
الوضع في الصومال
تــردت االوضــاع اإلنســانية فــي الصومــال بشــكٍل كبيــر؛ إذ َمــز�َق النــزاع الُمســلح أوصالهــا لمــدة تقــرب مــن ثالثــة عقــود، فــي ظــل معاناتهــا مــن اســتمرار الظــروف 
المناخية القاســية. تضافرت هذه الظروف لتقوض قدرة المجتمعات على الصمود، واســتنزفت اســتراتيجياتها المختلفة للمواجهة والتكيف، لتكون أقل 

الصدمات ذات أثر إنساني مدمر. 
ســتظل االحتياجــات اإلنســانية فــي أعلــى مســتوياتها، لتدفــع هــذه الصدمــات المتعــددة والمتزامنــة - بمــا فيهــا انتشــار الجفــاف وغــزو الجــراد الصحــراوي 

واستمرار النزاع - بالبالد إلى حافة مجاعة أخرى.

كثر من 80 بالمائة من البالد لخطر الجفاف تتعرض أ

شخص، ما يقرب من نصف سكان الصومال، يحتاجون لخدمات 
الحماية أو لخدمات الُمنقذة للحياة.

صومالي في أمس الحاجة للمساعدة.

من المتوقع أن يؤثر الجفاف على 3.4 مليون شخص بحلول نهاية العام.

دون مساعدة فورية للتخفيف من اآلثار، سيكون الجفاف محركًا رئيسًيا للنزوح 
الجماعي وانتشار األمراض المعدية وانتهاكات الحماية بالبالد.

المساعدات اإلنسانية طوق النجاةُيفاقم الجفاف من مواطن الضعف القائمة

3.1 مليون

5.9 مليون

شخص في حالة نزوح، دون أمٍل 
بالعودة إلى ديارهم.

شخص من المتوقع تعرضهم 
لمستويات عالية من انعدام 
األمن الغذائي الحاد والجوع 

بحلول سبتمبر/ أيلول 2021.

طفل يعانون من سوء التغذية 
الحاد أو الوخيم.

أطفال بالصومال يموتون قبل 
الخامسة.

امرأة حامل تموت نتيجة 
مضاعفات متعلقة بالحمل.

1من أصل كل1100 من أصل كل 18 مليون2.8 مليون2.9 مليون

عدم التحرك سيؤدي لعواقب إنسانية 
وخيمة

العمــل  شــركاء  ســيضطر  المبكــر،  تمويــل  دون 
اإلنســاني إلــى إيقــاف البرامــج األساســية، بمــا فــي ذلــك 
برامــج المســاعدات الغذائيــة واألنشــطة التغذويــة، 
ســبل  ودعــم  الفاعلــة  الصحيــة  الرعايــة  وتقديــم 
يــد  المز لمعانــاة  التحــرك  عــدم  المعيشــة. ســيقود 
مــن الصومالييــن، وســتضيع جهــود العمــل اإلنســاني 

على مر السنوات العشر الماضية.

الحاجة الُملحة للتمويل
خطــة  تمويــل  بلــغ  االحتياجــات،  ســقف  ارتفــاع  رغــم 
االستجابة اإلنسانية 19.6 بالمائة فقط (ما يعادل 214.3 

مليون دوالر). 

توقعات التمويل لعام 2021 هي األسوأ منذ 6 سنوات.

وفًقــا للتوقعــات الحاليــة، ســُيمول إجمالــي النــداء اإلنســاني 
بنســبة 24 بالمائــة فقــط بحلــول نهايــة العــام؛ وهــو أدنــى 

معدالت االستجابة بالصومال.

1.09مليار دوالر 
التمويل المطلوب لخطة

 االستجابة اإلنسانية

214.3مليون دوالر 
التمويل الفعلي

19.6%

المصدر: خدمة التتبع المالي، في 1 يونيو/ حزيران 2021

تكلفة التساهل
في يونيو/ حزيران 2021



 الصــومال: تكلفـــة التساهل

ماذا لو؟...
10 عواقب إنسانية نتيجة عجز تنفيذ االستجابة الحالية

ســيزداد الجوع انتشــاًرا، ولن تصل المســاعدات الغذائية لشــهرية لنحو مليون شــخص، ومن المرجح 
أن يــؤدي عجــز التمويــل الحالــي إلــى تدنــي مســار األمــن الغذائــي وانعــكاس المكاســب الُمحققــة فــي مجــال 
التغذيــة. وفًقــا لمســتويات التمويــل الحاليــة، لــن تســتطيع مجموعــة األمــن الغذائــي ســوى الوصــول إلــى 
1.7مليــون شــخص مــن أصــل 2.7 مليــون شــخص يعانــون مــن األزمــات أو يتعرضــون لمســتويات طارئــة 
من انعدام األمن الغذائي في يونيو/ حزيران 2021. تقلصت الحصص الغذائية بالفعل بنسبة 50 بالمائة 

لنحو 400,000 شخص نتيجة الستقطاعات التمويل.

ســتظل األوضــاع والخدمــات الُمقدمــة فــي 795 موقًعــا دون المعاييــر الدنيــا، 
ليتعرض نحو 700,000 نازح على األقل للخطر.

لــن تصــل المســاعدات الموســمية والطارئــة لدعــم ســبل المعيشــة لنحــو 
900,000 شــخص ممــن يعانــون مــن األزمــات أو المعرضيــن لمســتويات 
طارئــة مــن انعــدام األمــن الغذائــي، ممــا يقــوض مــن معــدالت اإلنتــاج ويزيــد أثــر 
ووطأة المواســم القاســية، مما يعمق بدوره من انعدام األمن الغذائي وســوء 
التغذيــة لــدى األســر، ويزيــد مــن عــدد الحــاالت اإلنســانية الُمحتاجــة للمســاعدة 

في وقٍت الحق من العام. 

يــادة الوفيات  لــن تصــل خدمــات الرعايــة الصحيــة األساســية إلــى نحــو 3 مالييــن صومالــي، ممــا ســينتج عنه ز
وتفشــي األمــراض. ســيقوض عــدم كفايــة المــوارد مــن إمكانيــة التعامــل مــع مختلــف األوبئــة والفاشــيات 
الصحية التي يمكن الوقاية منها مثل اإلسهال المائي الحاد، والكوليرا وكوفيد-19، بينما سيفشل النظام 
كبــر مــن معــدالت الوفيــات مــن األمهــات  يــد بشــكٍل أ الصحــي ـفـي تقديــم الرعايــة الوقائيــة واألساســية، ليز

واألطفال األعلى في العالم.

مــن  االجتماعــي  النــوع  عـلـى  القائــم  العنــف  مــن  الناجــون  يســتطيع  لــن 
كثر من  الحصول على الدعم الضروري والرعاية الصحية الالزمة. لن يستفيد أ
205,000 شــخص – بمــن فيهــم الفتيــان والفتيــات – مــن خدمــات الحمايــة، 
والتــي تشــمل اإلدارة الســريرية لضحايــا االغتصــاب وتقديــم الدعــم النفســي 

االجتماعي للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي.

كثر من 30,000 شخص من ذوي اإلعاقة وكبار السن إلى خدمات  لن يصل أ
الوقاية واالستجابة المتخصصة أو المجتمعية.

توقــف خدمــات الرصــد، واســتمرار وقــوع انتهــاكات الحمايــة دون اإلبــالغ عنهــا 
أو توقيع العقاب على مرتكبها. ستعاني الفئات االكثر ضعًفا في المجتمع، بمن 
فيهم ذوو اإلعاقة وكبار السن والنساء واألطفال والمنتمون لقبائل األقليات.

ســيحرم مــا يزيــد عــن 1.7 مليــون شــخص مــن الوصــول إـلـى الميــاه الصالحــة للشــرب وعــدم توافــر 
خدمــات الصــرف الصحــي المناســبة. تظــل عــدم القــدرة علــى الوصــول إلــى الميــاه أحــد أهــم أســباب نشــأة 
النــزوح وانتشــار النــزاع وتفشــي األمــراض فــي الصومــال. إذ ُتعانــي البــالد مــن حــدة أثــر أوضــاع الجفــاف، 

فإن المساعدات الفورية ضرورية للحد من أثر األوضاع.

ســيكون نحو 51,000 طفل ُعرضًة للموت، ولن يتلقى نحو 250.000 طفل مصاب بســوء التغذية الحاد 
المتوســط المســاعدات الغذائيــة الالزمــة. إذا ُتــرك هــؤالء األطفــال دون دعــم؛ فســيعانون مــن ســوء التغذيــة 

كثر عرضة لإلصابة بالفاشيات أو األمراض.  الحاد الوخيم، ويكونون أ

لن يتمكن نحو 500,000 نازح معدم من الحصول على مأوى، مما يدفع األشخاص إلى استمرار العيش 
داخــل مســتوطنات مزدحمــة أو غيــر نظاميــة، أو العيــش ـفـي أماكــن المــأوى دون خصوصيــة أو المســتوى 

المناسب من الحماية.

تاريخ التحرير: 1 يونيو/ حزيران 2021
 ochasomalia@un.org  :للتغذية الراجعة

تم إعداده بواسطة وحدة إدارة المعلومات

التحرك العاجل

ستســاعد ســرعة التحــرك علــى 
الحــد مــن أســوأ اآلثــار المتوقعــة 

من الجفاف.

التمويل الفوري

ســيعوق تأخــر التمويــل شــركاء العمــل اإلنســاني 
عــن معالجــة األوضــاع، ويقــوض مــن المكاســب 

المحققة على مدى العقد الماضي.

التعامل مع أزمة الحماية

سيؤدي استمرار األعمال العدائية ضد المدنيين إلى زيادة وتعميق األزمة، 
وســتزداد صعوبــة تنفيــذ العمليــات فــي المجــال اإلنســاني. إن اســتمرار دعــوة 
كافــة شــركاء العمــل اإلنســاني وتقديمهــم للدعــم عـلـى المــدى الطويــل ـفـي 

وضع الحلول السياسية واألمنية واإلنمائية لهو امرٌ بالغ األهمية.
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ما المطلوب؟

https://hum-insight.info/plan/1011 www.reliefweb.int/country/som www.humanitarianresponse.info/en/operations/somalia https://fts.unocha.org/appeals/1011/summary 


