي لهذه المعاملة لألسباب المذكورة في اتفاقية  

ارتباط بين خطر التعرض  ف(. يجب منح الالجئ الحماية الثانوية فقط عندما ال يكون هناك 0االتفاقية )ما لم يتم استبعادهم من الحماية بموجب المادة 

   لضرر حقيقي وأحد أسباب االتفاقية

92
   أعاله. 04انظر الهامش رقم  

93
 ,Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07 ، 4111فبراير  02انظر حكم محكمة العدل التابعة لالتحاد األوربي،  

, http://www.refworld.org/docid/499aaee52.htmlررت المحكمة أن وجود تهديد خطير وفردي على حياة أو سالمة مقدم الطلب "يمكن اعتباره بصفة استثنائية قائماً حيث ق
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 مافي يجب النظر فإنه ،يأتي منه ملتمس اللجوء الذي الصومال وسط أو جنوب من جزء في الحال هو ليس
 طبيعة مع جنب إلى جنبا   التي، المحددة الضعف نقاط تكشف لملتمس اللجوء الفردية السمات كانت إذا

 .أو سالمة ملتمس اللجوء لحياة يوفرد خطير تهديد إلى تؤدي ،العنف ومدى

  البديل الداخلي للجوء بتطبيق ةتعلقالم عتباراتالا -ج

 . 94معقوليتها وكذلك تهامالءم لمدى تقييما  ( IFA / IRA)  البديل الداخلي للجوء تطبيق إمكانية تقييميتطلب 
 في االنتقال الداخلي إمكانية: فيها للنظر محتملة سيناريوهات ثالثة هناك الصومال، ووسط جنوب حالة في

مكانيةو  الحكومة، عليها تسيطر التي المناطق  مليشيا لسيطرة الخاضعة المناطق في أو االنتقال الداخلي ا 
مكانيةو  األخرى، الحكومية غير الجهات أو الشباب  .المسلح النزاع من المتضررة اطقالمن فياالنتقال  ا 

 تطبيق البديل الداخلي للجوء مالءمة. 1

يكون  وأعوانها، الدولة يد على لالضطهاد التعرض من يبرره ما له خوف ملتمس اللجوء ىلد عندما يكون
 .الدولة لسيطرة الخاضعة للمناطق االنتقال غير مالئم إمكانية في النظر أن افتراض هناك

 أو/ و الشباب مليشيا قبل من اإلنسان لحقوق واسعةالو  خطيرةال نتهاكاتالا نع المتاحة األدلة ضوء في
 الصومال، ووسط جنوب في لسيطرتها الخاضعة المناطق في 95خرىأو الجماعات المسلحة األ ميليشياتال

 هذه يف االنتهاكات هذه مثل ضد الحماية توفيرعلى  الحكومة االتحادية الصومالية قدرة عدم عن فضال  
 تحت البالد مناطق في متوفرة غير للجوء تطبيق البديل الداخلي إمكانية أن المفوضية ترى ،96المناطق

                                                                                                                                                                                           
لى البلد شخص المدني الذي سيتم إعادته إإذا وصلت درجة العنف العشوائي التي تميز الصراع المسلح في )...( إلى درجة عالية بحيث تكون هناك أسباب ملموسة تدعو لالعتقاد بأن ال

 المذكور.  المعني أو حسب الحالة، إلى المنطقة المعنية، سوف، فقط بناًء على وجوده على أراضي تلك الدولة أو المنطقة، يواجه خطر التعرض للتهديد

94
الذي يؤكد ذلك أنيختار المنطقة المقترحة إلعادة التوطين وتقديم يتحمل متخذ القرار عبء إثبات أن تحليل إعادة التوطين مناسب للحالة المحددة. إذا تقرر أنه مناسب، يتعين على الطرف  

( من اتفاقية 14أ  0ك "االنتقال الداخلي أوبدائل إعادة التوطين"، في سياق المادة 2الدليل على أنها بديل مناسب للشخص المعني. انظر المفوضية، المبادئ التوجيهية للحماية الدولية رقم 

   ,para. 33http://www.refworld.org/pdfid/3f2791a44.pdfHCR/GIP/03/04, 23 July 2003 ,- .35 المتعلق بوضع الالجئين،  9201و/ أو بروتوكول  0110

 
95

 AMISOM, African http://www.refworld.org/docid/517681204.html ;، 4013ابريل  09هيومن رايتس ووتش، الصومال، هجمات الشباب الجديدة جرائم حرب، 

-streak-au.org/2011/09/losing-http://amisomSeptember 2011, Shabab, -Losing Streak: Public Support Fades for Alnion Mission in Somalia, U

 . shabab/-al-for-fades-support-public 

96
، 4103أغسطس تقييم الحكومة االتحادية الصومالية الجديدة، مركز الدراسات االستراتيجية والدولية،  

 . http://csis.org/files/publication/130819_Bryden_SomaliaRedux_WEB.pdf 
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لهم  يكون قد الذين األفراد استثناء احتمال مع ،ةدولتابعة للال غير ةتحالفمال الجهات أو الشباب مليشيا سيطرة
 المنطقة في الجماعات هذه ضمن بنفوذ يتمتعون الذين األشخاص أو الجماعات هذه قيادة مع عالقات
 .الصومال ووسط جنوب في لالنتقال الداخلي المقترحة

 

 من المتضررة المناطق في البديل الداخلي للجوء إمكانية ه ال توجدأن المفوضية ترى ذلك، إلى باإلضافة
 .االضطهاد مرتكب عن النظر بغض الصومال، ووسط جنوب في نشطال النزاع

 من داهضطمرتكب اال كان إذا ما في النظر يجب ،ةلدولتابعين ل غير االضطهاد كبييكون مرت عندما
 الجغرافي االمتداد إلى بالنظرو  . كبديل للجوء المقترحة الداخلية المنطقة في ملتمس اللجوء يطارد أن المرجح

 قابلة إعادة التوطين طينإعادة التو بدائل  أو لالنتقال الداخلي قد ال تتوفر إمكانية ،97الشباب لمليشيا واسعال
 تسيطر على الحكومة أن من الرغم على. الشباب مليشيا قبل من استهدافهم لخطر المعرضين لألفراد للتطبيق
 أن يعني األفريقي االتحاد قوات على هاعتمادافإن  الصومال، ووسط جنوب في الرئيسية المدن بعض

 بصفة المهم ومن   .98مستقرا  أو دائما   هاعتبار  يمكن الو  ا  هش عام بشكل سيطرتها ومستوى اإلقليمية المكاسب
 في بما الصومال، ووسط جنوب أنحاء جميع في هجمات تنفيذى لع الشباب مليشيا قدرة نالحظ أن خاصة
 بشأن األخيرة التقارير من يتضح كما اإلقليمية، سيطرتها تحت ليستالتي  المناطق من وغيرها مقديشيو ذلك

 .للحكومة ةالموالي للقوات الفعلية السيطرة تحت الحضرية المناطق فيالمستوى  فيعةر  المعقدة الهجمات

 قبل من الخطيرة االنتهاكات أو االضطهاد من الفارين للصوماليين البديل الداخلي للجوءباعتبارات  يتعلق فيما
 القوات سيطرة تحت ةالمدين أن من الرغم على مقديشيو في عموما   الدولة حمايةال تتوفر  الشباب، مليشيا

 يمكن الذين الصوماليين على خاص بشكل هذا وينطبق  .األفريقي االتحاد قوات تدعمها التي الحكومية
 .الشباب مليشيا غتياالتا قائمة على همأن افتراض
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  pdf-Report_Somalia_April-Country-content/uploads/2013/04/ACLED-http://www.acleddata.com/wp.2013 . ،4103تقرير الصومال، أبريل 

98
( بشأن الصومال وإريتريا موجه إلى رئيس مجلس األمن، 4111) 0112( و0114) 210يوليو من رئيس المجلس طبقاً للقرار رقم  04مجلس األمن باألمم المتحدة، خطاب بتاريخ  

 . CF6E4FF96FF9%7D/s_2013_415.pdf-8CD3-4E9C-6D27-http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B 
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 البديل الداخلي للجوء معقولية. 2

 االعتبار بعين األخذ مع حدة، على حالة كل أساس على البديل الداخلي للجوء"  ةيمعقول"يجب تحديد 
 األخرى العواملتشمل   .99يهعل الماضيفي  اضطهاد أي أثر ذلك في بما الطلب، لمقدم الشخصية الظروف

 واحترام التوطين، إلعادة المقترحة المنطقة في األمني والوضع سالمةال االعتبار بعين تؤخذ أن يجب التي
مكاني المجال، هذا في اإلنسان حقوق سوف  الفرد كان إذا ما تقييم أجل من ،100االقتصادي حالنجا ةوا 

 .ظروفه إلى نظربال التوطين، منطقة في اله مبرر ال مشقة دون نسبيا   طبيعية حياة العيش يستطيع

 على لحصولا الطلب مقدم توقع مدى إلى خاص اهتمام توجيه يجب أنه المفوضية ترى ،مقديشيو حالة في
 البنية توافرو  ،التقليدية الحماية لياتآل العام الضعف سياق في تهعشير  وأ المباشرة أسرته من حقيقي دعم

 والحصول ،التي ينوي العيش فيها المقترحة المنطقة في الضرورية الخدمات على والحصول األساسية التحتية
 .العيش كسبل فرص ووجود التوطين، إلعادة المقترحة المنطقة في المأوى على

 أماكن لىع صولحال الطلب مقدم ال يستطيع حيث حضرية منطقة للعيش فيها قترحةالم المنطقة عندما تكون
 شبكات على أخرى مرة يعتمد أن يتوقع أن يمكن ال وحيث ،من قبل تحديدها تم الرزق كسبل وخيارات إقامة
 المناطق من لنازحينل مشابه وضع في على األرجح نفسه يجدسوف  الطلبمقدم  فإن ،ةمعقول دعم

 محكمينال حتاجي ،بدائل االنتقال أو االنتقال الداخلي معقولية مدى لتقييمو  الظروف، هذه ظل في . يةالحضر 
 داخليا   للنازحين المعيشية والظروف ،ةالمحتمل نقلال منطقة في الداخلي النزوح حجم االعتبار في واأخذي نأل
 في بما اإلنسان، حقوق انتهاكات فلمختل يتعرضون النازحين من العديد أن حقيقة عن فضال   الموقع، في
 .القسري اإلخالء عمليات ذلك
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الخاص بوضع  0192و/ أو بروتوكول  0110( من اتفاقية 4أ ) 0:"االنتقال الداخلي أو بدائل إعادة التوطين"، في سياق المادة 2الدولية رقم المبادئ التوجيهية للمفوضية حول الحماية  
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 األخير الثالثي واالتفاق الصومال من اللجوء لملتمسي الدولية الحماية احتياجات بين العالقة اعتبارات -د
 الصومال لىإ كينيا من المستقبلية الذي ينظم العودة الطوعية

 على يؤثر ال ،101الصومال لىإ كينيا من المستقبل في الطوعية ودةالع تنظمل مؤخرا   المبرم الثالثي االتفاق
 ،102أخرى دول مع الحال هو كما. الصومال من اللجوء ملتمسيل الدولية لحمايةل أعاله حتياجاتالا تقييم
 ال المثاليةغير  الظروف من الرغم على أنفسهم تلقاء من العودة يختارون قد الصوماليين بعض أن حقيقة
لألسباب الواردة  إما الدولية، الحماية عن بحثا   الفرار يواصلون 103الصوماليين من العديد أن يقةحق من يغير
 .األوسع الدولية الحماية معايير إلى ضمهم إلى تؤدي قد ألسباب أو 0110 اتفاقية في

 علم علىاء  بن يختارون، الذين األفراد دعمل الصومال لىإ عفويةال للعودة المفوضية تقدمها مساعدة أيتهدف 
 تسهيل في للمفوضية مستقبلي دور أي يفسر أال يجب  .طوعا   لعودةا األصلية، مواطنهم في الوضعب تام

 اإلدماج إعادة إلى الرامية الجهود في لمفوضيةل مستقبلية مشاركة وأي الصومال إلى الطوعية العودة حركات
 الصومال أنب المفوضية جانب من تقييم يتضمن أنه على الصومال في داخليا   والنازحين للعائدين المستدام

 إلى الصدد هذا في اإلشارة تجدر . الشخصية الظروف أو الشخصي الوضع عن النظر بغض فرد، كلل آمنة
 الجهات من جانب مختلفة مسؤوليات تشمل ،جذريا   عمليتان مختلقتان القسرية والعودة الطوعية العودة أن

 .وضوعالمتعددة ذات العالقة بهذا الم
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ة الطوعية لالجئين الصوماليين الذين يعيشون في االتفاق الثالثي بين الحكومة الكينية والحكومة االتحادية الصومالية والمفوض السامي لشؤون الالجئين باألمم المتحدة الذي ينظم العود 

 http://www.refworld.org/docid/5285e0294.html . ، 2113نوفمبر  11، 2113كينيا، 
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 على سبيل المثال، أفغانستان، دولة وقعت على اتفاقيات ثالثية للعودة مع المفوضية وعدد من الدول منها على سبيل المثال باكستان. 
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 أعاله. 9أ  4انظر األرقام المذكورة في الجزء  


