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تبرعوا اآلن بحاجة للمساعدة؟ 

برنامج األغذیة العالمي ومفوضیة الالجئین یناشدان لتوفیر التمویل ألكثر من 3
مالیین الجئ في شرق إفریقیا

أجبر العجز في التمویل برنامج األغذیة العالمي على خفض مساعداتھ الشھریة الموجھة لالجئین بنسبة تصل إلى 60 في
المائة.

English   |  Français  |   2021 02 مارس/ آذار

UNHCR/Will Swanson ©  .الجئة من إثیوبیا تجلس بجوار كیس أرز تبرع بھ مسؤولون كینیون في مخیم مویالي، مقاطعة مارسابیت في كینیا

نیروبي - أطلقت المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین وبرنامج األغذیة العالمي الیوم مناشدة للحصول على
مبلغ 266 ملیون دوالر أمریكي لوضع حد لمشكلة تخفیض الحصص الغذائیة ألكثر من 3 مالیین الجئ في شرق إفریقیا،
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حیث أدى نقص التمویل إلى تقلیصھا بنسبة تصل إلى 60 في المائة. ووقد حذرت الوكالتان من تزاید المخاطر بما في ذلك
ارتفاع نسبة سوء التغذیة وفقر الدم والتقزم الذي یھدد نمو األطفال وعدد ال یحصى من المخاطر المتعلقة بالحمایة.

یتفاقم التأثیر الذي یفرضھ نقص التمویل على العائالت الالجئة بسبب عملیات اإلغالق المترتبة على فیروس كورونا
وتدابیر احتواء انتشار الوباء، وھو ما قلل من توفر المواد الغذائیة في األسواق داخل مخیمات الالجئین وقضى على آمال

العدید من الالجئین في إعالة أسرھم من خالل العمل المؤقت واألعمال التجاریة الصغیرة.

وقالت كلیمنتین نكویتا سالمي، مدیرة المكتب اإلقلیمي للمفوضیة للشرق والقرن اإلفریقي والبحیرات العظمى: ”لقد كان
تأثیر الوباء ھائالً بالنسبة للجمیع، وباألخص لالجئین. ما لم یتم توفیر المزید من األموال فلن یكون لدى آالف الالجئین، بمن

فیھم األطفال، ما یكفي من الطعام“.

وأضافت: ”المخاوف المتعلقة بالحمایة آخذة باالزدیاد، ویتسبب تقلیص الحصص الغذائیة أو النقدیة في اللجوء إلى سلك
استراتیجیات سلبیة للتكیف مع الوضع من أجل تلبیة احتیاجاتھم الغذائیة األساسیة - مثل تجاوز الوجبات أو تخفیض

حجمھا، واالقتراض بفوائد عالیة، وبیع الممتلكات، وعمالة األطفال، وارتفاع مستوى العنف المنزلي. وغالبًا ما یكون ھناك
شعور بالیأس وبعدم وجود بدائل“.

وقال مایكل دانفورد، المدیر اإلقلیمي لبرنامج األغذیة العالمي في شرق إفریقیا: ”یجب أن نبدأ في تلبیة االحتیاجات الغذائیة
والتغذویة لالجئین في المنطقة اآلن، ویجب أن تكون األولویة العاجلة بالنسبة لنا جمیعًا في إعادة المساعدة إلى المستویات
الدنیا على األقل بالنسبة لالجئین الذین فقد العدید منھم التحویالت المالیة التي ھي بمثابة شریان الحیاة وذلك بسبب التأثیر

العالمي لفیروس كورونا“.

وأضاف: ”لم یسبق أن مررنا بمثل ھذا الوضع التمویلي السيء لالجئین. لدینا عجز بقیمة 266 ملیون دوالر أمریكي
لألشھر الستة القادمة تمس الحد األدنى من احتیاجات الالجئین. نحن قلقون للغایة من أنھ في حال استمر خفض مستوى

المساعدات، فسوف یواجھون قرارات صعبة للغایة، وھي إما البقاء في المخیمات حیث األمن الغذائي والتغذوي في تدھور،
أو التفكیر في المجازفة والعودة في وقت تكون فیھ األوضاع غیر آمنة“.

في البلدان الـ 11 التي یغطیھا مكتب المفوضیة للشرق والقرن اإلفریقي والبحیرات العظمى، یواجھ 72 في المائة من أصل
4.7 ملیون الجئ مشكلة خفض الحصص الغذائیة باإلضافة إلى نقص التمویل القائم أصالً للمساعدات غیر الغذائیة والدعم

الذي تقدمھ المفوضیة.

وقد أجبر العجز في التمویل برنامج األغذیة العالمي على خفض مساعداتھ الشھریة الموجھة لالجئین بنسبة تصل إلى 60
في المائة في رواندا، و 40 في المائة في أوغندا وكینیا، و 30 في المائة في جنوب السودان، و 23 في المائة في جیبوتي،

و 16 في المائة في إثیوبیا.

یعیش ما یقرب من 140,000 الجئ وطالب لجوء في رواندا، معظمھم من جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة وبوروندي.
ویوفر برنامج األغذیة العالمي الدعم لـ 138,000 الجئ یعیشون في المخیمات و 12,500 طفل من المجتمع المضیف ممن

یذھبون إلى نفس المدارس أسوة بالالجئین ویتلقون وجبات مدرسیة. وتعتبر نسبة خفض الحصص البالغة 60 في المائة
غیر مسبوقة ومن شأنھا أن تؤدي إلى تفاقم مشكلة انعدام األمن الغذائي.
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یقدم برنامج األغذیة العالمي الدعم لالجئین في رواندا من خالل التحویالت النقدیة بشكل أساسي، لذا فإن أي تمویل إضافي
قلیل نسبیًا یمكنھ أن یعالج مشكلة خفض الحصص. ویحتاج البرنامج لمبلغ 11 ملیون دوالر أمریكي لتزوید الالجئین في

رواندا بكامل حصص النقد أو المواد الغذائیة حتى شھر أغسطس.

في كینیا، خفض برنامج األغذیة العالمي مقدار الحصص الغذائیة لـ 417,000 الجئ بنسبة 40 في المائة. ویحتاج البرنامج
لمبلغ 61 ملیون دوالر أمریكي لتقدیم مساعدات غذائیة وتغذویة كاملة لالجئین من مارس إلى أغسطس. في تنزانیا، تم

تخفیض الحصص الغذائیة المقدمة من البرنامج لـ 280,000 الجئ بنسبة 32 في المائة من الحد األدنى الموصى بھ من
السعرات الحراریة. ویحتاج البرنامج إلى 17 ملیون دوالر أمریكي لمساعدة الالجئین في تنزانیا حتى شھر أغسطس.

تستضیف أوغندا أكبر عدد من الالجئین في إفریقیا، وفي فبرایر، خفض برنامج األغذیة العالمي نسبة مساعداتھ الغذائیة
الموجھة إلى 1.27 ملیون الجئ بنسبة 40 في المائة من الحصص األساسیة الالزمة من أجل البقاء. ھناك حاجة لمبلغ 77

ملیون دوالر أمریكي حتى شھر أغسطس لتوفیر حصص غذائیة كاملة. في جنوب السودان وإثیوبیا وجیبوتي، یحتاج
برنامج األغذیة العالمي إلى 82 ملیون دوالر أمریكي لتقدیم المساعدة الكاملة حتى شھر أغسطس لنحو ملیون الجئ.

ال یتلقى حصصاً كاملة سوى الالجئون في بوروندي والسودان، وھم بحاجة إلى ما مجموعھ 18 ملیون دوالر أمریكي حتى
شھر أغسطس.

حول برنامج األغذیة العالمي

برنامج األغذیة العالمي لألمم المتحدة ھو الحائز على جائزة نوبل للسالم لعام 2020. نحن أكبر منظمة إنسانیة في العالم،
حیث نعمل على إنقاذ األرواح في حاالت الطوارئ ونستخدم المساعدات الغذائیة لبناء مسار نحو السالم واالستقرار

واالزدھار لألشخاص الذین یتعافون من النزاعات والكوارث وتأثیرات تغیر المناخ.

wfp_Africa@  تابعونا على تویتر

حول مفوضیة الالجئین

تقود المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین العمل الدولي الھادف لحمایة األشخاص الذین أجبروا على الفرار من
دیارھم بسبب النزاع واالضطھاد. نحن نقدم المساعدة المنقذة للحیاة مثل المأوى والغذاء والماء، ونساعد في حمایة حقوق
اإلنسان األساسیة، ونضع الحلول التي تضمن لألشخاص مكاناً آمناً یمكنھم فیھ بناء مستقبل أفضل. نحن نعمل أیضاً على

ضمان منح الجنسیة لألشخاص عدیمي الجنسیة.

UNHCR_Arabic@ تابعونا على تویتر

للمزید من المعلومات:

برنامج األغذیة العالمي:

+254 707 722 104 peter.smerdon@wfp.org :في نیروبي، بیتر سمیردون
في روما، فرانسیس كینیدي: 806 7600 346 39+

في جنیف، طومسون فیري: 8057 842 79 41+

https://twitter.com/wfp_Africa
https://twitter.com/unhcr_arabic?lang=en
mailto:peter.smerdon@wfp.org
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المزیدأخبار ذات صلة

في لندن، جین ھاورد: 7413 3857 20 44+ و 474 8008 796 44+
في واشنطن، ستیف تارافیال: 5993 770 202 1+

مفوضیة الالجئین

+41 79 513 9549  baloch@unhcr.org :في جنیف، بابار بالوش
+1 347 443 7646  mahoney@unhcr.org :في نیویورك، كاثرین ماھوني

+254 733 440536 hughes@unhcr.org :في نیروبي، دانا ھیوز

أخبار

أم سودانیة تفوز بحق الجنسیة ألبنائھا بعد صراع قانوني
استمر سبع سنوات

أخبار

شاب سوداني یوفر مالذاً آمناً لنظرائھ من الالجئین في لیبیا

أخبار

مخاوف انعدام األمن تطیل طریق العودة للمھجرین
السودانیین

أخبار

طھاة من الالجئین یتألقون في مھرجان للمأكوالت

أخبار

المفوض السامي غراندي یدعو إلى حلول لألزمات في
منطقة البحیرات العظمى

أخبار

طالبة سودانیة تحظى بفرصة تحقیق أحالمھا في القاھرة

https://www.unhcr.org/ar/search?reldocid=603e1fdb4
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