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نسبة ما
تم تمويله

بحسب كل بلد (اعتباًرا من ۱٤ مارس/آذار)  المتطلبات الفورية الواردة  المتطلبات الفورية (اعتباًرا من ۱٤ مارس/آذار) 

%0.410مليار دوالر4.4
تم تمويلها

األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد  المحتاجون للمساعدات الغذائية العاجلة 

1.4مليون20

تصدوا للمجاعة وامنعوا 
حدوثها في أربع دول 

حالة طوارئاليمن

يعاني أكثر من ۲۰ مليون شخص في نيجيريا، وجنوب السودان، والصومال، واليمن من المجاعة أو التعرض لخطر المجاعة خالل 
األشهر الستة المقبلة. لذا تستعد وكاالت األمم المتحدة والشركاء في المجال اإلنساني لتوسيع نطاق االستجابة لتفادي وقوع الكارثة، 

ولكن هذا األمر يتطلب توفير األموال الالزمة وإمكانية الوصول فوًرا.

مليون

نيجيريا

جنوب السودان

الصومال

اليمن

0.45 مليون
0.27 مليون

0.19 مليون
0.46 مليون

مليار
دوالر

نيجيريا

جنوب السودان

الصومال

اليمن

المتطلبات
الفورية 

مجاعةجنوب السودان حالة طوارئالصومال

ال يزال خطر التعرض للمجاعة مرتفًعا في الشمال الشرقي للبالد، 
كما ال يزال يتعذر وصول العاملين في المجال اإلنساني إلى بعض 
المناطق، مما يترك األشخاص المتضررين من األزمة في ظروف 

مهددة للحياة.

يواجه اليمن أضخم حالة طوارئ النعدام األمن الغذائي في العالم. 
يجب أن تستمر المساعدات المنقذة للحياة ويتم توسيع نطاقها لتشمل 

عدد كبير من السكان الذين أصبحوا اآلن على حافة المجاعة.

يتواصل خطر المجاعة في الصومال بسبب موجات الجفاف 
الشديدة والمتتالية، خاصًة في المناطق الزراعية الرعوية في باي 

وباكول وفي منطقة الرعي وكسب الرزق الداخلية في شمال البالد.

يواجه حوالي ۱۰۰٫۰۰۰ شخص المجاعة بالفعل، بينما يوجد 
مليون غيرهم على حافة المجاعة. وتستمر القيود المفروضة على 

وصول المساعدات اإلنسانية وانعدام األمن في إعاقة االستجابة.

الحدود واألسماء الموضحة والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة ال تعني إقراًرا أو قبوالً رسمًيّا من قبل األمم المتحدة.
مصادر البيانات: الخريطة – التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي في جيبوتي، وأثيوبيا، وكينيا، والصومال، وجنوب السودان، وأوغندا، واليمن؛ وشبكة نظام اإلنذار المبكر للمجاعة بالنسبة لباقي البلدان. التمويل –خدمة التتبع 

المالي.  
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يمكننا تجنب خطر المجاعة 
وإنقاذ األرواح

نيجيريا

ن ا لســود ا جنــوب 

ل ــا لصوم ا

اليمن
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تحركوا 
اآلن

من خالل توافر التمويل وإمكانية الوصول للسكان 
المتضررين، يمكننا منع حدوث كارثة إنسانية على 
نطاق هائل. ولكن علينا أن نتحرك سريًعا وال ننتظر 

حتى فوات األوان.

يجري وضع األولوية للمساعدات المنقذة للحياة المتمثلة في الغذاء، وسبل العيش، والتغذية، والصحة، والمياه والصرف الصحي 
والنظافة، ألنها تمثل القطاعات الرئيسية لالستجابة للمجاعة والوقاية منها. 

بغياب 
التمويل وإمكانية الوصول

14151617 1112cm

الغذاء وسبل العيش 

التغذية 

الصحة 

المياه والصرف الصحي والنظافة 

لن يستطيع الماليين من 
األشخاص تلبية احتياجاتهم 
اليومية من الغذاء، وسوف 

يتضور بعضهم جوًعا 
حتى الموت. 

من خالل توسيع نطاق 
المساعدات، سيحصل 
المزيد من األشخاص على 
المساعدات الغذائية وسبل 
العيش.

بتوافر
التمويل وإمكانية الوصول

سوف يتعرض األطفال 
لخطر الموت الوشيك 

بسبب المعاناة من سوء 
التغذية الحاد الشديد. 

سوف تنقذ خطط عالج سوء 
التغذية لألطفال والبالغين 
الكثير من األرواح. 

سوف يعاني الناس 
ويتعرضون للموت بسبب 

األمراض. 

سوف تسهم التدخالت 
الصحية من خالل اللقاحات 
واإلماهة الفموية في عالج 
األشخاص المتضررين.  

سوف يضطر األشخاص 
إلى شرب مياه غير آمنة 

للبقاء على قيد الحياة. 

سوف يحصل األشخاص 
المتضررون على المياه 
النظيفة وخدمات الصرف 
الصحي والنظافة.  

األسباب الرئيسية 
لألزمة الغذائية في كل دولة مختلفة 

تستورد اليمن أكثر من ۹۰٪ من األغذية األساسية. وقد أدت القيود المفروضة 
على الواردات واألضرار التي لحقت بالموانئ إلى تعطيل وصول واردات 

الغذاء والوقود واألدوية.

أسهم نزوح السكان، وتعطيل األسواق وسبل العيش، وتغير المناخ، وضعف 
الخدمات العامة في حدوث أزمة الغذاء.

أجبر النزاع أكثر من ربع السكان على الهروب من منازلهم، كما أدى 
إلى تعطيل إنتاج المحاصيل، وتدمير الماشية، وعرقلة وصول المساعدات 

اإلنسانية إلى األشخاص الذين يحتاجون إليها. 

أدت حاالت الجفاف الشديدة المتتالية إلى فقدان المحاصيل، ونفوق الماشية 
بأعداد كبيرة، واستنزاف األصول، ونزوح السكان على نطاق واسع. كما 

يسهم استمرار الصراع والقيود المفروضة على وصول المساعدات اإلنسانية 
في تدهور حالة الغذاء واألمن.  
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