
 

 

 2016الصومال: حقائق وأرقام عام 

 

عاًما من العمل لتلبية  35تاريخ طويل في الصومال يمتد على مدى للصليب األحمر للجنة الدولية 

لمحتجزين خالل نزاع لات االحتياجات الناجمة عن النزاع وتوفير اإلغاثة اإلنسانية. شمل ذلك زيار

خالل الحرب األهلية الممتدة والمجاعة إجراء عملية كبيرة لتقديم المساعدات العاجلة ( و1988-1977أوغادين مع إثيوبيا )

سلح طال نزاع متواصل اللجنة الدولية مساعدة السكان المتضررين من و. الناتجة عن الظروف المناخية في مطلع التسعينيات

في تنفيذ بعض البرامج دور مهم جمعية الهالل األحمر الصومالي ول. والفيضاناتأمده وظروف مناخية قاسية مثل الجفاف 

 خدمات الدعم والرعاية الصحية وإعادة الروابط بين األسر المشتتة.تقديم ك، المجتمعات المحليةبالنظر لقربها من 

 

 

 

 :2016فيما يلي نظرة عامة على عمل اللجنة الدولية في الصومال خالل عام 

 

 األمن االقتصاديتطوير 

 

  شخًصا عن طريق اإلغاثة النقدية وبرنامج النقد مقابل العمل والمنح المالية   102,432تقديم دعم اقتصادي إلى 

  شخًصا 389,857توزيع مساعدات غذائية ومستلزمات منزلية أساسية على 

  ةشخًصا لتعزيز الزراعة في المنطق  41,526تسليم بذور وشتالت وأدوات زراعية لـ 

  شخًصا  108,371دعم تقوية ضفتي النهر بأكياس الرمل وهو ما عاد بالنفع على 

  شخًصا عن طريق عالج الساللة ومكافحة ذبابة تسي تسي والتدريب على   133,383تعزيز تربية الماشية لصالح

 عيادات بيطرية 7شخص من بناء  20,100حفظ صحة الحيوان وتوفير أطقم عالج بيطري. واستفاد 

  شخص من خالل التدريب وتوفير أدوات الصيد 1,800تعزيز المزارع السمكية لصالح 

 

 

 زيارة المحتجزين والحفاظ على تواصل أفراد العائلة بعضهم ببعض

 

  معاملة معاملتهم لضمان محتجًزا  4,497 الخاصة بـزيارة ألماكن االحتجاز لتقييم الظروف المعيشية  50إجراء

  إنسانية تحفظ كرامتهم.

 زينمحتج 509شخًصا في أماكن االحتجاز. وقدمت أيًضا المساعدات الطبية إلى   9,082لـ ستشارات طبية تقديم ا 

 يعانون سوء التغذية.

  محتجًزا، تتكون من لحوم وألبان وسكر وبلح وصابون ومعجون   11,057تسليم مساعدات غذائية وغير غذائية لـ

النجارة والبناء محتجًزا على تدريبات مهنية في مجال  117وحصل أسنان وقمصان قطنية خفيفة وكرات قدم. 

 واللحام.

 

 

 بدعم من الهالل األحمر الصومالي عن طريق رسائل  شخًصا  125,563إعادة االتصال مع األقارب انتفع بها

الصليب األحمر، والمكالمات الهاتفية، وخدمات البحث عن المفقودين التي تتضمن قراءة األسماء في البرنامج 

 اإلذاعي "المفقودون" عبر إذاعة بي بي سي بالصومال.

 

 دعم الرعاية الصحية

 

  462,098بالنفع على عيادة طبية تابعة للهالل األحمر الصومالي ما عاد  32مستشفى و 12توفير إمدادات طبية لـ  

 شخًصا.

  بسبب األسلحة.إصابة حالة  4,950من المرضى من بينهم  18,102مستشفيات استقبلت  4دعم 



 

  تحت سن الخامسة يعانون سوء  طفاًل  4,517حالة تعاني سوء التغذية شملت  31,374تقديم برامج غذائية لصالح

 يت الحاالت تدعمهما اللجنة الدولية.بومضاعفات طبية وذلك في مركزين لتث اتغذية حاد  

 

 

 تحسين نوعية المياه وخدمات الصرف الصحي

 

  شخًصا في الصومال   152,920لتوفير مياه نظيفة لـ احفرة وبئرً  72استكمال مشاريع إلنشاء 

  مشروًعا من مشاريع تجميع مياه األمطار والمياه السطحية 66شخًصا من  90,580انتفاع 

 شخًصا في أماكن   5,230إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه وتعزيز النظافة الشخصية وهو ما عاد بالنفع على

 احتجازهم

 رسالة هاتفية للمستفيدين تشجع على الممارسات الصحية السليمة  72,569 إرسال 

 

 

 االمتثال للقانون الدولي اإلنسانيتعزيز 

  ين والصحفيين والعاملين والمتطوعين في الهالل يمن القادة المجتمع  1,028و من ضباط الجيش 827حصول

على معلومات بشأن القانون الدولي اإلنساني عن طريق جلسات تعريفية وتوزيع منشورات  األحمر الصومالي

 لنزاعات المسلحة. اللجنة الدولية حول قواعد السلوك في ا

 


