
!
!
!

 

                            www.mogadishucenter.com

االلأأمرااضض االمعديیة في االصومالل ( ااإليیدزز وواالتهھابب االكبد االوبائي) 

معـلومـــاتت عامـــــــة 

موقع االصومالل 

مــحتويیـــاتت االتـقريیـــر!
١- االمقدمة!

٢۲- معلوماتت عامة!
٣۳- االقطاعع االصحي في االصومالل!
٤- ااألمرااضض االمعديیة في االصومالل!
٥- مرضض ااإليیدزز في االصومالل!

٦- مرضض االتهھابب االكبد االوبائي في االصومالل!
٧۷- ااقترااحاتت ووتوصيیاتت!

٨۸- االمرااجع!
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إإعداادد 
أأ/ عبداالوهھھھابب على مؤمن 
أأ/ عبداالرحمن إإبرااهھھھيیم عبدىى



تقع االصومالل في منطقة االقرنن ااألفريیقي٬، ووتغطي على مساحة تصل ٦٣۳٧۷٥٤٠۰ كيیلومتر مربع ٬، 
وويیحدهھھھا شماال خليیج عدنن ووجمهھورريیة جيیبوتي٬، ووفي االشمالل االغربي إإثيیوبيیا. أأما من االجنوبب وواالجنوبب 

   .  1االغربي فتحدهھھھا كيینبا٬، وومن االشرقق االمحيیط االهھنديي

عددد االسكانن 
وويیقدرر سكانن جمهھورريیة االصومالل االفيیدررااليیة ووفقا لتقريیر منظمة االصحة االعاليیمة عن االوضع في 
االصومالل ( مايیو- يیوليیو ٢۲٠۰١۱٣۳) حواالي ٩۹,٣۳٣۳١۱,٠۰٠۰٠۰ مليیونن نسمة . وويیعيیش حواالي ٣۳٤ ٪ من سكانن 
 ٬، لكن تلك ااالحصائيیة تبدوو غيیر ددقيیقة؛  2االصومالل في االمناططق االحضريیة وو٦٦٪ في االقرىى وواالبوااددىى

ألنن عددد االسكانن في االمدنن شهھد خاللل االعقودد ااألخيیرةة ااززيیادداا كبيیراا نتيیجة االحرووبب وواالمجاعة. هھھھذاا 
وويیتركز٧۷٠۰٪ من مجموعع االسكانن في االمناططق االتي تقع في جنوبب ووووسط االبالدد وواالباقي في منطقة 

  .  3أأررضض االصومالل في االشمالل ووااقليیم بونت الند في شمالل االشرقق

على االرغم من االحربب وواالمجاعة االتي تشهھدهھھھا االصومالل منذ عامم ١۱٩۹٩۹١۱ ااال أأنن ذذلك لم يیؤثر بشكل 
كبيیر على معدالتت ااإلخصابب ووااررتفاعع معدلل نمو االسكانن االبالغ حواالى ٣۳٪  ووتعد االصومالل ضمن 

  .  4أأعلى 5 ددوولل في االعالم من حيیث معدلل االخصوبة

هھھھذاا وومن االمتوقع اانن تحدثث في االصومالل تغيیرااتت سكانيیة كبيیرةة خاللل ااألعواامم االمقبلة٬، حيیث يیتوقع اانن 
 .  5يیصل عددد االسكانن بحلولل عامم ٢۲٠۰٢۲٠۰ االي حواالي ١۱٣۳,٢۲ مليیونن نسمة

متوسط االعمر ووااحتمالل االوفاةة 
ووفق ااحصائيیاتت لمنظماتت ددووليیة عامم ٢۲١۱٢۲ فأنن متوسط عمر ااالنسانن في االصومالل هھھھو50 سنة. 
ووتظهھر نفس ااالحصائيیاتت اانن ااحتمالل االوفاةة قبل سن االخامسة يیصل 142 لكل ١۱٠۰٠۰٠۰ ووالددةة حيیة٬، أأما 

  .  6ااحتمالل االوفاةة ما بيین سن ١۱٥ وو٦٠۰  فهھي حواالي ٢۲٩۹٩۹\٣۳٨۸٢۲ لكل ١۱٠۰٠۰٠۰

أأهھھھم االمناططق في االصومالل 
ووغالبا ما يیتم االنظر إإلى االصومالل على أأنهھا مكّونة من ثالثث مناططق: 
١۱- منطقة االشمالي االغربي (أأررضض االصومالل) ووعاصمتهھا هھھھرجيیسا. 

٢۲- منطقة االشمالل االشرقي( بونت الند )  
٣۳- مناططق االوسط وواالجنوبب . 

� 1 جغرراافيیة االووططنن االعرربي 

�  Somali HIV Epidemic and response 20132

� Reproductive Health in Somalia (Notional Strategy &Action Plan 2010-2015) 3

� 4وويیكيیبيیدديیا 

�  World Population Review 5

� 6منظظمة  االصحة االعالميیة 



االمؤشرااتت االسكانيیة لعامم ٢۲٠۰١۱٢۲- ٢۲٠۰١۱٣۳ 
!

!
!

االقطاعع االصحي في االصومالل 
تقدمم االخدماتت االصحيیة في االصومالل من خاللل: 

 ١۱- االقطاعع االعامم: ووززااررةة االصحة  
٢۲- االقطاعع االخاصص 
٣۳- االقطاعع االخيیريي 

االقطاعع االصحي االعامم 
ووووفقا لتقارريیر ددووليیة فقد تم ااعتبارر االمعايیيیر االصحيیة في االصومالل من بيین أأسوأأ االمعايیيیر على مستوىى 
 ٬، ووذذلك نتيیجة االحربب ااألهھھھليیة ووااألززماتت االسيیاسيیة االتي تشهھدهھھھا االصومالل  7االصحرااء االكبرىى بأفريیقيیا

منذ ااالططاحة بالنظامم االعسكريي عامم ١۱٩۹٩۹١۱. ووأأصبح معظم االسكانن يیعتمد كليیا على االخدماتت االتي 
تقدمهھا االمنظماتت االخيیريیة٬، ووخاصة االمنظماتت االعربيیة ووااالسالميیة٬، لكن هھھھذهه االخدماتت نفسهھا االتي 
تشمل مستشفيیاتت عامة في االمدنن االكبيیرةة وومرااكز ررعايیة ااألمومة وواالطفولة في بعض االقرىى محدووددةة 
للغايیة٬، ووتعمل على مستوىى أأكثر بكثيیر من ططاقتهھا ااالستيیعابيیة. كما يیفتقر االبعض منهھا االي االحد ااألددني 

من االمتطلباتت٬، بحيیث يیصعب ااحيیانا أأنن يیحصل االمريیض على ما يیحتاجهھ من االعالجج وواالرعايیة.  

! ! ! ! ! عام ٢٠١٢- ٢٠١٣املؤشر

 ٩,٣٣١,٠٠٠ مليون نسمةعدد السكان ( املقدر)

٦,٢٦معدل الخصوبة لكل امرأة

٢,٨٥٪ ( احصائية عام ٢٠٠٦)معدل النمو السكاني

٥٠متوسط العمر 

١٤٢احتمال الوفاة قبل سن الخامسة لكل ١٠٠٠ والدة حية 

٢٩٩\٣٨٢ احتمال الوفاة مابني سن ١٥ و٦٠ لكل ١٠٠٠

 ٦٧٪ في الحضر و ٩٪ في القرىالنسبة املئوية للسكان الذين يستخدمون مورد محسن ملياه الشرب

النســــبة املــــئويــــة لــــلسكان الــــذيــــن يســــتخدمــــون مــــرافــــق مــــحصنة لــــلصحة 
العامة

٥٢٪ في الحضر، و٦٪ في القرى

٦٠٠ دوالر في عام ٢٠١٠( البنك الدولي)الناتج املحلي االجمالي للفرد

� 7االمصددرر االسابقق 



ووبناء على ذذلك يیمكن االقولل أأنهھ ال يیوجد في االصومالل -ررغم ما تبذلهھ االحكومة من جهھد كبيیر بغيیة 
تحسيین االقطاعع االصحي - ما يیمكن تسميیة بنظامم صحي شامل حسبما هھھھو متعاررفف عليیهھ ددووليیا٬، حيیث 
ً إإلى  عرفتهھ منظمة االصحة االعالميیة بأنهھ “مجموعع االمنظماتت وواالمؤسساتت وواالمواارردد االرااميیة أأساسا
تحسيین االصحة وواالتي تستطيیع توفيیر خدماتت تلبّي ااالحتيیاجاتت االقائمة بأسعارر منصفة وواالسعي٬، في 

  .  8االوقت ذذااتهھ٬، إإلى معاملة االناسس على نحو الئق

االقطاعع االصحي ااألهھھھلي وواالخيیريي 
إإززااء هھھھذاا االوضع االصعب االذيي تشهھدهه االمنظومة االصحيیة االرسميیة٬، يیحاوولل االقطاعع االصحي ااألهھھھلي 
وواالخيیريي جاهھھھداا في سد االفجوةة االصحيیة٬، ووتغطيیة جانبا من ااحتيیاجاتت االموااططنيین٬، حيیث يیوجد في 
االعاصمة مقديیشو مرااكز صحيیة وومستشفيیاتت أأهھھھليیة٬، تقدمم خدماتت صحيیة للمرضى ووالسميیا االذيین 
يیعانونن من ااألمرااضض غيیر االسارريیة٬، بيید أأنن مرتادديي هھھھذهه االمرااكز غالبا ما تكونن من ااألسر االميیسوررةة 
أأوو على ااألقل من ااألسر االقاددررةة على تحمل تكاليیف االعالجج االباهھھھظة في ظظل االصعوباتت ااالقتصادديیة 

االتي توااجهھهھا االبالدد.  
أأما االمرضى من ااألسرةة االفقيیر٬، ووخصوصا االمصابيین باألمرااضض االمعديیة ال يیجدوونن فرصة االعالجج 

سوىى من االمرااكز االصحيیة االتابعة للمنظماتت االدووليیة االتي توفر لهھم عالجا بالمجانن.  
لكن االجديیر باإلشاررةة االي أأنن االمنظماتت االتي تديیر تلك االمرااكز تترنح تحت ووططأةة مشكلتيین أأساسيیتيین 

باتت تهھددد ااستمراارر عملهھا في االصومالل٬، ووهھھھما: 
١۱- ضعف االقدررةة ااالستيیعابيیة ووقلة االتمويیل االذيي اانعكس سلبا على اايیصالل خدماتهھا االي االمحتاجيین في 
بلد يیعيیش ٤٣۳.٪ من سكانهھ في فقر مدقع أأوو على أأقل من ددووالرر يیوميیا. وويیرتفع هھھھذاا االرقم إإلى 53% 

 .  9في االمناططق االريیفيیة

٢۲- ضغوطط أأمنيیة: فالمنظماتت االدووليیة االتي تعمل في االصومالل تتعرضض ااحيیانا لضغوطط أأمنيیة من قبل 
مليیشيیاتت مسلحة تفرضض عليیهھم ااتاووااتت مقابل عملهھا في االمناططق االبعيیدةة . ووهھھھذاا هھھھو ما ددفع بعض 
االمنظماتت ااالنسانيیة االي ااغالقق مرااكزهھھھا االصحيیة وومغاددررتهھا من االبالدد كما فعلت منظمة ااططباء بال 
حدوودد االتي ااعلنت منتصف االعامم االماضي٬، تعليیق ااعمالهھا ووااغالقق جميیع مرااكزهھھھا االصحيیة في مختلف 
مناططق االصومالل بما في ذذلك في االعاصمة مقديیشو ووضوااحيیهھا٬، مثل أأفغويي وودداايینيیلي٬، فضالً عن بلعادد 
وودديینسورر ووجالكعيیو ووجلب ووجوهھھھر ووكيیسمايیو وومارريیريي ووبرعو في صوماالند٬، وولك نتيیجة 
لالعتدااءااتت االمتكرررةة على عامليیهھا. ووهھھھذاا االقراارر تسبب في ااضراارر مئاتت من ااالشخاصص االذيین كانواا 
يیعتمدوونن على االمساعدااتت االطبيیة االتي كانت تقدمهھا لهھم منظة ااططباء بال حدوودد وواالتي تشمل االرعايیة 
االصحيیة ااألووليیة االمجانيیة وواالعالجج من سوء االتغذيیة ووصحة ااألمم وواالجرااحة ووااالستجابة لألووبئة 

 .  10ووحمالتت االتحصيین ووتوززيیع االميیاهه وومستلزماتت ااإلغاثة

سلبيیاتت االقطاعع االصحي ااألهھھھلي  

� 8مووقع منظظمة االصحة االعالميیة 

 � 9االمصددرر االسابقق

� 10مووقع منظظمة ااططباء بال حددوودد 



ووعلى االرغم من االدوورر االمهھم االذيي يیلعبهھ قطاعع االصحة ااألهھھھلي بالصومالل ااال أأنهھ ال يیخلو من بعض 
االعيیوبب وواالسلبيیاتت؛ ألنن خدماتهھ تتم بشكل غيیر منتظم وويیمكن اانن تشكل تهھديیداا بدال من أأنن يیكونن بمثابة 

حل لمشكالتت قطاعع االصحة.  
ووعلى سبيیل االميیثالل يیمكن اانن يیتسبب ااستيیراادد عقاقيیر ررخيیصة ووغيیر مرخص بهھا وواالتدااوويي االذااتي في 

ررفع مخاططر تكونن مقاوومة للعقاقيیر٬، ووهھھھو ما يیشكل خطراا صحيیا على االصومالل وواالمنطقة بأسرهھھھا. 
 جهھودد االحكومة لتحسيین االوضع االصحي 

بحلولل عامم ٢۲٠۰١۱٦ من االمتوقع اانن يیشهھد االقطاعع االصحي االعامم بالصومالل تطورراا ملحوظظا. فقد أأططلقت 
ً ااسترااتيیجيیة جديیدةة للقطاعع االصحي  االحكومة االصوماليیة في 21 ماررسس من االعامم االماضي خططا
لمناططق - جنوبب ووسط االصومالل٬، بونت الند ووأأررضض االصومالل. وويیتوقع أأنن يیؤدديي هھھھذاا االمشرووعع 
االصحي ااألوولل من نوعهھ في االصومالل منذ أأكثر من عشريین عاما االي االتخلي عن نظامم االرعايیة 
االصحيیة على مستوىى االحاالتت االطوااررئئ االذيي كانن سائداا خاللل االسنوااتت االماضيیة ووااالعتمادد على نظامم 
االرعايیة االصحيیة االشاملة االذيي سيیوفر خدماتت االصحيیة ااألساسيیة آلالفف من ااألسر االذيین يیعيیشونن في 

االمدنن االكبرىى بالبالدد.  
وويیكلف هھھھذاا االمشرووعع االذيي تدعمهھ ددوولل مانحة من بيینهھا٬، ااسترااليیا وواالواليیاتت ااألمريیكيیة االمتحدةة 
ووبريیطانيیا وواالسويید مبلغ ٣۳٥٠۰ مليیونن ددووالرر على اانن يیصرفف حولي ٧۷٠۰ في االمائة منهھ على االخدماتت 

االصحيیة االفعليیة. 
ووهھھھناكك جهھودد ااخرىى تقومم بهھا منظماتت ددووليیة لدعم االقطاعع االصحي في االصومالل. في ٢۲٠۰ فبراايیر من 
هھھھذاا االعامم٬، ووقعت االمنظمة االدووليیة للهھجرةة (IOM) وومنظمة االصحة االعالميیة (WHO) على ررسالة 
تفاهھھھم لتطويیر االقدررااتت االسلطاتت االصحيیة االصوماليیة.  وويیمثل ااالتفاقق بيین االمنظمة بداايیة لمشرووعع 
تنمويي يیستمر مدةة ثالثث سنوااتت بهھدفف بناء االقدررااتت االمؤسساتت االصحيیة ووذذلك من خاللل ووضع 
ااسترااتيیجة لإلستفاذذةة من خبرااتت االصوماليین في االمهھجر. ووهھھھذ االمشرووعع هھھھو جزء من ااسترااتيیجة 

   11االمنظمة االدووليیة للهھجرةة الشرااكك االعقولل االمتعلمة في االمهھجر في تنميیة بالددهھھھم

بعض االمستشفيیاتت وواالمرااكز االصحيیة في مقديیشو 

االخدماتتاالقطاععااسم االمستشفى

ررعايیة ااألمومة وواالطفولةووززااررةة االصحة بالتعاوونن مع منظماتت ددووليیةبناددرر

االطوااررئئووززااررةة االصحة بالتعاوونن مع منظماتت ددووليیةاالمديینة

االطوررئئ منظماتت خيیريیة دديینيیلي

جميیع ااالمرااضض ررجالل ااعماللاالحيیاةة

جميیع ااالمرااضضررجالل ااعماللعرفاتت

جميیع ااالمرااضضمنظمة خيیريیةاالدووااء
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أأهھھھم االتحديیاتت االتي توااجهھ االقطاعع االصحي في االصومالل 

!
!

ااألمرااضض االمعديیة في االصومالل 

ااألمرااضض االوبائيیةمنظمة خيیريیةالززرريیتي

االطوااررئئ ووززااررةة االصحة بالتعاوونن مع منظماتت ددووليیة كيیدسني 

تحديیاتت مجالل االمعلوماتت االصحيیةتحديیاتت االكوااددرر االبشريیة تحديیاتت االرعايیة االصحيیة 

غيیابب االمؤسساتت االمعنيیة بتقديیم االمعلوماتت نقص االكوااددرر االطبيیةااررتفاعع معدالتت ااألمرااضض
االصحيیة

ااررتفاعع معدالتت ااالصاباتت 
االناجمة عن االحرووبب 

وواالحوااددثث ااألمنيیة

غيیابب االمؤسساتت االحكوميیة 
االمعنيیة بتأهھھھيیل االكوااددرر

ضعف ددوورر االمنظماتت ااالهھھھليیة في تقديیم 
االنصح ووااالررشادد االصحيیة للموططنيین 

ضعف ددوورر االحكومة في 
االقطاعع االصحي

قلة االتمويیل في مجالل االمعلوماتت االصحيیةاالتهھديیدااتت ااألمنيیة

ة  ب ق اا مم مر ظا ابب ن غيی
االمماررساتت االطبيیة

ضعف االرووااتب ووغيیابب االحواافز

تت  ا يی ف ش ت س م ل ة اا ل ق
وواالمرااكز االصحيیة

أميین  ت ل مم اا غيیابب نظا
االصحي 



تصنف االصومالل ضمن ددوولل االمنطقة االحمرااء بالنسبة لألمرااضض االمعديیة. وويیعاني معظم سكانن االبالدد٬، 
ووالسيیما ااألططفالل وواالنساء من مشاكل صحيیة يیمكن عالجهھا ااوو االوقايیة منهھا ووخصوصا ااألمرااضض 

االناتجة عن ااإلهھھھمالل ووقلة االوعي ووعدمم االموااظظبة على االنظافة وواالتغذيیة االسليیمة. 
ً فحسب؛ فمعظم ااألططفالل (٨۸٨۸٪) ال  فعلى سبيیل االمثالل٬، يیبلغ متوسط ططولل االعمر االمتوقع ٥٠۰ عاما
يیتمتعونن بعددد كافٍف من مراافق االصحة ااألساسيیة٬، نظرااً لمغاددررةة معظم االعامليین االمتمرسيین في االمجالل 
االصحي للدوولة(١۱٠۰)٬، وويیبلغ معدلل ووفيیاتت ااألططفالل االرضع١۱٣۳٣۳ لكل ١۱٠۰٠۰٠۰ ططفل٬، وويیبلغ معدلل ووفيیاتت 
ااألططفالل تحت سن االخامسة 142  لكل ١۱٠۰٠۰٠۰ ططفل؛ ووتبلغ نسبة سوء االتغذيیة ٢۲٥٪ (لألططفالل ددوونن 
االخامسة من االعمر)؛ وويیبلغ معدلل تحصيین ااألططفالل ضد مرضض االحصبة تحت عمر عامم ووااحد حواالي 

 .  ٢۲٤12٪ فقط 

وويیعد مرضض ااإلسهھالل االناتج عن االبكتيیريیا وومرضض االتهھابب االكبد االوبائي أأ وواالتهھابب االكبد االوبائي هھھھـ 
وواالتيیفودد من بيین ااكثر ااألمرااضض االمعديیة اانتشارراا في االصومالل٬، باالضافة االي أأمرااضض حمى االضنك 
وواالمالرريیا ووحمى االواادديي االمتصدعع. كما تكثر ااإلصابة بالبلهھاررسيیا عند االتعرضض االمباشر للميیاهه٬، عن 
ططريیق االسباحة خاصة في ميیاهه االترعع ووااألنهھارر االرااكدةة٬، وومرضض االسعارر- مرضض االكلب- عند تعرضض 

 .  13االمصابب للعقر بوااسطة االحيیواانن

!
مرضض ااأليیدزز في االصومالل 

 (HIV) تعد االصومالل ضمن االدوولل االتي تمتلك أأقل معدالتت ااإلصابة بفيیرووسس نقص االمناعة االمكتسبة
على مستوىى االقاررةة ااإلفريیقيیة كلهھا٬، ووذذلك بسب ططبيیعة االمجتمع االصومالي االمحافظ ووتمسكهھ بالتقاليید 
 . وولم يیكن يیشكل خاللل االسنوااتت ما قبل االحربب ااألهھھھليیة٬، مشكلة صحيیة ررئيیسيیة ااذذاا ما  14ااالسالميیة

قوررنت بمشكالتت اامرااضض االمعديیة ااالخرىى٬، مثل االمالرريیا وواالكوليیراا ووشلل ااألططفالل.  
كانت بداايیاتت ظظهھورر االمرضض في االصومالل في نهھايیة االثمانيیناتت٬، ووتم ااالكتشافف أأوولل حالة لمرضض 

اااليیدزز في عامم ١۱٩۹٨۸٧۷ . 
ووبعد اانهھيیارر االنظامم االمركزيي في االصومالل عامم ١۱٩۹٩۹١۱ لم تتمكن االحكوماتت االتي تشكلت بعدهه من 
االقيیامم بمسح عامم للتعرفف عن حجم االمرضض. وولذلك ال توجد ااحصائيیة ررسميیة عن مرضض ااإليیدزز 
وواانتشاررهه في االصومالل غيیر ااالستبيیاناتت االتي تجرهھھھا االمؤسساتت االصحيیة االعالميیة. كما ال توجد خطة 
حكوميیة شاملة لمكافة االمرضض وواانما هھھھناكك خطة ووضعتهھا االمنظماتت االدووليیة لدعم قطاعع االصحة في 
االصومالل باستخداامم برنامج االحزمة ااألساسيیة من االخدماتت االصحيیة (EPHS) وواالذيي يیدمج فيیرووسس 
نقص االمناعة االبشريیة ووااإليیدزز ضمن االخدماتت االتي يیقدمهھا قطاعع االصحة.  وواانن تقارريیر االمنظماتت 
االصحيیة تشيیر االي اانن تقديیرااتت اانتشارر ااألمرااضض االمنقولة جنسيیا ووفيیرووسس نقص االمناعة االبشريیة 

ااإليیدزز في االصومالل ليیست عاليیة بالرغم من ووجودد فئاتت خاصة لمعرضة لمخاططر عاليیة. 
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ااحصائيیاتت حولل اانتشارر مرضض اااليیدزز في االصومالل  
ااظظهھر ااالستبيیانن االذيي أأجرتهھ منظمة االصحة االعالميیة عامم ٢۲٠۰٠۰٤ لمرااقبة ااستخداامم ااألمصالل لعالجج 
فيیرووسس ااإليیدزز ووااألمرااضض االمنقولة باالتصالل االجنسي اانتشارر مرضض نقص االمناعة االمكتسبة ااإليیدزز 
في ٠۰,٩۹٪ في مناططق االصومالل االثالثث. ووفيیهھا٬، تتمتع منطقة ووسط ووجنوبب االصومالل بأقل نسبة اانتشارر 
ووتبلغ ٠۰,٦ ٪؛ ووأأررضض االبنط بهھا ٠۰,٩۹٪  ووأأررضض االصومالل بنسبة ١۱.٤ ٪ . ووتبلغ نسبة ااإلصابة بمرضض 
ااإليیدزز بيین االمصابيین باألمرااضض االمنقولة باالتصالل االجنسي (STI) ٤.٣۳ وومرضض االدررنن (االسل) 

   .  ٪٤.٥15

لكن آآخر ااالستبيیاناتت االتي ااجريیت ( ٢۲٠۰١۱٠۰- ٢۲٠۰١۱١۱) تظهھر كما يیشيیر االيیهھ االشكل ااددناهه ااررتفاعا 
 ٬، ووهھھھي كالتالي :  16متوسطا في معدالتت اانتشارر فيیرووسس نقص االمناعة االبشريیة في مناططق االصومالل

١۱- منطقة أأررضض االصومالل ١۱٣۳,١۱٪   
٢۲- منطقة بونتالند ٤١۱,٠۰٪  

٣۳- مناططق جنوبب ووووسط االصومالل ٢۲٥,٠۰٪  
!

معدالتت اانتشارر مرضض ااأليیدزز بيین االحواامل وواالمصابيیيین باألمرااضض االمعديیة ااألخريي 
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ووووفقا الستطالعاتت عامم 2010 ٬، يیقدرر اانتشارر فيیرووسس نقص االمناعة االبشريیة بيین االنساء االحواامل 
  هھھھو كالتالي:  17حسب االمناططق االثالثة في االصومالل

١۱- منطقة أأررضض االصومالل ١۱,١۱٪ 
٢۲- منطقة بونت الند ٤,٠۰٪ 

٣۳- مناططق جنوبب ووووسط االصومالل ٣۳,٠۰٪ 
ووتقدرر نسبة االمصابيین  بمرضض االسل في االمناططق االثالثث : 

١۱- منطقة أأررضض االصومالل٨۸,٧۷٪ 
٢۲- منطقة بونتالند ٤,٠۰٪  

٣۳- مناططق جنوبب ووووسط االصومالل ١۱,٢۲٪ 
 أأما االمرضى االذيین يیعانونن من االتهھاباتت االمنقولة جنسيیا ٬، يیقدرر ما بيین 1 ٪ وو 7 ٪  في مقديیشو ٬، 
بربرةة وو بوصاصو ووذذلك حسب تقريیر نشر في موقع منظمة االصحة االعاليیمة٬، االمكتب 

ااالقليیمي( االشرقق ااألووسط) 
عددد االمصابيین بمرضض اااليیدزز حديیثا 

ووفي ااحصائيیة ااجرتت عامم ٢۲٠۰١۱٣۳ تظهھر اانن ما يیقربب من ٢۲,٦٩۹١۱ من االصوماليیيین أأصيیبواا حديیثا 
بفيیرووسس نقص االمناعة االبشريیة (1،٬350 ااإلناثث وواالذكورر 1،٬341). ووكانت مناططق جنوبب ووسط 
االمنطقة أأكبر عددد من ااإلصاباتت االجديیدةة (1،٬434)٬، يیليیهھ منطقة أأررضض االصومالل (980). أأما منطقة 

   18بونتالند كانت االنسبة أأووقل (278) حالة جديید

ااألعداادد االذيین يیعيیشونن مع فيیرووسس نقص االمناعة 
تشيیر تقديیرااتت لـ ( عامم ٢۲٠۰١۱٣۳) إإلى أأنن ما يیقربب من ٢۲٦,٠۰٠۰٠۰ من االبالغيین ووااألططفالل كانواا يیعيیشونن 
مع فيیرووسس نقص االمناعة االبشريیة ااإليیدزز في االصومالل من بيینهھم ٥١۱ من االنساء وو٤٩۹ من االرجالل كما 

     19يیظهھر في االشكل   أأددناهه
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اابرزز االتحديیاتت أأمامم مكافحة مرضض ااأليیدزز في االصومالل. 
وومن أأبرزز االتحديیاتت: 

١۱- تدني مستوىى االوعي وومعرفة ططرقق االوقايیة من االمرضض  
ً في مدىى فهھم  ً شديیداا أأظظهھرتت ااالستبيیاناتت االتي أأجريیت على االمعرفة بالسلوكك وواالمماررساتت نقصا
وواالوعي بالمعلوماتت ااألساسيیة حولل مرضض ااإليیدزز بيین االسكانن االصوماليیيین٬، تشمل آآليیاتت ااإلصابة 

وواالوقايیة. 
٢۲- االمماررساتت غيیر ااآلمنة االنابعة من االثقافاتت مثل تشويیهھ ااألعضاء االتناسليیة لإلناثث وونقل االدمم غيیر 

ااآلمن.  
أأظظهھرتت االنتائج االمستخلصة من تقيیيیم تشمل ااألشكالل ااألكثر شيیوعا من االعنف االجنسي وواالجنساني في 
االصومالل ووااالغتصابب٬، وواالتحرشش االجنسي٬، ووقطع ااألعضاء االتناسليیة لإلناثث٬، ووعدمم االكشف عن 

ووضع فيیرووسس نقص االمناعة االبشريیة إإيیجابيیة من قبل االذكورر قبل االزووااجج. 
٣۳- عزلل االمصابيین بالمرضض ووعدمم االسماحح لهھم باالندماجج في االمجتمع 

ووال تزاالل أأشكالل االوصم وواالتميیيیز االمرتبطة بفيیرووسس ااأليیدزز توجد ددااخل االمجتمع االصومالي. ووغالباً ما 
يیكونن ذذلك ااحد ااألسبابب االرئيیسيیة االذيي يیحولل ددوونن خضوعع االناسس الختبارر تحّريي ذذلك االفيیرووسس 
ووااالستفاددةة من االخدماتت ذذااتت االصلة خوفا من تعّرضهھم للنبذ من قبل أأسرهھھھم ووأأصدقائهھم أأوو تعّرضهھم 

للتهھميیش في مجتمعاتهھم االمحليیة أأوو حرمانهھم من فرصص االعمل وواالخدماتت ااألخرىى. 
٤- عدمم توفر االعالجج وواالرعايیة االالززمة  

ااعداادد كبيیرةة من االمصابيین بمرضض اااليیدزز في االصومالل ال يیملكونن االوصولل للدووااء االذىى يیحتاجونهھ 
إلنقاذذ حيیاتهھم. ووإإنن ااألسبابب االرئيیسيیة لعدمم ووصولل االعالجج إإليیهھم٬، تكمن فى نقص االمخزوونن٬، وواالفسادد 

ووسوء ااإلددااررةة ووعدمم ووجودد ااإلررااددةة االسيیاسيیة لتوفيیر ما يیكفى من ااألمواالل االمطلوبة. 
٦- ضعف ااهھھھتمامم االحكومة بالمرضض  



ال تولي االحكومة ااهھھھتماما كبيیراا لمشكلة اااليیدزز بقدرر ما تعطيیهھا للمشاكل ااالخرىى من ااهھھھتمامم ووليیس لديیهھا 
خطة ااسترااتيیجيیة شاملة  لمكافحة االمرضض ووذذلك رربما باعتقاددهھھھا اانن مستوىى حجم االخطر متدني ووال 

يیحتاجج االي حمالتت ووااسعة تكلف أأمواالل ططائلة. 
٧۷- ضعف االتمويیل  

فالمؤسساتت االعاملة في مجالل مكافحة االمرضض يیعانونن من نقص للتمويیل حيیث يیلقونن االلومم على 
االمانحيین االذيین لم يیستطعواا االوفاء بااللتزااماتهھم تجاهه ددعم االبراامج االوططنيیة لمحارربة االمرضض كما اانهھم 

متررردديین في ااططالقق حمالتت جديیدةة  لجمع االتبرعاتت. 
االعواامل االمساعدةة على اانتشارر مرضض ااأليیدزز في االصومالل 

 وومن أأبرزز االعواامل االمساعدةة على اانتشارر مرضض ااأليیدزز في االصومالل مايیلي: 
١۱- غيیابب االتنسيیق على االمستوىى االوططني  

ال يیوجد برنامج ووططني قويي٬، ووتنسيیق للجهھودد بيین ااددااررااتت االمناططق االثالثة في االصومالل٬، أأررضض 
االصومالل٬، بونت الند وومناططق جنوبب ووووسط االصومالل. وولم تنشأ آآليیة االتنسيیق االوططنيیة لمكافحة ااإليیـدزز 
وواالسل وواالمالرريیا٬، ووذذلك ااستجابة لمتطلباتت االصندووقق االعالمي لمكافحة اااليیدزز وواالسل وواالمالرريیا وواانن 
ووجدتت هھھھذهه يیبدوو اانهھا لم تفعل ااال من قبل االمنظماتت االدووليیة االعاملة في االبالدد. فلكل منطقة برنامجهھا 

االخاصص االذيي ترضى عنهھ٬، ووتتعامل مع مشكلة االمرضض بسلوبهھا االخاصص. 
٢۲- ضعف ددوورر االعلماء ووززعماء االمجتمع 

ال يیوجد ددوورر فعالل للعلماء ووززعماء االمجتمع في جهھودد االمؤسساتت االعاملة في مجالل  االصحة بهھدفف 
ررفع االوعي االمجتمعي حولل مرضض نقص االمناعة االمكتسب "اااليیدزز" ووذذلك باعتباررهھھھم فئاتت مؤثرةة في 
االمجتمع. فليیس هھھھناكك حمالتت توعيیة تقومم بهھا قيیاددااتت االمجتمع مثل االعلماء من ااجل تحصيین االشبابب 

وواافراادد ااألسرةة ووحثهھم على أأهھھھميیة اااللتزاامم بتعاليیم دديیننا االحنيیف وو االتسلح باإليیمانن وو االمعرفة.  
٣۳- االموقع االجغراافي للصومالل 

يیلعب االموقع االجغراافي ددوورر كبيیراا في اانتشارر مرضض اااليیدزز٬،ألنن االصومالل يیجاوورر االعديید من االدوولل 
ااألفريیقيیة االتي بهھا معدالتت اانتشارر عاليیة .  

٤- عدمم ووجودد ااحصائيیاتت ددقيیقة 
فعدمم ووجودد إإحصائيیاتت ددقيیقة عن حجم االمشكلة ووسيیاسة عدمم ااالهھھھتمامم بالموضوعع هھھھي االتي ااحالت 
ددوونن ااتخاذذ إإجرااءااتت جاددةة لمكافحة االمرضض ووبالتالي بدأأ مرضض اااليیدزز يینتشر في االصومالل بشكل غيیر 

معهھودد.  
٥- االحرووبب ووااألززماتت ااإلنسانيیة 

بسبب االحربب ااألهھھھليیة في االصومالل ااررسلت عدةة ددوولل إإفريیقيیة تتمتع بمعدالتت عاليیة لمرضض ااإليیدزز 
جنوددهھھھا االي االصومالل لتهھدئة االوضع ووحفظ االسالمم. ووأأثناء االعمليیاتت ااألمنيیة يینتقل االجنودد من مكانن إإلى 
آآخر وويینتشروونن في االمدنن ووحتى االمناططق االبعيیدةة مما يیجعل من االسهھولة اانن يینشر االجنودد االمصابونن 

بفيیرووسس ااإليیدزز أأوو أأيّي مرضض آآخر يینتقل عن ططريیق االجنس إإلى مجتمعاتت تلك االمناططق. 
!

٦- حالة االتحصيیل االتعليیمي في االبالدد منخفضة للغايیة.  



يیوجد في االصومالل أأقل نسبة تعلم ووااجاددةة للقرااءةة وواالكتابة على مستوىى االعالم (١۱٩۹,٢۲) . تعتبر معدالتت 
االقرااءةة وواالكتابة أأقل في االمناططق االقروويیة االبدوويیة ووتبلغ نسبة تعلم ااإلناثث نحو ٦,٧۷٪ . وونتيیجة لحالة 
االتحصيیل االتعليیمي االمنخفض للغايیة ااددتت االي صعوبة ووصولل غالبيیة االصوماليیيین االي مصاددرر 

 .  20االمعلوماتت ااألساسيیة لمرضض اااليیدزز

مرضض اااللتهھابب االكبديي االوبائي 
ال توجد ااحصائيیة ددقيیقة حولل مرضض االتهھابب االكبد االوبائي في االصومالل وواالسبب  يیعزىى االي عدمم 
ووجودد ااسترااتيیجبة ووططنيیة أأوو خطة حكوميیة ووااضحة تتركز في االمقامم ااألوولل على  حصر مستوىى حجم 

 .  21االمرضض في عمومم االبالدد وواالوقايیة منهھ

كما اانهھ ال يیوجد لدىى االحكومة االصوماليیة قسم خاصص يیعني بالقيیامم ااوو االمتابعة لألنشطة االمتعلقة بمرضض 
اااللتهھابب االكبديي. ووال يیعرفف بالتحديید عددد االعامليین في ااألنشطة االمتعلقة بمرضض االتهھابب االكبد االوبائي 

لدىى االمراافق االصحيیة في االدوولة. 
وونتيیجة لذلك فانهھ اانن االدررااساتت حولل مرضض االتهھابب االكبد االوبائي محدووددةة  ووتقتصر على تقارريیر 

موجزةة تنشرهھھھا بعض االمنظماتت االدووليیة أأوو االعامليین في قطاعع االصحة بالصومالل. 
 االدكتورر أأحمد حاشي فاررحح ططبيیب صومالي متخصص باألمرااضض االباططنيیة ووباحث شارركك في ااجرااء 

 .   22ددررساتت كثيیرةة حولل مرضض االتهھابب االكبد االوبائي في االصومالل

فقد أأكد االدكتورر أأحمد االذيي يیعيیش حاليیا في مديینة هھھھرجيیسا بمنطقة أأررضض االصومالل على ووجودد جميیع 
أأنوااعع مرضض ااإللتهھابب االكبديي االوبائي a,b,c في االصومالل لكنهھ أأشارر االي أأنن مرضض االتهھابب االكبد 

االوبائي c هھھھو ااألكثر اانتشارراا في جميیع مناططق االصومالل. 
ووووفقا للدررسة االتي أأجرااهھھھا االدكتورر أأحمد حاشي في منطقة أأررضض االصومالل مابيین عامي 

٢۲٠۰٠۰٥-٢۲٠۰٠۰٧۷ يیقدرر معدلل مرضض االتهھابب االكبد االوبائي في تلك االمنطقة حواالى  ١۱٣۳٪ .  
ووفي ددررااساتت ااجرااهھھھا باحثونن صوماليیونن أأوواائل عامم ٬١۱٩۹٨۸٨۸، لوحظ أأنن هھھھناكك ززيیاددةة في حدووثث االتهھابب 

االكبد االوبائي في االقرىى االوااقعة على ططولل نهھر شبيیلي االذيي يیمر بالمناططق االجنوبيیة في االصومالل.  
ووفي ااستطالعع ااجريیت خاللل تلك االفترةة(عامم ١۱٩۹٨۸٨۸) في ١۱٤٢۲ قريیة يیبلغ عددد سكانهھا٢۲٤٥٣۳١۱٢۲ 
ااألفراادد٬، سجلت حاالتت االيیرقانن ٬١۱١۱,٤١۱٣۳، منهھا٣۳٤٦ لقواا حتفهھم٬، ووهھھھو ما يیمثل معدلل االهھجومم وومعدلل 

 .  23االوفاةة من٤,٦٪ وو٣۳,٠۰٪٬، على االتواالي

ووفي االدررسة االتي قدمهھا االباحثونن االصوماليیونن أأووضحت أأيیضا أأنن مرضض االتهھابب االكبد االوبائي يیبلغ 
ذذررووتهھ مع ااررتفاعع مستوىى االنهھر أأثناء هھھھطولل ااألمطارر٬، مما يیشيیر إإلى أأنن هھھھذاا االمرضض كانن تنقلهھا االميیاهه. 

� 20االصوومالل: مكتبب تنسيیقق االمساعددااتت االخاررجيیة للصوومالل 

�  Global policy report on the prevention and control of vilral hepatitis( Somalia)21

� 22مقابلة مع االددكتوورر أأحمدد حاشي( إإذذااعة صووتت أأمرريیكا- االقسمم االصوومالل 

�  NCBI( National Center for Biotechnology information)23



ووكانن معدلل هھھھجومم أأعلى (٦,٠۰٪) في االقرىى االمعتمدةة على ميیاهه االنهھر٬، في حيین سجلت أأقل االحاالتت في 
  .  24أأوولئك االذيین يیعتمدوونن على ااآلبارر أأوو االبركك إلمدااددااتهھا االمائيیة١۱,٧۷،٬٪ وو ١۱,٢۲٪٬، على االتواالي

أأبرزز االتحديیاتت أأمامم مكافحة مرضض االتهھابب االكبد االوبائي 
١۱- غيیابب خطة ااسترااتيیجيیة ووططنيیة لمكافحة االمرضض االذيي يیتسبب في كل عامم في ووفاةة مليیونن شخص 

في االعالم.  
٢۲- تدني مستوىى االوعي لدىى االمجتمع االصومالي  

فمعظم االصوماليیونن ال يیعرفونن شيیئا عن هھھھذاا االمرضض في حيین ال توجد سيیاساتت حكوميیة ووااضحة 
بهھدفف ررفع مستوىى لدىى االصوماليین حولل مخاططر االمرضض االذيي تشيیر بعض االتقديیرااتت االي اانن  حواالي 
٥٠۰٠۰ مليیونن موااططن حاملونن لفيیرووساتت االكبد علي االمستويي االعالمي, وواانن نحو١۱٧۷ مليیونا منهھم 
يیعيیشونن في االدوولل االعربيیة. ووليیس هھھھناكك أأيیضا سيیاسة ووططنيیة بشأنن االوقايیة من اانتقالل عدووىى االتهھابب 

    25االكبد من خاللل االتطعيیم

٣۳-  االصرااعع االداائر في االصومالل 
االعنف وواانعداامم  ااألمن وواالقانونن وواالصرااعع االسيیاسي االداائر في مناططق ووااسعة من االبالدد يیشكل عامل 

تتحدىى كبيیر يیعيیق االعمل االميیدااني للمنظماتت االدووليیة االعاملة في مجالل االصحة.   
٣۳-  محدوودديیة قدررةة االسلطاتت االصحيیة في االتخطيیط ووااإلددااررةة ووعدمم ووجودد منظمة صحيیة قاددررةة على 

موااجة خطر االمرضض.  
٣۳- مستويیاتت عاليیة من االنزووحح ووااالحتيیاجاتت ااإلنسانيیة االتي تعيیق االتعاوونن االمنتظم في االتنميیة 

االصحيیة.  
٤-  ااالفتقارر إإلى االقوىى االعاملة االمؤهھھھلة وواالماهھھھرةة٬، ووال سيیما ددااخل إإددااررةة خدماتت االرعايیة االصحيیة 

ااألووليیة. 
٥- محدوودديیة االتمويیل االعامم للخدماتت االصحيیة.  

!
مقترحاتت وواالتوصيیاتت 

١۱- إإعداادد فريیق خاصص مثقف وومتفرغغ وولديیهھ ررووحح االخدمة االعامة من االذكورر ووااإلناثث يیتأهھھھل من خاللل 
ددووررةة تدرريیبيیة يیطلع فيیهھا على حقيیقة االمشكلة ووحجمهھا ٬، وويیتزوودد بالمعلوماتت االالززمة وواالمهھاررااتت االتي 
تؤهھھھلهھ لتثقيیف غيیرهه٬، ثم يیقومم هھھھذاا االفريیق من االمتطوعيین وواالمتطوعاتت بإلقاء سلسلة من االمحاضرااتت 
االتثقيیفيیة تبيیّن للشبابب حسب مرااحلهھم االعمريیة ااألمرااضض االمنقولة جنسيیًا٬، ووخطوررتهھا ٬، ووططرقق 

اانتشاررهھھھا٬، ووسبل االوقايیة منهھا٬، ووذذلك بالتنسيیق وواالتكامل مع االجهھاتت االرسميیة وواالطوعيیة. 
٢۲- إإتخاذذ إإجرااءااتت عاجلة لوقف إإنتشارر ااإليیدزز قبل أأنن يیصبح مشكلة كبيیرةة للصحة االعامة فى 

االصومالل االتى مزقتهھا االحربب. 

� 24االمصددرر االسابقق 

� 25مقابلة مع دد. عالء االعلوواانن مدديیرر االمكتبب ااالقليیمي( االشررقق ااألووسطط ) لمنظظمة االصحة االعالميیة 



٣۳- إإتاحة خدماتت تحّريي فيیرووسس ااأليیدزز من خاللل تحديیث نظامم االفحص قبل االزووااجج٬،  ووخدماتت 
االمشوررةة ذذااتت االصلة ووإإتباعهھا بخدماتت االعالجج للمرضى. 

٤- تقديیم االعالجج االالززمم للمصابيین. 
٥- تحذيیر االمصابيین عموًما من ااإلضراارر بغيیرهھھھم 

االمصاددرر 
!

١۱- جغراافيیة االوططن االعربي 
٢۲-  االصومالل .. ملف ااألووضاعع ااالنسانيیة ( مكتب تنسيیق االمساعدااتت االخاررجيیة لدوولة ااإلماررااتت) 

٣۳- مقابلة مع االدكتورر أأحمد حاشي ( إإذذااعة صوتت أأمريیكا قسم االصومالل) 
٤- مقابلة مع االدكتورر عالء علواانن مديیر منظمة االصحة االعالميیة لمنطقة االشرقق ااألووسط( جريیدةة 

ااألهھھھراامم) 
٥- موقع منظمة االصحة االعالميیة 

6- ااالسترااتيیجيیة االوططنيیة ووخطة االعمل( ٢۲٠۰١۱٠۰- ٢۲٠۰١۱٥) 
7- موقع منظمة ااططباء بال حدوودد 

 8- وويیكيیبيیديیا 
االمصاددرر ااالنجليیزيیة 
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