
 

 
 :معلومات عامة

  .ن المجاعة في شبيلي السفلى وأجزاء من باكول في جنوب الصومالعالإ تم •
 . المناطق الجنوبية األخرى خالل الشهرين القادمين يضاً تتأثر أ قد •
 . للخطر ةعرضمالمن األرواح أكبر عدد هناك و حتفهم شخاص الف من األعشرات اآل قيل •
 قدرهازيادة بي أ -مساعدة اإلنسانية الالسكان، إلى عدد مليون شخص، أي أكثر من نصف  3.7يحتاج  •

 . في بداية العامشخص كانوا بحاجة لإلغاثة مليون  2.4ن ع٪  35
تكاليف بعض السلع األساسية بنسبة  وزادت ،على االطالقلها إلى أعلى مستوى  أسعار الحبوبوصلت  •

 . يةض المناطق الجنوب٪ في بع 270
 . ٪ في المناطق الجنوبية 50زادت تكلفة سلة الغذاء بنسبة  •

 

  :سوء التغذية
أكثر يموت ٪ و  35 نسبةمعدالت سوء التغذية الحاد بين األطفال عندما تتجاوز المجاعة يتم اإلعالن عن  •

 . ياً يوم طفل 10,000 من كل طفلينمن 
أعلى معدالت الوفاة  وكانت ،٪ 50إلى باكول وشبيلي السفلى  معدالت سوء التغذية في أجزاء منت وصل •

 . في اليوم الواحدشخص  10,000 لكلتزيد عن ست وفيات 
 . الوضع الذي يمكن أن يتفاقم في األشهر المقبلةهذا هناك حاجة إلى مساعدة فورية لتجنب  •
في جميع منتشرة تغذية  مركز 800حوالي طفل يعانون من سوء التغذية في  100,000ج أكثر من تم عال •

 . 2011مايو إلى من يناير خالل الفترة أنحاء الصومال 
 أي بزيادة عن الرقم المسجل من قبل وهو –طفل من سوء التغذية في الجنوب  554,000يعاني  •

 . أطفال يعاني من سوء التغذية 3 من كل 1 أن أي - 476,000
 

  :حو ز نال
 .ينايرشهر منذ  إثيوبيافي مخيمات الالجئين إلى  54,000لى كينيا وإصومالي  68,000 وصل •
 . إلى الجفاف ويرجع ذلك أساساً  ،ينايرشهر صومالي من بلدهم منذ  135,000ما يقرب من فر  •
 . يوليو 1مقديشو من مناطق أخرى منذ إلى شخص  15,300 نزح •
 . اً وكينيا على التوالي يومي إثيوبيا إلىصومالي  1,300و  1,700متوسط يصل في ال •
في  )188,000(و كينيافي ) 423,000( –صومالي في المنطقة نازح  800,000ما يقرب من  يوجد •

 . ريتريا وتنزانياإ أوغندا وجيبوتي ومصر و  إلىالبعض اآلخر  زحفي حين ن ،إثيوبيافي  )140,000(و اليمن

 2011يوليو  19 –إحصاءات رئيسية حول الصومال 



غالبية األشخاص يعيش و . ظروف سيئة في الصومال تحتيعيشون  ياً نازح داخلمليون  1.46يوجد  •
بين مقديشو  ومتراً ليك 30 لمسافة متدوهو طريق ي ،وىغعلى طول ممر أف - 409,000 – النازحين داخلياً 

 . ويغفبلدة أو 
التسعينيات منذ أوائل ، التي يعيشون فيها في مقديشو داخليًا آخرين طالت إقامتهم نازح 372,000 هناك •

  .من القرن الماضي
 

  تمويلال
  :د من أجل الصومالالنداء الموح

مبلغ مليون دوالر من أصل  265 أي بمبلغ -٪  47تم تمويل النداء الموحد من أجل الصومال بنسبة  •
 . مليون دوالر 296تمويلية قدرها مما يترك ثغرة  ،عاممنتصف ال مراجعةي ف تم طلبهمليون دوالر  561

في  اإلنسانيةع مستوى االستجابة الشهرين المقبلين لرف خاللمليون دوالر  300نحو جمع مطلوب  •
 . الصومال

 

  : )CHF(الصندوق اإلنساني المشترك 
من خالل معيار كانت متاحة مليون دوالر  45أصل من  ،مليون دوالر 35تم تخصيص  ،2011في عام  •

مع التركيز على قطاعات  ،ألنشطة االستجابة للجفافصندوق اإلنساني المشترك، لفي االثاني التخصيص 
 . اء وسبل العيش والمياه والصحةالغذ

من يناير خالل الفترة لجفاف الستجابة لمليون دوالر من خالل احتياطي الطوارئ ل 13.6تم تخصيص  •
 . ى اآلنحت 2011

 

 :)CERF( ةالستجابة الطارئالمركزي لصندوق ال
الجفاف في حالة تصدي لالتمويل لل ناقصةالمخصصة للكوارث نافذة المليون دوالر من  15تم تخصيص  •

 . الوسطى من الصومالالجنوبية و المناطق في  األكثر تضرراً  كنمااأل
الستجابة المركزي ل صندوقلة لالتابعالستجابة السريعة من نافذة امليون دوالر  28لصرف م طلب يقدتم ت •

لمياه وسبل المعيشة والصحة وا والزراعةوالتغذية  ءالغذاالمتعلقة بالمساعدات من أجل تقديم  ،الطارئة
 .والخدمات اللوجستية الصحية النظافةو والصرف الصحي 

 
 
 

 
   737 643 733 254+أو  russor@un.org على :لالتصال روبرتا روسو
 120 734800 254+أو  maingir@un.org على :و ريتا مينغي


