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اتمســـت أمطـــار مـــومس ديـــر قصـــرة األمـــد )وهتطـــل عـــادة بـــن هشـــري ترشيـــن األول واكنـــون 
األول( بالـــح الشـــديد يف معـــوم املنطقـــة يف عـــام ٢٠١٦. واكن النقـــص شـــديدًا بشـــل خـــاص 
ـــة والســـاحلية  ـــن المشالي ـــا، واملنطقت ـــريق يف إثيوبي ـــوب ال ـــوب واجلن ـــق اجلن ـــال، ومناط يف معـــوم الصوم
ـــوب  ـــوب رشق جن ـــدا، وجن ـــرب أوغن ـــوب غ ـــط وجن ـــا، ووس ـــرب إثيوبي ـــوب غ ـــل يف جن ـــة أق ـــا، وبدرج يف كيني
الســـودان. ويظهـــر حتليـــل معـــدالت اهلطـــول الرتامكـــي يف املنطقـــة مـــن آب حـــى اكنـــون األول جعـــزًا كبـــرًا، 

ـــاد. ـــث معدهلـــا املومســـي املعت ـــه ســـوى ثل ـــال وجنوب ـــل وســـط الصوم ـــث مل تجســـل مناطـــق مث حي

 والوضـــع، مـــن وجـــوه عـــّدة، أســـوأ ممـــا اكن هيلع يف عـــام ٢٠١٠ - ٢٠١١ لثالثـــة أســـباب: 
)1( اســـمرار اجلفـــاف للعـــام الثالـــث عـــى التـــوايل يف املنطقـــة، وقـــد اســـتنفذ تراجـــُع اإلنتـــاج الغـــذايئ 
لســـنوات عديـــدة قـــدرَة النـــاس عـــى محّتـــل صدمـــة أخـــرى؛ )2( تعـــاين املنطقـــة كل مـــن نزاعـــات مزمنـــة 
ـــاع أعـــداد الالجئـــن وتفـــي األمـــراض  ـــات الوصـــول إىل بعـــض األماكـــن، ومـــن ارتف ومتفامقـــة، ومـــن صعوب
املعديـــة؛ )3( ُيتوقـــع تفـــامق اجلفـــاف يف األهشـــر املقبلـــة، يف ظـــل التوقعـــات باخنفـــاض معـــدالت اهلطـــول 
ـــة الرعويـــة يف حـــزام  ـــة والزراعي ـــار، وهـــو مـــومس األمطـــار الرئيـــي لملجمعـــات الرعوي بـــن هشـــري آذار وأي

ـــايل. ـــاف احل اجلف

ـــق األهنـــار  ـــك مســـتويات تدف ـــاه، مبـــا يف ذل ـــرًا شـــديدًا عـــى مصـــادر املي ـــاف أث ـــف اجلف ـــد خّل وق
ـــن هنـــر شـــبييل،  ـــويب م ـــال جـــف اجلـــزء اجلن ـــي الصوم ـــاه الســـهالك البـــرش واملاشـــية. ف ـــر املي وتوف
ـــا  ـــتوى متدني ـــا مس ـــر جوب ـــاه يف هن ـــوب املي ـــغ منس ـــا بل ـــي فمي ـــن الطبي ـــدل أرسع م ـــر داوا مبع ـــف هن وجي
جـــدًا. وأوشـــكت عـــى اجلفـــاف معظـــم نقـــاط مجتـــع امليـــاه يف املناطـــق األشـــد تأثـــرًا يف الـــدول الثـــالث. مكـــا 
تأثـــرت مصـــادر امليـــاه املســـتخدمة لـــري احملاصيـــل نتيجـــة وصـــول اجلفـــاف إىل أحـــواض األهنـــار الرئيســـية.

لقـــد أثـــر ضعـــف احملاصيـــل الزراعيـــة واســـع النطـــاق عـــى املجمتعـــات الزراعيـــة والزراعيـــة 
الرعويـــة يف معظـــم مناطـــق الصومـــال وجنـــوب غـــرب إثيوبيـــا ومشـــال رشق كينيـــا، حيـــث حتـــول 
رشوط الرطوبـــة الســـيئة دون ممارســـة الزراعـــة ومتنـــع منـــو احملاصيـــل املبكـــرة. وتواجـــه املناطـــق الـــي 
تعمـــد عـــى مـــوامس األمطـــار القصـــرة )ديـــر وهاجايـــا( نقصـــا شـــديدًا يف الغـــذاء، وُيـــرحج أن تظـــل معمـــدة 
ــباط ٢٠١٨. وعـــى الـــرمغ مـــن أن أســـعار الـــح  ــاد املقبـــل يف شـ عـــى األســـواق حـــى مـــومس احلصـ
ـــة  ـــة واصلـــت اخنفاضهـــا يف الربـــع األخـــر مـــن عـــام ٢٠١٦، فقـــد ارتفـــع مـــؤرش منمظـــة األغذي ـــذرة العاملي وال
ـــام ٢٠١٦. وتســـارع  ـــن الضعـــف يف ع ـــر م ـــا إىل أك ـــة رشق أفريقي ـــة ملنطق ـــاو( ألســـعار األغذي ـــة )الف والزراع
ـــة يف بعـــض  ـــوم بنســـبة ٣٠ إىل ٤٠ باملئ ـــذرة والرسغ ـــث ازدادت أســـعار ال ـــام ٢٠١٧، حي هـــذا االجتـــاه يف ع

ـــدا. ـــة يف أوغن ـــرًا بنســـبة ٧٥ باملئ ـــا كب ـــراء ارتفاع ـــذرة الصف ـــال وهشـــدت أســـعار ال ـــق الصوم مناط

وتغـــدو املـــوايش أكـــر ضعفـــا بســـبب اإلصابـــة باألمـــراض واملـــوت مبعـــدالت تنـــذر باخلطـــر، 
مـــع عواقـــب اكرثيـــة عـــى املجمتعـــات الرعويـــة. وتفيـــد التقاريـــر عـــن نفـــوق أعـــداد كبـــرة مـــن املـــوايش 
ـــد  ـــار. وق ـــام واألبق ـــن األغن ـــا م ـــا، ومعمظه ـــال وكيني ـــا والصوم ـــاف يف إثيوبي ـــن اجلف يف املناطـــق املتـــررة م
خلفـــت خســـائر املـــوايش أثـــرًا خطـــرًا عـــى ســـبل العيـــش، وحـــى لـــو جنـــت نصـــف القطعـــان مـــن اجلفـــاف، 
فســـيلزم ســـنتن اىل أربـــع ســـنوات حـــى تتعـــايف األرس املعمـــدة عـــى الـــريع وعـــى الزراعـــة والـــريع معـــا.

وتهشـــد ظـــروف التبـــادل التجـــاري تراجعـــا كبـــرًا لـــدى الســـان املعمتديـــن عـــى الـــريع، مـــا يهســـم 
يف تفـــامق حـــدة انعـــدام األمـــن الغـــذايئ وســـوء التغذيـــة. وتتدهـــور أســـعار املـــوايش بســـبب تـــردي حالهتـــا 
اجلمسيـــة والطلـــب احملـــدود جـــدًا علهيـــا. وتبـــاع األغنـــام واملاعـــز بثلـــث ســـعرها املعتـــاد تقريبـــا بيمنـــا تبـــاع األبقـــار 
وامجلـــال بنصـــف الســـعر املعتـــاد. واخنفـــض ســـعر رأس الغـــم يف مرســـابيت بنســـبة ٩٠ باملئـــة. وُيضطـــر الرعـــاة 

إىل بيـــع ممتلاكهتـــم املتبقيـــة بأســـعار متدنيـــة جـــدًا ليؤمنـــوا ألرسمه الطعـــام الـــذي يرتفـــع ســـعره باســـمرار.

لمحة موجزة عن الوضع
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اإلنتـــاج املـــزيل مـــن احلليـــب واللحـــوم منخفـــض بيمنـــا 
ـــان األخـــرى بشـــدة.  ترتفـــع أســـعار احلليـــب ومشـــتقات األلب
وهـــذا يعـــي أن األغذيـــة الغنيـــة بالربوتـــن بعيـــدة كثـــرًا عـــن متنـــاول 
ـــة للتدهـــور،  الرعـــاة الفقـــراء. مكـــا تتعـــرض أمنـــاط اســـهتالك األغذي
حيـــث أفـــاد كثـــر مـــن األرس يف املناطـــق احلدوديـــة أهنـــا تلـــي 
بعـــض الوجبـــات وتـــألك مكيـــة أقـــل إن تـــأىت هلـــا الطعـــام. ويف 
ـــه دون أن تـــألك.  توراكنـــا تقـــي ٤٢ باملئـــة مـــن األرس يومـــا بأمكل
وتشـــر الدراســـات إىل وجـــود ارتبـــاط وثيـــق بـــن رشوط البحـــث 
عـــن الطعـــام وســـوء التغذيـــة عنـــد األطفـــال، وتؤكـــد عـــى أمهيـــة 
التدخـــل املبكـــر محلايـــة ســـبل العيـــش، كـــراء املاشـــية وتأمـــن 

ـــة. ـــوء التغذي ـــن س ـــدف احلـــد م ـــات هب ـــف للحيوان العل

يواجـــه قرابـــة ١٢,٨ مليـــون نمســـة يف لك مـــن إثيوبيـــا 
ــن  ــديدًا يف األمـ ــا شـ ــال انعدامـ ــا والصومـ ــدا وكينيـ وأوغنـ
الغـــذايئ ومه حباجـــة إىل املســـاعدات اإلنســـانية. وبعـــد 
 ،٢٠١٧ الثـــاين  اكنـــون  يف  األمـــد  قصـــرة  األمطـــار  تقيـــم 
ـــذايئ  ـــن الغ ـــدام األم ـــون انع ـــن يواجه ـــدد الســـاكن الذي ـــف ع تضاع
يف كينيـــا ليصـــل إىل ٢,٧ مليـــون نمســـة بعـــد أن اكن ١،٣مليـــون 
يف آب ٢٠١٦. وحيتـــاج قرابـــة ٥,٦ مليـــون نمســـة يف إثيوبيـــا 
إىل مســـاعدات غذائيـــة هـــذا العـــام، يف حـــن ُيتوقـــع أن يواجـــه 
قرابـــة 3 مليـــون نمســـة يف الصومـــال حـــاالت تقـــارب حـــدود 
األزمـــة والطـــوارئ حبلـــول حزيـــران ٢٠١٧، وهـــو رمق أكـــرب مـــن 
ضعـــف الـــرمق املجســـل يف األهشـــر الســـتة املنرصمـــة. إن اجلفـــاف 
ـــة وصـــول  ـــف، وحمدودي ـــالء األســـعار، واســـمرار العن الشـــديد، وغ
املســـاعدة اإلنســـانية، والتوقعـــات القامتـــة لألمطـــار يـــويح باحمـــال 

ــام ٢٠١٧. ــال يف عـ ــة يف الصومـ ــدوث جماعـ حـ

ســـيكون هنالـــك ٦٠٠ ألـــف طفـــل تقريبـــا بعمـــر ٦ - ٥٩ هشـــرًا 
ــن  ــالج مـ ــة إىل عـ ــا حباجـ ــا وإثيوبيـ ــال وكينيـ يف الصومـ
ســـوء التغذيـــة احلـــاد الوخـــم يف عـــام ٢٠١٧، ومـــن املتوقـــع 
ـــن  ـــاين ١٣ م ـــال تع ـــة. ويف الصوم ـــرمق برسع ـــذا ال ـــزداد ه أن ي
أصـــل ٢٧ مجموعـــة ريفيـــة ونازحـــة مـــن ســـوء التغذيـــة احلـــاد العـــام 
مبســـتوى يتجـــاوز حـــد الطـــوارئ )بنســـبة ١٥ باملئـــة(. ويف ثـــالث 
ـــرا(  ـــا، ومشـــال هـــور، وماندي ـــا )يه مشـــال توراكن مناطـــق يف كيني
ـــوء التغذيـــة احلـــاد العـــام نســـبة ٣٠ باملئـــة،  ـــتويات س تتجـــاوز مس
أي ضعـــف حـــد الطـــوارئ. وهنالـــك أيضـــا ســـت مناطـــق أخـــرى 
ــوت  ــس ورشق بوكـ ــا ولزياميـ ــرب توراكنـ ــوب وغـ ــط وجنـ )يه وسـ
ـــن ١٥و٢٩  ـــام ب ـــة الع ـــوء التغذي ـــب س ـــا نس ـــرتاوح فهي ـــو( ت وإيزيول

ـــة. باملئ

مثـــة احمتـــال بـــأن يـــؤدي اجلفـــاف ومـــا يســـببه مـــن ضعـــف 
الوصـــول إىل املـــاء واإلحصـــاح إىل تفـــامق انتشـــار األمـــراض 
ــة ١٥  ــن قرابـ ــن يمكـ ــدة. ولـ ــراض جديـ ــوء أمـ ــة ونشـ احلاليـ
ـــا  ـــا وكيني ـــاه الـــرب يف إثيوبي ـــون نمســـة مـــن الوصـــول إىل مي ملي
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والصومـــال يف عـــام ٢٠١٧. وجسلـــت يف أقالـــم جنـــوب الصومـــال 
وإقلـــم أرض البنـــط ٣١١٣ إصابـــة مبـــرض الكولـــرا يف اكنـــون 
الثـــاين ٢٠١٧، وهـــو رمق أكـــرب بكثـــر مـــن عـــدد اإلصابـــات املجسلـــة 
يف الفـــرتة نفهســـا مـــن عـــام ٢٠١٦. وعـــى الـــرمغ مـــن احتـــواء 
ـــذي تفـــى يف ٣٠ مـــن أصـــل ٤٧ مقاطعـــة يف  ـــرا ال مـــرض الكول
كينيـــا )باســـتثناء هنـــر تانـــا( منـــذ اكنـــون األول عـــام ٢٠١٤، ال يـــزال 
ـــاورة بســـبب  ـــق املج ـــدة يف املناط ـــات جدي ـــور إصاب ـــر ظه مثـــة خط

ـــة الســـاكن. ـــد حرك ـــاه وتزاي ـــدرة املي ن

لقـــد أدى اجلفـــاف والصدمـــات االقتصاديـــة والزاعـــات يف 
املنطقـــة إىل انقطـــاع حنـــو 6 ماليـــن طفـــل يف إثيوبيـــا 
ــادة يف  ــا لوحظـــت زيـ ــال عـــن التعلـــم. مكـ ــا والصومـ وكينيـ
ــة.  ــال يف املنطقـ ــة األطفـ ــدارس ومعالـ ــن املـ ــرسب مـ ــدالت التـ معـ
فـــي الصومـــال، يواجـــه أكـــر مـــن ١١٠ آالف طفـــل بعمـــر الدراســـة 
ومجســـل يف املدرســـة يف املناطـــق املتأثـــرة باجلفـــاف خطـــر 
االضطـــرار إىل تـــرك التعلـــم. وُأغلقـــت يف إثيوبيـــا ٥٧٨ مدرســـة 
مؤقتـــا نتيجـــة تأثرهـــا باجلفـــاف األمـــر الـــذي يؤثـــر عـــى ٢٢٨ ألـــف 
طفـــل. أمـــا يف كينيـــا، فهنـــاك ١٧٥ ألـــف طفـــل بعمـــر الدراســـة 
ـــة ومـــا قبلهـــا يف عـــر مقاطعـــات خـــارج املدرســـة بســـبب  االبتدائي

اجلفـــاف.

ـــرىع  ـــن امل ـــا ع ـــالت حبث ـــزوح العائ ـــاف إىل ن ـــد أدى اجلف وق
وامليـــاه والعمـــل، مـــا يزيـــد خطـــر انفصـــال العائـــالت عـــن 
بعضهـــا وخلـــق التوتـــرات بـــن املجموعـــات الســـانية 
بســـبب نـــدرة املـــوارد. فـــي األســـابيع الثالثـــة أوىل مـــن عـــام  
ــبب  ــة بسـ ــف نمسـ ــى ٣٣ ألـ ــد عـ ــا يزيـ ــزح مـ ــا، نـ ٢٠١٧ وحدهـ
اجلفـــاف يف وســـط وجنـــوب الصومـــال فقـــط، مـــن بيهنـــم ثالثـــة 
آالف خشـــص عـــربوا احلـــدود باجتـــاه إثيوبيـــا. ويف بورامـــا يف 
ــف  ــة )أي ٤٠ ألـ ــة آالف عائلـ ــة مثانيـ ــزح قرابـ ــال، نـ أرض الصومـ
خشـــص تقريبـــا( يف اكنـــون الثـــاين ٢٠١٧. ويشـــل األطفـــال 
ـــاط  ـــرة مـــن الســـاكن حـــول نق ـــة النازحـــن. وترتكـــز أعـــداد كب أغلبي
ـــد  ـــي. وق ـــف واالســـتغالل اجلن ـــر العن ـــد خط ـــا يزي ـــاه م مجتـــع املي
ازداد يف موجـــة اجلفـــاف الســـابقة يف الفـــرتة ٢٠١٠ - ٢٠١١ عـــدد 
ـــل املاشـــية ســـعيا  ـــم تزوجيهـــن مقاب ـــوايت ي ـــات القـــارصات الل الفتي

مـــن أرسهـــن للبقـــاء عـــى قيـــد احليـــاة.

بفـــرات  املرافقـــة  املتكـــررة  املناخيـــة  الصدمـــات  أدت   
ــدى  ــل لـ ــات التحمـ ــاف آليـ ــة إىل إضعـ ــر اكفيـ ــاش غـ انتعـ
ـــاًل  ـــر مي ـــة أك ـــالت بالنتيج ـــت العائ ـــات. وبات ـــالت واملجمتع العائ
الســـتخدام اســـرتاتيجيات تأقـــم ضـــارة قـــد تـــؤدي إىل اســـتنفاذ 
ـــر  ـــص قدرهتـــا أك ـــدوره يقل ـــذا ب ـــة، وه ـــة والبري ممتلاكهتـــا، املادي
مـــن قبـــل عـــى ختفيـــف آثـــار الصدمـــات يف املســـتقبل والقيـــام 
باســـتمثارات منتجـــة مـــن شـــأهنا كـــرس هـــذه احللقـــة مـــن الفقـــر 

ــانية. ــر اإلنسـ واملخاطـ



القرن األفريقــي: دعوة إلى الـعمل 

القـــرن األفريقـــي

6

�����א�� א��א
����א���

�� א���א��  �� ��א���א (VAM) �� ���א�� א	
��� א�א����� �א��� : ��
�א �� א���א�: 26 כא��� א��א�� 2017

توقعات الهطوالت المطرية (¡�א  – ��א  2017)النقص في الهطوالت المطرية (����� א	�-כא��� א	� 2016)

2٫7
مليون

2٫9
مليون

1٫6
مليون

* �¯�®» �� ���¬» �ª© 945 ��¦ ��¥� �� �¤��א�

3
0٫5ماليين

مليون
0٫6

مليون*

9٫2
مليون

2٫6
مليون

3٫2
مليون

�
ـــ

ـــ
�ـ�

³
�א�

�
ـــ

ـــ
�ـ�

³
�א�

II
٣٥
٤٠
٢٥

I
٣٣
٣٣
٣٣

III
٢٥
٣٥
٤٠

IV
٤٠

٣٥
٢٥

�ــא���´ª

�ــא��כ

א���µא�

¶��·
א���µא�

��¤א��א

א �¯��א


��א�

א����ــא�

1) א�¯¤�À א��כ��� �¯¼��� 48 �א�½� �¼��«א̧ (99 ����� ºµ ), �א כ̧� 
(���Á¯�� א���®) Â�¥� ©¯�  ºµ ���� �� א�¯¥��� ®� Ãא 109 ���Ä�

2) כא��� א��א�� – �¤��א� 2017

انعدام األمن الغذائي الشديدالتمويل في عام ٢٠١٧ (�¯© כא��� א��א�� 2017) 

سوء التغذية

الماء واإلصحاح والصحة

�א���´ªא���א����א�כ

٪ ٠٫١
 � Å�¥א�

٪ ٤٨
 � Å�¥٢٫٢ ٪א� 

 � Å�¥א�

 ºµ ����� ٩٤٨
א����¶

١ ºµ ����� ٢٠٨
א����¶

٢ ºµ ����� ٨٢٥
א����¶

��µ�Æ א��¯א·

�א���´ª

�א���´ª

�א��א����א�כ

�א��א����א�כ

�א���´ªא���א����א�כ


��א�

5٫6
مليون

اتجاهات انعدام األمن الغذائي
�א א����א� �
��א (�א�³���) �� �¥�Â 2015 �¯© כא��� א��א�� 2017���א כ���´ª ��

اتجاهات اللجوء
�א א����א� �
��א (�א�³���) �� כא��� א��א�� 2016 �¯© כא��� א	� 2016���א כ���´ª ��

��µ�Æ א��¯א·

��µ�Æ א��¯א·

 - ICPAC/GHACOF ��א��� : ��כ¤ א�¯�«ÐאÏ א�¯�«�¼אÏ א��א��� א�¯א�» ����½� א��כ���� א���
2017 Ñא»�

األعداد تمثل احتمالية:
�� أ   ��Æ© �� א��� א��«

��ب  א��� א��«
��ج   �µ א��� א��«

א���¼� 1:
� �� א�¬¯�� (¡�א  – ��א )µאÆ א��·

א���¼� 2:
 �� �»��® Ïº���� ��א�¯¥א� �¯¤א
��� � �כ�� �� א��א��� א��«

א���¼� 3:
 �µ Ïº���� ��א�¯¥א� �¯¤א
Ò�� �»��® � ��א��� א��«

א���¼� 4:
 �� ©�Æ� Ïº���� ��א�¯¥א� �¯¤א

Ò�� �»��® � ��א��� א��«

 

 

 

 

2 

5 

15 - Â�¥�15- �.Ï16- Ô.א� - 16כ���16 - Â�¥�16- Ô.Ï17- Ô.כ

0

.,5

0,1

1,5

2,0

2,5

16- Ô.א� - 16כ���16 - Â�¥�16- �.Ï16- �.כ

١٢٫٨
مليون

٢٫٣
مليون

٥٫٥
مليون

�א���´ª א���כ א����א�  
��א�


��א� �א���´� �א��א����א�  כ

١٫٨
مليون

ـــة ـــن الـمــنــطـقـ ـــام م أرقـــــــــــــ



القرن األفريقــي: دعوة إلى الـعمل 

7

خارطة انعدام األمن الغذائي
 (��� ��א� 2017)

المناطق ذات األولوية الملحة في إثيوبيا
��� כא
�� א��� 2016

حالة سوء التغذية الحاد العام في
الصومال (��� א������ א��א� ��� 

א������ א����� א��כא  IPC) ��� ��א� 2017

حالة سوء التغذية الحاد العام في 
كينيا (��� א������ א��א� ��� א������

א����� א��כא ) ��� ��א� 2017

 ��א���: ������ א���� א����� �א��� א���א�� �א������ (FSNWG), ���א�� א����� א��א
(��א� – ��א 2017)

א����: ���� ����  א�� א���א�� �א������ (א���א� ��א� – 
��א� 2017)

�
1: ��� �� �� �� א��
��� :2
��� :3

4: ��א��
5: כא�£�/¡א��

§ ¦�א
א¥
 �¨© ªא��א� ����»�א��®א¬ א� ���

�� א��� �א�±�א�� � א
°�א¯ א�� 
א���א�� �� א �°א��² ��� ��א� 2017

´£��¦�ــא
٥٫٦
مليون

כ���ــא

٢٫٩
مليون

א���א�

٢٫٧
مليون

١٫٦
مليون

����µא

א����א�

¶��«
א����א�

��·א
�א

א�����א

�����«

XX

حالة األمن الغذائي

´£��¦�אالصومال

�����«

(¸5 >) ���º -1
(¸9٫9-5) �
�א� ¦א�®±´ -2

(¸14٫9-10) �±¾ -3
(¸30-15) ¿�� -4

(¸30 <) ªא�« ¿�� -5
�א�� ��°�� א����� ´��Áא/א��¨א���

א��כא� א��א���� (א���� �¨Â  �א�� א������)

حالة التغذية 

�א��א��

���ــא���

كينيــا
�����א

א��א��

(
5 >) ����� -1
(
2- ���א� �א���� (9٫9-5

(
14٫9-10) ��� -3
(
30-15) ��� -4

(
��� ��א� (> 30 -5
� ��א�א�/�א�� א������

حالة التغذية 

����� -1
2- ���א� �א����

��� -3
��� -4

�� א���� �� ���� ��� �א��
���� א���� �� ����

قياس محيط منتصف
الجزء األعلى من الذراع

±³��¯ א��±² א�°��¯ ������® א����¬ א��כא�� (IPC TWG ) (כ���א, ¢�א¡ – ���א� 2017)�א����: 

إثيوبـيا

�א����אכ���

�� NDRMC (כא�� א��� 2016)��א����: ���  �א�� ��א�� א�כא�� א�

א���א�

א���א�

���
א���א�

א�����א

�����

א����� א����
��א����� א��א�
א����� א��א���

المناطق ذات األولوية الملحة في أثيوبيا 

 ���� א��א�� א��א���� ����� -
 �� ��א� א����א� א��� ������ 

�¡��א� ������ א���א�א� �� 
א§�¦א¥ �£�¤א �£� ���¢ א��א�� 

�א�»א��� �א���¢ א§�ªא�©.
 �¬ ��®� א��א�� א��א�¦�� �  -

�³א² ±�א�° ��א�� א��¯� 
 ��£��¶ �א����µ א��כ´�א��א��

א���¤�®� ®� �´� א��·�.
®� א��א�� ¦�� ������ -

 ���א��א��� �א��א¹ כ���¸ �£��
א��º£� א��כא�¸.



القرن األفريقــي: دعوة إلى الـعمل 

القـــرن األفريقـــي

8

عواقب الجفاف 
 على دول المنطقة 

وعبر حدودها
ــاف عـــر  ــن اجلفـ ــن مـ ــة الســـان املترضريـ ــزداد حركـ ــن املـــرحج أن تـ مـ  •
ـــة نشـــوب نزاعـــات بـــن امجلاعـــات الســـانية  ـــب إماني احلـــدود إىل جان
بســـبب املـــوارد املتناقصـــة. خفـــالل موجـــة اجلفـــاف ٢٠١٠-٢٠١١ فـــّر ١٨4 
ـــاف  ـــع موجـــة اجلف ـــال يف األهشـــر الســـتة األوىل. وتدف ـــن الصوم ـــف خشـــص م أل
ـــة آالف عـــربوا احلـــدود  ـــارمه، ومضهنـــم ثالث ـــزوح عـــن دي ـــة الســـاكن إىل ال احلالي
ـــة األوىل مـــن عـــام ٢٠١٧. وتـــؤدي جهـــرة الرعـــاة  ـــا يف األســـابيع الثالث إىل إثيوبي
واملاشـــية بفعـــل اجلفـــاف عـــرب مناطـــق ومحميـــات زراعيـــة مأهولـــة إىل نشـــوب 
توتـــرات، بيمنـــا تثـــر حركـــة الســـاكن عـــرب احلـــدود بـــن إثيوبيـــا وكينيـــا والصومـــال 
وأوغنـــدا نزاعـــات بـــن امجلاعـــات الســـانية املختلفـــة عـــى مـــوارد امليـــاه 

والـــريع احملـــدودة.

ال يـــزال الـــزاع يف املنطقـــة ســـببا يف نـــزوح الســـان املعرضـــن للهشاشـــة،   •
حيـــث يســـى الكثـــر مهنـــم إىل اللجـــوء يف بلـــدان متـــرضرة مـــن اجلفـــاف 
ــد بـــات أكـــر مـــن نصـــف مليـــون خشـــص  ــا وأوغنـــدا. وقـ ــا وكينيـ كإثيوبيـ
الجـــًا أو طالـــب جلـــوء يف رشق أفريقيـــا منـــذ مطلـــع عـــام ٢٠١٦، مـــا أوصـــل 
العـــدد اللكـــي إىل 3.٩3 مليـــون يف املنطقـــة، ومعمظهـــم مـــن األطفـــال. ويـــأيت 
اجلـــزء األكـــرب مـــن النازحـــن حديثـــا مـــن جنـــوب الســـودان، حيـــث جتـــاوز عـــدد 
ـــن مـــن ســـورية يف  ـــذ متـــوز ٢٠١٦ عـــدد اهلارب ـــوب الســـودان من ـــن مـــن جن اهلارب
ـــا ٢٧٧,٢4  ـــي وصله ـــدا ال ـــن إىل أوغن ـــم الالجئ ـــّر معظ ـــه. ويف ـــام ٢٠١٦ بأمكل ع
خشصـــا يف األســـبوع األخـــر مـــن اكنـــون الثـــاين ٢٠١٧ وحـــده. وتســـتضيف 
ـــا.  ـــد آخـــر يف أفريقي ـــن أي بل ـــون الجـــئ، أي أكـــر م ـــن ملي ـــوم أكـــر م ـــدا الي أوغن
وينهـــي املطـــاف مبعظـــم الالجئـــن يف املناطـــق األكـــر حرمانـــا وتـــرضرًا 
ــوارد  ــى املـ ــا عـ ــا إضافيـ ــل ضغطـ ــا يشـ ــة، مـ ــاف يف املنطقـ ــن اجلفـ مـ

احملـــدودة.

•  إن الســـان املترضريـــن واملـــوايش املتـــرضرة معرضـــن خلطـــر تفـــي 
األمـــراض الـــي حيمتـــل أن تنتقـــل عـــر احلـــدود. أصيـــب املجمـــع الصومـــايل 
Somali cluster )منطقـــة حدوديـــة بـــن إثيوبيـــا والصومـــال وكينيـــا( بتفـــي 
مزتامـــن ألمـــراض شـــيكونغونيا، ومحـــى الضنـــك، والكولرا/اإلهســـال املـــايئ احلـــاد 
ـــق  ـــة بالرتاف ـــات املكتظ ـــة الســـاكن يف التجمع ـــاد حرك ـــؤدي ازدي ـــد ي ـــة. وق واحلصب
مـــع ســـوء اإلحصـــاح ونقـــص ميـــاه الـــرب اآلمنـــة إىل انتشـــار األمـــراض املعديـــة. 
ـــط  ـــد وختتل ـــان حتتش ـــميا أن القطع ـــية، وال س ـــن املاش ـــة ب ـــار األوبئ ـــزداد انتش وي

ـــة. ـــاه القليل ـــق املي ـــول مناط ح
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يـــأيت اجلفـــاف يف القـــرن األفريـــي عـــى خلفيـــة أزمـــات متعـــددة جتتـــاح   •
املنطقـــة، ومـــن مضهنـــا الســـودان وجنـــوب الســـودان وأوغنـــدا، مـــا يلـــي 
ـــتجابة.  ـــى االس ـــانية ع ـــات اإلنس ـــدرة املنمظ ـــى ق ـــط ع ـــن الضغ ـــدًا م مزي
وال تـــزال حالـــة التغذيـــة يف جنـــوب الســـودان حرجـــة بســـبب اجمـــاع عوامـــل 
عـــدة يه ضعـــف احملاصيـــل وموجـــات اجلفـــاف والزاعـــات املســـمرة. ويتوقـــع 
بالنتيجـــة أن تـــزداد حالـــة انعـــدام األمـــن الغـــذايئ ســـوءًا يف األهشـــر القادمـــة. ويف 
حالـــة الســـيناريو األســـوأ، حيـــث تتصاعـــد حـــدة القتـــال ويســـمر تقييـــد وصـــول 
ـــة ٥ يف  املنمظـــات اإلنســـانية، ســـزييد احمـــال ظهـــور املجاعـــة يف املنطقـــة )املرحل
ـــداد  ـــدا تقديراهتـــا ألع ـــة أوغن ـــت حكوم ـــد ضاعف ـــل(. وق ـــف املرحـــيل املتاكم التصني
ـــة  ـــاك قراب ـــون خشـــص. وهن ـــة أضعـــاف ليصـــل إىل ١.٦ ملي احملتاجـــن إىل أربع

ـــة. ـــاعدات غذائي ـــة إىل مس ـــودان حباج ـــص يف الس ـــون خش 3.٦ ملي

قـــد يـــؤدي انعـــدام األمـــن الغـــذايئ يف منطقـــة رشق وجنـــوب أفريقيـــا إىل   •
ـــد فرضـــت  ـــاف. وق ـــاح ملواجهـــة اجلف خفـــض خمـــزون الغـــذاء اإلقلـــي املت
تزانيـــا وزامبيـــا قيـــودًا عـــى الصـــادرات بســـبب ضعـــف احملاصيـــل، ورمبـــا حتـــذو 
أوغنـــدا حذومهـــا نتيجـــة تضاعـــف أعـــداد النـــاس الذيـــن يعانـــون مـــن انعـــدام األمـــن 
الغـــذايئ إىل أربعـــة أضعـــاف مؤخـــرًا. ويـــرتك هـــذا األمـــر انعاكســـات كبـــرة عـــى 
املخازيـــن املتوفـــرة عـــى املســـتوى اإلقلـــي الـــي ميكـــن اســـتخدامها ملواجهـــة 
ــانية  ــاعدات اإلنسـ ــن املسـ ــات كبـــرة مـ ــاك رضورة لمكيـ ــيكون هنـ ــاف. وسـ اجلفـ
ـــة،  ـــي القليل ـــرن اإلفري ـــئ الق ـــرب موان ـــا ع ـــا ونقله ـــتوردة جتاري ـــة املس ـــن األغذي وم

ـــا رئيســـيا. ـــح عائق ـــد يصب ـــذي ق ـــر ال األم

OCHA/Dan DeLorenzo
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في عام 2011

ـــرتة ٢٠١٠- ٢٠١١، مثـــة  ـــاف الف ـــن جف ـــا م ـــا أشـــد وأوســـع نطاق ـــة مناخي ـــاف احلالي ـــر موجـــة اجلف ـــن أن أث ـــرمغ م عـــى ال
ـــة: ـــة املوجـــة احلالي ـــك احلـــن مـــن شـــأهنا حتســـن مواجه ـــذ ذل ـــدة وفـــرص نشـــأت من ـــة بيهنـــا، وممارســـات جي ـــروق هام ف

١- استعداد أعى: حتليل وإنذار مبكر أفضل – التحرك املبكر

ختفـــض االســـتجابة املبكـــرة تاكليـــف الفـــرد الواحـــد بنســـبة ٤٠ باملئـــة وســـطيا. وقـــد ســـامه مكتـــب األمم املتحـــدة لتنســـيق   •
الشـــؤون اإلنســـانية يف الصومـــال بوضـــع آليـــة إطـــالق لضـــان العمـــل املبكـــر فـــور جتـــاوز عتبـــة اخلطـــر املتفـــق علهيـــا. 
وعـــى أســـاس هـــذه اآلليـــة، أنشـــأت وزارة التمنيـــة الدوليـــة الربيطانيـــة صنـــدوق طـــوارئ لتأمـــن ١٥ مليـــون دوالر ســـنويا 
لمويـــل العمـــل املبكـــر. وســـاعد ذلـــك عـــى ســـبيل املثـــال يف تقليـــل االحتياجـــات النامجـــة عـــن فيضانـــات ظاهـــرة إل نينـــو 

إىل حـــد كبـــر.

بـــادرت احلكومـــة اإلثيوبيـــة إىل التحـــرك املبكـــر أثنـــاء مواجهـــة ظاهـــرة إل نينـــو يف الفـــرتة ٢٠١٥- ٢٠١٦. فقـــد اشـــرتت   •
ـــاالت  ـــادة للح ـــب قي ـــام ٢٠١٦. وأنشـــأت مكت ـــة ع ـــداد يف بداي ـــاع اإلم ـــول دون انقط ـــون دوالر لتح ـــة بقميـــة ٩٧ ملي أغذي
الطارئـــة )مركـــز تنســـيق( وزودتـــه مبوظفـــن مـــن أديـــس أبابـــا لتعزيـــز قـــدرات االســـتجابة يف إقلـــم عفـــار. مكـــا وجهـــت 

ـــاة الســـاكن. ـــاه بالصهـــارجي إلنقـــاذ حي ـــة لنقـــل املي حكومـــة إقلـــم تيغـــراي أمـــوال التمني

تفاعلـــت منمظـــات غـــر حكوميـــة حمليـــة ودوليـــة مـــع معلومـــات اإلنـــذار املبكـــر عـــرب تكييـــف بـــراجم الصمـــود طويلـــة األمـــد   •
إضافـــة إىل تعبئـــة مـــوارد إضافيـــة ملواجهـــة األثـــر األويل للجفـــاف فـــورًا، وخباصـــة يف املناطـــق النائيـــة.

ـــال  ـــاو اســـرتاتيجية مصـــود مشـــرتكة يف الصوم ـــي ومنمظـــة الف ـــة العامل ـــاجم األغذي ـــت منمظـــة اليونيســـيف وبرن وضع  •
ملســـاعدة املجمعـــات املعرضـــة للخطـــر عـــى محتـــل الصدمـــات بشـــل أفضـــل وتفـــادي اللجـــوء إىل اســـرتاتيجيات ســـلبية 

يف التأقـــم.

ـــا لتقديـــر وحتديـــد توفـــر املـــرايع  وضعـــت منمظـــة الفـــاو نظـــام إنـــذار مبكـــر تنبـــؤي خـــاص بالـــروة احليوانيـــة يف كيني  •
احلاليـــة، والتنبـــؤ بالغطـــاء النبـــايت الصـــاحل للـــريع لفـــرتة ســـتة أهشـــر يف املســـتقبل باســـتخدام بيانـــات مجمعـــة طـــوال 

عقـــود.

اســـُتخدمت مهنجيـــة حتليـــل نظـــم الصمـــود - الـــي وضعهتـــا منمظـــة التعـــاون االقتصـــادي والتمنيـــة يف عـــام ٢٠١٤- يف   •
الصومـــال لـــدمع التخطيـــط املشـــرتك بـــن الـــواكالت، وللحصـــول عـــى موافقـــة احلكومـــة واملنمظـــات التمنويـــة واإلنســـانية 
الريكـــة عـــى املجـــاالت واألنشـــطة ذات األولويـــة، ولتعزيـــز الربـــط بـــن اجلهـــود اإلنســـانية والتمنويـــة ولـــدمع التخطيـــط 

لـــدى اجلهـــات املاحنـــة.

 ،)African Risk Capacity( تـــدمع أدوات المويـــل املســـتندة إىل املخاطـــر أو التوقعـــات )مثـــل: مؤسســـة بنـــاء القـــدرات األفريقيـــة  •
ومرفـــق األمـــن الغـــذايئ )FoodSECuRE( العمـــل املبكـــر قبـــل وقـــوع األزمـــات واملســـاعدة يف بنـــاء قـــدرات الصمـــود. ويف 
الســـنة األوىل مـــن معـــل African Risk Capacity، اشـــرتت مهنـــا أربـــع حكومـــات أفريقيـــة )كينيـــا، موريتانيـــا، النيجـــر 
والســـنغال( تغطيـــة تأمينيـــة ألرضار اجلفـــاف بقميـــة ١٢٩ مليـــون دوالر بلكفـــة بلغـــت ١٧ مليـــون دوالر دفعهتـــا هـــذه 

احلكومـــات عـــى شـــل أقســـاط تأمـــن.

مثـــة اعـــرتاف مزتايـــد بالطبيعـــة متعـــددة القطاعـــات ألزمـــة اجلفـــاف. فميكـــن ألزمـــات األمـــن الغـــذايئ وســـوء التغذيـــة أن   •
تتدهـــور برسعـــة وبشـــل مفاجـــئ. ومواقـــع ظهـــور األوضـــاع احلرجـــة عـــى صعيـــد األمـــن الغـــذايئ، واملـــاء واإلحصـــاح 
ـــى  ـــة ع ـــانية الريك ـــذا الســـبب حتـــرص املنمظـــات اإلنس ـــة. وهل ـــون متطابق ـــد ال تك ـــة ق ـــة أو الصح ـــة، والتغذي والصح
ـــامئ عـــى التجمعـــات يف املناطـــق األشـــد تـــررًا. ـــوى ق ـــل قطـــاع باالعمـــاد عـــى نظـــام أق ـــف ل ـــل خمتل إجـــراء حتلي

ـــة( عـــى  ـــة الرئيســـية )األمم املتحدة/اجلهـــات املاحنة/املنمظـــات غـــر احلكومي ـــن األطـــراف الفاعل مثـــة إمجـــاع واســـع ب  •
ـــو. ـــار غ ـــل أمط ـــار حتلي ـــدم انتظ ـــارشًة وع ـــل مب رضورة العم
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٢-  توسيع الدور القيادي للحكومات وأنمظة االستجابة احلكومية 

ُيقـــدم اجلـــزء األكـــرب مـــن املســـاعدات اإلنســـانية يف إثيوبيـــا بالتعـــاون مـــع مؤسســـات اخلدمـــة احلكوميـــة أو مـــن خالهلـــا،   •
ـــل  ـــرب يف العم ـــد املســـامه األك ـــد بعي ـــة إىل ح ـــت احلكوم ـــرورة. واكن ـــد ال ـــة عن ـــن مؤسســـات إنســـانية دولي ـــدمع م وب
اإلنســـاين، حيـــث قدمـــت ٧٣٥ مليـــون دوالر ملواجهـــة ظاهـــرة إل نينـــو يف الفـــرتة ٢٠١٥-٢٠١٦، وخصصـــت أكـــر مـــن 

٤٧ مليـــون دوالر كدفعـــة أوىل لوثيقـــة االحتياجـــات اإلنســـانية لعـــام ٢٠١٧.

ـــدد احملتاجـــن إىل املســـاعدات اإلنســـانية حبـــدود  ـــل ع ـــا يف تقلي ـــايج يف إثيوبي ـــان اإلنت ـــاجم شـــبكة األم ســـامه برن  •
ـــدام األمـــن الغـــذايئ. وســـاعد  ـــة تعـــاين مـــن انع ـــة إىل ٣٢٣ منطق ـــة أو غذائي ـــات نقدي ـــدمي دفع ـــون نمســـة عـــرب تق ٨ ملي
الربنـــاجم كذلـــك يف شـــق الطـــرق واملســـتجمعات املائيـــة وقرابـــة ٤٣٠٠ غرفـــة مدرســـية. وجنـــح املزارعـــون الذيـــن 
ـــة  تـــرروا مـــن جفـــاف عـــايم ٢٠٠٥ و٢٠١١ وتعافـــوا مبســـاعدة الربنـــاجم، يف ختفيـــض اســـهتالكهم بنســـبة ٢٥ باملئ

ـــن. ـــن اآلخري ـــن املزارع ع

أعلنـــت احلكومـــة الكينيـــة حالـــة الطـــوارئ الوطنيـــة يف موجـــة اجلفـــاف احلاليـــة وخصصـــت مبلـــغ ٩٩ مليـــون دوالر   •
ملواجهـــة هـــذه املوجـــة )أي ٥٠ باملئـــة مـــن االحتياجـــات اإلمجاليـــة(.

ـــة آلالف  ـــات نقدي ـــدمي دفع ـــا، تق ـــة حالي ـــه الثاني ـــو يف مرحلت ـــا، وه ـــان ضـــد اجلـــوع يف كيني ـــاجم شـــبكة األم ـــع برن يتوق  •
الســـاكن املعرضـــن للخطـــر يف مقاطعـــات مشـــال البـــالد القاحلـــة. ويقـــدم الربنـــاجم منوذجـــا جيـــدًا لنظـــام مـــرن وقابـــل 
ـــا. ـــرار تقدميه ـــن اختـــاذ ق ـــا م ـــد أســـبوعن تقريب ـــة بع ـــوال إىل احلســـابات املرصفي ـــل األم ـــو يـــح بتحوي ـــر، فه للتطوي

3-  أنمظة سوق أفضل

ـــك التأمـــن ضـــد  ـــف HARITA( R4 ســـابقا( مســـاعدة يف إدارة املخاطـــر، مبـــا يف ذل ـــادرة مصـــود الري ـــاجم مب ـــدم برن يق  •
أحـــوال الطقـــس، لصغـــار املزارعـــن الذيـــن يعيشـــون عـــى حـــد الكفـــاف. وقـــد بـــدأ مزارعـــون مـــن بيغاشـــياك ديربغينـــت 

ـــاف. ـــة باجلف ـــوال مرتبط ـــي أم ـــاًل بتل ـــراي( فع ـــم تيغ )إقل

ـــرب  ـــدويل. يعت ـــك ال ـــن البن ـــاعدة م ـــي مبس ـــزرايع الوط ـــن ال ـــاجم التأم ـــة يف آذار ٢٠١٦ برن ـــة الكيني ـــت احلكوم أطلق  •
ـــن  ـــة م ـــوم احلكوم ـــة. وســـوف تق ـــة وشـــبه القاحل ـــة القاحل ـــوايش يف األرايض المشالي ـــوق امل ـــرب ســـبب لنف ـــاف أك اجلف
خـــالل برنـــاجم التأمـــن عـــى املـــوايش اجلديـــد بتأمـــن الرعـــاة املعرضـــن خلطـــر اجلفـــاف لـــدى رشاكت تأمـــن خاصـــة. 
وتســـتخدم بيانـــات األمقـــار الصناعيـــة يف تقديـــر توفـــر املـــرايع عـــى األرض وتقـــدمي األمـــوال للرعـــاة عندمـــا تقـــل 
ـــع  ـــر، وُيتوق ـــا وواج ـــاة توراكن ـــن رع ـــة آالف م ـــح مخلس ـــن األول ٢٠١٥ وأتي ـــاجم يف تري ـــد الربن ـــد اعُم ـــا. وق مكياهت
تعمميـــه عـــى مجيـــع أرجـــاء املنطقـــة يف عـــام ٢٠١٧. وتبلـــغ قميـــة األمـــوال الـــي يتوقـــع تقدميهـــا لملزارعـــن يف 

ـــوين دوالر. ـــة ملي ـــة قراب ـــابيع القادم األس

يقـــدر إمجـــايل التحويـــالت املاليـــة يف عـــام ٢٠١٥ مببلـــغ ١,٤ مليـــار دوالر يف الصومـــال وتعـــادل ٢٣ باملئـــة مـــن النـــاجت   •
احملـــيل اإلمجـــايل. مكـــا تنخفـــض لكفـــة هـــذه التحويـــالت بشـــل مزتايـــد. فـــي كينيـــا عـــى ســـبيل املثـــال، اخنفضـــت 

.)M-Pesa( ـــة بعـــد نظـــام الدفـــع الرمقـــي ـــة بنســـبة ٩٠ باملئ ـــة مالي ـــة إرســـال حوال لكف

4- مشاركة منمظات التمنية الفاعلة

قـــدم البنـــك الـــدويل ١٠٠ مليـــون دوالر إىل احلكومـــة اإلثيوبيـــة كمويـــل إضـــايف ملـــروع شـــبكة األمـــان اإلنتـــايج   •
الرابـــع لتوســـيع دمع الشـــبكة ليمشـــل األرس املتـــررة مـــن اجلفـــاف.

ـــه مخـــس ســـنوات  ـــاًل عـــرب احلـــدود مدت ـــا برناجمـــا متاكم ـــا وكيني ـــع حكومـــي إثيوبي ـــاون م ـــت األمم املتحـــدة بالتع أطلق  •
ـــة مرســـابيت يف  ـــول االجمـــايع االقتصـــادي يف مقاطع ـــل الســـالم املســـتدام والتح ـــن أج ـــون دوالر م بقميـــة ٢٠٠ ملي

ـــا. ـــا يف إثيوبي ـــة بوران ـــا ومنطق كيني

وأثنـــاء معاجلـــة أرضار إل نينـــو يف إثيوبيـــا، حجنـــت املنمظـــات التمنويـــة »بتطويـــع« متويلهـــا ملواجهـــة الصدمـــات املفاجئـــة،   •
ـــاة البـــر ومحـــت ســـبل عيهشـــم. ـــة أنقـــذت حي ـــث التلكف ـــة اســـتجابة رسيعـــة وناجعـــة مـــن حي ـــت آلي فاكن
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ـــب يف  ـــا معـــا قري ـــة واقع ـــح املجاع ـــد تصب ق
بعـــض مناطـــق الصومـــال األكـــر تـــرضرًا 
ـــة  ـــادة عاجل ـــا مل حتـــدث زي ـــاف، م ـــن اجلف م
يف املســـاعدات اإلنســـانية. فقـــد كشـــفت وحـــدة حتليـــل األمـــن الغـــذايئ 
والتغذيـــة التابعـــة ملنمظـــة األغذيـــة والزراعـــة )الفـــاو( يف آخـــر حتليـــل أجرتـــه 
ــدر يف ٢  ــة وصـ ــد املجاعـ ــر ضـ ــذار املبكـ ــة اإلنـ ــبكة أنمظـ ــع شـ ــاون مـ بالتعـ
شـــباط ٢٠١٧، أن عـــدد الســـان احملتاجـــن إىل املســـاعدات اإلنســـانية ازداد 

مـــن ٥ ماليـــن يف أيلـــول ٢٠١٦ إىل ٦,٢ مليـــون نمســـة بـــن شـــباط وحزيـــران ٢٠١٧، أي أكـــر مـــن نصـــف 
ـــغ  ـــة شـــديد والبال ـــال املصابـــن بســـوء تغذي ـــزداد العـــدد احلـــايل لألطف عـــدد الســـان. ومـــن املـــرحج أن ي
ـــد تـــرسب  ـــل حباجـــة إىل عـــالج عاجـــل. وق ـــف طف ـــة إىل ٢٧٠ أل ـــل ليصـــل يف األهشـــر املقبل ـــف طف ١٨٥ أل
حـــى اآلن قرابـــة 30 ألـــف طفـــل مـــن الدراســـة يف املناطـــق املتـــرضرة مـــن اجلفـــاف يف إقلـــي أرض البنـــط 

وأرض الصومـــال وحدمهـــا. 

الصــــومال

تكشـــف نتـــاجئ التقريـــر املذكـــور عـــن زيـــادة مهولـــة يف 
أعـــداد الســـاكن الذيـــن يعيشـــون مبســـتوى »األزمـــة« 
و»الطـــوارئ« مـــن انعـــدام األمـــن الغـــذايئ، وقـــد ارتفـــع 
العـــدد مـــن ١.١ مليـــون نمســـة يف األهشـــر الســـتة الفائتـــة 
ـــت  ـــران ٢٠١٧. وجسل ـــباط وحزي ـــن ش ـــون ب إىل ٢.٩ ملي
حماصيـــل مـــومس ديـــر ٢٠١٦ ثـــاين أدىن قميـــة يف إنتـــاج 
ــامق نقـــص  ــذي ُيفـ ــر الـ ــام ١٩٩٥، األمـ ــذ عـ ــوب منـ احلبـ
األغذيـــة واحلصـــول علهيـــا بعـــد مـــومس أمطـــار غـــو ٢٠١٦ 
الســـيئ. وازدادت أســـعار احلبـــوب منـــذ هشـــر تريـــن 
األول وُيتوقـــع أن تواصـــل ارتفاعهـــا حـــى أواســـط عـــام 
ــال،  ــى األطفـ ــة عـ ــورة خاصـ ــك خطـ ــل ذلـ ٢٠١٧. ويشـ
حيـــث بلـــغ انتشـــار ســـوء التغذيـــة احلـــاد العـــام العتبـــة 
احلرجـــة »أكـــر مـــن ١٥ باملئـــة« يف ١٣ مـــن أصـــل 
ـــن  ـــر م ـــاك أك ـــة. وهن ـــة ونازح ـــة ســـاكنية ريفي ٢٧ مجموع
٣.٢ مليـــون نمســـة حباجـــة ماســـة إىل مســـاعدة باملـــاء 
واإلحصـــاح والصحـــة، وُيتوقـــع أن يـــزداد هـــذا العـــدد إىل 

٤.٥ مليـــون نمســـة.

ـــدمي املســـاعدة  وختطـــط املنمظـــات اإلنســـانية الريكـــة لتق
إلنقـــاذ حيـــاة ٥.٥ مليـــون نمســـة. وتهســـم املســـاعدة 
يف زيـــادة وصـــول األرس إىل األغذيـــة، مبـــا يف ذلـــك 
قســـامئ األمـــوال واألغذيـــة املروطـــة وغـــر املروطـــة. 
ــذاء  ــن الغـ ــة مـ ــاعدة متاكملـ ــيقدم الـــراكء مسـ ــا سـ مكـ
ــات  ــراض والوفيـ ــدل األمـ ــل معـ ــاح لتقليـ ــاء واإلحصـ واملـ
بـــن الفتيـــات املعرضـــات للخطـــر والنســـاء احلوامـــل 
ــدمي  ــة إىل تقـ ــال، إضافـ ــان والرجـ ــات، والصبيـ واملرضعـ

ــة. ــة احليويـ ــم وامحلايـ ــات التعلـ ــل خلدمـ عاجـ

وتبـــى امحلايـــة عامـــاًل حيويـــا يف إجـــراءات اجلاهزيـــة 
وجهـــود إنقـــاذ حيـــاة النـــاس. وســـُتعزز خدماهتـــا لتحســـن 
بيئـــة امحلايـــة، ومنـــع املخاطـــر ومواجههتـــا، وتأمـــن 
الوصـــول إىل خدمـــات امحلايـــة املجمعيـــة، وحتســـن 
هيـــالك امحلايـــة يف املناطـــق النائيـــة، وتقـــدمي الـــدمع 
للنازحـــن لتحقيـــق حلـــول دامئـــة. ويف حالـــة األفـــراد 
ــباكت  ــر شـ ــاعد توفـ ــر، يسـ ــة للخطـ ــالت املعرضـ والعائـ

ــة. ــق امحلايـ ــؤ يف حتقيـ ــة للتنبـ ــة وقابلـ ــان مدروسـ أمـ

ـــع املجاعـــة ويتوقـــع  ـــة ملن ـــا إجنـــاز خطـــة معلي وجيـــري حالي
نرهـــا عـــى املوقـــع االلكـــرتوين )www.reliefweb.int( يف 

١٧ شـــباط ٢٠١٧.

185 ألف* 
طفل سيحتاجون 

إلى معالجة من سوء 
التغذية الحاد الوخيم

3.2 مليون
نسمة بحاجة ماسة 

إلى املساعدة باملاء 
واإلصحاح والصحة

* من املتوقع أن يرتفع العدد إلى 945 ألف بحلول حزيران

عـــدد املحتاجيـــن إلـــى مســـاعدات غذائيـــة

6.2 مليون نسمة

عـــدد املســـتهدفين باملســـاعدات الغذائيـــة

5,5 مليون نسمة

األمـــوال املطلوبة بيـــن كانون الثاني وحزيـــران 2017

825 مليون دوالر

لالتـصـال: َجْسنت بريدي، مدير مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
bradyj@un.org :البريد االلكتروني

لتقديم االستشارات واملساهمة في خطة املساعدة اإلنسانية في الصومال 2017، يرجي زيارة الرابط:
http://reliefweb.int/report/somalia/somalia-humanitarian-response-plan-january-december2017-
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يف الوقـــت الـــذي ال تـــزال فيـــه إثيوبيـــا 
ــن  ــة مـ ــات املتبقيـ ــة االحتياجـ تـــاحف لتلبيـ
موجـــة اجلفـــاف ٢٠١٥-٢٠١٦ الناجتـــة عـــن 
ــنوي يف  ــدل السـ ــف ٢٠١٦ دون املعـ ــار خريـ ــاءت أمطـ ــو، جـ ــرة إل نينـ ظاهـ
األجـــزاء اجلنوبيـــة واجلنوبيـــة الرشقيـــة مـــن البـــالد وأدت إىل موجـــة جفـــاف 
ــة، إضافـــة إىل جيـــوب متفرقـــة يف  ــة املنخفضـ جديـــدة يف املناطـــق الرعويـ
ـــك حباجـــة إىل  ـــون خشـــص نتيجـــة لذل ـــة ٥.٦ ملي ـــات قراب ـــالد. وب أحنـــاء الب

ـــل وامـــرأة  ـــون طف ـــك ٢.٧ ملي ـــك، هنال ـــا عـــام ٢٠١٧. عـــالوة عـــى ذل ـــة يف إثيوبي ـــة طارئ مســـاعدات غذائي
ـــون نمســـة حباجـــة إىل مســـاعدة للوصـــول إىل  ـــة، و٩.٢ ملي ـــة تمكيلي حامـــل ومرضـــع حباجـــة إىل تغذي
ميـــاه قابلـــة للـــرشب، و١.٩ مليـــون أرسة حباجـــة إىل مســـاعدة ملواشـــهم، و3٠٠ ألـــف طفـــل  بعمـــر بـــن 

٦ و٥٩ هشـــرًا حباجـــة إىل معاجلـــة مـــن ســـوء التغذيـــة احلـــاد الوخـــم يف عـــام ٢٠١٧.

إثــيــوبــيــا

تعمـــل احلكومـــة اإلثيوبيـــة مـــع الـــراكء العاملـــن يف املجـــال 
ـــة  ـــام ٢٠١٧ عـــى اعطـــاء األولوي ـــن ع اإلنســـاين يف النصـــف األول م
لملناطـــق املتـــررة مـــن موجـــة اجلفـــاف اجلديـــدة يف جنـــوب البـــالد 
ـــا:  ـــر إحلاح ـــات األك ـــن االحتياج ـــف مض ـــريق. وُصنِّ ـــا ال وجنوهب
الغـــذاء، التغذيـــة، املـــاء، اإلحصـــاح، خفـــض أعـــداد رؤوس املاشـــية 
ــوم الـــراكء  ــم. ويقـ ــال والتعلـ ــة األطفـ ــة، محايـ ــا، الصحـ وتغذيهتـ
مبعاجلـــة االحتياجـــات اخلاصـــة لملجمعـــات الرعويـــة املتنقلـــة وتأمـــن 
الرعايـــة التغذويـــة الاكملـــة واخلدمـــات الصحيـــة، مبـــا يف ذلـــك الصحـــة 
اإلجنابيـــة. وعـــى املنـــوال نفســـه، جيـــري اســـتخدام اخلدمـــات املتنقلـــة 
املرنـــة لمكـــن النازحـــن نتيجـــة اجلفـــاف مـــن الوصـــول إىل خدمـــات، 
اكلصحـــة والتغذيـــة، وخباصـــة حيمثـــا تكـــون املجمعـــات املضيفـــة غـــر 
قـــادرة عـــى تلبيـــة احتياجـــات أعـــداد إضافيـــة مـــن النـــاس. مكـــا جيـــري 

ـــة تعلميهـــم. تقـــدمي الـــدمع لمكـــن األطفـــال مـــن مواصل
وســـوف تضمـــن احلكومـــة والـــراكء الوصـــول إىل ميـــاه قابلـــة للـــرب 
إىل جانـــب أنشـــطة تـــروجي النظافـــة العامـــة بغيـــة تقليل انتشـــار وتفي 
األمـــراض يف املجمعـــات املتـــررة. ويف الوقـــت نفســـه، ستســـاعد 
اإلدارة املوســـعة حلـــاالت األمـــراض املتعـــددة يف املناطـــق النائية والربط 

مـــع أنمظـــة املراقبـــة يف احلـــد مـــن أثـــر تفـــي األمـــراض.

وتواصـــل احلكومـــة، بـــدمع مـــن عـــدد كبـــر مـــن رشاكء التمنيـــة، 
تقـــدمي دفعـــات نقديـــة وعينيـــة لقرابـــة ٧.٩ مليـــون مســـتفيد مـــن 
برنـــاجم شـــبكة األمـــان اإلنتـــايج يف عـــام ٢٠١٧، مبـــن فهيـــم ٢.٢ 
ـــه دمع  مليـــون مســـتفيد تقريبـــا يف إقلـــي صومـــايل وعفـــار. وُيوجَّ
الربنـــاجم إىل األرس الفقـــرة والـــي تعـــاين مـــن انعـــدام األمـــن 
الغـــذايئ. وتـــح التعديـــالت الـــي أدخلـــت عـــى نخستـــه الرابعـــة 
بضـــم أرس غـــر ممشولـــة بالربنـــاجم لدهيـــا أطفـــال مصابـــن بســـوء 

تغذيـــة معتـــدل أو حـــاد باعتبـــارمه مســـتفيدين مؤقتـــا مـــن الربنـــاجم.
وملســـاعدة الرعـــاة يف التخفيـــف مـــن اخلســـائر يف املـــوايش، تمشـــل 
خطـــة عـــام ٢٠١٧ أيضـــا مجموعـــة اكملـــة من املشـــاريع إلغاثـــة املوايش 
)توزيـــع األعـــالف، والصحـــة احليوانيـــة، وختفيف أعـــداد رؤوس املاشـــية 
بذحبهـــا لزيـــادة دخـــل الرعـــاة وتأمـــن أغذيـــة غنيـــة بالربوتـــن للســـاكن 
ـــو مـــوحض يف  ـــذايئ(، مكـــا ه ـــن الغ ـــدام األم ـــن انع ـــون م ـــن يعان الذي
ـــة بشـــأن مشـــاريع  ـــي وضعهتـــا وزارة الزراع ـــة ال اإلرشـــادات الوطني

إغاثـــة املـــوايش يف املناطـــق الرعويـــة اإلثيوبيـــة )٢٠٠٨(. 
ـــد  ـــالل اجلـــاف املمت ـــومس جي ـــه يف م ـــاف ذروت ـــغ اجلف ـــع أن يبل ويتوق
بـــن اكنـــون األول وآذار، والـــذي يـــرحج أن يـــؤدي إىل تدهـــور حـــاد 
يف الـــروط اجلمسيـــة لملـــوايش، ويؤثـــر عـــى إنتـــاج احلليـــب واحلالة 
التغذويـــة لـــألرس املعمـــدة عـــى املـــوايش لتأمـــن غذاهئا ودخلهـــا. لذلك 
ســـيم دمع املســـاعدة يف مـــومس اجلفـــاف بأغذيـــة تمكيليـــة تســـتند إىل 
حفوصـــات منتمظـــة تضمـــن الوصـــول إىل الفـــات األكـــر هشاشـــةً.

ــم، وزاد  ــال بالتعلـ ــق األطفـ ــى حـ ــا عـ ــاف أيضـ ــر اجلفـ ــد أثـ وقـ
املخاطـــر عـــى محايـــة الطفـــل. حيـــث أغلقـــت ٤٤٢ مدرســـة أبواهبـــا 
عـــى األقـــل ورمبـــا تغلـــق ٣٣٤ مدرســـة أخـــرى يف األســـابيع املقبلـــة 

ـــاف. ـــرات اجلف بســـبب تأث
وســـوف تقـــوم احلكومـــة واملنمظـــات الريكـــة بإعـــداد خطـــة مواجهـــة 
واســـعة النطـــاق إذا تأخـــر مـــومس أمطـــار بيلـــغ الربيعيـــة لعـــام 
٢٠١٧ أو جـــاء عـــى حنـــو غـــر منتظـــم، مكـــا توقعـــت مؤخـــرًا واكلـــة 

ـــة. ـــة الوطني األرصـــاد اجلوي

2.7 مليون 
طفل دون سن الخامسة/امرأة 

حامل ومرضع يتوقع أنهم 
بحالة سوء تغذية متوسطة

500 ألف 
أسرة ستكون بحاجة

 إلى دعم أساسي 

1.9 مليون
أسرة ستكون بحاجة 

إلى دعم املواشي

عـــدد املحتاجيـــن إلـــى مســـاعدات غذائيـــة

5,6 مليون نسمة

عـــدد املســـتهدفين باملســـاعدات الغذائيـــة

5,6 مليون نسمة

لعـــام 2017 الـمطــلــــــــــــــــوبة  األمــــــــــوال 

948 مليون دوالر

لالتـصـال:بول هانديل، مدير مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف إثيوبيا
handleyp@un.org :البريد االلكتروني

للقراءة واملساهمة في وثيقة االحتياجات اإلنسانية في إثيوبيا 2017، يرجي زيارة الرابط:
http://reliefweb.int/report/ethiopia/ethiopia-humanitarian-requirements-document-17-january2017-

مليونان
طفل تستهدفهم 
التغذية املدرسية

300 ألف
طفل دون سن الخامسة 

بحاجة إلى معالجة من سوء 
التغذية الحاد الوخيم

9.2 مليون
نسمة سيكونون بحاجة إلى 
دعم باملاء واإلصحاح والصحة
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أعلنـــت احلكومـــة الكينيـــة يف ١٠ شـــباط 
ــة  ــبب موجـ ــة بسـ ــوارئ الوطنيـ ــة الطـ حالـ
ــل 4٧  ــن أصـ ــب ٢3 مـ ــاف الـــي تصيـ اجلفـ
مقاطعـــة يف البـــالد. فقـــد ارتفـــع عـــدد الســـان الذيـــن يعانـــون مـــن انعـــدام 
األمـــن الغـــذايئ مـــن ١.3 مليـــون نمســـة إىل ٢.٧ مليـــون نمســـة، أي أكـــر 
ـــل وأم حامـــل ومرضـــع مـــن ســـوء  مـــن الضعـــف. ويعـــاين حنـــو 3٥٧,٢٨٥ طف
التغذيـــة احلـــاد. ويظهـــر آخـــر مســـح للتغذيـــة أن معـــدالت ســـوء التغذيـــة 

احلـــاد العـــام يف ثـــالث مناطـــق )يه مشـــال توراكنـــا، مشـــال هـــور »مرســـابيت«، مانديـــرا( جتـــاوزت 
حـــد 3٠ باملئـــة، بيمنـــا تـــراوح هـــذه املعـــدالت يف ســـت مناطـــق أخـــرى )يه وســـط وجنـــوب وغـــرب 
ـــذرة  ـــاج ال ـــة. واخنفـــض إنت ـــن ١٥ و٢٩ باملئ ـــو( ب ـــوت »بارينغـــو«، إيزيول ـــا، لزياميـــس، رشق بوك توراكن
يف املناطـــق الســـاحلية بنســـبة ٩٩ باملئـــة مقارنـــة باملتوســـط طويـــل األمـــد. ويضطـــر الســـان إىل الســـفر 
مســـافات بعيـــدة للحصـــول عـــى املـــاء. فـــي بارينغـــو عـــى ســـبيل املثـــال، متـــي العائـــالت ثالثـــة 
أضعـــاف املســـافة الـــي اكنـــت متشـــها يف العـــادة. وتتعـــرض املجمتعـــات الرعويـــة يف املناطـــق القاحلـــة 
وشـــبه القاحلـــة خلســـارة مواشـــها، إذ تفيـــد التقاريـــر عـــن نفـــوق أعـــداد كبـــرة مـــن احليوانـــات يف 
مقاطعـــات توراكنـــا ومرســـابيت وســـامبورو ومانديـــرا. وتشـــر بيانـــات مجعهـــا اليونيســـيف مـــن عـــرش 
ــة ودور  ــدارس االبتدائيـ ــون إىل املـ ــودا يذهبـ ــل مل يعـ ــف طفـ ــو ١٧٥ ألـ ــات متـــرضرة إىل أّن حنـ مقاطعـ

احلضانـــة، بســـبب تأثـــرات اجلفـــاف أساســـا.

كــيـــنــيـــا

وتســـمر خطـــة احلكومـــة ملواجهـــة اجلفـــاف مـــن تريـــن 
 ٢٠٨ إىل  وحتتـــاج   ،٢٠١٧ متـــوز  إىل   ٢٠١٦ الثـــاين 
ـــن مـــن  ـــون نمســـة مترري ـــون دوالر ملســـاعدة ٢.٧ ملي ملي
ـــة  ـــة ٤٨ باملئ ـــدمي قراب ـــة بتق ـــد الزتمـــت احلكوم ـــاف. وق اجلف
مـــن هـــذه االحتياجـــات )أي ٩٩ مليـــون دوالر(، تاركـــًة جفـــوة 
يف المويـــل قميهتـــا ١٠٩ مليـــون دوالر حـــى هشـــر متـــوز. 
ـــاء واإلحصـــاح،  ـــذايئ، وامل ـــن الغ ـــز اخلطـــة عـــى األم وترك
والصحـــة والتغذيـــة، واألمـــن والســـم، والزراعـــة والـــروة 

ـــم. ـــة، والتعل احليواني

 ٢٠١٧ الثـــاين  اكنـــون  احلكومـــة يف هشـــر  وشـــلكت 
ـــانية  ـــواكالت اإلنس ـــة وال ـــن احلكوم ـــة مشـــرتكة ب ـــة فني جلن
لتنســـيق أمعـــال مواجهـــة اجلفـــاف عـــى املســـتوى الوطـــي 
ومســـتوى املقاطعـــات. وهتـــدف هـــذه اللجنـــة إىل معاجلـــة 

حتديـــات التنســـيق وإدارة املعلومـــات وإعـــداد التقاريـــر.

ويف هـــذه األثنـــاء، يدعـــو االحتـــاد الـــدويل مجلعيـــات 
الصليـــب األمحـــر واهلـــالل األمحـــر إىل تأمـــن ٩ ماليـــن 
دوالر ملســـاعدة مجعيـــة الصليـــب األمحـــر الكينيـــة يف 
ــالل  ــة خـ ــف نمسـ ــدمع إىل ٣٤٠ ألـ ــاعدة والـ ــدمي املسـ تقـ
ـــدمي  ـــي تق ـــة العامل ـــاجم األغذي ١٢ هشـــرًا. مكـــا يواصـــل برن
الـــدمع املعتـــاد لتلبيـــة االحتياجـــات احلـــادة مـــن األغذيـــة 

ــد  ــاجم إىل سـ ــع الربنـ ــة. ويتطلـ ــف نمسـ ــة ٣٠٠ ألـ لقرابـ
ــة ٣٥٠  ــدى قرابـ ــان( لـ ــة )آذار - نيسـ ــص يف األغذيـ النقـ
ألـــف نمســـة يف برنـــاجم القتنـــاء املمتلـــاكت )الغـــذاء مقابـــل 
العمـــل(. وتســـهتدف منمظـــة اليونيســـيف معاجلـــة ٨٣,٤٣٨ 
ــوز  ــذ متـ ــم. ومنـ ــاد الوخـ ــة احلـ ــوء التغذيـ ــن سـ ــاًل مـ طفـ
٢٠١٦، رصفـــت اهليئـــة الوطنيـــة إلدارة اجلفـــاف حنـــو 
ـــل  ـــن أج ـــررة م ـــة مت ـــن مقاطع ـــون دوالر لعري ٢.٥ ملي
متويـــل جفـــوات التدخـــل. وقدمـــت وزارة التمنيـــة الدوليـــة 
الربيطانيـــة حتويـــالت نقديـــة عـــرب برنـــاجم شـــبكة األمـــان 
ضـــد اجلـــوع إىل ٩,٨٣٦ أرسة إضافيـــة يف مرســـابيت يف 

الفـــرتة بـــن اكنـــون األول والثـــاين.

ويمكـــن أحـــد أمه التحديـــات املبـــارشة يف انقطـــاع إمـــدادات 
األغذيـــة التمكيليـــة بســـبب تأخـــر وزارة الصحـــة يف رشاء 
األغذيـــة التمكيليـــة واملدمعـــة اجلاهـــزة لالســـتخدام والـــي 
ُعلقـــت منـــذ أوائـــل هشـــر اكنـــون األول. ويســـاعد برنـــاجم 
ـــن  ـــة يف تأم ـــي ومنمظـــة اليونيســـيف احلكوم ـــة العامل األغذي
ــاين يف أن  ــدي الثـ ــل التحـ ــارات أرسع للـــراء. ويمثـ خيـ
التقديـــرات تشـــر إىل أن بـــراجم التغذيـــة املدرســـية يف 
غالبيـــة مـــدارس الطفولـــة املبكـــرة واملـــدارس االبتدائيـــة مل تعـــد 
تتلـــى األغذيـــة، مـــا أســـفر عـــن اخنفـــاض معـــدالت التجسيـــل 
والـــدوام، وزاد املخـــاوف املتعلقـــة حبايـــة هـــؤالء األطفـــال.

عـــدد املحتاجيـــن إلـــى مســـاعدات غذائيـــة

2,7 مليون نسمة

عـــدد املســـتهدفين باملســـاعدات الغذائيـــة

2,7 مليون نسمة

األموال املطلوبة بين تشرين الثاني 201٦ وتموز 2017

 208 مليون دوالر

لالتـصـال: جميس أودور، اهليئة الوطنية إلدارة اجلفاف
james.oduor@ndma.go.ke:البريد االلكتروني
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ماذا لو... 
عجزنا عن االستجابة؟

ـــرن  ـــاف يف الق ـــة اجلف ـــاعدة ملواجه ـــدمي املس ـــة وتق ـــوال الالزم ـــع األم ـــن مج ـــانية ع ـــرباجم اإلنس ـــات وال ـــزت املنمظ إذا جع
اإلفريـــي...

ـــن،  ـــان املترضري ـــات الس ـــي احتياج ـــتوى يل ـــال إىل مس ـــانية يف الصوم ـــاعدات اإلنس ـــل املس ـــن تص ١- ل
وســـيتعذر تـــاليف املجاعـــة يف بعـــض املناطـــق األشـــد تـــرضرًا مـــن اجلفـــاف يف البـــالد. ومثـــة تشـــابه يدعـــو 
ـــف نمســـة، مكـــا أن  ـــاة ٢٦٠ أل ـــام ٢٠١١ وأودت حبي ـــة ع ـــي أدت إىل جماع ـــروف ال ـــن والظ ـــن الوضـــع الراه ـــق ب للقل

ـــرة اخلطـــر. ـــون مضـــن دائ ـــن الســـاكن يف هـــذه املوجـــة يقع ـــر م نســـبة أكـــرب بكث

٢- لـــن تصـــل املســـاعدات اإلنســـانية إلنقـــاذ أكـــر مـــن ١٢.٨ مليـــون نمســـة يعانـــون مـــن انعـــدام شـــديد يف 
األمـــن الغـــذايئ موزعـــن بـــن إثيوبيـــا وكينيـــا والصومـــال وأوغنـــدا، وســـيتعرضون ملخاطـــر بلـــوغ درجـــة 

أشـــد مـــن انعـــدام األمـــن الغـــذايئ.

ـــأرضار ال  ـــة ب ـــوت أو اإلصاب ـــر امل ـــة شـــديد خلط ـــن بســـوء تغذي ـــل مصاب ـــف طف ـــة ٦٠٠ أل ـــرض قراب ٣- يتع
ميكـــن عالجهـــا عـــى حصهـــم العقليـــة واجلســـدية يف إثيوبيـــا وكينيـــا والصومـــال، مـــا يضعـــف قدرهتـــم 

عـــى التعلـــم وعـــى المنـــو يف مرحلـــة البلـــوغ.

٤- حنـــو ١٤.٢ مليـــون نمســـة يف إثيوبيـــا وكينيـــا والصومـــال لـــن يصلـــوا إىل ميـــاه قابلـــة للـــرشب. وســـيؤدي 
ذلـــك إىل ارتفـــاع كبـــر يف معـــدالت ســـوء التغذيـــة وزيـــادة يف طـــول فـــرتة املعاجلـــة مـــن ســـوء التغذيـــة احلـــاد الوخـــم، 

نظـــرًا لالرتبـــاط بـــن ســـوء التغذيـــة واإلهســـال واملالريـــا.

ـــا  ـــد هشـــدت أفريقي ـــم. فق ـــن التعل ـــا ســـينقطعون ع ـــا وكيني ـــال وإثيوبي ـــل يف الصوم ـــن طف ـــة ٦ مالي ٥- قراب
تارخييـــا اخنفاضـــا يف معـــدالت التجسيـــل يف املـــدارس بنســـبة ٢٠ باملئـــة يف املناطـــق املتـــررة باجلفـــاف، وقـــد يكـــون 
ـــد، واالجتـــار هبـــم  ـــة، وللتجني ـــروط معـــل مؤذي ـــال معرضـــن ل ـــدالت احلضـــور أعـــى. وســـُيرتك األطف ـــر عـــى مع األث

ـــَزم أقـــل مبعـــدل ١.١ ســـنة. ـــدرايس لألطفـــال املصابـــن بالتق ـــل ال واســـتغالهلم. إن التحصي

٦- ســـهلك معظـــم قطعـــان املاشـــية مـــا ســـيؤدي إىل فاقـــة شـــديدة وانعـــدام حـــاد يف األمـــن الغـــذايئ ويدفـــع 
ـــن ســـنتن  ـــر ب ـــان فسيســـتغرق األم ـــو جنـــا نصـــف القطع ـــدن. وحـــى ل ـــريع للهجـــرة إىل امل ـــى ال األرس املعمـــدة ع
وأربـــع ســـنوات عـــى األقـــل لتتعـــاىف األرس املعمـــدة عـــى الـــريع والزراعـــة والـــريع معـــا. وتظهـــر جتـــارب املجاعـــات 
ـــة عقـــد مـــن الزمـــن يك تســـتعيد  ـــة أن معظـــم األرس الفقـــرة باملمتلـــاكت حتتـــاج إىل قراب ـــا الرقي الســـابقة يف أفريقي

ـــة. ـــل املجاع ـــت هيلع قب ـــا اكن ـــوايش إىل م ـــن امل ممتلاكهتـــا م

٧- يفتقـــر أكـــر مـــن مليـــوين الجـــئ وقرابـــة ٢.١ مليـــون نـــازح إىل امحلايـــة واملســـاعدة يف تأمـــن االحتياجات 
األساســـية. إضافـــة إىل ذلـــك، فـــإن انفصـــال العائـــالت عـــن بعضهـــا ســـيؤدي إىل زيـــادة املخاطـــر واهلشاشـــة.

٨- ســـيكون قرابـــة ٧٥ ألـــف خشـــص متوقـــع عودهتـــم إىل الصومـــال مـــن كينيـــا يف عـــام ٢٠١٧ عرضـــة خلطـــر 
االنضـــام إىل خممّيـــات النازحـــن يف الصومـــال أو خممّيـــات الالجئـــن يف املنطقـــة إذا مل يـــم تأمـــن 

ـــول مســـتدامة إلدماجهـــم يف املجمعـــات املضيفـــة. حل

ـــل الزراعـــة  ـــدة املـــدى ال رجعـــة فهـــا. فـــي الـــدول املتـــررة مـــن اجلفـــاف، تش ٩- ســـيرك اجلفـــاف آثـــارًا بعي
ـــا.  ـــة بأمكله ـــى اقتصـــادات املنطق ـــل ع ـــذا ســـيؤثر ســـوء احملاصي ـــاجت احملـــيل اإلمجـــايل، ول ـــي يف الن مســـامه رئي
مكـــا ســـيضطر األطفـــال إىل تـــرك مدارهســـم، وخباصـــة الفتيـــات اللـــوايت خيـــرسن التعلـــم وجيـــربن عـــى الـــزواج املبكـــر 
ـــل  ـــراط يف العم ـــايع واالخن ـــوع االجم ـــى الن ـــامئ ع ـــف الق ـــية للعن ـــار النفس ـــل يف األرس. إن اآلث ـــز الدخ ـــة جع ملواجه
اجلنـــي التجـــاري كآليـــة ســـلبية للتأقـــم قـــد تســـمر لزمـــن طويـــل. وتظهـــر جتـــارب املجاعـــات الســـابقة تراجـــع احمـــال 
ـــة ســـنويا. ـــؤدي إىل خســـارة يف الدخـــل بنســـبة ٣ باملئ ـــا ي ـــدايئ، م ـــم االبت ـــال دون معـــر ٣٦ هشـــرًا تعلميه أن يمكـــل األطف
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كيف تساهم 
في اإلغاثة اإلنسانية في القرن األفريقي

املساهمة في خطط الطوارئ واإلغاثة االستراتيجية
للقراءة واملسامهة يف خطط اإلغاثة لعام ٢٠١٧ يف البلدان املتررة من اجلفاف يف القرن األفريي، يرىج زيارة:

http://reliefweb.int/report/ethiopia/ethiopia-humanitarian-requirements-document-17-january-2017 :إثيوبيا
الصومـــال: جيـــري حاليـــا إعـــداد خطـــة معليـــة ملنـــع املجاعـــة ومـــن املتوقـــع أن تصـــدر يف ١٧ شـــباط ٢٠١٧ وتنـــر عـــى 

 www.reliefweb.int :الرابـــط التـــايل

للتبرع عبر الصناديق متعددة األطراف في كل بلد
هنالك صناديق مجلع املسامهات يف لك من إثيوبيا والصومال، ويه الصندوق اإلنساين إلثيوبيا والصندوق اإلنساين 

للصومال. ومثة كذلك صناديق متعددة املاحنن تقدم لملنمظات اإلنسانية متوياًل رسيعا ومرنا مضن الدول ملواجهة جفوات 
المويل الكبرة يف أمعال اإلغاثة اإلنسانية األساسية، ولتلبية االحتياجات امللحة برسعة يف حاالت الطوارئ.

ملزيد من املعلومات عن الصناديق متعددة األطراف يف لك بلد، ميكن زيارة:

http://www.unocha.org/ethiopia/ethiopia-country-based-pooled-funds/ethiopia-humanitarian-fund :إثيوبيا

 http://www.unocha.org/somalia/common-humanitarian-fund :الصومال

ehf-eth@un.org :وملعرفة املزيد عن الصندوق اإلنساين إلثيوبيا، يرىج املراسلة عى الربيد االلكرتوين

SHFSomalia@un.org :وملعرفة املزيد عن الصندوق اإلنساين للصومال، يرىج املراسلة عى الربيد االلكرتوين

للتبرع عبر صندوق األمم املتحدة املركزي لالستجابة الطارئة
يقـــدم الصنـــدوق متويـــاًل مبدئيـــا رسيعـــا ألمعـــال اإلنقـــاذ يف بدايـــة حـــاالت الطـــوارئ وللعمليـــات اإلنســـانية األساســـية 
ضعيفـــة المويـــل يف األزمـــات طويلـــة األجـــل. ويتلـــى الصنـــدوق الـــذي يديـــره مكتـــب األمم املتحـــدة لتنســـيق الشـــؤون 
اإلنســـانية املســـامهات مـــن جهـــات ماحنـــة خمتلفـــة، ويه حكومـــات مبعمظهـــا، إال أنـــه يتلـــى املســـامهات أيضـــا مـــن رشاكت 
ـــدوق واحـــد ليـــم اســـتخدامها  ـــراد. وتذهـــب هـــذه املســـامهات مجيعهـــا إىل صن ـــة وأف ـــات خري خاصـــة ومؤسســـات ومجعي
ـــل مـــن  ـــون دوالر ل ـــن عـــايم ٢٠٠٦ و٢٠١٧ حنـــو ٦٦١ ملي ـــدوق ب ـــدم الصن ـــد ق ـــامل. وق ـــات أيمنـــا وقعـــت يف الع يف األزم

ـــة. ـــاذ العاجل ـــة احتياجـــات اإلنق ـــا والصومـــال لتلبي ـــا وكيني إثيوبي

ملعرفـــة املزيـــد عـــن صنـــدوق األمم املتحـــدة املركـــزي لالســـتجابة الطارئـــة وكيفيـــة التـــربع، يـــرىج زيـــارة املوقـــع االلكـــرتوين 
 ]www.unocha.org/cerf/our-donors/how-donate[ :للصنـــدوق عـــى الرابـــط

املساعدات العينية
ـــة بـــدالً مـــن العينيـــة ملواجهـــة الكـــوارث والطـــوارئ، مـــن  حتـــث األمم املتحـــدة اجلهـــات املاحنـــة عـــى تقـــدمي التربعـــات النقدي
ـــة أكـــر مـــن غرهـــا. فـــإذا مل يكـــن بإماكنـــم  ـــة املطلوب ـــة، ولضـــان تأمـــن توفـــر مـــواد اإلغاث ـــادة الرسعـــة واملرون أجـــل زي

.]logik@un.org[ :ـــد االلكـــرتوين ـــة، يـــرىج املراســـلة عـــى الربي ســـوى تقـــدمي مســـامهات عيني

تسجل التبرعات والتنويه إليها
ـــذي  ـــة )Financial Tracking Service( ال ـــة املالي ـــب املتابع ـــإدارة مكت ـــب األمم املتحـــدة لتنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية ب ـــوم مكت يق
ـــة، ومتعـــددة األطـــراف أو  ـــة، وعيني ـــن عهنـــا واملخصصـــة حلـــاالت الطـــوارئ )نقدي يجســـل اكفـــة املســـامهات اإلنســـانية املعل
ثنائيـــة(. واهلـــدف مـــن ذلـــك هـــو التنويـــه إىل كـــرم اجلهـــات املاحنـــة واإلعـــالن عنـــه وإظهـــار مجمـــل املبالـــغ املتاحـــة للمويـــل 
ومقـــدار النقـــص يف املـــوارد يف املناشـــدات اإلنســـانية. ويـــرىج إبـــالغ مكتـــب املتابعـــة املاليـــة عـــن مســـامهاتم، ســـواء عـــرب 
ـــالل الرابـــط:  ـــن خ ـــت م ـــرب االنرتني ـــامهة ع ـــر املس ـــرب تقري ـــايل ]fts@un.org[، أو ع ـــرتوين الت ـــد االلك ـــلة عـــى الربي املراس

.http://fts.unocha.org
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مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية - املكتب اإلقلي جلنوب ورشق أفريقيا
 http://www.unocha.org/southern-eastern-africa

 https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/eastern-africa
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/southern-eastern-africa


