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المائة في ب 50 نسبةمعدالت سوء التغذية لقد تجاوزت . المجاعة في الوقت الراهنخطر ن في جنوب الصومال امنطقتتواجه 
في  .شهر القليلة الماضيةبالفعل ألسباب تتعلق بسوء التغذية في األ حتفهمعشرات اآلالف من الناس لقي و  ،بعض المناطق

أكثر من مليون بالمساعدة اإلنسانية إلى  حاجة ماسةب كانوا شخاص الذينعدد األزاد  ،2011النصف األول من عام 
الوكاالت اإلنسانية ٕاذا لم تتدخل و . تقريباً عدد سكان الصومال نصف أي  ،مليون شخص 3.7حوالي إلى  يصللشخص 

 . في غضون شهرين جنوب الصومال في جميع أرجاءسوف تنتشر المجاعة  ،اآلن
 

أجزاء من تواجه  .الستجابة الحتياجات الشعب الصوماليمن أجل اجميع األطراف في الصومال ينبغي تضافر جهود  .1
مزيج من الجفاف إن ال. 1993الصومال لم تشهد مجاعة منذ عام ، و جنوب الصومال المجاعة في الوقت الراهن

إلى  معدالت سوء التغذيةوقد ارتفعت . يسية المسؤولة عن المجاعةوارتفاع أسعار الغذاء والصراع هي العوامل الرئ
 خاللمن جراء سوء التغذية  همتفحشخاص الف من األعشرات اآللقي و  ،المائة في أجزاء من جنوب الصومالب 50

  .من الصومالييناآلخرين عشرات اآلالف يموت قد  ،التدخل الفوري منكن لم نتمٕاذا و . األشهر القليلة الماضية
 

منطقة في يوجد حاليًا  .تأثير مدمر على نحو متزايد على البلدان األخرى في المنطقة ةألزمة الصوماليسوف يكون ل .2
لعدد آخذ في هذا ا. في الصومالنسمة مليون  3.7 ن بينهمم ،اتأزميواجهون مليون شخص  11.5فريقي القرن األ

 78,000وقد فر أكثر من . وكينيا وجيبوتي كل يوم إثيوبياإلى  اآلالف من الصوماليين بسبب فرار اً االزدياد يومي
في شهر  61,000(الشهرين الماضيين  خاللعن الغذاء وسبل المعيشة  من جنوب الصومال بحثاً  بالفعل صومالي

على الوضع اإلنساني في منطقة القرن  أيضاً  ،بؤرة األزمة اإلقليميةالتي تعد  ،الصومال قد تؤثر). يونيو وحده
 . الناس في جنوب الصومال على الفورإلى مساعدات االغاثة االنسانية لم تصل إذا  ،األفريقي

 
 تحتاج .ألزمةاتدهور الحالية ومنع المزيد من  الدعم المقدم من المانحين لتلبية االحتياجاتإلى  نحن بحاجة .3

إن . نقاذ حياة الصوماليين المتضررين من المجاعة في المناطق الجنوبيةتمويل عاجل إلإلى الوكاالت اإلنسانية 
إذا لم يتم . دعو للقلق بشكل خاصالغذاء والتغذية وسبل العيش ي مساعدة في مجاالتلتقديم ال الالزم ليمو تنقص ال

جمع إلى  هناك حاجة. روتنتشالمجاعة من المرجح أن تستمر  ،اإلنسانية اآلنيم المساعدة دقلتالالزم توفير التمويل 
من رة ضر الستجابة في المناطق المتمن أجل رفع مستوى االشهرين المقبلين  خاللمليون دوالر  300ما يقرب من 

 . المجاعة
 

رفع القيود على أسس إلى  ،السلطات المحلية في الصومالإلى  من مجتمع المانحين ،ندعو جميع األطرافإننا  .4
ولكن يمكن عمل أكثر من ذلك بكثير إذا  ،بذل قصارى جهده للتصدي ألزمة الغذاءي المجتمع اإلنسانيإن  .إنسانية

 من أجل تقديممقيد الغير بعبور الحدود  تم السماحو  ،على تقديم المساعدات اً حاليمفروضة فعت القيود الما رُ 
 .ةيغاثمساعدات اإلال
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