
 األمم المتحدة
 

 مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية
 

مليون شخص في  12مليار دوالر إضافية لمساعدة أكثر من  1.4تقديم األمم المتحدة تدعو إلى 
 جميع أنحاء القرن األفريقي

 
 ) 2011يوليو  29 -جنيف/ نيويورك(
 

 من أجليم مساعدات تقدمليار دوالر إضافية ل 1.4 لجمعأعلنت األمم المتحدة اليوم عن مناشدة 
 . مليون شخص في أنحاء القرن األفريقي 12أكثر من إنقاذ أرواح 

 
في إقليمين في  م المتحدة من أن المجاعة التي أعلن عنهاحذرت األم على اإلقليم نظرة عامةوفي 

االستجابة اإلنسانية  ادشهر إذا لم تزد 2-1في بقية أنحاء الجنوب خالل الصومال يمكن أن تنتشر 
  .التماشي مع االحتياجات المتزايدةب
 
من أسوأ موجة جفاف  عبر الحدود إلى إثيوبيا وكينيا كل يوم هرباً  ليين النزوحيواصل آالف الصوماو 

وكاالت فيه منعت  ال المستمر وارتفاع أسعار الغذاء، في الوقت الذيالقت بسببو  اً خالل ستين عام
 . اً اإلغاثة من الوصول إلى المناطق األكثر تضرر 

 
للوصول إلى بر األمان حيث السير ألسابيع تحت ظروف قاسية  طفال والنساء إلىاأل وقد اضطر

يضيف عبئًا إضافيًا على جهود وهو ما يصلون إلى مخيمات الالجئين في حالة صحية سيئة للغاية 
 . الحالة الطارئة لهذه االستجابة نتيجةبالفعل  اإلغاثة المنهكة

 
 الضعيف هطولالاف في المناطق الشمالية الشرقية والشمالية لكينيا بعد الجف حدة توقد ازداد

ومن المتوقع أن تصل أزمة الغذاء إلى ذروتها في . ألمطار خالل الفترة من مارس إلى يونيول
 . أغسطس وسبتمبر



 في إثيوبيا مما أدى إلىالمتعاقبين على موسمي األمطار ظاهرة النينا الطويلة  أثرت ظروف كما
في المناطق المنخفضة المتضررة من الجفاف في جنوب شرق تدهور األمن الغذائي بشكل سريع 

 . في أجزاء من مناطق التالل الوسطى وأيضاً وجنوب إثيوبيا 
 

متزايدة من الرعاة والناس في المناطق الريفية على الهجرة إلى المناطق  اً الجفاف أعداد وقد أجبر
 . مستويات البطالة وارتفاع أسعار الغذاء عنتيجة الرتفامن الغذائي األ انعدام حيث يزدادالحضرية 

 
ثالثة إلى أربعة أشهر على األقل ومن  تتراوح ما بين ومن المتوقع أن تستمر حالة الطوارئ لمدة

 . بالمائة 25مساعدات إنسانية بنسبة تصل إلى الممكن أن يزيد عدد األشخاص المحتاجين إلى 
 

مليون شخص في كينيا  12أكثر من "اإلغاثة في حاالت الطوارئ أن منسق موس ت فاليري آوقال
وٕاذا أردنا أن . والموقف يزداد سوءاوٕاثيوبيا والصومال وجيبوتي هم بحاجة شديدة إلى المساعدة 

 ". تحرك اآلنتحول تلك األزمة إلى كارثة أكبر يجب علينا أن ننتجنب 
 

 :لمزيد من المعلومات برجاء االتصال ب
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مهمة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشئون اإلنسانية هي تحفيز وتنسيق العمل اإلنساني الفعال 
 بالمشاركة مع الجهات الوطنية والدولية الفاعلة
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