


 

 فيضانات الصومال 

 نظرة عامة : 

ألضرار اإلنسانية الكثير من اوراءها  فصل الخريف في الصومال أدى إلى فيضانات كارثيه مخلفه  مطار  أارتفاع منسوب  

وتحذر  ، ومن المتوقع استمرار هطول األمطار الى نهاية العام  والمادية ترتب عليها انقطاع أبسط مقومات الحياة

 .عمليات نزوح جماعيتسبب غاثة من احتمال ظهور أمراض تنقلها المياه واإل منظمات 

 : لكارثة معلومات عن ا 

 فيضان  نوع الكارثة 

   2019/  18/10 حدوث الكارثة  اريخ  ت 

 يوم الجمعة

 E″13′045°12 N″09′04°44 اإلحداثيات  

 

 خطة الطوارئ  

اإلدارة المحلية تبذل قصارى جهدها إلجالء المتضررين 

أنشأت مناطق مرتفعة تبعد عن ، حيث  من الفيضانات

كيلومتر للحيلولة دون حدوث    10مدينة بلدوين نحو  

 فيضانات جديدة

 

 الصومال  الدولة 

   11,031,386 عدد السكان

   400,987 عدد سكان المنطقة المتضررة

 نعم  هل يوجد جمعية وطنية

 نعم هل توجد لجنة وطنية للكوارث 

 

 ضرار أل ا 

ثار الفيضانات التي تضرب مدينة  آ، إثر غرق قارب أقّل مسؤولين كانوا في مهمة لتقييم   الصومالمصرعهم في  7لقي-

 بلدوين وسط البالد 

 ألف طفل  100منهم  ألفًا في الصومال 270أشخاص على األقل وشردت أكثر من   10أمطارًا غزيرة أودت بحياة  -

 سبل كسب العيش في بعض المناطق األكثر تضررا   تعطلتاألراضي الزراعية والبنية التحتية والطرق و  رتتدم -

 غمرت الفيضانات بلدات كاملة جنوب ووسط الصومال بسبب أمطار رفعت منسوب مياه نهري شبيلي وجوبا  -

 ألف نسمة   500حيائها التي يبلغ تعدادها نحو أبالمائة من   70مدينة بلدوين في إقليم هيران غمرتها مياه الفيضانات نحو - 

 انقطاع الطرق البرية بسبب األمطار الغزيرة والفيضانات - 

 الفيضانات تسببت في جرف آالف الهكتارات من األراضي الزراعية معظمها مزروعة بالخضروات والفواكهة-

 المرتفعة نسبيا التي تفتقر إلى مقومات الحياة تسببت الفيضانات بنزوح آالف األسر من منازلهم إلى المناطق  -

 الفيضانات غمرت عددا من منازل وجسور مدينة بلدين وتحولت القوارب إلى وسيلة وحيدة إلجالء النازحين -

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Beledweyne&params=04_44_09_N_045_12_13_E_region:SO-HI_type:city(400987)


 الف وفقًا لمجلس الالجئين النرويجي  575بلغ عدد الصومالين الذين باتوا بدون مأوى -

 

 

 المنظمات المستجيبة 

 :المساعدات اإلنسانية في وزارة الشؤون اإلنسانيةقسم  

 الوزارة تعمل بكل طاقاتها للحد من تداعيات الفيضانات بالتعاون مع الهيئات اإلنسانية المحلية والدولية  -

،    بلدوينمروحيتين تحمالن مساعدات إنسانية مكونة من الخيام واألغطية البالستيكية إلى النازحين في مدينة  أرسلت  -

 التي تعد أكثر المناطق تضررا 

 : مساعدات جوية حكومية 

، أطلقت وزارة الشؤون اإلنسانية وإدارة الكوارث نداء عاجال للهيئات اإلنسانية   مع بدء موجة الفيضانات منتصف الشهر الجاري

 الدولية والمحلية لمتابعة موجة الفيضانات وتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين 

تعمل بكل طاقاتها للحد من تداعيات الفيضانات بالتعاون مع الهيئات اإلنسانية المحلية  قسم المساعدات اإلنسانية  

 والدولية 

، لجنة إغاثة حكومية لتنسيق الجهود اإلنسانية وتقييم المناطق التي تشهدها الفيضانات    شكلت الحكومة الصومالية مؤخرا

 من أجل تقديم المعونات للمتضررين

 

ار  صوره توضح األضر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 المصادر

 
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D

-8%B1/%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA

-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%AF-9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%81D8%A7%D%

-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1-D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81%

-%D9%88%D9%88%D8%B3%D8%B7-D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%

-D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%

D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1628815% 

 

som-000133-2019-https://reliefweb.int/disaster/fl 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Somalia 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Beledweyne 

 

https://www.aa.com.tr/ar/%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d9

%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d8%b9-7-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-

%d8%ba%d8%b1%d9%82-%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a8-%d8%a3%d9%82%d9%84%d9%91-

%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%86-

%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%82%d8%af-%d8%a3%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%b1-

%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%b6%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa/1628719 

https://al-ain.com/article/somalia-east-africa-floods-dead 

https://islamic-relief.me/news/12-5/ 

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02112019&id=da5f7f1b-3af6-4b39-b913-

8f6c97826b8d 

https://arabic.euronews.com/2019/11/02/somalia-more-than-270000-dosplaced-by-flood-s-among-

them-100000-children-ocha 
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