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 في لمحة الكارثة
 . وشابيل في الصومال يةالجنوبباكوول  أقاليم ن عن وجود مجاعة فيفي العشرين من يوليو تم اإلعال  •

 إال إذاصومال معرضة لخطر المجاعة خالل الشهر أو الشهرين القادمين هناك ثمانية مناطق أخرى في جنوب ال •
 .بما يتناسب مع االحتياجاتاستجابة المساعدات  زادت

 .مليون شخص بحاجة إلى المساعدة اإلنسانية العاجلة في منطقة القرن األفريقي 11.6 •

خالل شخص  3500 إلى لنزوح اليوميحيث وصل معدل ااستمرار تدفق الالجئين من الصومال إلى كينيا وٕاثيوبيا  •
 .األسبوع الماضي

تشغيله  في حين أن المخيم الجديد لم يتم ،ر التسجيل واإلقامة في مخيم دادابينتظالجئ جديد  20,000أكثر من  •
 .تصريح الحكومة الكينية بالبدء في إعادة توطين الالجئين بعد في انتظار

فقط ليار دوالر التعهد بمنية لجيبوتي وٕاثيوبيا وكينيا والصومال تم لالحتياجات اإلنساالر مليار دو  1.8من أصل  •
  .يوليو 22من  مليون دوالر اعتباراً  829ويظل هناك عجز قيمته 

 
 جابةاالست

 الصومال
قام برنامج الغذاء العالمي بتوصيل  •

طن متري من األغذية في  2,681.04
شخص ومن المتوقع  483,265يونيو إلى 

 1.5يقوم البرنامج بتوصيل األغذية إلى أن 
 ويتم تقديم. يوليوشهر مليون شخص في 

شخص  85,000إلى  غير الجافةالتغذية 
جميع مقاطعات مقديشو الستة في  يومياً 
 . عشر

 100,000األدوية األساسية التي يحتاجها  •
وتقوم . في إقليم بايوقد تم إنشاء مركز لعالج الكوليرا في مستشفى بايدو . شخص في طريقها إلى مقديشو

يجل و أوده منظمة الصحة العالمية بدعم العيادات المتنقلة من خالل شركاء لها في التنفيذ في وانال ويني
يقوم التي الشخصية النظافة  حقائبألف شخص من  290وسوف يستفيد . ىمنطقة شبيلي السفل في

 . المياه والصرف الصحيشركاء بتوزيعها 

مليون 11.6: عدد السكان الذين يحتاجون إلى مساعدة  

  مواطنون الجئون االجمالي

164,200 17,600 146,600 
 جيبوتي 

 كينيا *2,400,000 **514,545 2,914,545
3,700,000 0  3,700,000 

 الصومال 
 إثيوبيا 4,567,256 228,014 4,795,270

 إجمالي 10,813,856 760,159 11,574,015
 يوليو 15منذ  858145بزيادة قدرها 

في أغسطس يرتفع من المتوقع أن *  
)السامية لشؤون الالجئيين المفوضية(يوليو  17اعتبارا من  مسجل **  



 
 إثيوبيا
طاقته القصوى مما أضطر الحكومة  إلىلالجئين الذي تم افتتاحه في يونيو في إثيوبيا وصل  يمخيم كوب •

 . ألف شخص 40يتسع لما يصل إلى العمل في مخيم رابع بدء الشركاء في العمل اإلنساني إلى و 

ة العالجية في جميع أنحاء البالد يتم تقديم العالج من سوء التغذية الحادة في موقع للتغذي 8,000مع وجود  •
من ألف  11ن الالجئين بتقديم وجبات ساخنة ألكثر من لشؤو تقوم المفوضية السامية و . معظم المناطق
  .عبور دولو أدو في مركز الوافدين الجدد

 كينيا
مليون  2.4مليون شخص من إجمالي  1.7برنامج الغذاء العالمي بتوصيل المساعدات الغذائية إلى يقوم  •

المساعدات تقديم من خالل و مساعدات غذائية من خالل التوزيع العام لألغذية شخص ممن هم بحاجة إلى 
وتستهدف الحكومة . يةو غذتدخالت تشخص من خالل  138,000البرنامج  كما يدعم. والغذائية النقدية

 .شخص 800,000الكينية 
 

 

مليون دوالر تقريبا  190( نالعمليات الخاصة بالالجئيياجات االحتياجات اإلنسانية إلثيوبيا المشار إليها أعاله تستثني احت
أكثر (مليار دوالر  1.8إجمالي االحتياجات في العام لإلقليم تشمل احتياجات الالجئين في إثيوبيا وبذلك تبلغ ). للعام كله

). كما هو مشار أعاله(دوالر  مليون 829حوالي وتبلغ االحتياجات التي لم يتم تلبيتها ). مليار المشار إليها أعاله 1.6من 
 .مليون دوالر في الشهر 150تقدر بحوالي الجديدة والتطورات للصومال بعد التقييمات اإلضافية  االحتياجاتولكن 
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ز وتنسيق العمل اإلنساني الفعال بالمشاركة مع هي حفمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشئون اإلنسانية  رسالة

الفاعلة الجهات الوطنية والدولية  

)بتوقيت جرينيتش 12:00( 2011يوليو  22أزمة القرن اإلفريقي اعتبارًا من : موقف التمويل  

تمويل بخالف 
 المناشدة

احتياجات لم 
 تلب

النسبة المئوية 
 للتمويل

المساهمات /االلتزامات
 بالدوالر األمريكي

االحتياجات المعدلة بالدوالر 
 األمريكي

 المناشدة

 خطة االستجابة اإلنسانية في حاالت الطوارئ في كينيا 604,845,876 312,283,059 52% 292,562,817 33,113,609

 مناشدة الجفاف في جيبوتي 39,264,338 16,317,258 42% 22,947,080 9,355,319
 وحدة من أجل الصومالالمناشدة الم 561,469,946 325,185,457 58% 236,284,489 87,177,303

 يونيو يناير 267,500,000 376,884,274  276,942,561 
 أغسطس يوليو *398,439,730

 وثائق االحتياجات اإلنسانية إلثيوبيا

 اإلجمالي 1,604,019,890 1,030,670,048  828,736,947 129,646,231
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