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.تحذر اللجنة الدولیة للصیب األحمر (اللجنة الدولیة) من أن النزاع وتفاقم أزمة المناخ یضطران الرعاة في الصومال إلى التخلي عن نمط حیاتھم

ً .إن أنماط الطقس المتقلب وموجات الجفاف والفیضانات أدت إلى خسائر لدى الرعاة الصومالیین في حین زادت األمور سوءاً بسبب النزاع وجائحة كوفید-19 وانتشار الجراد مؤخرا

.وتكشف لقطات إخباریة قاتمة من البلد الواقع في شرق أفریقیا معاناة الرعاة. وقال السید أحمد محمود، وھو أحد الرعاة، أنھ فقد 50 من أصل 70 من اإلبل الذي یملك، بینما فقد رعاة آخرون ماشیتھم كلھا

واستطرد قائالً: "الغذاء منعدم، واألرض جافة. ھذا البلد معروف بعدد الالجئین فیھ. إذا ضاعت ماشیتك، فإنك تضطر إلى اللجوء. ھكذا یُقال. وعلى ھذا النحو فقد الكثیر من الناس ماشیتھم فطلبوا حق
."اللجوء

.أصبح تناقص الماشیة شائعاً ألنھ بات من الصعب الحصول على النباتات التي ھي مصدر الكأل للمواشي

إن طبیعة االضطرابات المناخیة المتكررة مثل موجات الجفاف والفیضانات تعني أن الرعاة لیس لھم سوى حظوظ ضئیلة للتعافي. أما حالة عدم االستقرار الناجمة عن النزاع، فتزیدھم ضعفاً في القدرة على
.التأقلم مع األوضاع وإیجاد مناطق رعویة بدیلة

وقال محمد حسن غوري، وھو راع آخر: "إن الجفاف األخیر الذي ضرب البالد في عام 2021 ھو الذي قضى على الماشیة التي لم تكد تتعافى من موجة الجفاف السابقة حتى ضربتھا آفات أخرى، مثل
."انتشار الجراد الذي أكل العشب

لم یبق للماشیة ما تأكلھ، ما أدى إلى نفوقھا. ولم یكن لدینا ما یمكن تقدیمھ لھا، ولم یكن لدیھا ما تقتات منھ. لم یبق لدینا سوى 50 رأساً من الماشیة. أتت األمطار على 30 رأساً من أصل 50 ولم یبق"
."سوى 20

."وأضاف قائالً: "العلم � وحده، لكننا نتساءل ما إذا كان نمط حیاتنا ھذا في خطر. إذا استمرت موجات الجفاف وانخفضت أعداد رؤوس الماشیة، فإن نمط حیاتنا ھذا في خطر حقیقي

إن وتیرة أزمات المناخ في الصومال آخذة في التزاید. فقد ضرب البالد أكثر من 30 خطراً ناجما عن تغیر المناخ بما في ذلك موجات الجفاف والفیضانات منذ عام 1990، وذلك ثالثة أضعاف الحوادث
.التي ضربتھا بین عامي 1970 و1990 (حسب مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة). وتجعل الطبیعة المتكررة لھذه الحوادث من الصعب على المجتمعات المحلیة استرداد قدرتھا على التعافي

.ویصنف مؤشر جامعة نوتر دام للتكیف العالمي الصومال بأنھ أحد البلدان األكثر تضرراً من تقلبات المناخ من حیث قدرتھا على الصمود

.لقد أدت عقود النزاع الثالثة إلى إضعاف مؤسسات البالد وإلى نزوح قرابة 2.9 ملیون شخص داخلیاً. ومن الممكن أن یزید التنافس على الموارد الشحیحة أیضاً إلى زیادة التوترات التي تفضي إلى العنف

وقال عبد هللا توغوال، المسؤول عن برنامج األمن االقتصادي للّجنة الدولیة في الصومال: "یمثل الصومال نموذجاً تتجلى فیھ اآلثار الكارثیة الناجمة عن تكالب تغیر المناخ والنزاع، والكیفیة التي یعمل بھا
."تغیر المناخ والنزاع معاً لمفاقمة وضع إنساني كارثي أصالً

إن حوادث الطقس القاسیة ھذه الناجمة عن االحتباس الحراري في العالم وتغیر المناخ ھي موجات الجفاف والفیضانات واألعاصیر. وفضالً عن أن ھذه العوامل كلھا باتت أكثر تواتراً، فھي أسوأ من حیث"
."شدتھا

ل في الصومال خالل العام الجاري .قدمت اللجنة الدولیة المساعدة ألكثر من 11,000 أسرة وجدت نفسھا في حالة خطرة عقب موسم الجفاف المطوَّ

.وكجزء من دعمھا قدمت منحاً مالیة بلغ مجموعھا حوالي 900,000 فرنك سویسري لھذه األسر لمساعدتھا على مواجھة الظروف القاسیة وضیاع مصادر العیش

:مالحظة للمحررین – األشخاص المتاحون إلجراء مقابالت 
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عبد هللا توغوال، منسق برنامج األمن االقتصادي للّجنة الدولیة (مقّره نیروبي، كینیا) للمقابالت باللغتین اإلنجلیزیة والفرنسیة

عبد الرحمن محمد عبد هللا، موظف إعالمي (مقّره غاروي، الصومال) للمقابالت باللغة اإلنجلیزیة

أنشئت اللجنة الدولیة عام 1863، ھي تعمل في جمیع أنحاء العالم لتقدیم المساعدة اإلنسانیة لألشخاص المتضررین من النزاعات المسلحة والعنف المسلح، ولتعزیز القوانین التي توفر الحمایة لضحایا
.الحروب. وھي منظمة محایدة ومستقلة وغیر متحیزة، وینبع التفویض الممنوح لھا باألساس من اتفاقیات جنیف لعام 1949

.تعمل اللجنة الدولیة في الصومال بالتعاون مع جمعیة الھالل األحمر الصومالي لتقدیم المساعدة للمتضررین من النزاع والكوارث الطبیعیة. انقر ھنا لمعرفة المزید

:لمزید من المعلومات، یرجى االتصال بـ 

+السید عبد الكریم محمد، بعثة اللجنة الدولیة في نیروبي، الھاتف: 254770171756

mabdikarim@icrc.org 

+بعثة اللجنة الدولیة في نیروبي، الھاتف: Alyona Synenko، 254716987265 السیدة

asynenko@icrc.org 

قائمة اللقطات المصورة

الموقع: منطقة مودوغ في الصومال

’’مدة الفیلم: 8’ 52

الكامیرا: أنیسة حسین ضاھر

التحریر: عبد الكریم محمد

تاریخ التصویر: 19 و20 تموز/یولیو 2021

حقوق النشر: اللجنة الدولیة للصلیب األحمر. متاحة للجمیع

.على الشاشة: شعار اللجنة الدولیة للصلیب األحمر

 

لقطة جویة لعظام 00:00:07:08 - 00:00:00:00

لقطة مقّربة لعظام 00:00:12:08 - 00:00:07:08

.لقطات لرعاة یروون اإلبل في توال قراه 00:00:37:25 - 00:00:12:08

مقطع صوتي للراعي أحمد محمود 00:00:59:19 - 00:00:37:25

."فقدنا 50 رأساً من الماشیة من أصل 70. نفق خمسون ولم یبق لنا سوى 20 من اإلبل! أصبح بعض الناس بال ماشیة. ضاع كل ما كان لدیھم. ھذه حالنا وما زلنا نعیش"

.لقطة لبیت محمد حسن غوري في توال قراه 00:01:21:11 - 00:00:59:19

.لقطة لبیت محمد حسن غوري في توال قراه من زاویة أخرى 00:01:32:29 - 00:01:21:11

.لقطة واسعة لبیت محمد حسن غوري 00:01:40:12 - 00:01:32:29

.لقطة مقّربة لِقدر معدني معلق فوق سیاج 00:01:47:13 - 00:01:40:12

.مقطع صوتي للراعي محمد حسن غوري 00:02:17:28 - 00:01:47:13

إن الجفاف األخیر الذي ضرب البالد في عام 2021 ھو الذي قضى على الماشیة التي لم تكد تتعافى من موجة الجفاف السابقة حتى ضربتھا آفات أخرى، مثل انتشار الجراد الذي أكل العشب. "لم یبق"
."للماشیة ما تأكلھ، ما أدى إلى نفوقھا. لم یكن لدینا ما یمكن تقدیمھ لھا، ولم یكن لدیھا ما تقتات منھ. لم یبق لدینا سوى 50 رأساً من الماشیة. أتت األمطار على 30 رأساً من أصل 50 ولم یبق سوى 20

ماعز ترعى خارج منزل محمد حسن غوري 00:02:33:26 - 00:02:17:28

محمد حسن یسوق الماعز خارج الحظیرة 00:02:38:13 - 00:02:33:26

.محمد حسن مع قطیع ماعزه خارج بیتھ 00:02:47:13 - 00:02:38:13

.مقطع صوتي للراعي أحمد محمود 00:03:16:14 - 00:02:47:13

موجات الجفاف متتالیة؛ تأتي الواحدة تلو األخرى. أحیاناً یكون البد لنا أن نتأھَّب لھا في العام التالي. ونتأھب أثناء موسم الجفاف. نطعم المشایة عندما تتفاقم األوضاع. نطرح الكأل أرضاً للماشیة حتى"
."تأكل. ونستجدي الناس كي یقدمون لنا ما یمكننا تقدیمھ لماشیتنا. نقوم بإعداد الطعام الشحیح أصالً. األرض أصابھا الجفاف

.مقطع صوتي للسید عبد هللا توغوال المسؤول عن برنامج األمن الغذائي للّجنة الدولیة في الصومال 00:04:51:01 - 00:03:16:14

یمثل الصومال نموذجاً تتجلى فیھ اآلثار الكارثیة الناجمة عن تكالب تغیر المناخ والنزاع، والكیفیة التي یعمل بھا تغیر المناخ والنزاع معاً لمفاقمة وضع إنساني كارثي أصالً. وعلینا أالَّ ننسى أن الصومال"
یعیش حرباً أھلیة تدور رحاھا منذ أكثر من ثالثة عقود، ما أدى إلى نزوح اآلالف، بل مئات اآلالف. لكن الصومال الواقع في شرق أفریقیا، القرن األفریقي، معروف باحتباس حراري أسرع بضعفین
ونصف من باقي مناطق العالم. وھو ما جلب علیھ حوادث الطقس القاسیة الناجمة عن ظاھرة االحتباس الحراري العالمي وتغیر المناخ الذي یتسبب في موجات الجفاف والفیضانات واألعاصیر. وھذه

."العوامل كلھا أكثر تواتراً واألسوأ من حیث شدتھا

.لقطة للماء في حوض لجمع میاه األمطار (بركاد) یستخدمھا الرعاة لرّيِ إبلھم في توال قراه 00:05:11:23 - 00:04:51:01
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More Related News

.لقطة لإلبل وھي تشرب الماء 00:05:25:00 - 00:05:11:23

.اإلبل تتدافع لشرب الماء 00:05:37:15 - 00:05:25:00

.مقطع صوتي للراعي محمد حسن غوري 00:05:52:04 - 00:05:37:15

لون علیھ. فإذا نفقت الماشیة مات صاحبھا الذي لن یحیا من دونھا. ولن یستطیع العیش" ."دائما ما یعتمد سكان الریف على الماشیة. وإذا ضاعت ماشیتھم، لیس لدیھم ما یعّوِ

.مقطع صوتي للراعي أحمد محمود 00:06:15:25 - 00:05:52:04

كان أحد األشخاص یملك الكثیر من المواشي، جمیع أنواع المواشي، لكنھ اآلن عاطل عن العمل ویحاول ممارسة نشاط آخر. ھذا البلد معروف بعدد الالجئین فیھ. إذا ضاعت ماشیتك، فإنك تضطر إلى"
."اللجوء. ھكذا یُقال. وعلى ھذا النحو فقد الكثیر من الناس ماشیتھم فطلبوا حق اللجوء

.محمد حسن غوري یمشي وسط الحقول خارج منزلھ 00:06:28:21 - 00:06:15:25

.الماعز ترعى في توال قراه تحت أنظار محمد حسن 00:06:38:10 - 00:06:28:21

.مقطع صوتي للراعي محمد حسن غوري 00:06:57:14 - 00:06:38:10

."العلم � وحده، لكننا نتساءل ما إذا كان نمط حیاتنا ھذا في خطر. إذا استمرت موجات الجفاف وانخفضت أعداد رؤوس الماشیة، فإن نمط حیاتنا ھذا في خطر حقیقي. وھذا ما نخشاه"

.ماعز ترعى 00:07:03:06 - 00:06:57:14

.لقطة ألحد الحقول الجافة والصخریة في توال قراه 00:07:08:27 - 00:07:03:06

.مقطع صوتي للسید عبد هللا توغوال، المسؤول عن برنامج األمن االقتصادي للّجنة الدولیة في الصومال 00:08:51:26 - 00:07:08:27

العام الجاري صعب للغایة حیث ال نزال نشھد األوضاع االستثنائیة التي جلبھا عام 2020. والمعلوم أن ھذا الوضع الذي یتكالب فیھ النزاع وتغیر المناخ زاد سوءاً من جراء حالة فیروس كورونا"
."االستثنائیة. فعندما تفشى الفیروس، كان إغالق الحدود أول تداعیاتھ. والصومال یعتمد كثیراً على البضائع المستوردة وأیضاً على التصدیر
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South Sudan: Ten years after independence, hundreds are treated for gunshot wounds each year
ENG  FRA العربیة   ESP

9 July marks a decade of existence for South Sudan, the world’s youngest country – and it is a decade that has battered
communities and families across the country with con�ict an...
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