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 حاالت الطوارىء باألمم المتحدة: هناك حاجة  مدیرو

 والیمن الصومال في أزمة لتفادي الدولیة الجهود لتضافر

في تصریحات لوسائل االعالم عقب مهمة استغرقت اسبوعا الى الصومال والیمن، ): 2014 یولیو/تموز 2، یورك(نیو 

 حاالت مدیرشیبان  وتید اإلنسانیة، الشؤون سیقاألمم المتحدة لتن بمكتب العملیات مدیر جینج أكد كل من جون

 هذه من كل في في األزمات تفاقم لمنع عاجلة إجراءات اتخاذ إلى حاجة هناك على ان الیونیسیفب الطوارئ

  االستقرار. عدم حالة ومواجهة العوامل طویلة األمد الدافعة الى الفوریة االحتیاجات من خالل تلبیة الهشةالمجتمعات 

ي یعانحیث والیوم، . طرق مفترق في بالیونیسیف: "أصبح الصومال اآلن الطوارئ حاالت د شیبان مدیرتی وقال

في  ، أسابیع غضون في ،الموت لخطر المعرضین من العدید ذلك في بما ، الشدید التغذیة سوء من طفال 50000

تكرار ما حدث  تجنبل لقیام بما یلزمل سمةحا ولكنها صغیرة آلن لدینا نافذةیحتاجونه. ا الذي العالج حال عدم تلقیهم

المنهكة  شكل من األشكال من یعانون األطفال أكبر منابل، في الیمن هناك أعداد المق أضاف: "وفي. "و 2011 في

 الصومال من كل وفيالمستمر.  األمن في التنمیة وانعدام التراجع المزمن بسبب التغذیة والمهددة للحیاة من سوء

 حتى التكیف. ولكن على القدرة وبناء فوریةال ستجابةالا مساري على باقدام وثبات اإلنساني لمجتمعیعمل ا والیمن،

 "ر.خطی بشكل منخفضة مستویات عند البلدین كال في یقف التمویل اآلن

 وقد جعل. اإلنسانیة المساعدة إلى - شخص ملیون 14.7 مجموعه ما - السكان نصف من أكثر الیمن، یحتاج في

من هذه  األساسیة الغیاب شبه الكامل للخدماتو  والصراع االستقرار عدم حالة واستمرار الحاد، الغذائي األمن انعدام

 33 حیث لم تلبى اال التمویل الشدید، نقص من تعاني أنها إال العالم، في اإلنسانیة األزمات األزمة احدى أكبر

وأخرى  مالیة إلصالحات االقتصادي ویحتاج االنهیار حافةالبلد أصبح على . تم تحدیدها حتیاجاتا من فقط  بالمائة

 األساسیة الخدمات وتوفیر والزراعة العیش سبل في كبیرة استثمارات عن فضال الطویل المدى متعلقة بالحوكمة على

 .المنطقة إلى باالمتداد یهدد الذي االستقرار عدم ولوقف التفاقم من األزمة لمنع

ث بلغ عدد النازحین حی. العام من الثاني النصف الممتدة خالل الغذائي األمن أزمة قم یتوقع أن تتفا الصومال، في

  للبقاء على قید الحیاة. عاجلة غذائیة لمساعدات شخص 875000الملیون نسمة بینما یحتاج  ما یزید علىداخلیا 

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate 
effective and principled humanitarian action in partnership with national and international actors 



 بحزم التصرف في الفشل" أن لىع ،مدیر العملیات بمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة، جینججون  وشدد

 الدولة وبناء السالم مكاسب سیقوض ولكن أخرى إنسانیة أزمة إلى فقط لیس سیؤدي اإلنسانیة االحتیاجات لمعالجة

یعانیها،  التي" "المتراجعة الدولة حالة من الصومال لخروج األمل نافذة یهدد مما الماضیین العامین في تحققت التي

 وصول انخفاض مع اآلن الى ماثال یزال ال 2011 عام في الشدیدة المجاعة عالمات جمیع" أن الى وأشار

 بین التغذیة السریع لسوء والتفاقم األمطار وتأخر الغذائیة المواد أسعار وزیادة األمن وانعدام اإلنسانیة المساعدات

أخرى." كارثة لتجنب اآلن نعمل أن بمكان األهمیة األطفال ومن  

 األغذیة ومنظمةالعالمي  األغذیة وبرنامج والیونیسیف اإلنسانیة الشؤون تنسیق بمكتب الطوارئ تحاال دیرومالتقى 

للهجرة  الدولیة والهیئة الطبیة الدولیة ولجنة االغاثة الدولیة والمنظمة الخیریة للمؤسسات الدولي والمجلس والزراعة

 اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج المتحدة للسكان األمم شؤون الالجئین وصندوق ومفوضیة العالمیة الصحة ومنظمة

 ووزراء الصومال في الوزراء ومعالي رئیس فخامة الرئیس ذلك في بما البلدین، كال في المسؤولین كبار من ومجموعة

  .الیمن في اإلنسان وحقوق الصحة

نا على األرض دشاه من، فقدوالی الصومال من كل في للغایة الصعبة الظروف من الرغم ولفت جینج الى انه "على

لدیهم  یتوفر عندما اإلنساني المجال في الشركاء التي یمكن أن یقوم بها للحیاة الجهود الممتازة والمنقذة وأمام أعیننا 

 ." ودعا جینجمساعدةلل الحاجة أشد في من هم إلى من أجل الوصول للخطر وهم یعرضون حیاتهم التمویل الالزم،

 اآلن نتحرك لم اذا" انه من ومحذرا البلدین كال في تحققت التي المكاسب على البناء في اعدةللمس المانحة الجهات

 ". والیمن الصومال تتجاوز تداعیات لها ستكون التي النكسات من مفر فال

 

 للمزید من المعلومات، رجاء االتصال بـ:
 +  pitta@un.org  :19174421810+   ،12129634129نیویورك،  –أماندا بیت، أوتشا 

 +  nmekki@unicef.org  ،19172091804  ،+12123267448  نجوى مكي، مكتب الیونیسف في نیویورك،
 + 201095558662رقم الهاتف  ، nasri@un.orgایاد نصر، مسؤول العالقات الخارجیة واالعالمیة/المتحدث اإلقلیمي، 

 .www.reliefweb.intأو  http://ochaonline.un.orgمكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة في لتتوفر البیانات الصحفیة 
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