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 في الصومال.منظمة التعاون اإلسالمي لنائب مدير البعثة اإلقليمية 

 

التعاون اإلسالمي للمساعدة في تجنب المجاعة في  نداء مشترك للمنظمات غير الحكومية إلى منظمة 

 الصومال 

 

نناشد منظمة التعاون اإلسالمي أن تنقذ اإلخوة واألخوات الصوماليين   الصومال،الوكاالت اإلنسانية الموقعة أدناه والعاملة في    نحن،

الذين يواجهون ظروف الجفاف المتفاقمة ويحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة.  يعد هذا الدعم اإلنساني أمًرا بالغ األهمية لمنع  

 شخص دون سن الخامسة.  133,000في ذلك  بما-عندما مات أكثر من ربع مليون شخص   ،2011لعام الوفيات المشابهة 

في المائة من السكان( في الصومال معرضون لخطر المجاعة بسبب ظروف الجفاف المتدهورة. يتسبب   40شخص )  ماليينستة  

. لم يتمكن الكثير في الصومال حتى من تأمين وجبات  الجفاف الشديد في إطالق العنان للجوع والعطش والتهجير والموت في البالد

مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد إذا  1.4اإلفطار خالل شهر رمضان المبارك. من المحتمل أن يعاني أكثر من 

  1لم يتم تقديم مساعدات طارئة.

الجفاف   منذ عام    745,000أجبرت ظروف  الربع األول من عام   500,000بما في ذلك    ،2021شخص على ترك منازلهم  في 

 
1 https://www.unicef.org/press-releases/projected-number-severely-malnourished-somali-children-50-percent 
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ينتقل معظمهم إلى المناطق الحضرية على أمل الحصول على الغذاء والمياه والمأوى. أثرت األزمة األوكرانية على توافر  2م2022

  3في المائة. 36حيث ارتفعت تكلفة سلة الغذاء في الصومال بنسبة  وأسعاره،الغذاء 

وتم حشد األموال   العالم،دق ناقوس الخطر في عواصم    محتملة،موقف مشابه تحذيرات من مجاعة    أثار   عندما   ،2017في عام  

 28.5في ذلك أكثر من  بما-. تم تقديم دعم كبير من قبل أعضاء منظمة التعاون اإلسالمي 4والدعم في وقت سابق وتم تجنب كارثة

التعاون اإلسالمي نفسها   ومنظمة-مليون دوالر أمريكي من خالل التتبع المالي لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية والدعم اإلضافي  

الذين اجتمعوا في   اإلنساني،والشركاء في المجال    يوسف،شام  ه  اإلسالمي،في ذلك األمين العام المساعد لمنظمة التعاون    بما-

ونداء سابق من منظمة التعاون اإلسالمي لمنع األزمة نفسها التي    إنسانية،من أجل مائدة مستديرة    2017أبريل    11مقديشو في  

 يواجهها الصومال اآلن. 

مما قد يؤدي إلى مقتل العديد إذا لم يتم  االستجابة،ي بطيء في لكن المنظمات اإلنسانية هذا العام قلقة للغاية من أن المجتمع الدول

الرغم من  اتخاذ إجراء فوري. المؤلمة لألطفال  مرور أشهر على إطالق    على  التي تم   الهزال،التحذيرات والصور  فإن األموال 

  5تطلبها المنظمات اإلنسانية. مليون ما زالت حتى اآلن أقل من خمسة بالمائة من المبالغ التي 5.5جمعها لمساعدة أكثر من 

إننا نعاني من نقص في األموال الالزمة لمواكبة االحتياجات اإلنسانية المتزايدة باستمرار في الصومال. لذلك نطلب من األمانة 

 العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي:

والمؤسسات واألفراد الخيريين في منظمة التعاون  مشاركة القلق العميق للشركاء في المجال اإلنساني مع الدول األعضاء   •

 . اإلسالمي بشأن المجاعة التي تلوح في األفق في الصومال

لزيادة الدعم من الدول األعضاء ، بما في ذلك األموال اإلنسانية التي تشتد   2017النظر في إطالق نداء كما في عام   •

 . الحاجة إليها

 . ( لتقديم الدعم العاجل المنقذ للحياة في الصومالISFضامن اإلسالمي )حشد المزيد من الدعم من خالل صندوق الت •

إنسانية أو منتدى مشابه حول األزمة كما حدث في عام   • في استضافة مائدة مستديرة  الجهود    2017النظر  ، لتكثيف 

 .للتخفيف من معاناة الشعب الصومالي المتضرر من الجفاف

ثة العاجلة ألعضاء منظمة التعاون اإلسالمي لتجنب تدهور الوضع اإلنساني توفير القيادة ورفع مستوى تدخالت اإلغا •

الحالي إلى مجاعة واسعة االنتشار والتنسيق بشكل وثيق مع األعضاء اآلخرين في المجتمع الدولي والشركاء لتجنب المجاعة 

 .2011المماثلة لتلك التي حدثت في عام 

 

 . 2017اإلسالمي الشعب الصومالي مرة أخرى كما فعلت في عام نأمل أن تدعم منظمة التعاون 
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