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يؤدي تزايد النزوح إلى زيادة النمو السكاني في مواقع 	 
النازحين داخليًا. شهد شهر أغسطس/آب موجة جفاف أدت إلى 
نزوح ما يقرب من 98,900 شخص، بزيادة قدرها 18 بالمائة 

عن شهر يوليو/تموز. وصل أكثر من 43,800 شخص من 
7,300 أسرة إلى 234 موقعًا للنازحين في 23 مقاطعة 

خالل األسبوع الذي يبدأ في 15 سبتمبر/أيلول، بزيادة قدرها 
64 بالمائة عن األسبوع السابق. على جانب آخر، شهدت 

المواقع الحديثة التي شغلها النازحون زيادة في التقارير ذات 
الصلة بالعنف القائم على النوع االجتماعي. كذلك الحظ الشركاء 

في العمل اإلنساني أن حوالي 40 بالمائة من العائالت التي 
تصل إلى مواقع النازحين داخليًا في واجد وعيل بردي وخضر 

ودينصر وباردهير ينتمون لعشائر األقلية.

ارتفاع معدالت سوء التغذية في هيرشابل. أبلغت مراكز 	 
التغذية في جوهر عن زيادة حادة في حاالت سوء التغذية التي 

تم استقبالها خالل الشهرين الماضيين. تشير تقييمات وحدة 
تحليل األمن الغذائي والتغذية في أعقاب موسم األمطار الطويل 

المعروف باسم )غو( في الصومال إلى وصول معّدل سوء 
التغذية الحاد الوخيم إلى نسبة 4.5 في المائة في المجتمعات 

الزراعية الرعوية، وهو رقم ينذر بالخطر حيث يرتبط بارتفاع 
أسعار المواد الغذائية ومحدودية القدرة على الوصول إلى 

الخدمات الصحية والتغذوية. باإلضافة إلى ذلك، تشير التقارير 
الواردة من بيليتوين إلى وجود ما يقرب من 700 حالة من 

 حاالت سوء التغذية الحاد الوخيم خالل شهرأغسطس/آب،
أي ما يقرب من ضعف الحاالت البالغ عددها 381 والتي تم 

اإلبالغ عنها في يونيو/حزيران.

يفوق حجم االحتياجات ونطاقها وشدتها القدرة على االستجابة. 	 
بينما يواصل المانحون تقديم مساهمات سخية لخطة االستجابة 
اإلنسانية لعام 2022، تتم مراجعة المتطلبات واألهداف المالية 

لتعكس االحتياجات المتزايدة؛ فهناك حاجة إلى ضخ األموال 
بشكل عاجل وتوافر التمويل في الوقت المناسب لمعالجة 

الظروف التي من المتوقع أن تشهد تدهوًرا سريعًا خالل موسم 
األمطار في أكتوبر/تشرين األّول - ديسمبر/كانون األّول 2022 
- من المرّجح احتجاب األمطار خالل هذا الموسم - ثم في ذروة 

موسم الجفاف في أوائل عام 2023. حتى إذا تم منع المجاعة، 
فإن ارتفاع معدالت الوفيات في العديد من مناطق الصومال، 

والحجم الكبير للسكان المتضّررين والمدة المحتملة لألزمة يمكن 
أن يؤدي إلى مستويات تراكمية من الوفيات المتزايدة تصل إلى 

مستويات عام 2011.

لقد وضعت اآلثار المدّمرة لحاالت الجفاف المتكّررة والمتزايدة 	 
فضالً عن الصدمات المناخية األخرى الصومال على الخطوط 

األمامية في مواجهة حالة الطوارئ المناخية العالمية. مع توقع 
احتجاب األمطار للموسم الخامس على التوالي والتوقعات بعيدة 

المدى التي تشير إلى احتماالت مرتفعة الحتجاب األمطار لموسم 
سادس في المجتمعات األكثر ضعفًا في الصومال، يجب أن 

يصاحب المساعدة المنقذة للحياة والعاجلة استثماًرا في سبل كسب 
العيش، وتطوير البنية التحتية، والتكيّف مع المناخ وبناء القدرة 

على الصمود.

اعتباًرا من أغسطس/آب، تمكنت الحكومة والشركاء من توصيل 	 
المساعدات اإلنسانية إلى 5.7 مليون شخص متضّرر من آثار 

الجفاف في عام 2022، أي أكثر من ضعف عدد األشخاص 
الذين تم تقديم المساعدة إليهم حتى شهر إبريل/نيسان. يواصل 

الشركاء السباق مع الزمن لزيادة توسيع نطاق االستجابة وتعديلها 
لتصبح أكثر مالءمة لتقديم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة 

إليها. وقد أدت هذه الجهود إلى زيادة كبيرة في عدد األشخاص 
الذين تمت مساعدتهم، ما مثّل َدفعة إيجابية سمحت للشركاء 
بالوصول إلى 3 من كل 4 أشخاص مستهدفين. لكن تستمر 

االحتياجات في النمو.

في 21 سبتمبر/ أيلول، أعلنت الواليات المتحدة تخصيص 	 
151 مليون دوالر للصومال، منها 146.5 مليون دوالر 

مخّصصة للمساعدات الغذائية. ستدعم هذه المخّصصات تقديم 
مساعدات غذائية طارئة لنحو 3.6 مليون شخص لمدة شهرين 

ونصف.

منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عندما أعلنت الصومال حالة الطوارئ بسبب الجفاف، تضاعف عدد المتضّررين بمقدار أكثر من ثالثة أضعاف 
ليصل إلى 7.8 مليون من بينهم أكثر من مليون نازح. ومن المتوقع أن يعاني ما ال يقل عن 41 في المائة من السكان من انعدام األمن الغذائي الحاد 

حتى شهر ديسمبر/كانون األّول، مع احتمالية تعرض أجزاء من جنوب ووسط الصومال للمجاعة في الفترة بين أكتوبر/تشرين األّول وديسمبر/كانون 
األّول 2022 إذا لم يتم توسيع نطاق المساعدة والعمل على استدامتها. يفتقر حوالي 6.4 مليون شخص إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف 

الصحي، مما يزيد من مخاطر اإلصابة بالكوليرا والحصبة، ال سيما في مخيمات النازحين داخليًا.

 االستجابة آلثار الجفاف
 ومنع المجاعة

18-29 سبتمبر/أيلول 2022

الصومال

تصوير: OCHA/أُلكسندر أُزينيسكي
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االستجابة 

تلقى حوالي 43 في المائة من الوافدين الجدد مساعدات إنسانية فورية في مواقع 
النازحين التي يديرها قطاع إدارة وتنسيق المخيمات في األسبوع الماضي مقارنة 
باألسبوع السابق. يعتبر دعم الخطوط األمامية للوافدين الجدد في أفمادو غالغادود 

وهرجيسا أعلى مقارنةً ببيدوا ودولو.

اعتباًرا من أغسطس/آب، وصل الشركاء في مجال التعليم إلى 255,000 طفل، 
بينهم 38,270 طفاًل من ذوي االحتياجات الخاصة، و214,009 طفل تم مساعدتهم 

من خالل التغذية المدرسية/المنح الغذائية، كما تم تمكين 102,098 طفل من 
الوصول إلى مياه الشرب اآلمنة وجلسات التوعية بالنظافة.

تم تفعيل مجموعة العمل المعنية باالتصاالت في حاالت الطوارئ في 18 سبتمبر/
أيلول لدعم إنشاء المراكز المشتركة بين الوكاالت في بيدوا ودولو وكيسمايو. تقوم 

مجموعة العمل المعنية باالتصاالت في حاالت الطوارئ أيًضا بتقييم احتياجات 
الدعم لخدمات االتصاالت األمنية وتحديد الدعم المطلوب لتسهيل توصيل 

المساعدات اإلنسانية.

تمّكن الشركاء في مجال األمن الغذائي من تقديم المساعدة اإلنسانية إلى 5.6 مليون 
شخص في 67 مقاطعة من خالل المساعدات النقدية والغذائية العينية. ويمثل ذلك 
87 في المائة من الهدف الذي تم مراجعته والبالغ 6.4 مليون شخص، في مقابل 

5.7 مليون شخص مستهدف في يوليو/تموز. قدم الشركاء أيًضا الخدمات العالجية 
ألكثر من 10 ماليين ماشية تمتلكها حوالي 260,000 عائلة.

تلقى ما ال يقل عن 1.4 مليون شخص )26 في المائة من السكان المستهدفين 
البالغ عددهم 5.2 مليون( مساعدات في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة 

منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، من بينهم أكثر من 715,600 شخص تم الوصول 
إليهم بخدمات المياه الطارئة في المستوطنات والمجتمعات و586,000 شخص 

تم توفير إمدادات المياه المستدامة لـهم.

تمّكن الشركاء في مجال الصحة من تقديم المساعدة إلى 763,400 شخص من 
أصل 4.9 مليون شخص مستهدف )حوالي 16 في المائة(. أعلنت منظمة الصحة 

العالمية مؤخًرا عن إطالق مشروع تدعمه المفوضية األوروبية للمساعدات 
اإلنسانية والحماية المدنية )إيكو( لتوصيل اإلمدادات الصحية الطارئة واألدوية إلى 

غاراوي وهرجيسا ومقديشو ليستفيد منها أكثر من 740 ألف شخص.

وصل شركاء مجموعة العمل المعنية بالتغذية إلى 798,900 شخص، من بينهم 
217,000 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهًرا يعانون من سوء التغذية الحاد 

الوخيم؛ بينما يعاني 424,700 شخص من سوء التغذية الحاد المعتدل ويعاني 
156,100 من النساء الحوامل والمرضعات من سوء التغذية الحاد.

وأفادت التقارير بأن عشائر األقلية، التي تأثرت بشكل غير متناسب بآثار موجات 
الجفاف والمجاعات السابقة، غير قادرة على الوصول إلى الخدمات بنفس القدر 
مقارنةً بالعشائر األخرى بسبب التمييز واالستغالل وحراس البوابات. باإلضافة 

إلى ذلك، أدت العمليات العسكرية في هيران وغالغادود وباي وشبيلي السفلى 
وشبيلي الوسطى إلى نزوح السكان.

ال توجد استجابة في مجال التعليم في مقاطعات والية جنوب غرب وهس غانساح 
دير وبور هكبة ودينصر، التي تضم إجماالً 560,00 طفل بحاجة إلى الدعم في 
مجال التعليم. ثلث مواقع النازحين داخليًا فقط لديهم إمكانية الوصول إلى مرافق 

التعليم االبتدائي، وهي مشكلة تزداد خطورة في المناطق التي يتم فيها استقبال 
أعداد كبيرة من حاالت النزوح الجديدة مثل بيدوا وبنادير، والتي تضم 50,000 

و116,000 طفل نازح في سن المدرسة، على التوالي.

أفاد الشركاء في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة أن هناك حاجة ماسة إلى 
إمدادات أدوات النظافة في مراكز اإلمداد اإلقليمية في لوق وعيل واق )18,000( 
وبربرة وهرجيسا )49,000(، وسط وفود األشخاص المتزايد. كما تم اإلبالغ عن 
نقص المياه في خضر وواجد وبور هقبة وبيدوا وعيل بردي ووانال وين وكوريول 

وأفغوي في والية جنوب غرب.

وفقًا للشركاء في مجال الخدمات اللوجستية، ال يزال الوصول إلى طريق 
اإلمدادات متقلّب. أغلق النشاط العشائري والسياسي في والية غالمودوغ الطريق 

الرئيسي الذي يربط بين غالغادود ومناطق الجنوب، تاركين المحالت التجارية في 
غوان هبيا فارغة بعد عدم تمّكن شاحنات اإلمدادات الغذائية من العبور. كما يتعذر 

الوصول إلى أجزاء من مقاطعتي عبودوك وأدادو بسبب الصراع والتوترات.

كما أصبح نقل اإلمدادات إلى جوهر يمثل تحديًا متصاعًدا، مما دفع الشركاء إلى 
نقل إمدادات التغذية جًوا واستبدال التحويالت النقدية ببرامج المساعدة العينية. 

يؤثر انعدام األمن على طول طرق اإلمدادات في معظم والية جنوب غرب على 
حرية االنتقال في باي وباكول وشبيلي السفلى. كذلك، ال تزال بلدات واجد وخضر 
وغانساح دير ودينصر تحت الحصار العسكري من قبل جهات مسلحة غير تابعة 

للدولة، ما يقيّد جميع تنقالت الجهات الفاعلة من وإلى هذه البلدات.

االحتياجات والفجوات

تصوير: OCHA/ياو شن
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مقاطعة أدادو، غالغادود

يلتقي مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وشركاؤه 
بالعائالت النازحة حديثًا في بلدة أدادو في إقليم 

غالغادود. في حين أن الجفاف يجبر الناس 
في المجتمعات الرعوية والزراعية على االنتقال 

إلى المدن الرئيسية للحصول على المساعدة، 
فإن الناس في غالغادود يفرون بسبب النزاعات 
العشائرية، وخطر العنف من الجهات المسلحة 

غير التابعة للدولة والصراع بين الحكومة والقوات 
التابعة لها والجهات المسلحة غير التابعة للدولة.

تصوير: OCHA/أحمد أيوب
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مع تدهور الحالة من جراء الجفاف، انتقل عدد من المناطق من منطقة ذات األولوية 
التشغيلية 3 إلى منطقة ذات األولوية التشغيلية 1، بما في ذلك ست مقاطعات في شبيلي 
السفلى )أفغوي وبراوة وكورتونماري وماركا وقوريولي وسباللي( مع وجود أكثر من 

331,000 شخص متضّرر من بينهم 2,600 شخص يواجهون خطر المجاعة. كما انتقلت 
ست مقاطعات في شبيلي الوسطى وجوبا السفلى وباري وأودال إلى منطقة ذات األولوية 
التشغيلية 1 بسبب ضعف االستجابة وارتفاع مستويات حالة الطوارئ )المستوى الرابع 

للتصنيف المرحلي المتكامل( النعدام األمن الغذائي.
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