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جدول المحتويات
 تم إعداد هذا التقرير مع الشركاء في المجالين اإلنساني واإلنمائي لكي تسترشد به جهود التأهب واإلجراءات المبكرة

 والمناصرة، ولتخفيف وإدارة المخاطر اإلنسانية في منطقة القرن األفريقي والبحيرات الكبرى. والدول المشمولة في هذه
 المنطقة هي: بوروندي وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا ورواندا والصومال وجنوب السودان والسودان وأوغندا. إنه يقدم

 تحليل اتجاهات لمدة ستة أشهر من أكتوبر 5102 إلى مارس 6102 وتوقعات من أبريل إلى يونيو 6102. وهو التقرير الثالث
 في هذه السلسلة، وُيقدم تحديثاً لتقرير السيناريو السابق الذي ُنشر في أكتوبر 5102. تم استعراض التقرير في اجتماع الفريق

 اإلقليمي للشركاء في مجال العمل اإلنساني لشرق أفريقيا )AE TPHR( في نيروبي يوم 11 أبريل 6102، مع المنسق المقيم
 ومنسق الشؤون اإلنسانية في المنطقة، والمديرين اإلقليميين للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، والجهات المانحة وشركاء

  التنمية.

ملخص تنفيذي
تحليل االتجاهات )أكتوبر 5102 - مارس 6102(

 تدهور الوضع اإلنساني في األقليم  بشكل ملحوظ منذ شهر أكتوبر نتيجة الستمرار الصدمات المناخية واالقتصادية، وتصاعد
 مستوى النزاع. منذ أكتوبر 5102، زاد عدد الناس الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية الشديد في المنطقة

 )مرحلتي األزمة والطوارئ - المرحلتين 3 و4 من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي( من 2.81 مليون إلى 94.91
 مليون شخص. وأدى تطور األوضاع في إثيوبيا، التي عانت من أسوأ موجة جفاف منذ عقود، إلى ارتفاع عدد األشخاص الذين

يحتاجون إلى مساعدات غذائية في البالد من 2.8 مليون إلى 2.01 مليون شخص في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 5102.
 إن الدافع األساسي وراء تدهور الوضع اإلنساني هو ظاهرة النينيو العالمية التي كان لها تأثير كبير على أجزاء من السودان
 وجيبوتي وشمال الصومال، وعلى األخص في المناطق الشمالية الشرقية من إثيوبيا؛ وتصاعد العنف في أجزاء من السودان

 وجنوب السودان والصومال وبوروندي؛ والصدمات االقتصادية، بما في ذلك انخفاض أسعار النفط العالمية وزيادة أسعار
المواد الغذائية التي أدت إلى تفاقم مواطن الضعف المزمنة القائمة.

 كانت آثار الفيضانات الناجمة عن ظاهرة النينيو جنوب خط االستواء أقل من المتوقعة، إال أنها ساهمت في الزيادة الكبيرة في
 تفشي األمراض المنقولة عن طريق المياه، بما في ذلك الكوليرا وغيرها من أمراض اإلسهال. تم اإلبالغ عن أسوأ حاالت

 تفشي الكوليرا منذ تسعينيات القرن الماضي في تنزانيا وكينيا وإثيوبيا - وتم اإلبالغ عن 000,13 حالة إصابة بالحصبة في
 إثيوبيا وحدها خالل عام 5102. وفي بوروندي، تم اإلبالغ عن حوالي 934,851,1 حالة مالريا و025 حالة وفاة خالل
 الفترة من يناير حتى منتصف فبراير 6102، أي أكثر من ضعف العدد المسجل في نفس الفترة المشمولة بالتقرير من عام

 5102. ويعمل عبء المرض في كثير من هذه البلدان على تعريض الجهاز المناعي لألشخاص الذين يتعايشون مع فيروس
 نقص المناعة البشرية لمزيد من الخطر، وتسريع تقدم العدوى االنتهازية التي تؤدي إلى اإلصابة الفعلية بمرض اإليدز.
 وباإلضافة إلى حاالت متفرقة من التهاب السحايا وأعداد مرتفعة بشكل غير عادي من حاالت تفشي المالريا في جنوب

السودان، فإن الزيادة في األمراض المعدية والمنقولة عن طريق المياه هي أيضاً مؤشرات محتملة على عواقب تغير المناخ.
 في الفترة مابين أكتوبر 5102 ومارس 6102، نزح اكثر من 000,024 شخص في المنطقة، ويرجع ذلك في المقام األول

 إلى الصراعات والعنف، جنباً إلى باألضافة الي الكوارث الطبيعية، بما في ذلك أكثر من 000,26 شخص فروا الى الدول
المجاورة.

  في جنوب السودان، امتدت معظم أحداث العنف المتركزة في منطقة أعالي النيل الكبرى منذ عام 3102 إلى مناطق اجديدة -
 غرب االستوائية )مندري ويامبيو(، وغرب بحر الغزال )المنطقة المحيطة بمدينة واو(. وقد أدت هذه االضطرابات المتنامية
 في أجزاء من جنوب السودان، جنباً إلى جنب مع انعدام األمن الغذائي المتزايد، إلى فرار حوالي 000,83 شخص إلى شرق
 وجنوب دارفور منذ نهاية يناير. ومن بين هؤالء، وصل 000,52 إلى مخيم خور عمر في شرق دارفور، ووصل 000,11

 إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، و000,7 إلى جمهورية أفريقيا الوسطى غير المستقرة - وكلتاهما من البلدان المضيفة
 الجديدة. وتكافح إثيوبيا نفسها - التي تستضيف أكبر عدد من الالجئين في األقليم  )170,137 اعتباراً من فبراير 6102( -
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للتعامل مع كارثة إنسانية وشيكة في أعقاب ظاهرة النينيو.

 في السودان، أدت حملة عسكرية واسعة النطاق إلى نزوح أكثر من 000,001 شخص في دارفور حتى منتصف يناير. وال
 تزال إمكانية إيصال المساعدات اإلنسانية مقيدة في واليات دارفور ومناطق من واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق، حيث
 تم اإلبالغ عن تدهور وضع األمن الغذائي. منذ مطلع عام 6102، تقوم حركة الشباب بتسريع وتيرة هجومها في الصومال

 في مواجهة توقف عمليات قوات حفظ السالم الدولية والقوات الموالية للحكومة، وفي بوروندي ال تظهر أي عالمات تشير إلى
 انحسار التوترات السياسية والعنف. اعتباراً من مارس عام 6102، تستضيف جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وأوغندا

 وتنزانيا وزامبيا ربع مليون مواطن بوروندي كالجئين، ونزح ما يقدر بنحو 000,58 داخل البالد منذ بداية األزمة في شهر
 أبريل 5102. وهناك زيادة في تدفق الالجئين إلى أوغندا من جمهورية الكونغو الديمقراطية )بمعدل 002 يومياً بالمقارنة
 بما يتراوح بين 02 و05 في الشهور السابقة( نتيجة لزيادة نشاط الميليشيات والنزاع المسلح في شرق جمهورية الكونغو
 الديمقراطية. ويهدد هذا أيضاً استقرار المنطقة التي تعاني بالفعل من أعباء 4.3 مليون الجئ و11 مليون نازح، وهم من

 بين الفئات األكثر ضعفاً في بلدانهم. وتفرض أزمة اليمن مزيداً من الضغوط على المنطقة. وفقاً لبوابة مفوضية األمم المتحدة
 السامية لشؤون الالجئين، وصل نحو 378,28 شخصاً من اليمن إلى المنطقة منذ بدء النزاع. ووصل العدد األكبر منهم إلى

جيبوتي - إجماالً 464,43 شخصاً )6٪ من مواطني جيبوتي العائدين، و73٪ مهاجرين، و75٪ يمنيين(.
 ال تزال حماية المدنيين مسألة خطيرة في المنطقة. ووفقاً لمفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، تم اعتقال واحتجاز

 أكثر من 008,4 شخص في قضايا ذات صلة باألزمة في بوروندي، بما في ذلك مدافعون عن حقوق اإلنسان وصحفيون
 أجانب و022 طفالً على األقل تم احتجازهم واتهامهم  بالمشاركة في الجماعات المسلحة. ويشكل األطفال غير المصحوبين
 بذويهم 34 في المئة من األطفال الفارين من أزمة بوروندي اإلقليمية، وال سيما في تنزانيا ورواندا. وفي جنوب السودان،

 هوجمت تسع مدارس منذ أكتوبر الماضي وقامت القوات والجماعات المسلحة المختلفة في جميع أنحاء البالد بتجنيد 513 صبياً
 وفتاة واحدة. وفي الصومال، أصبح تجنيد واستخدام األطفال في النزاعات المسلحة مصدر قلق بالغ، وال يزال االنتهاك األكثر

 وروداً في التقارير خالل الفترة من نوفمبر إلى يناير. وال يزال اإلخالء القسري في الصومال مصدر قلق شديد خاصة في
 مستوطنات النازحين في مقديشو. وفي عام 5102، تم طرد حوالي 000,031 شخص قسراً، معظمهم من مستوطنتي داينيلي

.))NMRP( وداركينلي للنازحين )المصدر: قاعدة بيانات شبكة رصد التقدم واإلبالغ
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توقعات تحليل المخاطر )أبريل - يونيو 6102(
 1. في حين بلغت اآلثار الجوية السيئة لظاهرة النينيو ذروتها في يناير 6102، ومن المتوقع أن تنتهي بحلول يونيو، فمن
 المرجح أن يستمر أثرها على األمن الغذائي وسوء التغذية والصحة العامة طوال عام 6102. وسوف تكون األشهر الثالثة
 المقبلة حاسمة لزيادة التدابير الوقائية ضد آثار المناخ والنزاع التراكمية على المنطقة وفي الوقت نفسه، توسيع نطاق استجابة
 قوية تركز على تدابير التأهب وتخفيف اآلثار والقدرة على الصمود. في الوقت الحالي، تواجه خدمات الصحة العامة والطب

والتغذية والمياه ضغوطاً تفوق طاقتها، ومن دون دعم، قد تتدهور أكثر، مما سيؤدي إلى معاناة إنسانية على نطاق هائل.
 من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في المنطقة في عام 6102، وهناك احتمال بنسبة 05٪ أن تحدث

 ظاهرة النينيا في وقت الحق، وهذا من شأنه أن يعطل سبل العيش. وقد أدت ظواهر النينيا السابقة في شرق أفريقيا إلى نوبات
 جفاف مدمرة. وتشمل اآلثار األخرى لظاهرة النينيا األمطار الغزيرة والفيضانات في المناطق التي كانت في السابق متضررة

 من الجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو. عندما حدثت ظاهرة نينيو قوية في 7991-8991 ثم تبعتها ظاهرة نينيا معتدلة في
 8991-9991، أثر الجفاف الذي تالها على أكثر من 03 مليون شخص في المنطقة. وكثيراً ما أثبتت النينيا أن لها تأثير

 إنساني أكبر بشكل عام ألن النينيو الذي يسبقها يكون قد أدى بالفعل إلى تآكل القدرة على التكيف. وبالتالي، فإن هناك خطر
 حقيقي يتمثل في أن الماليين من الناس سوف يكونون عرضة لخطر الجوع وزيادة سوء التغذية والمرض ونقص المياه

والنزوح في أواخر عام 6102.
 ونتيجة لهذه التهديدات، قد يلجأ السكان المتضررون إلى استراتيجيات التكيف السلبية التي تعرض الحياة وسبل العيش لخطر

 أكبر على المديين المتوسط والطويل. وغالباً ما يتجلى ذلك في السلوك المحفوف بالمخاطر الذي يؤدي إلى انتقال فيروس نقص
 المناعة البشرية، وخاصة في مناطق العبء الثقيل. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تستمر الظروف المناخية األكثر رطوبة

 واألمطار الغزيرة في منطقة شرق أفريقيا االستوائية، بما في ذلك في جنوب إثيوبيا وجنوب وسط الصومال وكينيا وتنزانيا
 وبوروندي. ومن المرجح أن تكون اآلثار الصحية وخيمة، وخاصة في البلدان ذات القدرات األقل على الحد من العواقب

الصحية أو حيث تضررت البنية التحتية الصحية بسبب الفيضانات.
 2. سوف تزداد حدة وتعقيد النزاعات الممتدة والجديدة نظراً الستغالل الجماعات المسلحة لموسم الجفاف من أجل تحقيق

 تقدم عسكري في النزاعات طويلة األمد في السودان والصومال وجنوب السودان. وفي أجزاء أخرى كثيرة من المنطقة، من
 المتوقع أن يبدأ موسم الجفاف قبل الموعد المعتاد، مما سيؤدي إلى تفاقم التوترات بين الرعاة الرحل، الذين يتحركون بحثاً عن

 المراعي، والمزارعين المستقرين، مما سيسفر عن صراعات بين المجتمعات. في بوروندي، من المتوقع أن يستمر العنف
 وربما يتوسع إذا لم تحدث مشاركة سياسية بناءة. ومن المتوقع أن يكون حوالي 000,033 الجئ موضع اهتمام خاص بحلول
 نهاية عام 6102. وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق سالم في جنوب السودان، ال يزال هناك قلق بشأن الوضع األمني، في

 حين ال تزال جهود السالم الحقيقية بعيدة المنال. وبالمثل، فإن اآلفاق القاتمة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن، المستمر
 اآلن منذ عام كامل، سوف تستمر في التأثير على منطقة القرن األفريقي. ومن المرجح أن يؤدي الجدول االنتخابي المزدحم
 في عام 6102 في جميع أنحاء المنطقة، وتحديداً في جيبوتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان والصومال، إضافة

 إلى التوترات االقتصادية التي ساهمت في ارتفاع عدد الوفيات في إثيوبيا خالل الفترة المشمولة بالتقرير، إلى زيادة العنف في
المنطقة، ونزوح أعداد إضافية من السكان وتفاقم األوضاع اإلنسانية.

 ال يزال وضع الالجئين داخل جنوب السودان مدعاة للقلق أيضاً. ووفقاً لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، تستضيف
 جنوب السودان ما يقرب من 000,072 الجئ اعتباراً من 92 مارس 6102، معظمهم من السودان. ومن المتوقع أن يستمر

 الهجوم العسكري الذي تشنه حكومة السودان في دارفور وجنوب كردفان والنيل األزرق حتى شهر يونيو على األقل، مما
 سيؤدي إلى مزيد من النزوح والقيود المفروضة على الوصول. وفي الصومال، من المتوقع أن تغتنم حركة الشباب الزخم

 الناتج عن تقدمها العسكري األخير للهجوم على المزيد من المناطق في جنوب وسط الصومال وزيادة وجودها وأعمالها
 التخريبية في المناطق الشمالية قبل االنتخابات. وتتوقع مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين زيادة إضافية تبلغ

 179,052 شخصاً في عدد الالجئين في االألقليم  خالل عام 6102، ومن المتوقع أن يصل العدد األكبر إلى السودان وأوغندا
وإثيوبيا من جنوب السودان.
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 3. سوف يلحق التراجع االقتصادي الناتج عن االتجاهات العالمية والعوامل المحلية الضرر بالفئات األكثر ضعفاً، وال
 سيما في جنوب السودان التي تعتمد على النفط وبوروندي التي تعتمد على المساعدات. ومن المتوقع أن يظل النفط عند

 سعره الحالي، وبالتالي يؤدي إلى تآكل 09 في المئة من عائدات حكومة جنوب السودان، مما سيؤثر بشكل كبير على اإلنفاق
 الحكومي، وهذا بدوره سيؤثر سلباً على السكان ويزيد من خطر حدوث مزيد من العنف وانعدام األمن، وخاصة في جوبا. وفي

 بوروندي، يؤثر انخفاض العائدات الضريبية وتعليق الدعم المالي المباشر لحكومة بوروندي من قبل االتحاد األوروبي رداً
 على على األزمة السياسية المستمرة هناك، بالفعل على قدرة الحكومة على توفير الخدمات األساسية للسكان، على الرغم من
 التأكيدات على أن الدعم المالي والمساعدة اإلنسانية للسكان من خالل وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية سوف

 يستمر. وسوف يكون النقطاعات اإلمدادات الطبية نتائج وخيمة على أكثر من 2 مليون امرأة حامل وطفل دون سن الخامسة،
الذين يعتمدون على الخدمات الصحية المجانية الضرورية.

 وقد تأثرت اقتصادات جنوب السودان وبوروندي سلباً أيضاً جراء انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم. وبلغ معدل التضخم
 في جنوب السودان إلى أعلى مستوى على اإلطالق عند 05.202 في المئة في شهر فبراير )كان المعدل يبلغ في المتوسط

 15.52 في المئة خالل الفترة من 8002 إلى 5102(. وقد وصلت أسعار الحبوب إلى مستويات مرتفعة قياسية، بزيادة عشرة
 أضعاف في العام الماضي، في حين ارتفعت تكلفة المياه بنسبة 005 في المئة. وكانت الزيادة في أسعار الماء من العوامل

 التي ساهمت في تفشي وباء الكوليرا في جنوب السودان في عام 5102. وفي بوروندي، بلغ معدل التضخم 6.6 في المئة في
 فبراير 6102 ارتفاعاً من 7.4 في المئة قبل اندالع األزمة السياسية في أبريل 5102. ووفقاً لمجموعة عمل األمن الغذائي

 والتغذية )GWNSF(، زادت تكاليف المعيشة في جنوب السودان وبوروندي، وفي الوقت نفسه، فإن القدرة الشرائية للمستهلك
 آخذة في التآكل. في جيبوتي، االعتماد الكبير على المواد الغذائية المستوردة جعل أعداداً هائلة من السكان في المناطق

 الحضرية عرضة الرتفاع أسعار الغذاء. وهذه البلدان، وال سيما الفقراء في المناطق الحضرية الذين من المرجح أن يشهدوا
 انخفاضاً مستمراً في القوة الشرائية، معرضة لخطر زيادة الضعف. في جنوب السودان، حيث يتعرض عدد أكبر من الفقراء

في المناطق الحضرية للخطر، تشير التقديرات إلى أن 000,006 شخص آخرين سوف يحتاجون إلى دعم.

التحديات
ال تزال قدرة المجتمع اإلنساني على تلبية االحتياجات المتزايدة مقيدة بعاملين:

 1. تقييد الوصول إلى المساعدات اإلنسانية: تؤثر زيادة القيود المفروضة على الوصول على قدرة العاملين في المجال
 اإلنساني على العمل واالستجابة لالحتياجات اإلنسانية المتزايدة في االألقليم . إن انعدام األمن والعوائق البيروقراطية

 المفروضة على الموظفين واإلمدادات اإلنسانية من العقبات الرئيسية التي تحد من فعالية المعونة، وفي الوقت نفسه تقلل قدرة
 الناس على طلب المساعدة. إن تحويل المعونة عن مسارها والهجمات على العاملين في المجال اإلنساني والسلع والخدمات

 هي القيود التشغيلية الرئيسية في الصومال وجنوب السودان، حيث تكاثرت المجموعات المسلحة التي تسيطر اآلن على أجزاء
 مختلفة من البالد. في جنوب السودان، على سبيل المثال، أدى وجود أكثر من 05 حاجزاً أمنياً بين جوبا وبانتيو إلى تباطؤ

حركة اإلمدادات.
 قُتل 81 من موظفي المنظمات اإلنسانية على األقل )بما في ذلك المتعاقدون( في المنطقة خالل الفترة المشمولة بالتقرير، في

 السودان )1(، وبوروندي )2(، والصومال )5( وجنوب السودان )21(. وهذا يشكل 53٪ من إجمالي عدد العاملين في المجال
 اإلنساني الذين قُتلوا في جميع أنحاء العالم. إن تصاعد العنف ضد عمال اإلغاثة في جنوب السودان مقلق للغاية. ومن المتوقع

 أن يؤدي تكوين 82 والية إدارية في األونة األخيرة وسن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية المثير للجدل إلى زيادة
 تعقيد إيصال المساعدات في جنوب السودان في األشهر المقبلة. وبالمثل، في الصومال، المعوقات اإلدارية آخذة في االرتفاع،
 وتواصل التسبب في تأخير وانقطاعات في برامج المعونة، وال سيما في بونتالند وجنوب وسط الصومال. ولقد أصبح تأمين

 تصاريح العمل والتأشيرات في المنطقة يمثل مشكلة على نحو متزايد، خصوصاً في السودان، حيث لم تتمكن 25 في المئة من
المنظمات من إكمال مهامها المخطط لها بحلول ديسمبر 5102.

 2. نقص التمويل: لم تطرأ زيادة كبيرة على المتطلبات اإلنسانية لمنطقة البحيرات الكبرى والقرن األفريقي في عام 6102،
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 فيما عدا في حالة إثيوبيا، على الرغم من زيادة احتياجات المنطقة. وهذا يعكس الجهود المبذولة لتحسين توجيه المساعدات من
 قبل الجهات الفاعلة اإلنسانية، الذين يعانون من زيادة تكاليف التشغيل في األماكن غير اآلمنة وفي البلدان ذات االقتصادات
 الفاشلة، حيث تفقد العمالت المحلية جزءاً من قيمتها أمام الدوالر الذي تتزايد قيمته. وعلى الرغم من أن احتياجات التمويل

 ظلت قريبة من مستوياتها المسجلة في عام 5102، فإن خطط االستجابة ألزمة الالجئين في جنوب السودان وبوروندي، فضالً
 عن خطة االستجابة اإلقليمية ألزمة الالجئين المهاجرين في اليمن من بين خطط االستجابة األسوأ تمويالً في عام 6102، وقد

حصلت على تمويل بنسب 1.1 و9.8 و 0 في المئة على التوالي حتى اآلن.
 ليس هناك شك في أن منطقة القرن األفريقي تتنافس مع التزامات التمويل المقدمة من الجهات المانحة لالستجابة لألزمات في

 منطقة الشرق األوسط، وتحديداً في سوريا واليمن، إضافة إلى الخطر المتمثل في أن التمويل في هذه المنطقة ال يزال منخفضاً.
 وبينما يتحول انتباه العالم إلى مناطق أخرى ونزاعات جديدة، يجب أن ال يأتي هذا على حساب توفير الدعم المالي لحاالت

 النزاع الذي طال أمده. في بوروندي، يمكن أن يمنع اتخاذ إجراءات مبكرة ظهور حالة طوارئ إنسانية مكلفة في المستقبل )من
 منظور المعاناة البشرية، ومن وجهة نظر الجهات المانحة على حد سواء(. ومن األهمية بمكان عدم إهدار مكاسب التنمية التي

تحققت في المنطقة.
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التدابير الموصى بها
 1. مضاعفة الجهود للتفاوض على إيصال المساعدات اإلنسانية واالستجابة لالحتياجات في المناطق التي تعاني من تقييد

 الوصول: من خالل تعزيز التقييم المنهجي المشترك بين الوكاالت ورصد ثغرات االستجابة والمعوقات التي تعرقل تقديم
 المساعدة؛ واالنخراط في مفاوضات مستمرة ومنسقة مع السلطات الوطنية والجهات الفاعلة غير الحكومية بغرض الحد من
 العوائق البيروقراطية التي تحول دون سرعة نشر العاملين في المجال اإلنساني. ويمكن أن توفر المشاورات االستراتيجية

 بين حكومة السودان وجماعات المعارضة المسلحة، التي بدأت في شهر مارس في أديس أبابا، فرصة للتفاوض على استمرار
 إيصال المساعدات اإلنسانية إلى جنوب كردفان والنيل األزرق، وكذلك في منطقة دارفور، التي كانت محدودة في السنوات

 الخمس األخيرة. ويمكن تكرار هذا النموذج في أماكن أخرى وفي سياقات أخرى في المنطقة. وينبغي على الشركاء في المجال
 اإلنساني أيضاً االستمرار في بناء الثقة وتوسيع التعاون مع الشركاء المحليين لزيادة تقديم المساعدة في المناطق التي تشهد

تقييد الوصول.
 2. زيادة الدعوة إلى حماية المدنيين: يتعين على المجتمع الدولي أن يوحد جهود المناصرة ويستخدم كافة القنوات الدبلوماسية

 المتاحة لحث أطراف النزاعات في المنطقة على دعم القواعد التي تحمي اإلنسانية، ووضع حد لالستهداف المتعمد للمدنيين
 والهجمات العشوائية أو غير المتناسبة والعنف الجنسي. ويجب أن يكون هناك استخدام أكبر لمنصات وسائل اإلعالم
 االجتماعية من أجل لفت االنتباه إلى آثار الحماية الناجمة عن األزمات السياسية، وذلك باستخدام أدلة موثوقة وتحليل

 االتجاهات. ينبغي تنظيم لقاءات رفيعة المستوى في مواعيد هامة، مثل الذكرى السنوية األولى ألزمة بوروندي، وزيارات
عالية المستوى إلى مراكز النزاع لتسليط الضوء على مخاوف الحماية.

 3. التأهب لتدهور األزمات في بوروندي وجنوب السودان والصومال من خالل وضع خطط طوارئ إقليمية تغطي بلدان
 متعددة مع تخطيط وتحليل السيناريوهات للتأثير على العمل المبكر. ويمكن أن يشمل هذا توقع القيود المفروضة على الوصول

 إلى المساعدة اإلنسانية في بوروندي في سيناريو أسوأ الحاالت من أجل حشد جهود أقوى لبناء السالم وتجنب النزاع في
 المستقبل. وينبغي وضع إطار إقليمي للحماية والمساواة بين الجنسين في أزمة بوروندي من أجل تنسيق وتعزيز ُنُهج الحماية

والمساواة بين الجنسين في كل من االستجابة القُطرية واالستجابة ألزمة الالجئين.
 4. التخفيف من آثار ظاهرة النينيو عن طريق 1( زيادة التمويل المقدم إلى المناطق األكثر تأثراً بظاهرة النينيو، ال سيما

 لمساعدة األشخاص الذين يواجهون مستويات حرجة وطارئة من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية؛ 2( توسيع نطاق استجابة
 متكاملة متعددة القطاعات لحاالت الطوارئ واالنتعاش، مع األخذ في االعتبار الحاجة إلى بناء قدرة األسر والمجتمع على

 الصمود. ويشمل ذلك تعزيز استمرارية الدعم من توزيع أغذية اإلغاثة والتحويالت النقدية إلى شبكات األمان االجتماعي من
 أجل تحقيق والحفاظ على مستويات مقبولة من األمن الغذائي والتغذية بين المجتمعات األكثر تضرراً؛ وبرامج المياه والصرف

 الصحي والصحة لمعالجة تفشي األمراض، بما في ذلك من خالل التنسيق عبر الحدود؛ وتعزيز قدرة الناس على التكيف
 من خالل إعادة بناء قاعدة أصولهم وضمان خيارات سبل العيش المستدامة والمتنوعة؛ 3( توسيع نطاق برامج بناء الصمود

 المستهدفة من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من إنتاج المحاصيل والحيوانات في الموسم المقبل )توفير العلف الحيواني والبذور،
 وتصريف المخزون والتخطيط ألنشطة اإلنعاش إذا سقطت األمطار مرة أخرى؛ 4( التأهب الحتمال حدوث ظاهرة النينيا

 في الربع الثالث أو الرابع من عام 6102 عن طريق تعزيز اإلنذار المبكر، وتحليل المخاطر المنتظم وتحديث وتنفيذ خطط
 الطوارئ الوطنية لمواجهة الجفاف والفيضانات في »النقاط الساخنة« مع الشركاء الرئيسيين في مجالي التأهب واالستجابة

 لحاالت الطوارئ؛ 5( بناء قدرات الحكومات واإليغاد واالتحاد األفريقي على تنسيق وقيادة أنشطة التأهب لظاهرة النينا
 وأنشطة االستجابة لظاهرة النينيو والتعافي منها، جنباً إلى جنب مع الفريق اإلقليمي للشركاء في مجال العمل اإلنساني في شرق

أفريقيا )TPHR AE(، بما يتفق مع مبادئ توطين المساعدات والنهج القائم على الحقوق.
 5. المشاركة في تنسيق الجهود وتعبئة الموارد رفيعة المستوى بما في ذلك من خالل الزيارات المشتركة والمنسقة إلى

 عواصم البلدان المانحة لتلبية االحتياجات اإلنسانية اإلقليمية ذات األولوية. عقد اجتماع متابعة من الفريق اإلقليمي للشركاء في
مجال العمل اإلنساني في شرق أفريقيا في شهر أبريل لبحث الخيارات.

 6. االنخراط بشكل ملموس مع البنك الدولي وبنك التنمية األفريقي واالتحاد األوروبي، الذين دشنوا مؤخراً مبادرات إقليمية
 للتصدي للقضايا اإلنسانية الممتدة والمعقدة في المنطقة، وذلك تمشياً مع أهداف التنمية المستدامة )sGDS( التي تؤكد أن

 التصدي للنزاعات والكوارث والمناخ وغيرها من المخاطر وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود أمر أساسي في جدول أعمال
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 التنمية. وينبغي مواصلة دعم مبادرة اإليغاد إلجراء تحليل إنساني / إنمائي مشتركة بصورة دورية على المستوى اإلقليمي من
 خالل وحدة تنسيق البرامج التابعة لها، وذلك لضمان وضع وتنفيذ خطط العمل اإلنساني واإلنمائي. ينبغي مواصلة استخدام

 تمويل التنمية، مثل ذلك الموجود في إثيوبيا، لتعزيز النظم الحكومية للحماية االجتماعية، واألمن الغذائي والخدمات االجتماعية
األساسية، وتطوير قدرات االستجابة لألزمات الحالية وتعزيز القدرة على الصمود.

 7. زيادة المشاركة المنسقة مع القطاع الخاص ينبغي أيضاً النظر في إيجاد طرق مبتكرة للتعاون في التصدي لهذه التحديات.
 ويمكن لمنصات الشراكة، مثل منصة شراكة القطاع الخاص اإلنساني )PPPH( التي أُطلقت مؤخراً بدعم من مفوضية األمم

المتحدة السامية لشؤون الالجئين ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومنظمة وورلد فيجن العالمية، أن تسهل زيادة التعاون.
 8. تعزيز العمل الجماعي في البحث عن حلول دائمة في المنطقة لمنح الماليين من النازحين فرصة عيش حياة أفضل تتسم
 بالكرامة واالعتماد على الذات. وينبغي أن يشمل هذا دعم عملية عودة الالجئين الصوماليين من كينيا وضمان أنها طوعية

 وآمنة وكريمة. ينبغي الشروع في المساعدة اإلنسانية المستهدفة الرئيسية واالستثمارات التنموية في مناطق العودة واالرتقاء
 بها. وسيضمن هذا تحقيق زيادة الطاقة االستيعابية في مناطق العودة وعملية إعادة إدماج مستدامة في المجتمعات المضيفة،
 التي تعكس نهجاً مجتمعياً / قائماً على أساس المناطق يستفيد منه العائدون والنازحون والمجتمعات المضيفة. ومن األهمية

 بمكان أيضاً دعم فهم أفضل للسياق السياسي وهياكل الحوافز التي ُتصنع بداخلها السياسات الوطنية المتعلقة بالالجئين
 والنازحين داخلياً من أجل توفير المزيد من األدلة لدعم االندماج المحلي واستفادة المجتمعات والبلدان المضيفة من التمكين

 االقتصادي للنازحين. إن توفير دعم سياسي ومالي دولي كاف وطويل األجل ويمكن التنبؤ به للبلدان والمجتمعات المحلية في
 المنطقة التي تستضيف الالجئين والنازحين هو الهدف األسمى. ينبغي تعزيز نهج الركائز الثالث في سياقات مثل بوروندي

 حيث يكون المطلوب هو توسيع نطاق التدخالت اإلنسانية وبرامج بناء القدرة على الصمود والدعم المالي الكلي في آن واحد،
 استجابة لتزايد التهديدات اإلنسانية من أجل )1( تنفيذ تدخالت إنسانية مستهدفة جديدة لتلبية االحتياجات الملحة الجديدة، )2(

 إدخال تعديالت على البرنامج اإلنمائي العادي لمنع ذوي االحتاجات الكثيرة المزمنة من الوقوع في براثن الحاجة إلى تدخالت
 إنسانية، )3( لمحة عامة قائمة على األدلة عن خيارات السياسة العامة لتوفير آليات توزيع بديلة من أجل تقديم الخدمات والدعم

 المالي الكلي. إن رسائل المناصرة الخارجية يجب أن تنقل بوضوح توازن الدعم المطلوب من كل رسالة نظراً للمنافسة
العالمية على الدعم الخارجي للبلدان.

 9. هناك حاجة إلى تحول جذري في نهج النزوح طويل األمد - من نهج يتجاوز تلبية االحتياجات اإلنسانية - إلى نهج يحفظ
 الكرامة ويحسن حياة السكان النازحين واعتمادهم على أنفسهم ويتصدى للتأثير على المجتمعات المضيفة. إن اللقاءات الرفيعة

 المستوى القادمة مثل اجتماع المائدة المستديرة حول النزوح القسري، الذي سُيعقد خالل القمة العالمية للعمل اإلنساني، ومختلف
 المبادرات في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وكينيا وأوغندا وإثيوبيا، وإنشاء آليات التنسيق اإلقليمية

 والوطنية للتصدي للنزوح الطويل األمد، بما في ذلك من خالل ركيزة التنقل في اإلطار االستراتيجي اإلقليمي لمنطقة البحيرات
 الكبرى الذي تم إطالقه مؤخراً من قبل األمين العام لألمم المتحدة، يوفر عدة فرص هامة لتقييم حالة النازحين والالجئين في

المنطقة ودعم العمل المشترك مع الشركاء والدول األعضاء للبحث عن حلول دائمة.



10

حدوث الصراع

۷ - ۰
۲۳ - ۸

٤٦ - ۲٤
۹۱ - ٤۷

٤۱۹ - ۹۲

عنف تجاه المدنيين
مظاهرات / إعتصامات

عنف عن بعد
صراع - إحتالل جهه غير حكوميه لألرض

صراع - بدون تغيير في االرض
الوفيات بسبب العنف

۹٦۱

۱۸۳٦

٤۸۰

۸۳

۳۱۰

٤۷۳

۲۷

۱۰۲۸

  XXالوفيات بسبب العنف

الصومال

السودان

أوغنداكينيا

جنوب السودان

أثيوبيا

الجمهورية الديمقراطية
الكونغو

جيبوتي

بوروندي

إريتريا

تنزانيا

Source: Armed Con�ict Location and Event Data Project (ACLED)

Total

تنمية إستراتيجيه

 حاالت النزاع في منطقة القرن األفريقي )أكتوبر 5102 - فبراير 6102(

االتجاهات والتوقعات

دوافع االحتياجات اإلنسانية
النزاع

 لمحة عامة: ال يزال النزاع هو التهديد الرئيسي لسالمة وكرامة المدنيين في المنطقة. لقد كانت النزاعات الجديدة وتلك التي
 طال أمدها، وأعمال العنف المصاحبة لالنتخابات، والعنف الطائفي والناجم عن التنمية هي المسؤولة عن 562,4 حالة وفاة

 على األقل على مدار الفترة التي يغطيها التقرير، وتم تسجيل العدد األكبر من الوفيات في النزاعات المسلحة التي طال أمدها
 في الصومال وجنوب السودان والسودان. كما أن النزاع هو الدافع الرئيسي للنزوح في المنطقة، سواًء داخل الدول أو عبر

 الحدود. وحيث أن النزاعات في المنطقة من المتوقع أن تزداد خالل األشهر المقبلة بسبب مزيج من المسببات المذكورة أدناه،
فمن المتوقع أن يكون التأثير اإلنساني شديداً على هذه المنطقة الضعيفة بالفعل.
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عدم االستقرار السياسي
 جنوب السودان: لقد كان التقدم في تنفيذ اتفاق السالم الذي تم التوصل إليه في أغسطس 5102 بطيئاً، ويواصل كل طرف

 من أطراف النزاع انتهاك وقف إطالق النار بانتظام. وامتد العنف، الذي يتركز معظمه في منطقة أعالي النيل الكبرى منذ عام
 3102، ليشمل المزيد من المناطق الجديدة - غرب اإلستوائية )مندري ويامبيو(، وغرب بحر الغزال )المنطقة المحيطة بمدينة
 واو(. ومن المتوقع أن يستمر هذا التصاعد في أعمال العنف حتى شهر يونيو على األقل، أي بداية موسم األمطار، ويتسبب في

المزيد من النزوح داخل وخارج البالد.
 السودان: يتجاوز القتال واسع النطاق في جبل مرة، الذي بدأ في فبراير ومن المتوقع أن يستمر حتى شهر يونيو، حملة موسم

 الجفاف، ومن المتوقع أن يؤدي إلى تصاعد األزمات اإلنسانية وانتهاكات حقوق اإلنسان وقضايا الحماية المرتبطة بها في
 األماكن المتضررة من النزاع وفي المنطقة بأسرها. بدأت حملة »موسم الجفاف« في والية جنوب كردفان متأخرة على غير

العادة )في شهر مارس(، وربما يرجع ذلك إلى المفاوضات السياسية الجارية.
 الصومال: منذ بداية عام 6102، سّرعت حركة الشباب وتيرة هجومها في مواجهة توقف العمليات التي تقوم بها قوات حفظ

السالم الدولية والقوات الموالية للحكومة.
 وقد حدثت أربع هجمات مميتة في عام 6102، من بينها واحدة ضد مخيم عسكري كيني تابع لالتحاد األفريقي أدت إلى

 انسحاب قوات حفظ السالم التابعة لالتحاد االفريقي من المنطقة، وهجوم انتحاري معقد في بيداوا أسفر عن مقتل 03 مدنياً
 على األقل. وقد تم اإلبالغ عن تجمعات حركة الشباب في جميع أنحاء جنوب وسط الصومال وعلى نحو متزايد في بونتالند.

 كما تم اإلبالغ عن ظهور عناصر متحالفة مع تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا. ووفقاً لمنظمة سالمة المنظمات غير
 الحكومية الدولية )OSNI(، تواصلت هجمات حركة الشباب في كينيا أيضاً، وتركزت في مقاطعة المو على الساحل ومقاطعة

مانديرا في المحافظة الشمالية الشرقية، مما أسفر عن مقتل 51 شخصاً خالل الفترة المشمولة بالتقرير.
 بوروندي: تتعرض بوروندي لخطر االنزالق إلى نزاع مسلح منخفض المستوى وطويل األمد، مما سيكون له تداعيات

 خطيرة على المنطقة. استمرت الهجمات داخل وحول العاصمة بوجومبورا يومياً تقريباً، في حين لم تحرز المحاوالت اإلقليمية
 والدولية المستمرة الستئناف حوار سياسي شامل أي تقدم حتى اآلن. ولكن كانت هناك بعض التطورات اإليجابية في األونة

 األخيرة مع تعيين رئيس تنزانيا السابق بنجامين مكابا يوم 2 مارس لتسهيل المحادثات السياسية بين الحكومة والمعارضة
وإعالن االتحاد األفريقي أن بوروندي قد وافقت على نشر 001 من مراقبي حقوق اإلنسان و001 مراقب عسكري.

 

 العنف المتعلق باالنتخابات واألحوال االقتصادية
 أسفرت أحداث العنف ذات الصلة باالنتخابات وتلك الناجمة عن التباين في التنمية في زيادة في انتهاكات حقوق اإلنسان،
 بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء واالختفاء القسري واالعتقال التعسفي. وحدثت اشتباكات عنيفة واستخدام

 مفرط للقوة من جانب قوات األمن ضد المتظاهرين والمعارضين السياسيين في أحداث تتعلق باالنتخابات في كل من أوغندا
 وجيبوتي. وقد ينتج عن إجراء انتخابات رئاسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجيبوتي، وانتخابات عامة في الصومال

 ومنطقة أرض الصومال التي أعلنت استقاللها الذاتي، وكذلك استفتاء في السودان، وكل ذلك في عام 6102، تصعيد للعنف في
األشهر القادمة في اقليم شرق أفريقيا.

 الصومال: من المتوقع تصاعد التوترات العشائرية والعنف خالل فترة االستعداد لالنتخابات. وقد واجهت عملية تشكيل
 الواليات التي ستؤدي إلى ضم منطقتي هيران وشبيلي الوسطى في والية واحدة مقاومة شديدة من قبل العشائر، مما قد يؤدي

إلى تفاقم التوتر الحالي في بلدوين وتفجير مواجهات مسلحة جديدة.
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 إثيوبيا: اندلعت أعمال عنف عقب اإلعالن عن خطة التنمية الحكومية المثيرة للجدل التي تهدف إلى توسيع العاصمة - الخطة
 الرئيسية للتنمية المتكاملة في أديس أبابا. وقد أثارت تلك الخطط، التي تم التخلي عنها منذ ذلك الحين، احتجاجات من جماعة
 أورومو العرقية التي تخشى التهجير القسري للمزارعين من طائفة أورومو. اعترفت الحكومة بالمطالب المشروعة للسكان

 ولكنها أدانت »القوى الخارجية التي تهدف إلى زعزعة االستقرار« وادعت أنها تستغل الوضع لتعزيز أجندتها السياسية في
مراحل الحقة من االحتجاجات.

الصراعات مابين المجتمعات
 غالباً ما ترتبط  الصراعات مابين المجتمعات باستخدام وإدارة وإمكانية الوصول إلى األراضي والموارد البرية. وال تزال

 الصراعات منتشرة على نطاق واسع وتنطوي على االستهداف المباشر لألشخاص الذين ال يشاركون مباشرة في النزاعات، بما
 في ذلك النساء واألطفال. في كينيا، لقي 99 شخصاً مصرعهم في 221 حادثة عنف مجتمعي، اندلعت غالبيتها بين المجتمعات

 الرعوية والزراعية الرعوية، في منطقة الوادي المتصدع )توركانا وسامبورو واليكيبيا( والمناطق الشرقية )ميرو وإيسيليو(
 )المصدر: منظمة سالمة المنظمات غير الحكومية الدولية(؛ بينما في إثيوبيا، اندلعت اشتباكات عرقية حول حقوق امتالك

األرض بين النازحين من جنوب السودان من قبيلتي النوير وأنيواك   مما أسفر عن مقتل أكثر من 05 شخصاً.
 جنوب السودان: تصاعدت الغارات التي تستهدف سرقة الماشية بين المورلي والنوير في والية جونقلي، وبين قبائل الدينكا في

 واليات البحيرة، متبعة في ذلك نمط تصاعد حوادث النزاع خالل موسم الجفاف. واندلع التوتر بين الشلك والدينكا بادانغ في
 أعالي النيل بعد صدور أمر رئاسي إلعادة ترسيم حدود الواليات، األمر الذي أدى إلى إنشاء فصيل النمر » القوات الجديدة »،
)CoP( وهي جماعة متمردة تنتمي لقبيلة الشلك، في أكتوبر 5102. واندلع مزيد من العنف الطائفي في موقع حماية المدنيين 

 داخل بعثة األمم المتحدة في جنوب السودان بمدينة ملكال في 71 فبراير 6102 بين شباب من قبيلتي الدينكا والشلك، مما أسفر
 عن وفاة أكثر من 52 شخصاً، ونزوح 000,52 شخص. وقد تعرضت جهود العمل اإلنساني وبناء السالم لنكسة جراء تدمير

العيادات والمدارس والمالجئ والبنية التحتية للمياه.

۲۱ فبراير JANديسمبرنوفمبراكتوبرسبتمبرأغسطسيوليهيونيومايوفبراير ۸ أبريل

سيشل
N.A

رواندا
N.A

الصومال
G

الجدول الزمني األنتخابي ۲۰۱٦

۱۸ فبراير ۱٦ أبريل۳۱ يناير

۱۳ - ۱۱
أبريل

۲۰ مارس

P- األنتخابات الرئاسية

مفتاح األنتخابات

G- األنتخابات العامةاألنتخابات األخري ۲۰۱٦

N.A- انتخابات مجلس النواب

L- االنتخابات التشريعية

R- استفتاء

التاريخ لم تؤكد

Sources: African Union, National Democratic Institute

۲۰ سبتمبر ۱۱ أغسطس

أوغندا
G

جمهورية
أفريقيا

Pالوسطى
جيبوتي

P
السودان

R

تنزانيا
R

جمهورية
الكونغو

P الديموقراطية

جزر القمر
P

الصومال
P

زامبيا
G

زامبيا
L

السودان
L

جزر القمر
P (جولة االعادة)

جزر القمر
حكام

جمهورية
الكونغو

G الديموقراطية

جمهورية
الكونغو

N.A الديموقراطية

الجدول الزمني لالنتخابات في عام 6102
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 السودان: من المرجح أن تزداد حدة النزاع في جبل مرة والمنطقتين حتى بداية موسم األمطار. إن تخلف التنمية والتنافس
 على الموارد الطبيعية الشحيحة مثل المياه، وخاصة المراعي، من المحفزات الكبيرة للعنف بين مختلف الجماعات العرقية

 ومجموعات سبل العيش، وتظل السبب الرئيسي النعدام األمن في دارفور وجنوب كردفان والنيل األزرق. ومع امتداد فترة
 الجفاف المتصلة بظاهرة النينيو، من المتوقع أن تزداد حدة التوتر. شاركت الميليشيات المتحالفة مع الحكومة في غرب وجنوب

 كردفان في الغارات التي تستهدف سرقة الماشية ضد السكان المحليين، في حين أقام المحافظان المعينان حديثاً في شرق
وجنوب دارفور مناطق أمنية عازلة بين الطوائف المتحاربة للحد من العنف الطائفي.

Sources: Seasonal calendar for HOA countries, ACLED data

موسم البذرتجهيز األرض

موسم مطير

موسم ندرة األمطار

الرعي الموسمية في جنوب السودان

حصاد القمح
(مروي)

موسم البذر الشتوي

۰

٤۰

۸۰

۱۲۰

۱٦۰

منظور على جنوب السودان

أكتوبرأغسطسيوليهيونيومايوأبريلمارسفبرايريناير ديسمبرنوفمبرسبتمبر

۲۰۱۱۲۰۱٤ ۲۰۱٤ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ حوادث الصراع

أمراض اإلسهال : اإلسهال المائي الحاد والدوسنتاريا والكوليرا و التيفوئيد والحمى المالريا

موسم
الجفاف

موسم
المطر

وباء التهاب السحايا

الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي الثالثالفصل الدراسي األول

Sources: Seasonal calendar for HOA countries, ACLED data

۰
يناير

۲۰۱۱۲۰۱٤ ۲۰۱٤ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ حوادث الصراع

٤۰

۸۰

۱۲۰

۱٦۰

۱۸۰

منظور على جنوب السودان

أكتوبرأغسطسيوليهيونيومايوأبريلمارسفبراير ديسمبرنوفمبرسبتمبر

موسم
الجفاف

توقعات السودان

توقعات جنوب السودان
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 المناخ
 لمحة عامة: على الرغم من انتهاء ذروة ظاهرة النينيو، والتقديرات التي تشير إلى أنها سوف تضعف وتتالشى خالل الربع

 الثاني من عام 6102، فإن تأثيرها على المنطقة مستمر، ويمكن أن يزداد سوءاً. ال يزال النينيو قوياً جداً، وبالتالي فإنه ال
 يزال من العوامل المؤثرة الرئيسية على هطول أمطار مارس-مايو في المنطقة. ووفقاً للتوقعات المناخية اإلقليمية الصادرة عن

 مركز التنبؤ بالمناخ وتطبيقاته )CAPCI(، تواجه مناطق كثيرة في بوروندي ورواندا وأوغندا واألجزاء الجنوبية والشرقية
 من جنوب السودان، وجنوب وشمال ووسط وشرق إثيوبيا، ووسط وغرب الصومال، وشمال وغرب ووسط كينيا احتماالً

 متزايداً لهطول أمطار بالمعدالت المعتادة أو أكثر من المعتادة خالل هذا الموسم. ومن المرجح أن تؤدي كثافة هطول األمطار
 في هذه المناطق إلى تشبع التربة بالمياه واحتمال حدوث فيضانات في المناطق المعرضة لخطر الفيضانات. من المتوقع في

 هذه المناطق حدوث انهيارات أرضية، وأمراض الحيوانات وآفات المحاصيل، واألمراض المنقولة عن طريق المياه، وتدمير
البنية التحتية، والنزوح، وخسائر ما بعد الحصاد.

ظاهرة النينيو
 ينبغي فهم ظاهرة النينيو في سياق أزمة »سبل العيش«، التي تتوقع زيادة مستقبلية في حجم وتواتر الجفاف في المنطقة

 بسبب تغير المناخ. في القطاع الشمالي من المنطقة، أثرت ظروف الجفاف المستمرة الناجمة عن ظاهرة النينيو منذ مايو
 5102 على األداء الموسمي في معظم أنحاء المنطقة. وأسفر هذا عن إنتاج نباتي وحيواني أقل من المتوسط في نهاية عام

 5102. وكانت المناطق األكثر تضرراً هي أجزاء من إثيوبيا والسودان وإريتريا وجيبوتي وأعالي النيل الكبرى في جنوب
 السودان. وشهدت أجزاء من شمال شرق أوغندا واألجزاء الشمالية من الصومال جفافاً أعلى من المتوسط علي مدي موسمين

خريطة ۲: توقعات درجة الحرارة لشــهر مارس - مايو ۲۰۱٦ الخريطة ۱: توقعات هطول األمطار لشــهر مارس - مايو ۲۰۱٦

Source: IGAD/ICPAC  

رواندا

السودان

جاف

قريب من اقل من المعدل الطيبعي

أعلى من المعدل الطبيعي

قريب من اعلي من المعدل الطبيعي

قريب من المعدل الطبيعي

رواندا

السودان

الصومال

كينيا

أوغندا

جنوب السودان

أثيوبيا

جيبوتي

بوروندي

إريتريا

تنزانيا

الصومال

كينيا

أوغندا

جنوب السودان

أثيوبيا

جيبوتي

بوروندي

إريتريا

تنزانيا

توقعات هطول األمطار ودرجات الحرارة
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 متتاليين. ومن المرجح أن يستمر وضع سوء التغذية الحرج في هذه البلدان، وال سيما في إثيوبيا والصومال وجنوب السودان.
 وبسبب األمطار األقل من المعتاد التي شهدتها األجزاء العليا من حوض شبيلي خالل الموسم السابق، والتي أدت إلى اإلفراط

 في استخدام مياه األنهار في كل من إثيوبيا والصومال، وصلت مستويات المياه في بعض المناطق من نهر شبيلي إلى أدنى
 مستوياتها منذ عدة عقود )المصدر: إدارة معلومات المياه واألراضي الصومالية(. وقد تسبب التدهور السريع للوضع المائي في

انخفاض خطير في فرص الحصول على المياه في بلدات بلدوين وبولو بورتو وجاالالكسي.
 يقلل الجفاف أيضاً من فرص كسب العيش والتعليم، ويؤدي إلى مخاوف تتعلق بحماية األشخاص المستضعفين الذين يسافرون

 لمسافات طويلة لجمع الغذاء والماء. تتعرض النساء واألطفال بشكل خاص لخطر العنف الذي يستهدف األطفال والعنف
 الجنسي الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بنقص المياه. وغالباً ما يتم إغالق المدارس نتيجة لنقص المياه، أو يضطر األطفال إلى

 التغيب عن المدرسة لمساعدة أسرهم. وعالوة على ذلك، فقد ُوجد أن الجفاف، مع انخفاض الدخل وانعدام األمن الغذائي
 المرتبط به، يترافق مع انخفاض االمتثال لعالج فيروس نقص المناعة البشرية وزيادة انتقال فيروس نقص المناعة البشرية،

ويشكل هذا مصدر قلق خاص بالنسبة للبلدان ذات االنتشار الواسع للمرض في منطقة البحيرات الكبرى، مثل تنزانيا وأوغندا.
 إثيوبيا: بعد فشل موسم أمطار الربيع، تأثرت أمطار الصيف في إثيوبيا بشدة من جراء ظاهرة النينيو. في بلد يعتمد أكثر من

 08 في المئة من سكانه على الزراعة لتوفير الغذاء والدخل، أدى هذا إلى انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية ونقص المياه
 في المناطق المتضررة. وانخفض إنتاج المحاصيل والمواشي بنسب تتراوح بين 05 و09 في المئة في بعض المناطق،

 وفشل تماماً في الجزء الشرقي من البالد. ووفقاً للتقديرات اإلقليمية، نضبت احتياطيات البذور بشدة بعد فشل الزراعة وإعادة
 الزراعة. وفي الوقت الحالي، تحتاج 000,838 أسرة على وجه السرعة إلى بذور محاصيل البلج ودورة المهر الطويلة

 قبل ضياع فرصة زراعة البلج )المصدر: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في إثيوبيا، النشرة اإلنسانية األسبوعية، 7 مارس
.)6102

 جيبوتي: أدى تأخر سقوط األمطار ومعدلها األقل من المتوسط إلى محدودية فرص وصول رعاة الماشية إلى المراعي.
 وانخفضت بشدة مستويات المياه في اآلبار والخزانات الجوفية الموجودة تحت األرض والبنى التحتية المائية األخرى. ويعاني

 حوالي 364,722 شخصاً من انعدام األمن الغذائي )التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي، أكتوبر 5102(. المناطق
 األكثر تضرراً هي علي صبيح وأبوك ودخيل.

 الصومال: يواجه الصومال انعدام األمن الغذائي على نطاق واسع من اآلن وحتى يونيو 6102 في المناطق التي تعاني من
 اآلثار الناجمة عن ظاهرة النينيو، بعد الفترات السابقة من هطول األمطار بمعدل أقل من المتوسط. والمزيج من شح األمطار

 وظروف الجفاف في العديد من المناطق ونزوح السكان الجديد والطويل األمد هو مدعاة للقلق - ويدفع باتجاه انعدام األمن
 الغذائي وسوء التغذية في األجزاء المتضررة من بونتالند وأرض الصومال. تم اإلبالغ عن نقص حاد في المياه والمراعي

سنوات النينو

سنوات النينو

متوسط
قوي

قوي جدا

متوسط

قوي

Source: http://ggweather.com/enso/oni.htm, EMDAT

Drought and flood affected people in Eastern Africa by year
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 الصدمات االقتصادية
 لمحة عامة: شهد جنوب السودان وبوروندي تخفيض قيمة العملة وارتفاع التضخم. وفقاً لشبكة نظم اإلنذار المبكر بالجوع،

 سيعرضهما ذلك لزيادة المخاطر الناجمة عن األحداث االقتصادية والسياسية والمناخية، ويضعف قدرتيهما على التكيف مع هذه
 الصدمات. ومن المتوقع أن يستمر تأثر حكومة جنوب السودان بشدة من انخفاض أسعار النفط. وعالوة على ذلك، فإن تعليق

 المساعدات األوروبية المباشرة لحكومة بوروندي سيكون له بال شك عواقب طويلة المدى على هذا البلد. تشهد جيبوتي ارتفاعاً
 في تكاليف الغذاء، مما قد تكون له عواقب وخيمة على سكانها الذين يعيش معظمهم في المناطق الحضرية، التي تعتمد اعتماداً

كبيراً على الواردات الغذائية.

انخفاض أسعار النفط
 انخفض سعر النفط الخام بنسبة 33 في المئة في

 األشهر الستة الماضية وحدها، وظل يتذبذب بين 03
 و04 دوالراً للبرميل منذ بداية عام 6102. وفي

 المنطقة، أثر هذا بشكل أساسي على جنوب السودان،
 التي تعتمد اعتماداً كبيراً على تصدير النفط الخام،

 الذي يشكل 09 في المئة من إيرادات الحكومة والعملة
 الصعبة. ونتيجة لذلك، انخفضت قيمة جنيه جنوب
 السودان بشكل كبير وزاد معدل التضخم السنوي
 بنسبة 5.202 في المئة اعتباراً من شهر فبراير،

Jun 01, 

۲۰۱٥

Jul 01, 

۲۰۱٥
أغسطس ۰۱, 

۲۰۱٥
سبتمبر ۰۱, 

۲۰۱٥

Oct 01, 

۲۰۱٥
نوفمبر ۰۱, 

۲۰۱٥

Dec 01, 

۲۰۱٥
يناير ۰۱, 

۲۰۱٦

۲۰

۳۰

٤۰

٥۰

٦۰

۷۰

فبراير ۰۱, 
۲۰۱٦

يوليو ۰۱,  ديسمبر ۰۱, أكتوبر ۰۱, يونيو ۰۱, 
۲۰۱٥

ي
ألمريك

الر ا
ل بالدو

سعر البرمي

يوم
(www.eia.gov) المصدر: إدارة معلومات الطاقة

٪٥۰-

(من يونيو ۰۱)

أسعار خام برنت اسبوعياً (يونيو ۲۰۱٥ – فبراير ۲۰۱٦)

ظاهرة النينيا
 بحسب تقديرات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية )OMW(، من المتوقع بنسبة 05 في المائة تقريباً حدوث ظاهرة النينيا

 المناخية في الربع الثالث أو الرابع من عام 6102، وعالوة على ذلك، من المرجح أن تكون مصحوبة بدرجات حرارة قياسية.
 وفقاً لشبكة نظم اإلنذار المبكر بالجوع ومركز اإليغاد للتنبؤ بالمناخ وتطبيقاته )CAPCI(، من المتوقع أن تظل درجات حرارة

 سطح األرض فوق المتوسط في القطاعات الشمالية وأجزاء من القطاعات الجنوبية في المنطقة. ومن المرجح أن يؤدي هذا
 إلى تفاقم األوضاع الراهنة في شمال الصومال وإثيوبيا وجيبوتي وشرق السودان، مع تدهور المراعي ونضوب مصادر المياه

بمعدل أسرع نظراً الرتفاع درجات الحرارة العادية.

 في المناطق المتضررة من الجفاف في بونتالند وأرض
 الصومال، مما يؤثر على ما يقدر بنحو 7.1 مليون

شخص.
 السودان: أدى تأخر األمطار وهطولها بمعدل أقل من
 المتوسط في النصف الثاني من عام 5102 إلى تأخر
 الزراعة، وتناقص المناطق الصالحة للزراعة والحد

 من توافر المياه للناس والماشية. يعتمد ما يقرب من 07
 في المئة من سكان المناطق الريفية في السودان على

 الزراعة التقليدية البعلية لتوفير الغذاء والدخل، ويعتمد
 أكثر من 08 في المئة من السكان على مياه األمطار

 لتلبية احتياجات المياه )المصدر: مكتب تنسيق الشؤون
 اإلنسانية، لمحة عامة شهرية عن ظاهرة النينيو 9

مارس(.
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ف الحرارة عن المعدل
انحرا

  ENSO 3.4         
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 وهو األعلى في تاريخ البالد، ويرجع ذلك أساساً إلى
 التكلفة المرتفعة للنقل وخدمات الفنادق والمطاعم

 والخبز والحبوب ) المصدر: نشرة برنامج األغذية
 العالمي لمراقبة أسعار السوق في جنوب السودان،
 يناير 6102(. وأدت مستويات أسعار النفط الحالية
 إلى تآكل هامش ربح حكومة جنوب السودان بأكمله

تقريباً.

انخفاض قيمة العمالت وارتفاع أسعار السلع
 ارتفعت أسعار المواد الغذائية في المنطقة بشكل

 مطرد على مدار السنوات الست الماضية في
 أفريقيا، وكانت منطقة شرق أفريقيا هي األكثر

 تضرراً. شهد جنوب السودان أكبر ارتفاع في تكلفة
 المواد الغذائية األساسية مثل الفول والذرة خالل

 العام الماضي، مع ارتفاع التضخم، والزيادة الحادة
في تكلفة الذرة في بوروندي خالل الفترة نفسها.

 جنوب السودان: ارتفعت أسعار السلع الغذائية
 األساسية مثل الذرة الرفيعة والذرة والفول والقمح

 والسكر، كما زادت أسعار الوقود الرسمية. قل
 توافر الحبوب والبقوليات في العديد من المناطق
 بسبب انخفاض اإلنتاج المحلي الموسم الماضي،

 جنباً إلى جنب مع انخفاض تدفق الواردات. وعلى
 الرغم من تنازل الحكومة عن رسوم استيراد األغذية

 المستوردة، فإن تكلفة المواد الغذائية المستوردة
 في ارتفاع مستمر أيضاً، نتيجة لندرة النقد األجنبي
 )الدوالر( المتاحة للتجار بغرض االستيراد، وهذا

 يؤدي إلى ندرة السلع األساسية في األسواق. ثم
 ُتباع هذه السلع بأسعار أعلى بالعملة المحلية )التي
 تم تخفيض قيمتها(. ومن المعتقد أن األسعار سوف

 تستمر في االرتفاع خالل موسم الجفاف حتى تتحقق
المحاصيل الخضراء القادمة في أغسطس 6102.

 إثيوبيا: شهدت إثيوبيا تضخماً بنسبة 4.21 في المئة
 في أسعار الغذاء وبنسبة 9.7 في المئة في أسعار

 المواد غير الغذائية في يناير 6102، ووصل معدل
 التضخم اإلجمالي إلى 2.01 في المئة. وزادت

 أسعار الجملة على المستوى الوطني )الذرة أكثر
 من 12٪، والقمح أكثر من 03٪، والذرة الرفيعة
 أكثر من 42٪( مقارنة بالمتوسط الطويل المدى
 )المصدر: برنامج األغذية العالمي، نشرة مراقبة
 السوق الشهرية في إثيوبيا، يناير 6102(. وليس

 هناك شك في أن ارتفاع معدالت التضخم سيضيف
 أعداداً جديدة إلى ال2.01 مليون شخص الذين

 يواجهون بالفعل انعدام األمن الغذائي الحاد. ومن

المصدر: مراقب السوق برنامج األغذية العالمي (۲۰۱٦)
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التأثير والعواقب
النزوح والهجرة غير الشرعية

 نظرة عامة: يواصل انعدام األمن والفقر المدقع والظلم االجتماعي والسياسي والهشاشة البيئية دفع الناس للفرار من ديارهم.
 ويؤدي تصاعد النزاع في المنطقة إلى زيادة عدد األشخاص النازحين في الربع األول من عام 6102، ومن المتوقع أن يرتفع

هذا العدد.
 من المتوقع أن تستمر الطبيعة المعقدة للهجرة غير الشرعية من وإلى منطقة القرن األفريقي خالل الفترة من من أبريل إلى

 يونيو 6102. ال تبدو على النزاع اليمني أي عالمات انحسار، وسوف يستمر في تهجير وجذب المهاجرين والالجئين. وسوف
 تؤدي زيادة مواطن الضعف لدى الالجئين والمهاجرين وعدم وجود قنوات قانونية للهجرة إلى مزيد من االرتفاع في االتجار
 بالبشر. وقد انخفضت أعداد الوافدين إلى منطقة القرن األفريقي من اليمن بشكل حاد في األشهر األولى من عام 6102 نظراً
 النتقال القتال إلى شمال البالد، مما أدى إلى مستويات أعلى من النازحين داخلياً، ولكن من غير المؤكد ما إذا كان هذا االتجاه

 سيستمر. ويمكن أن ترتفع األعداد إلى مستويات أعلى بكثير إذا ما ازداد العنف في جنوب البالد وقررت أعداد كبيرة من
ال5.2 مليون نازح في اليمن اللجوء إلى خارج البالد.

ً النازحون داخليا
 لقد حدثت زيادة بنسبة 4.3 في المئة في عدد النازحين في المنطقة منذ أكتوبر 5102 نتيجة للنزاعات والكوارث الطبيعية، وال
 سيما في بوروندي )8.13٪( والسودان )3٪( وجنوب السودان )9.2٪(. زاد عدد النازحين داخل إثيوبيا )61٪(، ويرجع ذلك
 غالباً إلى الجفاف، وعلى الرغم من النزاعات الجديدة وتكثيف العنف في المنطقة، فإن النزوح الداخلي في شرق أفريقيا ال يزال

 إلى حد كبير ذو طبيعة طويلة األمد، حيث يعيش معظم النازحين خارج مستوطنات النازحين، إال في السودان. تعيش غالبية
 النازحين في الصومال في المناطق الحضرية، وتستضيف مقديشو 63 في المئة من حاالت النزوح الوطني التي تبلغ 1.1

 مليون شخص. والعدد غير المتناسب من النساء واألطفال هو سمة بارزة في أوساط النازحين في منطقة شرق أفريقيا. وتشير
التقديرات إلى أن 09 في المئة من النازحين حديثاً في والية شمال دارفور هم من النساء واألطفال.

 السودان: نزح أكثر من 000,001 مدني من منطقة جبل مرة منذ منتصف يناير 6102 نتيجة لزيادة األعمال العدائية بين
 القوات المسلحة السودانية )FAS( وفصيل عبد الواحد في جيش تحرير السودان )جيش تحرير السودان / فصيل عبد الواحد(.

 وفي شهر ديسمبر، أصدرت حكومة السودان بيانات عامة تتعلق بعودة النازحين وإغالق المخيمات في دارفور. ومثل هذه
التصريحات، إذا ما تم تفعيلها، قد تجبر الناس على العودة إلى المناطق التي ال يزال انعدام األمن سائداً فيها.

 الصومال: نزح 000,09 شخص بشكل مؤقت في غالكايو، بما في ذلك 000,04 نازح، عندما اندلع القتال بين قوات بونتالند
 وغالمودوغ في شهر نوفمبر. كانت إعادة نزوح النازحين هي السمة المشتركة في كال الحالتين، مما يفاقم حالة الضعف التي

تعاني منها هذه المجتمعات النازحة بالفعل.

المتوقع بالفعل أن يرتفع هذا العدد مع بداية موسم الجفاف المبكر والشديد.
 بوروندي: وفقاً للنظرة العامة على االحتياجات اإلنسانية لبوروندي، تشكل المساعدات الدولية 15 في المئة من ميزانية

 الحكومة، واالعتماد على المساعدات أعلى في قطاعات الصحة والزراعة )06٪ و 08٪ على التوالي(. علق االتحاد األوروبي
 مؤخراً المساعدات المباشرة للحكومة - إلى جانب انخفاض اإليرادات الضريبية نتيجة لألزمة - مما يشل قدرة الحكومة على

 توفير الخدمات األساسية للسكان. ويؤدي نقص التمويل بالفعل إلى انقطاع إمدادات األدوية الضرورية، ويهدد أيضاً القدرة على
دفع رواتب موظفي القطاع العام.
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 كينيا: في شهر فبراير، أمرت الحكومة الكينية بإغالق 93 مخيماً من مخيمات لنازحين داخلياً في جميع أنحاء البالد، والتي
 تستضيف 000,11 أسرة، بعد أعمال العنف التي أعقبت انتخابات عام 7002. ومع ذلك، فإن الظروف، بما في ذلك األمن
 والعدالة وحقوق امتالك األرض، ليست مضمونة بالقدر الكافي لعودة النازحين إلى أماكنهم األصلية أو االستقرار على نحو

مستدام في أماكن أخرى.

الالجئون
 وفقاً لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، ازداد عدد الالجئين بنسبة 2 في المئة في الفترة المشمولة بالتقرير مع وصول

 000,26 الجئ جديد إلى المنطقة، مما يفرض ضغوطاً إضافية على البلدان التي تستضيف أعداداً كبيرة من الالجئين في
 الوقت الحالي. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد مع تزايد التوترات في األشهر القادمة. وقد أدت األعمال القتالية النشطة في

 بوروندي وجنوب السودان والصومال واليمن إلى زيادة أعداد الالجئين في جمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا ورواندا
وتنزانيا وجنوب السودان وأوغندا منذ سبتمبر 5102.
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(/http://data.unhcr.org) تاريخ اإلنشاء: ۲٦ فبراير ۲۰۱٦ المصادر: بوابة المفوضية

أعداد الالجئين )اعتباراً من 62 فبراير 6102(
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 ومنذ بداية العام، طرأ ارتفاع ملحوظ في عدد األشخاص الذين يغادرون جنوب السودان، مع فرار غالبيتهم إلى السودان أو
 أوغندا. وفي الشهرين الماضيين فقط، وصل 000,52 شخص من جنوب السودان إلى مخيم خور عمر في شرق دارفور،

 ووفقاً لجمعية الهالل األحمر السوداني، شكل األطفال 08 في المئة من الوافدين إلى والية غرب كردفان خالل األسبوع األول
 من شهر مارس. وتزامن انخفاض عدد الوافدين الجدد إلى أوغندا في منتصف فبراير مع إجراء االنتخابات الرئاسية والعامة

في 81 فبراير. ومع ذلك، بدأت األعداد ترتفع مرة أخرى في شهر مارس.
 شهدت إثيوبيا واحداً من أكبر تدفقات الالجئين في المنطقة خالل الفترة التي يغطيها التقرير ).زيادة بنسبة أكثر من ٪4.5(،

 وجاء معظمهم من جنوب السودان، مما فرض ضغطاً على قدرات التكيف المستنزفة. ومن المتوقع أن يصل 000,14 الجئ
آخر من جنوب السودان خالل عام 6102.

 غادر 000,642 شخص بوروندي منذ بداية األزمة في عام 5102، ولكن خالل األشهر القليلة األولى من هذا العام تضاءلت
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(/http://data.unhcr.org) تاريخ اإلنشاء: ۲٦ فبراير ۲۰۱٦ المصادر: بوابة المفوضية

Weekly refugee influx (South Sudan Situation)
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 هذه األرقام. ويرجع هذا إلى عدة عوامل: ظل العنف محصوراً إلى حد كبير في بوجمبورا والمناطق المحيطة بها؛ وزيادة
 القيود المفروضة على حرية تنقل السكان المتضررين؛ والترهيب الذي يواجهه أولئك الذين يحاولون الفرار من البالد على

الحدود على أيدي قوات األمن وميليشيا اإلمبونيراكـوري )erukarenobmi(، جناح الشباب في الحزب الحاكم.
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الحدود واألسماء الموضحة والتسميات المستخدمة على هذه الخريطة ال تعني إقرارا أو قبوال رسميا من قبل األمم المتحدة.
www.reliefweb.int (http://data.unhcr.org/burundi/regional.php) www.unocha.org تاريخ اإلنشاء: ۱ مارس ۲۰۱٦ المصادر: بوابة المفوضية
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الالجئون من بوروندي: ما بعد التدفق )اعتباراً من 1 مارس 6102(

التدفق األسبوعي لالجئين )الوضع في بوروندي(
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المهاجرون
 القرن األفريقي هو مصدر ومكان عبور رئيسي

 للمهاجرين في المنطقة، المتجهين شماالً عبر مصر
 إلى إسرائيل، وشرقاً نحو اليمن بغرض الوصول

 إلى دول الخليج كوجهة نهائية متوخاة، وجنوباً عبر
 كينيا نحو جنوب أفريقيا؛ و«الطريق الشمالي«
 نحو أوروبا. وعلى الرغم من النزاع الدائر في

 اليمن، وصل نحو 644,29 شخصاً إلى هناك عن
 طريق القوارب في عام 5102. وهذا واحد من

 أعلى األعداد اإلجمالية السنوية في العقد الماضي.
 وصل الثلثان منذ مارس 5102 عندما بدأ النزاع

//:ptth :المصدر:الهجرة اإلقليمية المختلطة(
.03b0xedni/gro.smmlanoiger .www

.)2=di?lmth
 يشكل المهاجرون والالجئون الوافدون من القرن

 األفريقي نسبة هائلة من التدفق غير المسبوق
 إلى أوروبا في عام 6102، مع وصول أكثر

 من 000,921 وافد و814 حالة وفاة في البحر
 األبيض المتوسط. إن المزيج من الطبيعة الراسخة
 للنزاعات والقضايا السياسية العالقة، جنباً إلى جنب
 مع محدودية فرص العمل و«ثقافة الهجرة« يعني

 أن تدفقات الهجرة المعقدة في المنطقة من غير
 المرجح أن تنحسر. كما أن األنماط المتزايدة للهجرة

 غير المشروعة تثير القلق، بما في ذلك الشبكات
 الدولية التي تستغل المهاجرين المستضعفين وتسيء

 معاملتهم، بما في ذلكانواع واشكال من االتجار
بالبشر.

 مع استمرار النزاع في اليمن، أصبح طريق الهجرة
 التقليدي »ذو االتجاه الواحد« من القرن األفريقي إلى

 اليمن »ثنائي االتجاه« في عام 5102، مما تسبب
 في إجهاد إضافي للمنطقة. وفقاً لبوابة مفوضية األمم

 المتحدة السامية لشؤون الالجئين، وصل 378,28
 شخصاً من اليمن إلى منطقة القرن األفريقي

 )جيبوتي وإثيوبيا والصومال والسودان( حتى 1
 مارس 6102. ومن بين هؤالء، ما يقرب من

 000,03 وصلوا بين أكتوبر وديسمبر 5102.
 وكان معظمهم من العائدين إلى أوطانهم في إثيوبيا

 والسودان ومواطنين صوماليين في الصومال. دخلت
 غالبية األفراد الذين غادروا اليمن إلى منطقة القرن

األفريقي عبر جيبوتي )أكثر من 000,33 شخص(.
 وفي حين أن أغلبية الوافدين من عدن قد رفضوا
 تسجيل أنفسهم كالجئين، ألنهم يفضلون استخدام

 جيبوتي كدولة عبور إلى وجهتهم النهائية غير
 المعروفة، فقد فرض وصولهم إلى البالد ضغطاً

إضافياً على الخدمات هناك.

الحدود واألسماء الموضحة والتسميات المستخدمة على هذه الخريطة ال تعني إقرارا أو قبوال رسميا من قبل األمم المتحدة.

www.unocha.org www.reliefweb.int تاريخ الكتابة: ۲٤ مارس ۲۰۱٦ المصادر: المنظمة الدولية للهجرة

ESA: Migration Routes (as of 24 Mar 2016)
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Yemen Crisis Regional Scenario (as of 26 Feb 2016)
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حماية المدنيين

 لمحة عامة: لم يطرأ أي تحسن في المنطقة على اوضاع حماية المدنيين. ال يزال الصراع المسلح والعنف واسع النطاق
 من التهديدات الرئيسية للمدنيين. وتشمل انتهاكات القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان، اللذان يهدفان إلى حماية

 المدنيين، االستهداف المتعمد للمدنيين، واالستخدام العشوائي لألسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، والعنف الجنسي،
 والتهجير القسري، وتدمير الممتلكات واألغراض المدنية، وتجنيد األطفال.

 وقد أدت هذه االنتهاكات إلى مستويات عالية من الصدمات والتوترات النفسية واالجتماعية في المنطقة، وخاصة في أوساط
 مجموعات النازحين والمجتمعات التي تعيش في مناطق ُترتكب فيها انتهاكات القانون الدولي اإلنساني بشكل منهجي ضد

المدنيين.

انتهاكات القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان
 تسبب استخدام التكتيكات العشوائية، مثل القصف المكثف والقصف الجوي في األونة األخيرة في جبل مرة وجنوب كردفان

 والنيل األزرق؛ واستخدام األسلحة المتفجرة المرتجلة في الصومال؛ والهجمات بالمتفجرات في المناطق الحضرية والمدنية في
بوروندي، في أضرار ومعاناة غير ضرورية للسكان المدنيين.

السيناريو اإلقليمي لألزمة اليمنية )حتى 62 فبراير 6102(
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 ال تزال عمليات القتل خارج نطاق القضاء، واالعتقاالت واالحتجازات التعسفية، واستخدام التعذيب، واالختطاف واالختفاء
 القسري، وترهيب وسائل اإلعالم والمجتمع المدني هي السمات المميزة ألزمات الحماية الحادة في السودان وجنوب السودان

وبوروندي والصومال، وبرزت على نحو متزايد في أوغندا وجيبوتي.
 تدهورت حالة حقوق اإلنسان في جنوب السودان، وال سيما في الواليات االستوائية، حيث يدور قتال أكثر كثافة بين القوات
 الحكومية والجماعات المتمردة. وتم اإلبالغ عن هجمات ضد المدنيين في منازلهم، وفي الكنائس والمساجد والمرافق الطبية

وقواعد األمم المتحدة، وارتكبتها في الغالب القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها.
 في السودان، تم اإلبالغ عن أكثر من 082 حالة انتهاك لحقوق اإلنسان في الفترة من أكتوبر إلى يناير وخاصة في دارفور

 وجنوب كردفان والنيل األزرق من جانب القوات والميليشيات الحكومية )المصدر: سودو المملكة المتحدة(. وتشمل هذه
الحاالت الهجوم المباشر على أكثر من 511 قرية )011 في دارفور( في شهر يناير.

 في بوروندي، تنطوي عمليات التفتيش المنتظمة، التي تقوم بها الشرطة في أحياء بوجمبورا بحثاً عن أسلحة ُيشتبه في
 أنها تدعم المعارضة، على مضايقة وترهيب المدنيين وعدد متزايد من االعتقاالت الجماعية، التي تستهدف أساساً الرجال

 والمراهقين. ووفقاً لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، تم اعتقال أكثر من 008,4 شخص واحتجازهم على ذمة
 األزمة، بمن فيهم المدافعون عن حقوق اإلنسان والصحفيون األجانب. وقد ذكرت اللمحة العامة المشتركة بين الوكاالت عن
 االحتياجات اإلنسانية في بوروندي لعام 6102 أن 022 طفالً على األقل قد تم اعتقالهم واتهامهم ب«االنخراط في جماعات
 مسلحة«، وغالباً ما ُيحتجزون لفترات طويلة في ظروف قاسية، وفي بعض الحاالت ال يتم فصلهم عن البالغين. منذ هجمات

 ديسمبر على منشآت عسكرية في بوجمبورا، تم تسجيل زيادة حادة في حاالت االختفاء القسري، واستخدام التعذيب وسوء
المعاملة، بالتزامن مع صدور تقارير عن وجود مرافق احتجاز غير قانونية وما ال يقل عن تسع مقابر جماعية.

 خالل فترتي ما قبل وما بعد االنتخابات في أوغندا، وفي الفترة التي تسبق االنتخابات الرئاسية في جيبوتي، كانت هناك مزاعم
 مستمرة عن المضايقات واالعتقال التعسفي للمعارضين السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان، فضالً عن

 تقارير عن االستخدام المفرط للقوة من قبل قوات األمن.

انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل
 تم اإلبالغ عن العديد من االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال وتوثيقها في المنطقة. وعلى الرغم من تحقيق تقدم في االلتزامات
 التي تعهدت بها بعض الجهات المسلحة لوضع حد لالنتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل، تعرض عدد متزايد من األطفال لمثل

هذه االنتهاكات، وخاصة تجنيد األطفال، التي ترتكبها مختلف أطراف النزاعات المسلحة في المنطقة.
 جنوب السودان: وقع الجيش / الحركة الشعبية لتحرير السودان على خطة عمل في 62 ديسمبر لوقف ومنع تجنيد وقتل

 وتشويه األطفال. ومع ذلك، خالل الفترة المشمولة بالتقرير، هوجمت تسع مدارس وتم تجنيد 513 فتى وفتاة واحدة من قبل
 القوات والجماعات المسلحة المختلفة في جميع أنحاء البالد، بما في ذلك واليات أعالي النيل الكبرى وشرق االستوائية وواراب

 وغرب بحر الغزال. وبحلول نهاية شهر يناير، كانت 93 مدرسة ال تزال ُتستخدم ألغراض عسكرية. منذ بداية النزاع في
 51 ديسمبر 3102 حتى فبراير 6102، تم اإلبالغ عن 949,1 حادثة أثرت على 417,86 طفالً، من بينها 694,1 حادثة تم

التحقق منها وأثرت على 717,93 طفالً.
 أصبحت الصومال الدولة رقم 691 التي تصدق على اتفاقية حقوق الطفل في 1 أكتوبر 5102. وعلى الرغم من هذا التطور

 اإليجابي والتزام الحكومة بتنفيذ خطط عمل الصومال بشأن وضع األطفال في النزاعات المسلحة، ال يزال تجنيد واستخدام
 األطفال هو االنتهاك األبرز واألكثر وروداً من بين كل التقارير الواردة عن انتهاكات حقوق االطفال خالل الفترة من نوفمبر

 إلى ينايروتضرر من هذه االنتهاكات حوالي 442 فتى و61 فتاة في جنوب وسط الصومال، وخصوصاً في وسط جوبا
وغالغادود.

 في بوروندي، تفيد التقارير بأن قوات الشرطة والجيش تحتل ما ال يقل عن ستة مدارس في األحياء المتنازع عليها في
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 بوجمبورا ووقعت عدة هجمات داخل المدارس. وعلى نحو متزايد يتعرض األطفال في بوروندي لخطر التجنيد ، وخاصة
المراهقين الذكور الذين يواجهون تزايد الترهيب واالشتباه في تعاونهم مع إحدى حركات التمرد.

 السودان: تم اإلبالغ على نطاق واسع عن التجنيد الموسمي لألطفال من قبل القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها في
 جميع أنحاء البالد بغرض القتال في دارفور وجنوب كردفان والنيل األزرق من قبل المنظمات اإلنسانية ومنظمات حقوق

 اإلنسان. إن عدم القدرة على الوصول إلى هذه المناطق يعني استحالة إجراء تحقيقات مستقلة في هذه القضية. في شهر مارس،
 وّقعت حكومة السودان على خطة عمل مع األمم المتحدة لمنع تجنيد واستخدام األطفال من قبل قوات األمن الحكومية السودانية.

وسيتم التحقق من استكمال الحكومة للتدابير المتفق عليها في إطار هذه الخطة من قبل األمم المتحدة.
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مالحظة: بدأ الرصد واإلبالغ عن انتهاكات حقوق الطفل الخطير في بوروندي مؤخرا وبالتالي األرقام المذكورة أعاله ليست كاملة

المصدر: يونيسيف

Registered number of children affected by grave child rights violations. 
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العدد المسجل لألطفال المتضررين من االنتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل
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األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم
 ال يزال عدد من األطفال المنفصلين عن ذويهم آخذ في الزيادة، ويرجع ذلك أساساً إلى العنف في المناطق المأهولة بالسكان
 واستهداف المدنيين والنزوح القسري. ولكنه تفاقم جراء النضوب التدريجي آلليات التكيف في حاالت النزاع الطويل األمد،
 حيث لم تعد األسر قادرة على دعم األطفال الذين يتولون رعايتهم. في إطار أزمة جنوب السودان االقليمية، يشكل األطفال

 غير المصحوبين والمنفصلون
 عن ذويهم )CSAU( 01 في

 المئة من العدد اإلجمالي لألطفال
 الالجئين في كينيا وإثيوبيا.
 وفي اإلطار اإلقليمي ألزمة
 بوروندي ، توجد نسبة مقلقة

 تبلغ 34 في المئة من األطفال
 غير المصحوبين والمنفصلين

 عن ذويهم، معظمهم في تنزانيا
 ورواندا. وغالبية األطفال غير
 المصحوبين والمنفصلين عن

 ذويهم في جميع أنحاء المنطقة
 من البنين الذين يحاولون الفرار

 من الخطر المتزايد المتمثل
 في التجنيد القسري واالعتقال

 والترهيب. وخالفاً للدول المضيفة
 األخرى، يصل عدد الفتيات غير
 المصحوبات بذويهن ضعف عدد
 األوالد غير المصحوبين تقريباً
 في رواندا. ويواجه جميع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خطر سوء المعاملة واالستغالل واإلهمال؛ ولكن

الفتيات غير المصحوبات هن األكثر عرضة لالستغالل الجنسي، والعنف الجنساني واالتجار بالبشر.
  

)VBG( العنف الجنساني
 يستخدم العنف الجنساني كسالح في الحرب، وال سيما في الصومال وجنوب السودان والسودان وجمهورية الكونغو

 الديمقراطية، وفي األونة األخيرة، في بوروندي. ولوحظت زيادة كبيرة في حاالت العنف الجنساني في جنوب السودان ترتبط
 باالستخدام غير المشروع لألسلحة، وحاالت النزوح الجماعي الجديدة، والغارات التي تستهدف سرقة الماشية وانعدام األمن

 الغذائي. وشملت الحاالت األكثر خطورة التي تم اإلبالغ عنها االغتصاب الجماعي واالستعباد الجنسي. في بوروندي، ُتعزى
 زيادة حاالت العنف الجنساني إلى االضطرابات السياسية ونزوح المدنيين الناجم عنها، مع حدوث حاالت اغتصاب موثقة

 أثناء عمليات البحث. وفي السودان، استمر ظهور حاالت جديدة من العنف الجنساني في شمال دارفور، على مقربة من منطقة
 جبل مرة، بينما في الصومال، تم تسجيل الغالبية العظمى من حاالت العنف الجنساني في مجتمع النازحين. وفي جميع أنحاء

المنطقة، يتواصل إغفال حوادث العنف الجنسي إلى حد كبير بسبب شعور الناجيات بالخوف والعار.

انتهاكات المساكن واألراضي والممتلكات
 توجد تقارير متزايدة عن تدمير المنازل والمحاصيل والممتلكات نتيجة للصراع والعنف، وكان آخرها في منطقة جبل مرة في
 السودان. وفي جنوب السودان وبوروندي، يجري احتالل منازل النازحين أو استخدامها من قبل نازحين آخرين أو عسكريين،

 مما يشكل عقبات خطيرة بالنسبة ألولئك الذين قد يسعون للعودة. وخالل عمليات التفتيش واالعتقال التي أُجريت في أحياء
 بوجمبورا بحثاً عن المشتبه في دعمهم للمعارضة، تم تدمير الممتلكات ونهب المنازل والمحال التجارية. وفي الصومال،

 ال يزال اإلخالء القسري مصدر قلق جدي. في عام 5102، تم طرد ما يقرب من 000,031 شخص قسراً، ومعظمهم من
 مستوطنتي داينيلي وداركينلي للنازحين، خالل الفترة المشمولة بالتقرير )المصدر: قاعدة بيانات شبكة رصد التقدم واإلبالغ

 )NMRP((. ويزيد هذا الرقم بأكثر من أربعة أضعاف عدد عمليات اإلخالء القسري التي أُعلن عنها في عام 4102
 )005,23(. وتم دفع العديد من النازحين إلى مناطق غير آمنة على مشارف المدن، حيث تكون الخدمات وفرص كسب العيش
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عدد األطفال بغير صحبة والديهمإجمالى عدد البنات بغير صحبة والديهمإجمالى عدد البنين بغير صحبة والديهم

مالحظة: الحاالت المسجلة من نهاية فبراير ۲۰۱٦. قد يكون بعض األطفال المسجلين قد نجحوا فى اإلتصال بوالديهم او تم لم شملهم بوالديهم

المصادر: يونيسيف ، المفضية العليا للالجئين

جنوب السودانالسودانالصومالجنوب السودان
الجئون

اليمن
الجئون

بروندى
الجئون

۸,٦۷٤۸,۷۱۲

۳,٤۷۲

۳۰,٦۱٦

٦۱

٦,۹٤۹

األعداد المسجلة لألوالد و البنات بغير صحبة والديهم
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محدودة. وفي إثيوبيا، أدى إلى تفاقم الجفاف قضايا األراضي في منطقة أوروميا، وكذلك بين المجتمعات الرعوية.

أخطار المتفجرات
 أدى وجود واستخدام المتفجرات والذخائر الحربية في المنطقة إلى وفاة وإصابة مدنيين، وتقييد حرية حركة المدنيين، وعرقلة

 وصول المساعدات اإلنسانية، وتقويض إمكانية إيجاد حلول دائمة لمشاكل النازحين والالجئين. خالل الفترة المشمولة بالتقرير،
 لقي 73 شخصاً في جنوب السودان حتفهم أو أصيبوا بتشوهات بسبب المتفجرات من مخلفات الحرب )sWRE( واأللغام

 األرضية. وفي كل من جنوب السودان والصومال، كان معظم ضحايا المتفجرات من مخلفات الحرب من األطفال، وال سيما
 الذكور، الذين يلتقطون ويلعبون بالذخائر غير المنفجرة. وفي بوروندي، وقعت 071 هجمة تشمل استخدام قنابل متفجرة.

 وتركزت تلك الهجمات أساساً في األحياء الحضرية المأهولة بالسكان في بوجمبورا، مما أسفر عن مقتل 22 شخصاً وإصابة
 901 آخرين خالل الفترة من نوفمبر إلى يناير، مع اتجاه متزايد في فبراير يستهدف األماكن المدنية، مثل الحانات واألسواق.
 وكثيراً ما ينتشر االستخدام المحظور للقنابل المتفجرة المرتجلة )sDEI( في الصومال من قبل حركة الشباب، وال تزال هذه
 القنابل تتسبب في عدد كبير من اإلصابات في صفوف المدنيين. وال تزال إريتريا مليئة للغاية باأللغام األرضية، وتم تطهير

 52 في المئة فقط من حقول األلغام بحلول نهاية عام 5102. يعيش أكثر من 000,056 شخص حالياً في المناطق المتضررة
 من األلغام األرضية والمتفجرات المتبقية من مخلفات الحرب، مما يؤثر بشكل كبير على سالمتهم وسبل عيشهم على حد سواء.
 ويشكل األطفال 07 في المئة من اإلصابات المبلغ عنها الناجمة عن األلغام األرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، والسيما

البنين )المصدر: اليونيسف، 6102 العمل اإلنساني من أجل األطفال(.

انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية
 لمحة عامة: اعتباراً من فبراير 6102، يواجه ما يقرب من 94.91 مليون شخص انعدام األمن الغذائي الشديد )أزمة وحالة

 الطوارئ - المرحلتان 3 و4 من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي( وسوء التغذية في أجزاء من إثيوبيا وجنوب
 السودان والسودان والصومال وبوروندي وجيبوتي وأوغندا. ويحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة منقذة للحياة. ومن

المرجح أن يستمر وضع سوء التغذية الحرج في هذه الدول.
 أفادت منظمة اليونيسف أن 44.1 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد في إثيوبيا في عام 6102.
 وتشير التوقعات لعام 6102 في جنوب السودان إلى ظهور حوالي 000,007 حالة، وفي الصومال ومن المتوقع ظهور

000,003 حالة، مع استمرار ارتفاع معدالت سوء التغذية بين النازحين.
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الصومال كينيا اثيوبيا إريتريا جيبوتي بروندى

Number of children under 5 to be treated in 2016

المصدر: يونيسيف

 عدد األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من انعدام األمن
الغذائي الحاد الوخيم )MAS( اعتباراً من مارس 6102

 إن الدوافع الرئيسية النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية،
 والتي تؤثر بشكل كبير على األسر األكثر ضعفاً في المنطقة،

 هي النزاع في واليات أعالي النيل الكبرى في جنوب
 السودان، ومنطقة شرق دارفور وواليات شمال وجنوب
 كردفان والنيل األزرق في وسط السودان، وجنوب وسط

 الصومال؛ والصدمات االقتصادية، ال سيما في جنوب
 السودان وجيبوتي وبوروندي؛ وموجات الجفاف المتكررة،

 وخاصة في إثيوبيا؛ والفيضانات خصوصاً في أجزاء من
كينيا والصومال والسودان وأوغندا.

 وإلى جانب هذه العوامل، في السنوات األخيرة، ظل نصيب
 الفرد من اإلنتاج الزراعي على حاله أو حتى تراجع في

 منطقة القرن األفريقي، مما أدى إلى إنتاجية غذاء أقل
 للشخص الواحد في ظل ظروف األمطار العادية. تؤدي هذه

 اإلنتاجية المنخفضة إلى تعقيد آثار الجفاف األكثر تواتراً.
 وهناك إجماع بين علماء المناخ على أن تغير المناخ سوف

 يواصل مفاقمة اآلثار السلبية لظاهرة النينيو والنينيا على هطول األمطار. وباإلضافة إلى الضغوط البشرية المتزايدة على
الموارد الطبيعية، فإن ذلك يعني أن احتمال حدوث المجاعة في المنطقة سيكون أكبر.

 بوروندي: عانت المحاصيل نتيجة للنزوح الداخلي وانخفاض امكانية الوصول إلى األراضي الزراعيو. بعد تعليق االتحاد
 األوروبي للتمويل  المخصص للتنمية، والذي يقدم لوزارة الزراعة في بوروندي، يوجد قلق بالغ من أن العواقب الكارثية التي
 سيواجهها 000,96 شخص يواجهون بالفعل مرحلتي األزمة والطوارئ من مستويات انعدام األمن الغذائي )المرحلتان 3 و4

من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي(.
 إثيوبيا: في أعقاب أسوأ موجة جفاف منذ عقود، استمرت حالة طوارئ أمن غذائي كبرى في وسط وشرق إثيوبيا. ووفقاً

 لوثيقة المتطلبات اإلنسانية في إثيوبيا )DRH(، يواجه 2.01 مليون شخص مرحلتي األزمة والطوارئ )المرحلتان 3 و4
 من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي( اعتباراً من ديسمبر 5102، وأصبحوا في حاجة إلى مساعدات غذائية طارئة.
 يحتاج 000,534 طفل دون سن الخامسة و7.1 مليون طفل وامرأة حامل ومرضعة إلى دعم غذائي متخصص، ال سيما في

 األجزاء الوسطى والشرقية من البالد حيث من غير المتوقع أن يطرأ أي تحسن في األشهر المقبلة. ويحصل الالجئون حصص
 غذائية مخفضة منذ نوفمبر 5102. وحتى اآلن، لم تتلقى وثيقة المتطلبات اإلنسانية في إثيوبيا سوى ما يقرب من ربع مجموع

 الموارد المطلوبة لعام 6102. وفي الوقت الحاضر، ستنفد مخزونات األغذية المتاحة الثنتين من المنظمات الثالثة الرئيسية
 )المركز الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، وبرنامج األغذية العالمي( بحلول نهاية أبريل 6102، وسوف تواجه

الثالثة، وهي خطة عملية الطوارئ المشتركة، انقطاع اإلمدادات في شهر أغسطس.
 السودان: ذكرت مجموعة عمل األمن الغذائي والتغذية أن  4مليون شخص واجهت مستويات مجهدة وحرجة من انعدام األمن

 الغذائي )المرحلتان 2 و3 من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي( خالل الفترة من )سبتمبر-نوفمبر 5102(. وتواجه
 أجزاء من كردفان ودارفور أزمة غذائية )المرحلة 3 من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي( نتيجة آلثار النزاعات

 )الناجمة عن النزوح ومحدودية الوصول إلى األسواق(. تسبب األداء الموسمي السيئ للغاية في عام 5102 في غرب دارفور
 وكردفان والمناطق الشرقية المتضررة من ظاهرة النينيو في إنتاج وطني أقل من المتوسط وعجز كبير جداً في المراعي.

 ويصل عدد األسر الريفية المقيمة التي من المتوقع أن تواجه أزمة حوالي ضعف عددها في سنة نموذجية. وتعزز الواردات
 والمخزونات األعلى من المتوسط المرّحلة من 51/4102 توافر الحبوب على المستوى الوطني إلى حد كبير. في غرب

 السودان، من المرجح أن يؤدي اإلنتاج األقل من المتوسط وضعف تكامل السوق مع شرق ووسط السودان إلى زيادات كبيرة
في أسعار المواد الغذائية األساسية )المصدر: شبكة نظم اإلنذار المبكر بالمجاعة(.

 جنوب السودان: وفقاً لتقييم التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي في ديسمبر 5102، يواجه 48.2 مليون شخص
 مستويات األزمة والطوارئ )المرحلتان 3 و4 من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي(. ومن المرجح أن يستمر انعدام

 األمن الغذائي ويصل إلى ذروته خالل موسم الجفاف )أبريل - يوليو 6102( وخاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها
 من والية الوحدة حيث من المحتمل أن يواجه ما يقدر بنحو 000,04 شخص كارثة ناجمة عن انعدام األمن الغذائي )المرحلة

 5 من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي(. )المصدر: شبكة نظم اإلنذار المبكر بالمجاعة، فبراير 6102(. وتشير
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خريطة األمن الغذائي (اكتوبر - ديسمبر ۲۰۱٥)

خرائط توقعات األمن الغذائي )اعتباراً من مارس 6102(

 التقارير الواردة إلى أن سوء التغذية يفوق عتبات الطوارئ )سوء التغذية الحاد الشامل< 51 في المئة( في واليات الوحدة
 وأعالي النيل وجونقلي وواراب وشمال بحر الغزال وأجزاء من الواليات االستوائية الشرقية. وتشير تقديرات اليونيسف إلى أن

000,732 طفل سوف يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم )MAS( في عام 6102.
 الصومال: ذكرت مجموعة عمل األمن الغذائي والتغذية أن 000,059 شخص كانوا يواجهون مرحلتي األزمة والطوارئ
 بحلول يناير 6102 )المرحلتان 3 و4 من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي( بما في ذلك النازحون. ومن المتوقع
 أن يرتفع عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي بحلول يونيو 6102 خالل موسم الجفاف ألن 9.3 مليون
 شخص، بحسب التقارير الواردة، يواجهون مرحلة اإلجهاد )المرحلة 2 من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي( من

 مستويات انعدام األمن الغذائي قد ينزلقون الي مرحلة األزمة والطوارئ. ظلت مستويات سوء التغذية الحاد الشامل باستمرار
 فوق 51 في المئة في العديد من المناطق. وتشير تقارير اليونيسف إلى أن حوالي 008,801 طفل دون سن الخامسة )واحد

 من كل ثمانية أطفال( سوف يحتاجون إلى عالج من سوء التغذية الحاد. يواصل انعدام فرص الحصول على الخدمات األساسية
 تقويض قدرة المجتمعات المحلية. ومن المرجح أن تتحسن األحوال قليالً في شهر أبريل نظراً لتوقع تحسن المراعي وتوافر
 المياه بفضل أمطار غو المتوسطة الغزارة. ومع ذلك، نظراً لنضوب األصول وتزايد مستويات الدين، من المتوقع أن تظل
 األسر الفقيرة في أزمة )المرحلة 3 من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي( حتى بعد نهاية موسم الجفاف في شهري

فبراير ومارس. إن توسيع نطاق المساعدات اإلنسانية ضروري لتفادي أزمة األمن الغذائي في شمال الصومال.
 إريتريا: أدت آثار ظاهرة النينيو واإلجهاد الموجود من قبل، والمتعلق باألمن الغذائي وسبل العيش، إلى تفاقم ضعف النساء

 واألطفال، مما يؤدي إلى ارتفاع معدالت سوء التغذية بين األطفال دون سن الخامسة، وخاصة في المناطق المنخفضة. ال يزال
 سوء التغذية الحاد واحداً من األسباب الرئيسية للوفيات. ويحتاج ما يقدر بنحو 000,51 طفل دون سن الخامسة إلى عالج سوء

.))CAH( التغذية الحاد الوخيم في عام 6102 )المصدر: اليونيسف، 6102 العمل اإلنساني من أجل األطفال
 أوغندا: أفادت مجموعة عمل األمن الغذائي والتغذية أن 000,031 شخص يواجهون مستويات انعدام األمن الغذائي الحرجة
 في منطقتي موروتو وكابونغ، بعد استنفاد المخزون الغذائي قبل الموعد المحدد بأربعة أشهر في ديسمبر 6102. ويعتمدون

 بشكل كبير اآلن على االقتراض )15٪ من األسر التي تم تقييمها في ديسمبر 5102(، في حين ال تزال برامج شبكة األمان،
 التي توفر الغذاء ودعم التغذية والنقد، مستمرة لمساعدة الفئات المستضعفة في جميع أنحاء كاراموجا. ومن المتوقع أن يتحسن

 الوضع إلى حالة اإلجهاد )المرحلة 2 من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي( في يوليو عندما تزيد المحاصيل الخضراء
 من توافر الغذاء. وبالنسبة لباقي أنحاء البالد، من المتوقع أن يكون موسم األمطار الوشيك متوسطاً تقريباً من حيث هطول
 األمطار التراكمي، مع بداية شبه عادية في مارس / أبريل. ومن المتوقع أن يوفر فرص عمل زراعية، ويؤدي إلى إنتاج

متوسط، ويحسن المراعي وموارد المياه.
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األمراض المعدية
 لمحة عامة: لوحظ تغيير واضح في حاالت اإلصابة باألمراض الوبائية بالتوازي مع الظروف الجوية القاسية المرتبطة

 بدورة النينيو في المنطقة، وتغير المناخ بشكل عام. وأدى هطول أمطار غزيرة بشكل غير معتاد على أجزاء من منطقة القرن
 األفريقي، بما في ذلك الصومال وأجزاء من كينيا، إلى زيادة خطر اإلصابة باألمراض المنقولة عن طريق المياه واألمراض

 التي تحملها النواقل نتيجة لمزيج من نقص المياه وسوء حالة الصرف الصحي والنظافة الصحية وارتفاع مستويات سوء
 التغذية ونزوح السكان. ومن المحتمل أن يؤدي انخفاض إمدادات المياه وتدهور جودتها بسبب موجات الجفاف الناجمة عن

 ظاهرة النينيو، والتي من المرجح أن تسببها ظاهرة النينيا، إلى زيادة حاالت األمراض المنقولة عن طريق المياه، بما في ذلك
 الكوليرا وغيرها من أمراض اإلسهال. ومع تفاقم محدودية المياه، سوف تصبح خدمات الصرف الصحي والنظافة وجودة

 المياه واإلمدادات الغذائية غير كافية، مما سيزيد من خطر تفشي األمراض. كما أن تجمع الناس حول مصادر المياه المتناقصة
 يزيد من خطر انتقال األمراض. ومن المرجح أن تكون اآلثار الصحية وخيمة، وخاصة في البلدان ذات القدرة األقل على الحد
 من العواقب الصحية، أو حيث تتعرض البنية التحتية الصحية للتلف بسبب الفيضانات. وتواجه خدمات الصحة العامة والطبية

 والتغذوية والمياه ضغطاً متزايداً في الوقت الحالي. وتتطلب برامج التغذية المتخصصة إيالء اهتمام خاص للمرافق الصحية
 حتى يتسنى لها االستمرار في تقديم الرعاية والعالج، بما في ذلك العيادات التي تقدم خدمات عالج فيروس نقص المناعة

البشرية، وخاصة خدمات الوقاية من انتقال المرض من األم إلى الطفل.

المالريا
 يمكن أن يزيد تفشي مرض المالريا بسبب المياه الراكدة التي تؤدي لتكاثر نواقل األمراض. وقد تضاعف عدد حاالت اإلصابة

 بالمالريا في بوروندي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويرجع هذا جزئياً إلى زيادة الفيضانات، ولكن أيضاً إلى
 زيادة اإلبالغ من قبل الشركاء في مجال الصحة. تم اإلبالغ عن 934,851,1 حالة إصابة و025 حالة وفاة خالل الفترة من

 يناير إلى منتصف فبراير 6102، مقارنة مع 466,215 حالة إصابة و142 حالة وفاة خالل نفس الفترة من عام 5102.
 وعلى الرغم من أن وزارة الصحة لم تعلن حالة الوباء، فإن 81 من أصل 64 منطقة صحية قد تأثرت إلى حد كبير. )منظمة

 اليونيسف(. وقد تم احتواء تفشي المالريا في جنوب السودان منذ ديسمبر 5102، ومن المتوقع أن ينخفض عدد الحاالت خالل
موسم الجفاف الحالي.
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الرعاىة الصحية

األمراض المنقولة 
عن طريق المياه

األمراض المعدية

سوء التغذية

زيادة ناقالت

زيادة القوارض
ويستضيف الحيوان

المياة الملوثة

البنية التحتية المتضرره

نزوح السكان

تلوث الهواء

نقص إمدادات المياه
والصرف الصحي

إنخفاض نوعية المياه

األمن الغذائي

زيادة األمطار زيادة الظروف
الجافه

فيضانات

العواصف
األعاصير

جفاف

حرائق الغابات

ً  بوروندي: اعتباراً من فبراير 6102، يعاني 6.3 مليون شخص من انعدام األمن الغذائي، من بينهم 175,986 شخصا
 يواجهون مستويات األزمة والطوارئ )المرحلتان 3 و4 من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي( من مستويات انعدام

 األمن الغذائي. ومن المرجح أن يتدهور انعدام األمن الغذائي في المناطق المتضررة من النزاع )بوجمبورا، وريف بوجمبورا،
وكيروندو، وماكامبا، ورومنغي، وسيبيتوكييه، وبوبانزا، ورويجي(.

 كينيا: على الرغم من التحسن الكبير )انخفاض انعدام األمن الغذائي بنسبة 14 في المئة خالل األشهر الستة الماضية(، كان
 هناك 000,046 شخص يواجهون مرحلتي األزمة والطوارئ )المرحلتان 3 و4 من التصنيف المتكامل لمراحل األمن

 الغذائي( من مستويات انعدام األمن الغذائي حتى شهر مارس، ويحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة )شبكة نظم اإلنذار
المبكر بالمجاعة(.

 جيبوتي: يواجه 364,722 شخصاً مرحلتي األزمة والطوارئ )المرحلتان 3 و4 من التصنيف المتكامل لمراحل األمن
 الغذائي( من مستويات انعدام األمن الغذائي في جيبوتي )التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي أكتوبر 5102(. وأكثر

المناطق تضرراً هي علي صبيح وأبوك ودخيل.
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بروندى

رواندا

حدود دولية

عدد حاالت الكوليرا

عدد وفيات الكوليرا

جمهورية الكونغو الديموقراطية

جنوب السودانأثيوبيا
الصومال

كينيا

تانزانيا

أوغندا

۱٥,۱۲٤ حالة
۲۳۱ وفاة

۱۲,۳٥۲ حالة
۲۰۲ وفاة

۱۹,۷۰٥ حالة
? وفيات

۸۰٤ حالة
۷ وفيات

۱,۷۳٥حالة
٤٥ وفاة

۱,٦۷٦ حالة
۱٦ وفاة

المحيط الهندى
۱۳۰ حالة
٦ وفيات

Sources:  WHO,KRC,Kenya MoH (SITREP),UN Creation date:  26 Feb 2016

الكوليرا
 أثر وباء الكوليرا في المنطقة على 12 محافظة في كينيا، مع اإلبالغ عن حاالت متعددة في جنوب الصومال وأوغندا وجنوب
 السودان. وما زالت ترد تقارير عن حاالت اإلسهال المائي الحاد في إثيوبيا والصومال والسودان وإريتريا وجنوب السودان.
 يمكن أن تؤدي الظروف القاسية إلى تفاقم تفشي وباء الكوليرا الذي يعتبر األسوأ منذ 7991-8991 في تنزانيا وكينيا وإثيوبيا،

 وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. سجلت تنزانيا أكثر من 000,21 حالة كوليرا حتى يناير 6102. في الماضي، شهدت المنطقة
موجة من أمراض المالريا واإلسهال أثناء هطول األمطار لفترات طويلة.

 الحصبة: تكافح كل من كينيا وإثيوبيا تفشي مرض الحصبة. في كينيا، تفشي الحصبة مستمر منذ فبراير 6102 في مانديرا
 وأوجير. وفي إثيوبيا، تأثرت ست مناطق بمرض الحصبة، مع ظهور حوالي 852 حالة تفشي واإلبالغ عن 000,13 حالة

 منذ العام الماضي. وبحلول نهاية يناير، تم اإلبالغ عن 003,3 حالة حصبة مشتبه بها في الصومال. وفي مختلف أنحاء جنوب
 السودان، كانت الحصبة هي رابع أكثر أسباب االعتالل شيوعاً في عام 5102، وتم اإلبالغ عن معظم الحاالت في واليتي

 االستوائية الوسطى والوحدة. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تسبب تفاقم سوء التغذية، وخاصة في مخيمات النازحين داخلياً،
 في زيادة حاالت الحصبة. ويشهد السودان حالياً حاالت طويلة األمد من تفشي الحصبة وحمى الضنك. وتم اإلبالغ عن 216
 حالة يشتبه فى إصابتها بحمى الضنك، بما في ذلك 601 حالة وفاة، هناك بين 92 أغسطس 5102 و7 فبراير 6102، وفقاً

لوزارة الصحة.

عدد حاالت الكوليرا )اعتباراً من فبراير 6102(

فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز
 في جميع أنحاء المنطقة هناك نطاق وطني ودون وطني كبير النتشار وباء فيروس اإليدز وتوفر الدواء المنقذ للحياة. تشير

 التقديرات إلى أن النسبة تصل إلى ستة في المئة في كينيا، التي تعاني من رابع أكبر وباء في العالم. وفي جميع المناطق
 تقريباً، حدث تحسن كبير في وقف والحد من انتشار أوبئة فيروس نقص المناعة البشرية الوطنية. ومع ذلك، فإن المجاميع
 الوطنية تخفي االنتشار الواسع، ال سيما في حالة األوبئة التي تتركز بين المجموعات السكانية الرئيسية، والتي من المتوقع

 أن تزداد في مواجهة األزمة اإلنسانية الحالية. إن األزمات اإلنسانية تسلط الضوء على مواطن الضعف وتفاقمها، كما يتضح
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٪۷٫٤
إنتشار فيروس نقص المناعة (۱٥-٤۹ عام) 

 ۹٤۰,۰۰۰
إصابات جديدة بفيروس نقص المناعة

  ٤٦۰,۰۰۰
 وفيات مرتبطة بمرض نقص المناعة المكتسبة

۱۷٫٦ مليون
 بالغون (۱٥+) يعيشون بفيروس نقص المناعة

السودان

أنجوال

أثيوبيا

جنوب أفريقيا

ناميبيا

تانزانيا

زامبيا

الصومال

بتسوانا

موزمبيق مدغشقر

جنوب السودان

زمبابوى

أوغندا

إريتريا

ماالوى

ليسوتو

رواندا

بروندى

جيبوتى

سوازىالند

سيشيل

إنتشار فيروس نقص المناعة۱

۲ - ۱

۱ - ۰

٤ - ۳

٥ - ٦

۸ - ۷

۱۰ - ۹

۱٤ - ۱۱

۱۹ - ۱٥

۲٥ - ۲۰

۳۱ - ۲٦

(۲۰۱٦ February ۲ El Niño: WFP and FAO Overview (as of ۲۰۱٦-۲۰۱٥ :۲ ,UNAIDS :۱ :Source         ۲۰۱٦ Feb ۱۸ :Creation Date

ESA: HIV prevalence (as of 18 Feb 2016))6102 انتشار فيروس نقص المناعة البشرية )اعتباراً من فبراير

 من األبحاث التي أُجريت في السودان والصومال، حيث كان االنتشار بين المجموعات السكانية الرئيسية أكبر عدة مرات من
 المعدالت الوطنية. ويمكن أن تؤدي الحاالت اإلنسانية إلى زيادة ضعف معظم السكان المعرضين للخطر والمتأثرين بوصمة
 العار والتمييز ضد األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية )VIHLP(. ويتم تجاهل احتياجات األشخاص

 المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية في التقييمات السريعة بشكل روتيني، وذلك بسبب الخوف من التعرض
 للفيروس. وفي العديد من البلدان، ُيطلق على المناطق التي تشهد أعلى معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية أيضاً

 المناطق المعرضة للخطر، مثل المحافظات الموجودة في غرب كينيا. وفي بعض البلدان، أصبح انقطاع نظم العالج، وعدم
 توافر الخدمات الصحية، وعدم وجود موظفين صحيين مدربين على إدارة العالج المضاد للفيروسات القهقرية يمثل مشكلة
 متزايدة تعرقل تقديم خدمات الصحة العامة والحماية. ويفاقم المهاجرون وحركة السكان حالة الضعف وويشكلون تحديات

 كبيرة أمام توفير فرص الحصول على العالج. وفي العديد من بلدان المنطقة، توجد بروتوكوالت عالج مختلفة  فيما يتعلق
 بالعالج المضاد للفيروسات القهقرية. ويمزج التنقل الداخلي وعبر الحدود معدالت منخفضة وعالية من اإلصابة بفيروس نقص
 المناعة البشرية، ويمكن أن يعمل على زيادة المستويات الوبائية. وعادة ما تكون الهجرة إلى المراكز الحضرية والمستوطنات

العشوائية غير الرسمية التي تبدو عليها نتائج صحية سيئة للغاية.
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التحديات اإلنسانية

الفضاء اإلنساني وإمكانية إيصال المساعدات

 لمحة عامة: ال يزال الوصول إلى العديد من األماكن في هذه المنطقة متعذراً أو مستحيالً بسبب مزيج من انعدام األمن
 المتزايد، والعوائق البيروقراطية والقيود اللوجستية، وارتفاع تكاليف التشغيل، مما يحد أيضاً من قدرة الناس على طلب
المساعدة. أن تصاعد العنف الذي يستهدف عمال اإلغاثة في األقليم، ال سيما في جنوب السودان،يعتبر امراً مقلقاً للغاية.

 سوف تظل القيود )البيروقراطية والناجمة عن انعدام األمن على حد سواء( المفروضة على حركة العاملين في المجال اإلنساني
 على الصعيد الدولي وداخل األوطان، والتدخل في أنشطة التنفيذ واإلدارة، تمثل تحدياً على مدار األشهر القادمة في المنطقة.

 لقد أصبح تأمين تصاريح العمل والتأشيرات يمثل مشكلة متزايدة، وال سيما في السودان. كما أن فرض رسوم تعسفية، والتدخل
 في خيارات التوظيف، والقيود المفروضة على الشركاء المنفذين والسيطرة عليهم أصبحت شائعة على نحو متزايد. وانخفاض

 القدرة التشغيلية والحضور الميداني لها آثار هائلة على قدرة المنظمات على تقديم المساعدة الجيدة في الوقت المناسب، ومن
المتوقع أن تستمر.

القيود البيروقراطية على الموظفين واإلمدادات اإلنسانية
هذه هي القيود األكثر وروداً في تقارير المنظمات غير الحكومية العاملة في المنطقة.

 معوقات حكومية منهجية وهيكلية: في دول مثل إثيوبيا والسودان، يتم التحكم في إمكانية الوصول في بعض المناطق من خالل
 تطبيق عقبات بيروقراطية فعالة، سواًء كانت هيكلية أو منهجية، وُيمنع تماماً في مناطق النزاع. في السودان، تعذر الوصول

 إلى أجزاء من واليات جنوب كردفان والنيل األزرق ودارفور لمدة خمس سنوات على األقل، ومن المتوقع أن يستمر هذا
الوضع في األشهر المقبلة مع تزايد حدة القتال.

 أصبحت القيود التي تفرضها الحكومة السودانية أكثر صرامة في الفترة المشمولة بالتقرير، حيث بدأت حملة عسكرية جديدة
 ضد جماعات المعارضة. وتواجه المنظمات اإلنسانية صعوبات جمة لمساعدة حوالي 000,001 نازح داخلياً بسبب أزمة جبل
 مرة. وتم رفض 5.73 في المئة من طلبات الوصول الي الميدان. وفي معظم الحاالت، تحججت السلطات بانعدام األمن كسبب
 للرفض أو ادعت أن الوضع »تحت السيطرة« ونفت الحاجة إلى التدخل في هذه العملية. وتشكل زيادة الحساسية الحكومة تجاه
 الوصف اإلنساني لألوضاع تحدياً كبيراً –أن  عدم وجود اتفاق بشأن أعداد واحتياجات المتضررين يؤثر سلباً على التخطيط،

 وجمع األموال وإدارة البرامج، وفي نهاية المطاف، يجعل  االستجابات اإلنسانية الفعالة محدودة. وال تزال إمكانية الوصول
 محدودة إلى مابين 000,02-000,03 من النازحين قسراً في والية النيل األزرق مابين مقاطعة باو إلى مشارف مدينة

الدمازين عاصمة الوالية، ،خالل الفترة من أبريل إلى أغسطس 5102.
 في دارفور، ال تزال القيود والتأخير في إصدار التصاريح واالتصاالت وتحديات الموارد، بما في ذلك وجود عدد محدود من
 الموظفين، تعرقل عمل قوات حفظ السالم والقوات المرافقة للبعثات اإلنسانية. إن بيئة العمل صعبة وال سيما على المنظمات

 غير الحكومية الدولية التي تواجه حتى اإلخالء القسري في بعض الحاالت. وتخضع عملياتها لسيطرة محكمة من خالل
 »االتفاقيات التقنية« مع لجنة المساعدات اإلنسانية ويوضع العاملون فيها تحت مراقبة مستمرة، كما تتواصل عمليات الطرد
 الفعلية سواًء بحكم القانون أو بحكم األمر الواقع. وقد تأثرت عدة منظمات غير حكومية دولية بذلك خالل الفترة من نوفمبر

 5102 إلى فبراير 6102. وفي ديسمبر 5102، تعرضت إحدى المنظمات غير الحكومية الدولية إلى إيقاف برامجها، وإغالق
 مكاتبها ومصادرة أصولها بناًء على تعليمات من حكومة السودان. وفي الشهر التالي، ُطلب من المنظمة مغادرة السودان. وفي
 الوقت نفسه، لم يتم تجديد تصاريح إقامة المديرين القُطريين الثنتين من المنظمات غير الحكومية الدولية الرئيسية، وُطلب من

أحدهما مغادرة البالد. وفي جميع الحاالت، لم يتم تقديم أي أسباب واضحة.
 بيروقراطيات حكومية غير متناسقة وغير مترابطة: في تشكيالت الدول الجديدة أو في الدول الهشة، مثل الصومال وجنوب
 السودان، تنبع تحديات الوصول من التعامل مع البيروقراطية الوليدة، التي غالباً ما تكون غير مترابطة، وفرض لوائح غير

 منتظمة ومتضاربة، والبنية التحتية المحدودة، وشدة انعدام األمن، والعنف ضد موظفي / أصول المنظمات اإلنسانية، والقيود
 المفروضة على القدرات. ومن المتوقع أن يؤدي تشكيل 82 والية إدارية في جنوب السودان وسن مشروع قانون المنظمات

 غير الحكومية إلى عرقلة التوصيل الفعال للمساعدات في الوقت المناسب. وعالوة على ذلك، فإن بطء تنفيذ االندماج بين
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 اللجان اإلنسانية التابعو للحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان - في المعارضة يشكل أعباًء بيروقراطية إضافية على هذه
 العملية. وفي الصومال، المعوقات اإلدارية آخذة في التزايد، وال تزال تؤدي إلى تأخير وانقطاع برامج المعونة، ال سيما في

بونتالند وجنوب وسط الصومال.

انعدام األمن والهجوم على الموظفين والسلع والمرافق اإلنسانية
 إن الهجمات على موظفي وسلع وخدمات المنظمات اإلنسانية آخذة في االرتفاع في البلدان التي تشهد نزاعات نشطة، مثل

السودان وجنوب السودان والصومال وبوروندي، وتتفاقم بسبب بيئات التشغيل غير اآلمنة على نحو متزايد في مناطق النزاع.
 جنوب السودان: العنف ضد األفراد واألصول هو العائق الرئيسي أمام العمليات اإلنسانية، وقد لقي 21 عامالً في المجال

 اإلنساني مصرعهم خالل الفترة المشمولة بالتقرير )بما في ذلك المتعاقدين( وأُصيب 21 بجروح. تم اإلبالغ عن 36 حادثة
 على األقل في يناير 6102، من بينها 35 في المئة )53 حالة( شملت العنف ضد األفراد واألصول، وحدثت بشكل رئيسي

 في العاصمة جوبا وفي والية الوحدة. وشكلت عمليات السطو أو السطو المسلح أكثر من نصفها. وهذه األرقام أعلى مما كانت
 عليه في شهر ديسمبر )55(، ولكنها أقل من المتوسط المسجل في عام 5102، وهو 67 حادثة في الشهر. ونظراً لبطء تنفيذ

اتفاق السالم، من المتوقع أن تظل هذه األرقام مرتفعة في األشهر المقبلة.
 وكان الوصول إلى أجزاء من والية غرب االستوائية ومنطقة واو في غرب بحر الغزال وأعالي النيل متعذراً خالل الفترة

 المشمولة بالتقرير بسبب انعدام األمن المتزايد، مما عطل تقديم المساعدة اإلنسانية والحماية في هذه المناطق، وأثر أيضاً على
 التخزين المسبق في جميع أنحاء البالد. كانت هناك 54-05 نقطة تفتيش نشطة على األقل على طريق جوبا-رومبيك-واو-بانتيو

 في شهر ينايري، وتعمل في الغالب بمعزل عن الحكومة المركزية. ومن المتوقع أن يزيد هذاالعدد مع زيادة إمكانية الوصول
براً خالل موسم الجفاف، مما سيؤدي إلى تأخير وزيادة تكاليف اإلمدادات اإلنسانية.

 الصومال: تواصل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة محاوالتها للسيطرة على تسليم المساعدات، والهجمات والتهديدات
 التي تستهدف العاملين في المجال اإلنساني آخذة في االرتفاع. وتتعرض المجتمعات المستفيدة أيضاً للترهيب والتهديد الذي

 يمكن أن يتصاعد ويتحول إلى أعمال عنف بهدف إجبارهم على رفض المساعدات اإلنسانية، وهذا يؤدي إلى تأجيل المساعدة
في كثير من الحاالت.

 بوروندي: على الرغم من أن الحكومة ال تعرقل إيصال المساعدات علناً، فإنها تستخدم أساليب غير مباشرة لتقييد العمل
 اإلنساني. ويشمل ذلك زيادة عدد نقاط التفتيش وندرة توفير األمن للعاملين في المجال اإلنساني، والتهديدات التي تتعرض لها

 وسائل اإلعالم والجهات الفاعلة في المجتمع المدني. وحتى اآلن، كانت القيود التي تعوق الوصول تقتصر في الغالب على
العاصمة، ولكن من المتوقع أن يتدهور األمن مع استمرار الجمود السياسي وتزايد عسكرة البالد وجيرانها.

التمويل اإلنساني
 لمحة عامة: من المتوقع أن يستمر نقص التمويل في التأثير سلباً على االستجابة اإلنسانية في أقليم  شرق أفريقيا - وهي واحدة
 من المناطق األقل تمويالً على المستوى العالمي. وتماشياً مع االتجاهات العالمية، زادت متطلبات التمويل لشرق أفريقيا إلى حد
 كبير. ويرجع ذلك إلى زيادة االحتياجات اإلنسانية الناجمة عن عدة عوامل، من بينها تأثير ظاهرة النينيو الحالية في العديد من

 البلدان، ونشوب الصراعات المفاجئة والبطيئة الظهور وطويلة األمد في جميع أنحاء المنطقة. ولتلبية هذه االحتياجات، البد من
التعاون الوثيق مع الشركاء في مجال التنمية، وكذلك الجهات المانحة غير التقليدية والقطاع الخاص.

 يبلغ مجموع احتياجات التمويل في المنطقة هذا العام 5.5 مليار دوالر )هذا الرقم ال يشمل خطة االستجابة اإلنسانية في
 السودان التي لم يتم وضع اللمسات األخيرة عليها بعد(، وال تتجاوز نسبة تمويلها حتى اآلن 41 في المئة. كان هذا الرقم في

 العام الماضي يبلغ 1.7 مليار دوالر )بما في ذلك خطة االستجابة اإلنسانية في السودان(، والتي لم تتجاوز نسبة تمويلها 6.24
 في المئة. وهذا النقص المستمر والكبير في التمويل سيكون له تأثير شديد على برامج المعونة في المنطقة، وسوف يكون
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 وخيماً ال سيما في قطاعات الصحة والمياه
والصرف الصحي في جميع أنحاء المنطقة.

 توجد ظاهرة النينيو في قلب متطلبات
 التمويل األكبر في إثيوبيا والصومال

 وجيبوتي. وقد سجلت إثيوبيا زيادة من
 863 مليون دوالر في 5102 إلى 4.1

 مليار دوالر في عام 6102 لمعالجة تدهور
 حالة الجفاف ذات الصلة بظاهرة النينيو

 التي تؤثر على قسم كبير من البالد. ونداء
 إثيوبيا هو النداء األفضل تمويالً في المنطقة
 بنسبة 84 في المئة. أصدرت السودان خطة

 تأهب واستجابة محددة لظاهرة النينيو،
 وتسعى للحصول على 28 مليون دوالر.

 وأصدرت السلطات في بونتالند وأرض الصومال والحكومة االتحادية في الصومال نداًء للحصول على مساعدات دولية
 للمناطق الشمالية المتضررة من الجفاف. وقد وجه الشركاء في المجال اإلنساني نداًء لتقديم المساعدة، سيتم تدشينه رسمياً في
 13 مارس وسيسعى إلى جمع 501 مليون دوالر إلنقاذ األرواح وبناء القدرة على الصمود لدى أكثر من مليون شخص في
 حاجة ماسة إلى المساعدة في المنطقتين. والكثير من متطلبات هذا النداء لتقديم المساعدة مدرجة بالفعل في خطة االستجابة

اإلنسانية لعام 6102، كما كان متصوراً في التخطيط للتأهب في عام 5102، ولكن ال يتم تمويلها في الوقت الحالي.
 وبما أن هذه المنطقة من بين المناطق األقل تمويالً على الصعيد العالمي، فقد تلقت ما يقرب من الثلثين )46 مليون دوالر(

 لتخصيص نافذة ناقصة التمويل تابعة للصندوق المركز لمواجهة الطوارئ في يناير 6102. وسوف يدعم هذا المبلغ الشركاء
 في المجال اإلنساني من أجل الوصول إلى 7.1 مليون الجئ والمجتمعات المضيفة. في عام 5102، تلقي أقليم شرق أفريقيا

 211 مليون دوالر لتمويل النافذة ناقصة التمويل التابعة للصندوق المركز لمواجهة الطوارئ وتمويل االستجابة السريعة، التي
شكلت نحو 42 في المئة من جميع مخصصات الصندوق في ذلك العام.

۲۰

۱٥

۱۰

٥

۰

نسبة المدفوعغير مدفوعمدفوع

۲۰۰٦۲۰۰۷۲۰۰۸۲۰۰۹۲۰۱۰۲۰۱۱۲۰۱۲۲۰۱۳۲۰۱٤۲۰۱٥

(http://ftsbeta.unocha.org) المصدر: خدمة التتبع المالى اوتشا

٪۷٥

٪٥۰

٪۲٥

٪۰

٪۱۰۰

۲۰۱٦

التمويل اإلنسانى عالمياً
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الفجوةنسبة التمويلالتمويلاإلحتياجاتالدولة

۷٫۱مليار دوالرإجمالى

 

۱٥۹مليون دوالر

المبالغ المطلوبة

۲۰۱٥ الصندوق المركزى لمواحهة الطوارئ۲۰۱٥ خطة اإلستجابة اإلنسانية

بروندى
RRP

۲٫٥مليون۲۰۰مليون۳٥٪۱۰٦مليون۳۰٦مليون

۳مليون٦٥مليون۲۱٪۱۷مليون۸۲مليونجيبوتى

۳مليونإيريتريا

۲۷مليونأثيوبيا

۳٫۳مليار دوالر۳٫۸مليار دوالر

۲٤مليون٤٤۸مليون٥۷٪٥۹۳مليون۱٫۰٤مليارالسودان

 
۲٥مليون٤۸٥مليون٤٤٪۳۷۸مليون۸٦۳مليونالصومال

۱۳مليون٥۸۰مليون٦٥٪۱٫۰٦مليار۱٫٦٤مليارجنوب السودان

الفجوةنسبة التمويلالتمويلاإلحتياجاتالدولة

 

نسبة ما وصل من المبالغ

۲۰۱٦ الصندوق المركزى لمواحهة الطوارئ۲۰۱٦ خطة اإلستجابة اإلنسانية

RRP۲۸٦مليون۳۱٤مليونبروندي

۷۲مليون٤ ٪۰۳مليون۷٥مليونجيبوتى

۳۸٪أثيوبيا

٦٫۹۹مليونالسودان ٥٪

 
۷٥۲مليون۱٥٪۱۳۳مليون۸۸٥مليونالصومال

جنوب السودان
HRP۱٫۱۲٤مليار۱۳ ٪۱٦٦مليون۱٫۲۹مليار

۱٥۱مليون٥۹٦مليون ۷٥٪٤٤٥مليون

٥٦۰مليون ۱٫٤۸مليار

HRP ۲٦ ٪٦۲مليونبروندى

المصدر: اوتشا/خدمة التتبع المالى/الصندوق المركزى لمواحهة الطوارئ

۹٫۹۷مليون ٤٦مليون ۱٦ مليون

۷٫۸٦٪۱۱ مليون

٪۷٫۱۳

٤٫۲۸٪٥٫۹۹مليون

نسبة ما وصل من المبالغ

٪۳٥

٪۰٫٦٤

٪٥٫۱٥

٪٥٫۳۸

٪۲٫۸٦

٪٥٫۷٥

المبالغ المطلوبة

أوغندا

كينيا

(SSD RRP) ۱۲٫۸۷٪۱۸مليون

(SSD RRP) ۲٫۸٦٪٤مليون

۰٫٦۹٪۳٫۲مليون (SSD RRP)أوغندا

٪۰٫٦٤

۸٫۹٪۲۸مليون

۹۲٥مليون

جنوب السودان
RRP٦۳۰مليون۱٫۱٪۷٫۲مليون٦۳۷مليون

RRP اليمن

جمهورية الكونجو
 الديمقراطية

RRP اليمن

جمهورية الكونجو
 الديمقراطية

۹٤مليون۰مليون۹٤مليون ٪۰

٦٦٤مليون۲٦مليون٦۹۰مليون ٪٤

۳٫۱٦٪۱٤٫۸مليون

۹٫٤۲٪٤٤مليون ۳۲مليون٥۹مليون۹۱مليون ٪۳٥

۳۱۳مليون۳۷۹مليون٦۹۲مليون ٪٥٥

٤٫۷مليار دوالر۷۷٦مليون دوالر ٥٥٫۹٥ مليون دوالر٥٫٥ مليار دوالرإجمالى

جنوب السودان
RRP

۱٫۰ مليار۸۳٦ مليون۱٫۸مليار ٪٤٥
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 لضمان استجابة جماعية إلنقاذ األرواح وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة الصدمات، هناك حاجة إلى تعاون وثيق
 مع شركاء التنمية. ويمكن أن يتم ذلك من خالل أدوات جديدة، مثل صندوق لالتحاد األوروبي الطوارئ االستئماني ألفريقيا

بقيمة 2 مليار دوالر، والبرنامج العالمي الجديد للنزوح القسري التابع للبنك الدولي.
 تم إطالق منصة القطاع الخاص اإلنساني )PPPH( يوم 8 مارس 6102. وسوف تمكن منصة القطاع الخاص اإلنساني
 المشتركة بين القطاعات الشراكات المنهجية طويلة األجل التابعة للقطاع الخاص )بما في ذلك األعمال التجارية المحلية(

 والمجتمعات والحكومة واألمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من التأهب والتخفيف من آثار والتصدي على نحو أفضل
 للكوارث الطبيعية، وحاالت الطوارئ طويلة المدى الناجمة عن النزاعات، وحاالت النزوح الحضرية المعقدة خارج المخيمات.
 وهذا سيجعل الفرص أكثر وضوحاً والوصول إليها أسهل من أجل تحسين وتوسيع نطاق القدرة على الصمود من خالل استدامة

االعتماد على الذات بالنسبة للمجتمعات المتضررة.

مؤشر الفقر متعدد األبعاد

۰٫۰٥ - ۰٫۰۰
۰٫۱۰ - ۰٫۰٦
۰٫۲۰ - ۰٫۱۱
۰٫۳۰ - ۰٫۲۱
۰٫٤۰ - ۰٫۳۱
۰٫٥۰ - ۰٫٤۱
۰٫٦۰ - ۰٫٥۱
۰٫۷۰ - ۰٫٦۱
۰٫۸۰ - ۰٫۷۱
۰٫۹۰ - ۰٫۸۱

السودان:
دارفور، جنوب كوردوفان، النيل األزرق

اثيوبيا:
شمال امهارا، تيغري،اجزاء من

عفار، جنوب وجنوب شرق
اجزاء من اوروميا

جيبوتي:
الجنوبية الشرقية، الشمالية الغربية، أوبوك

جنوب السودان: 
الوحدة، غرب إكواتوريا، شرق بحر الغزال

بروندي:
موارو، سيتيبوك، موينجا، 

كيروندو، ماكامبا، بوجومبورا، بومونج

الصومال: 
بونتالند، صوماليالند، الجنوب األوسط

أوغندا:
مناطق موروتو وكابونج، شمال أوغندا

النينيو

نزاع مستمر 

العنف الطائفي

العنف الناجم عن التنمية

عنف إنتخابي

نزاع جديد

صدمة إقتصادية

أزمة إنسانية حادة
أزمة إنسانية

حالة ستدعي القلق

Sources: OPHI, ACLED

دليل الفقر المتعدد األبعاد ونقاط النزاع الساخنة
نقاط الضعف الساخنة
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 ُيعتبر 1.1 مليون شخص في بوروندي بحاجة
 إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك الحصول

 على الخدمات الضرورية وسبل العيش
 األساسية، نتيجة لألزمة السياسية الحالية التي

بدأت في أبريل 5102.
 وتؤثر هذه األزمة السياسية على واحدة من أكثر

 الدول هشاشة في العالم. وفقاً لتقرير برنامج
 األمم المتحدة اإلنمائي حول التنمية البشرية في
 عام 5102، تحتل بوروندي المركز 481 )من

 أصل 881 دولة( حيث تضم 1.01 مليون نسمة
 يبلغ متوسط عمرهم المتوقع 7.65 سنة ومعدل

 وفيات األطفال دون سن الخامسة يبلغ 9.28
لكل ألف والدة.

 الحماية هي التهديد اإلنساني الرئيسي، وخاصة
 فيما يتعلق بالعنف السياسي وترهيب السكان المدنيين وانتهاك حقوق اإلنسان. ووفقاً لمنظمة

 اليونيسف، تم اعتقال 942 طفالً بشكل تعسفي منذ أبريل 5102. ولقي 347 شخصاً على األقل
 مصرعهم وأُصيب مئات آخرين بجروح. وقد تم تسجيل أكثر من 008,4 حالة انتهاك لحقوق
 اإلنسان منذ بداية األزمة. وزادت حاالت االغتصاب واالعتداء الجنسي ضد النساء والفتيات،

في حين يصبح الرجال والشباب ضحايا االعتقال التعسفي واإلعدام دون محاكمة.
 وبحسب مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، فر حوالي ربع مليون بوروندي -
 أكثر من نصفهم من األطفال - إلى خمس دول مجاورة بحثاً عن اللجوء. وتتوقع التقديرات

 الحالية أن تصبح حالة حوالي 000,033 الجئ مدعاة للقلق بحلول نهاية عام 6102. وتشير
 تقديرات المنظمة الدولية للهجرة إلى أن 000,07 شخص قد نزحوا داخل البالد ويعيش 07

 في المئة منهم مع أسرهم في مقاطعات بوجومبورا وروتانا وماكامبي وغيتغا ورويجي وريف
 بوجمبورا. وتفرض تدفقات النزوح الداخلي مزيداً من الضغوط على المجتمعات المضيفة ذات

الموارد والخدمات المحدودة، فضالً عن مستويات األمن الغذائي والتغذية وسبل العيش.
 يحتاج 000,096 شخص إلى مساعدات غذائية )المرحلتين 3 و4 من التصنيف المتكامل

 لمراحل األمن الغذائي(. معدل سوء التغذية آخذ في االرتفاع، ويعاني 000,05 طفل دون سن
.)MAS( الخامسة من سوء التغذية الحاد الوخيم

 يحد انعدام األمن والعنف من حصول جميع السكان على الخدمات االجتماعية والصحية
 األساسية. كما كان له تأثير كبير على االقتصاد الذي يعاني من الركود والبطء بالفعل، مما

 أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في األسواق، وتعطيل األنشطة التعليمية في أجزاء عديدة
 من البالد. ووفقاً لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، فإن األزمة السياسية تؤثر بالفعل على تقديم
 الخدمات االجتماعية، مع تخفيض كبير في ميزانية الصحة لعام 6102 )45٪(، والزراعة
 )41٪(، والتعليم )72٪(، وحقوق اإلنسان )56٪(. قامت الجهات المانحة بالحد من و / أو

إعادة توزيع المساهمات المباشرة لميزانية الحكومة، مما زاد من تفاقم الوضع.
 كما ان بوروندي عرضة للكوارث الطبيعية مثل الفيضانات المحلية، تؤثر بشكل خاص على

 الفئات األكثر ضعفاً من السكان، مثل النساء واألطفال، وتجبرهم على تبني استراتيجيات التكيف
 غير المواتية. وشهدت البالد فيضاناً كبيراً في نوفمبر 5102، مما أثر على 000,03 شخص

 على األقل، وأسفر عن 25 حالة وفاة، وألحق أضراراً بأكثر من 000,5 منزل و 000,31
هكتار زراعي.

بوروندي

مؤشر الفقر متعدد األبعاد

۰٫۰٥ - ۰٫۰۰
۰٫۱۰ - ۰٫۰٦
۰٫۲۰ - ۰٫۱۱
۰٫۳۰ - ۰٫۲۱
۰٫٤۰ - ۰٫۳۱
۰٫٥۰ - ۰٫٤۱
۰٫٦۰ - ۰٫٥۱
۰٫۷۰ - ۰٫٦۱
۰٫۸۰ - ۰٫۷۱
۰٫۹۰ - ۰٫۸۱

بروندى

المحتاجون

مليون۱٫۱

الفجوة فى التمويل بالدوالر األمريكى

مليون٦۲٫۳

المستهدفون

ألف٤٤۲

أنشطة القطاعات

المأوى/ تنسيق وإدارة المخيمات

المياه والصرف الصحي
 والنظافة

التعليم

التغذية

الحماية

اإلنعاش المبكر

الصحة

األمن الغذائى

التنسيق

اإلستجابة للالجئين

األشخاص المحتاجون

األشخاص المحتاجون

األشخاص المحتاجون

األشخاص المحتاجون

األشخاص المحتاجون

األشخاص المحتاجون

األشخاص المحتاجون

األشخاص المحتاجون

األشخاص المحتاجون

األشخاص المحتاجون

األسخاص المستهدفون

األسخاص المستهدفون

األسخاص المستهدفون

األسخاص المستهدفون

األسخاص المستهدفون

األسخاص المستهدفون

األسخاص المستهدفون

األسخاص المستهدفون

األسخاص المستهدفون

األسخاص المستهدفون

BURUNDI

۱۹٦,۰۰۰

۱,۱۰۰,۰۰۰

۹۸,۰۰۰

۱,۱۰۰,۰۰۰

٦٥۰,۰۰۰

۲۱۳,۰۰۰

۳٤۲,۰۰۰

٥۰,۰۰۰

٦۹۰,۰۰۰

٥۰,۰۰۰

۳۱۳,۰۰۰

٤٤۲,۰۰۰

۳٤,۰۰۰

٤٤۲,۰۰۰

۱۰۳,۰۰۰

۲۱۳,۰۰۰

۳٤۲,۰۰۰

۸۸,۰۰۰

مرفق - نبذات تعريفية عن البلدان
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 أدت عقود من الصدمات المتتالية في
 جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى تكثيف

 االحتياجات اإلنسانية ل5.7 مليون شخص
 )9 في المئة من السكان(، مما يجعلها عرضة
 لصدمات متعددة بسبب الصراعات واألوبئة
 وسوء التغذية والكوارث الطبيعية. وال يزال
 شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية مسرحاً
 ألزمة إنسانية معقدة وطويلة األمد تؤثر على
 6.1 مليون نازح داخلياً على األقل، وقد نزح

 09 في المئة منهم بسبب الهجمات المسلحة
 والعنف. ويحصل 22 في المئة فقط من

السكان على مياه الشرب.
 يواجه 64.4 مليون شخص مرحلتي األزمة والطوارئ من مراحل انعدام األمن الغذائي
 )المرحلتين 3 و4 من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي( )مجموعة عمل األمن
 الغذائي والتغذية، مارس 6102(. ويعاني نحو 5.2 مليون طفل دون سن الخامسة من

 سوء التغذية الشديد، ويعاني ما يقرب من نصف األطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية
 المزمن. وتقدر نسبة المصابين بسوء التغذية الحاد ب8 في المئة، وهي أعلى من عتبة

 الطوارئ. ال يزال تفشي الحصبة والكوليرا مستمراً ويؤثر بصفة خاصة على األطفال، الذين
أضعفتهم بالفعل معدالت اإلصابة العالية بالمالريا وسوء التغذية.

 ال تزال مخاوف الحماية شديدة، ويسقط المدنيون بانتظام ضحايا لعدد ال يحصى من
 الجماعات المسلحة والتلوث بالمتفجرات من مخلفات الحرب. يثير تصاعد انتهاكات حقوق

 اإلنسان في الفترة التي تسبق االنتخابات المقبلة مخاوف من أن الوضع األمني قد يتدهور إذا
 تفاقمت األزمة السياسية. وبينما ال يزال انعدام األمن الخطير سائداً في بعض المناطق من

 جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإن البالد تعاني أيضاً من عواقب عدم االستقرار في منطقة
 البحيرات الكبرى األوسع نطاقاً. في العامين الماضيين، شهدت جمهورية الكونغو الديمقراطية

 تدفق 000,001 شخص نزحوا من ديارهم بسبب العنف في جمهورية أفريقيا الوسطى
 و000,81 شخص فروا من العنف المرتبط باالنتخابات في بوروندي. ونتيجة لذلك، يوجد

 اآلن ما يقرب من 000,052 الجئ وطالب لجوء في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتؤدي
 تحركات المجموعات السكانية من خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنباً إلى جنب مع
 تحركاتهم داخل البالد إلى زيادة كبيرة في ضعف المجتمعات المضيفة. في عام 6102، من

 المرجح أن تستمر جمهورية الكونغو الديمقراطية في استقبال الالجئين وطالبي اللجوء من
الدول المجاورة، في الوقت نفسه، ستواجه أيضاً ضغوطاً داخلية.

 جمهورية الكونغو
الديمقراطية

جمهورية الكونغو الديموقراطية

مؤشر الفقر متعدد القطاعات 

۰٫۰٥ - ۰٫۰۰
۰٫۱۰ - ۰٫۰٦
۰٫۲۰ - ۰٫۱۱
۰٫۳۰ - ۰٫۲۱
۰٫٤۰ - ۰٫۳۱
۰٫٥۰ - ۰٫٤۱
۰٫٦۰ - ۰٫٥۱
۰٫۷۰ - ۰٫٦۱
۰٫۸۰ - ۰٫۷۱
۰٫۹۰ - ۰٫۸۱

المحتاجون

مليون۷٫٥

الفجوة فى التمويل بالدوالر األمريكى

مليون٦۹۰ 

المستهدفون

مليون٦

DEMOCRATIC REPUBLIC
OF CONGO (DRC) 

أنشطة القطاعات
المياه والصرف الصحي

 والنظافة

التعليم

التغذية

الحماية

الصحة

األمن الغذائى

التنسيق

اإلستجابة للالجئين

األشخاص المحتاجون

األشخاص المحتاجون

األشخاص المحتاجون

األشخاص المحتاجون

األشخاص المحتاجون

األشخاص المحتاجون

األشخاص المحتاجون

األشخاص المحتاجون

األسخاص المستهدفون

األسخاص المستهدفون

األسخاص المستهدفون

األسخاص المستهدفون

األسخاص المستهدفون

األسخاص المستهدفون

األسخاص المستهدفون

األسخاص المستهدفون

المأوى
األسخاص المستهدفوناألشخاص المحتاجون

لوجيستيات
األسخاص المستهدفوناألشخاص المحتاجون

٦ مليون۷٫٥ مليون

٦٫۹ مليون۷٫٤ مليون

٦ مليون٦٫٤ مليون

۳٫۷ مليون٤٫٤٦ مليون

۰٫۷ مليون۲٫۲ مليون

۰٫۲ مليون۰٫٦ مليون

۰٫۷ مليون٤٫۲ مليون

۲٫۳ مليون۳٫۳ مليون
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 ال تزال موجات الجفاف المتتالية طوال
 سنوات في واحدة من أكثر البلدان القاحلة

 في العالم تؤثر بشدة على حياة السكان
 وسبل العيش. يواجه 364,722 شخصاً
 انعدام األمن الغذائي من مستوى األزمة

 والطوارئ، المرحلتين 3 و4 من التصنيف
 المتكامل لمراحل األمن الغذائي، في

 جيبوتي )التصنيف المتكامل لمراحل األمن
 الغذائي، أكتوبر 5102(. وأكثر المناطق
تضرراً هي علي صبيح وأبوك ودخيل.

 تواصل أسعار المواد الغذائية االرتفاع في
 البالد )تستورد جيبوتي أكثر من 09 في
 المئة من احتياجاتها الغذائية( ومعدالت

 البطالة مرتفعة، ويعيش 32 في المئة من السكان )000,282( في فقر مدقع )البنك الدولي(،
 ولذلك فإن إمكانية الحصول على الغذاء محدودة جداً بالنسبة لكثير من الناس المستضعفين.

 ويشمل هذا أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية وكذلك الالجئين والمهاجرين الذين
 تستضيفهم البالد. وباإلضافة إلى ذلك، فإن العديد من سكان المناطق الريفية الذين فقدوا

 مصادر رزقهم، واضطر العدد المتزايد من األسر الذين عانوا من انخفاض كبير في دخلهم
إلى الرحيل عن ديارهم والبحث عن ملجأ في المراكز الحضرية.

 وقد أدى الجفاف إلى مزيد من  تفاقم حالة المياه ومرافق الصرف الصحي السيئة، مما يؤثر
 بشدة على أكثر من 53 في المئة من السكان في المناطق الريفية، وخاصة في مناطق دخيل

وتاجورا وأبوك، وهو مصدر قلق بالغ ألكثر من 000,171 شخص في البالد.
 ونتيجة لذلك، تواجه جيبوتي أيضاً أزمة تغذية. في أوبوك - المنطقة األكثر تضرراً - وصلت
 معدالت سوء التغذية الحاد الشامل )MAG( إلى 9.92 في المئة، ويعاني واحد من كل ثالثة

 أطفال دون سن الخامسة تقريباً من سوء التغذية الحاد. ويتراوح معدل سوء التغذية الحاد
الوخيم )MAS( بين 1.2 في المئة و9.6 في المئة في المناطق األكثر تضرراً.

 وتحتاج نسبة كبيرة من السكان في جيبوتي إلى مساعدة عاجلة للحفاظ على الرعاية الصحية
 األولية أو تحسين فرص الحصول عليها. وبسبب ارتفاع نسبة التعرض للخطر، يموت
 عدد كبير من الناس كل عام جراء اإلصابة بأمراض يمكن الوقاية منها وعالجها، مثل

 االلتهاب الرئوي الحاد واإلسهال والمالريا والحصبة والسل وفيروس نقص المناعة البشرية
واألمراض غير المعدية.

 يفرض تدفق الالجئين وطالبي اللجوء إلى جيبوتي، معظمهم من الصومال واليمن، فضالً عن
 التدفق المستمر للمهاجرين المستضعفين المسافرين عبر البالد، ضغوطاً إضافية على الموارد

المحدودة للبالد وقدرات التكيف المحلية.
 تتوقع مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين أنه بحلول نهاية عام 6102، سوف

 يستضيف مخيما علي عديه وهول هول، وكذلك في مدينة جيبوتي، 000,52 الجئ وطالب
 لجوء. وعالوة على ذلك، على الرغم من الصراع الدائر في اليمن، ال تزال جيبوتي منطقة

 عبور لما يقدر بنحو 000,051 شخص - معظمهم من إثيوبيا - الذين يقيمون في البالد
 لبضعة أسابيع أو أشهر أو سنوات، في طريقهم إلى خليج عدن وما وراءه، بحثاً عن حياة

أفضل.

جيبوتي

مؤشر الفقر متعدد األبعاد

۰٫۰٥ - ۰٫۰۰
۰٫۱۰ - ۰٫۰٦
۰٫۲۰ - ۰٫۱۱
۰٫۳۰ - ۰٫۲۱
۰٫٤۰ - ۰٫۳۱
۰٫٥۰ - ۰٫٤۱
۰٫٦۰ - ۰٫٥۱
۰٫۷۰ - ۰٫٦۱
۰٫۸۰ - ۰٫۷۱
۰٫۹۰ - ۰٫۸۱

جيبوتى

المحتاجون

۲۸۲,۰۰۰

الفجوة فى التمويل بالدوالر األمريكى

مليون۷٤٫۸

المستهدفون

۲۳۷,۰۰۰

أنشطة القطاعات
المياه والصرف الصحي والنظافة

التعليم

التغذية

الحماية

الصحة

األمن الغذائي 

اإلستجابة للالجئين

األشخاص المحتاجون

األشخاص المحتاجون

األشخاص المحتاجون

األشخاص المحتاجون

األشخاص المحتاجون

األشخاص المحتاجون

األشخاص المحتاجون

األسخاص المستهدفون

األسخاص المستهدفون

األسخاص المستهدفون

األسخاص المستهدفون

األسخاص المستهدفون

األسخاص المستهدفون

األسخاص المستهدفون

DJIBOUTI

۲۳۰,۰۰۰

٦٦,۰۰۰

۸۲,۰۰۰

۱٦,۰۰۰

۱۷۱,۰۰۰

۲٥,۰۰۰۲٥,۰۰۰

٦٦,۰۰۰

۸۲,۰۰۰

۹,۰۰۰

۹۳,۰۰۰

۲۸۲,۰۰۰
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 إريتريا عرضة لموجات الجفاف المتكررة
 والظروف الجوية المتغيرة بسبب موقعها

 الجغرافي في منطقة القرن األفريقي
 القاحلة. كما أن تباطؤ النمو االقتصادي
 واآلثار المتبقية من الحرب يديم ضعف

 ما يقرب من ثلثي السكان )البنك اإلفريقي
 للتنمية، ومنظمة التعاون والتنمية،

 وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 4102(.
 وتشير التقديرات إلى أنه في سنة اإلنتاج

الزراعي الجيدة، يمكن أن تنتج البالد 07-
 08 في المائة من االحتياجات السنوية من
 الحبوب بحد أقصى، وفي السنة السيئة، ال

 يزيد اإلنتاج عن 02-03 في المئة )البنك اإلفريقي للتنمية، 1102(. وهذا الوضع يجعل 08 في
 المئة من السكان مستضعفين بشكل مباشر ألن سبل معيشتهم تعتمد إلى حد كبير على زراعة
الكفاف والرعي )المكتب الوطني لإلحصاء، مسح السكان والمنازل في إريتريا لعام 0102(.
 في المتوسط، تعاني إريتريا من الجفاف كل 3-5 سنوات )الفاو(. ويخضع األداء االقتصادي

 السنوي لدولة إريتريا للظروف المناخية المتغيرة، والضوابط االقتصادية )استثمار أجنبي محدود
 خارج قطاع التعدين، وانخفاض تدفق المساعدات(؛ والخالف الحدودي المستمر دون حل مع

إثيوبيا، وانخفاض التحويالت النقدية وندرة النقد األجنبي.
 ال يزال االقتصاد اإلريتري يعاني من الركود وسيعمل بأقل من طاقته في 6102- 71 بسبب

 نقص رأس المال، وغياب مشاركة القطاع الخاص واالستثمار األجنبي تقريباً )باستثناء
 قطاع التعدين( والسياسات الحكومية غير المواتية )وحدة البحوث االقتصادية التابعة لمجلة

 ذي إيكونوميست، 6102؛ البنك األفريقي للتنمية، 5102(. ومع ذلك، قد ينمو الناتج المحلي
 اإلجمالي الحقيقي السنوي من حوالي 8.1 في المئة في عام 5102 إلى 4.3 في المئة في عام

 7102 مدفوعاً بالنمو في قطاع التعدين. بدأ اإلنتاج التجاري في المنجم الثاني، كوكا، باإلضافة
 إلى منجم بيشة، في يناير 6102 )وحدة البحوث االقتصادية التابعة لمجلة ذي إيكونوميست،

 6102(. ومع ذلك، فإن المكاسب االقتصادية الهامشية لم تتحول بعد إلى تحسن في مستويات
 المعيشة لجميع السكان. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم من 1.01 في المئة في عام 5102 إلى

 متوسط قدره 3.21 في المئة في 6102-71. ومن المتوقع انخفاض التحويالت النقدية بسبب
 فرض عقوبات، على الرغم من صعوبة تحليل تدفقات التحويالت غير الرسمية إلى حد كبير
 )وحدة البحوث االقتصادية التابعة لمجلة ذي إيكونوميست، 6102(. وقد يقلل نقص العمالت

 األجنبية من القدرة على استيراد المواد الغذائية التي تعتمد عليها البالد لتعويض العجز الغذائي
 الدائم. وفي ضوء ضعف المحصول المعترف به خالل 6102/5102 ، فضالً عن القيود

االقتصادية، يعتبر انعدام األمن الغذائي مصدر قلق )الفاو 6102(.
 كما أن إريتريا عرضة للمخاطر الطبيعية مثل الفيضانات والنشاط البركاني والزالزل وغزو

الجراد الصحراوي وتفشي األمراض.
 وتفرض تدفقات السكان أيضاً ضغوطاً إضافية على البالد. وفقاً لمفوضية األمم المتحدة
 السامية لشؤون الالجئين، اعتباراً من فبراير 6102، تستضيف إريتريا 624,2 الجئاً

 )953,2 الجئاً صومالياً في المخيمات و76 الجئاً مقيماً في المناطق الحضرية من جنسيات
أخرى(.

مؤشر الفقر متعدد األبعاد

۰٫۰٥ - ۰٫۰۰
۰٫۱۰ - ۰٫۰٦
۰٫۲۰ - ۰٫۱۱
۰٫۳۰ - ۰٫۲۱
۰٫٤۰ - ۰٫۳۱
۰٫٥۰ - ۰٫٤۱
۰٫٦۰ - ۰٫٥۱
۰٫۷۰ - ۰٫٦۱
۰٫۸۰ - ۰٫۷۱
إريتريا۰٫۸۱ - ۰٫۹۰

ERITREA

۲,٤۲٦

إريترياالالجئون
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 على الرغم من أن إثيوبيا كانت أسرع االقتصادات
 نمواً في العالم في عام 5102، وسجلت معدل نمو

 اقتصادي سنوي يبلغ 11 في المئة خالل السنوات القليلة
 الماضية، فإنها ال تزال واحدة من أكثر البلدان تخلفاً في
 العالم، بسبب ضعفها في مواجهة الصدمات. وال تزال
 االحتياجات اإلنسانية المزمنة في المناطق التي تعاني

من نقص االستثمارات اإلنمائية عالية.
 وتعاني البالد من واحدة من أسوأ موجات الجفاف في

 العقود القليلة الماضية، مع ظهور آثار مدمرة على
 حياة ومعيشة أكثر من عشرة ماليين نسمة. تسببت

 قلة األمطار والجفاف الالحق في ارتفاع كبير في
 االحتياجات اإلنسانية، التي من المتوقع أن تستمر خالل معظم أشهر عام 6102، وتشهد بعض المناطق

 فقدان المحاصيل نبسب تتراوح بين 05 و001 في المئة. ووصلت آليات التكيف إلى مداها األقصى،
 وارتفعت ديون األسر بشكل حاد، وضاقت حدود التنوع الغذائي إلى حد كبير، حيث يستهلك السكان

المتضررون نظاماً غذائياً يتكون أساساً من الحبوب.
 يواجه 2.01 مليون شخص مرحلتي األزمة والطوارئ )المرحلتين 3 و4 من التصنيف المتكامل
 لمراحل األمن الغذائي( ويحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة. وهناك حاجة إلى توفير الخدمات

 الصحية الطارئة لحوالي 000,534 طفل من المتوقع أن يعانوا من سوء التغذية الحاد، و7.1 مليون
 يعانون من سوء التغذية المعتدل، والنساء الحوامل واألمهات المرضعات والنازحين الذين من المتوقع
 أن يصل عددهم إلى 000,028 في عام 6102. أشار تقييم موسم المهر لعام 5102 إلى أن قلة توفر

 المياه، ونقص الصرف الصحي إلى جانب انخفاض توافر الغذاء والنزوح وسوء التغذية وتفشي األمراض
 المعدية )الحصبة والتهاب السحايا والمالريا وحمى الضنك وأمراض اإلسهال والتهابات الجهاز التنفسي
 الحاد( سوف تؤدي إلى زيادة كبيرة في مخاطر ارتفاع معدل الوفيات والمراضة. وتشير التقديرات إلى

 أن 02 في المئة من ال000,534 طفل الذين من المتوقع أن يعانوا من سوء التغذية الحاد سوف
 يتعرضون لمضاعفات تحتاج إلى العالجات الطبية المكثفة المنقذة للحياة في مراكز التغذية العالجية

 داخل المستشفيات. ويزيد سوء التغذية لدى النساء الحوامل من مخاطر االجهاض، ووفاة الجنين
 والنزيف، مما يساهم في زيادة معدالت االعتالل والوفيات بين األمهات واألطفال حديثي الوالدة. ويرتبط

اإلجهاد الناجم عن النزوح أيضاً بزيادة اآلثار الصحية النفسية والعقلية.
 وعلى الرغم من التقدم الهائل في قطاع المياه والصرف الصحي، ال يتم توزيع إمدادات المياه ومرافق

 الصرف الصحي بشكل عادل. غالباً ما تتجاوز إمكانية الحصول على المياه والصرف الصحي في
 المناطق المرتفعة 08 في المئة، بينما تقل في المناطق المنخفضة عن 5 في المئة في كثير من األحيان.

 ووفقاً لتقييم االحتياجات الموسمية في موسم المهر لعام 5102، تأثر 5.6 مليون نسمة )4.94 في
 المئة من النساء والفتيات( بالجفاف. ويعتبر تأثير ضعف إمكانية الحصول على المياه على الحالة

 التغذوية لألطفال واألمهات المرضعات واألمراض التي تنقلها المياه عاجالً وحرجاً. ومن المتوقع أن
 يتأثر 054,401 شخصاً إضافياً من جراء الفيضانات، التي سوف تتطلب تنقية المياه وخدمات الصرف
 الصحي والنظافة الصحية ذات الصلة. وأدى نقص المياه والمراعي إلى وفاة ما يقدر بمئات اآلالف من

رؤوس الماشية، خاصة في أجزاء من عفر والمناطق الصومالية.
 يتأثر النظام التعليمي بشكل كبير عندما تدمر الفيضانات المدارس )  في مناطق مثل تلعفر وصومالي
 علي سبيل المثال ( ويرغم الجفاف األسر على مغادرة منازلهم بحثاً عن الطعام والماء والحماية. وقد
 أضعف فقدان األصول وسبل العيش قدرة اآلباء ومقدمي الرعاية على إرسال أطفالهم إلى المدارس

 وتغطية تكاليف المالبس واألدوات المدرسية والغذاء. تضرر 319,401,2 من طالب المدارس
 االبتدائية )تشكل الفتيات 74 في المئة منهم( من الجفاف، وفي بعض المناطق بسبب الفيضانات

 )منطقة شبيلي والمنطقة الصومالية( والنزاع )منطقة هرارغي الغربية وأوروميا(. وأُغلقت المدارس
في المناطق المتضررة من الجفاف بسبب رحيل الرعاة مع أطفالهم بحثاً عن الماء والكأل.

                  مؤشر الفقر متعدد األبعاد

۰٫۰٥ - ۰٫۰۰
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 على الرغم من نمو االقتصاد، فإن كينيا ال
 تزال عرضة للصدمات، ويحتاج أكثر من

 نصف مليون شخص إلى المساعدة اإلنسانية.
 تواجه البالد مجموعة من التحديات اإلنسانية،

 بما في ذلك انعدام األمن الغذائي ومستويات
 حرجة من سوء التغذية وتفشي األمراض.

 وكل هذا مدفوع بتزايد الصراعات المجتمعية
 على فرص الوصول إلى الموارد الطبيعية،

 وموجات الجفاف والفيضانات المتكررة،
 مما أدى إلى نزوح داخلي مستمر. والمناطق

 األكثر تضرراً هي المناطق القاحلة وشبه
 القاحلة )sLASA( التي يقطن معظمها الرعاة
 والمزارعون الرعاة والمزارعون المختلطون

الهامشيون وهي تتكون من 32 مقاطعة.
 وعلى الرغم من التحسن الكبير في انعدام

 األمن الغذائي في األشهر الستة الماضية )أي بانخفاض قدره 14٪(. اعتباراً من شهر مارس،
 يوجد 000,046 شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي في مرحلتي األزمة والطوارئ

 )المرحلتين 3 و4 من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي(، ويحتاجون إلى مساعدة إنسانية
فورية )شبكة نظم اإلنذار المبكر بالمجاعة(.

 البالد عرضة لألوبئة. أثر تفشي وباء الكوليرا، الذي بدأ في ديسمبر 4102، على 92 مقاطعة.
 وتمكنت 71 مقاطعة من السيطرة بنجاح على تفشي المرض، ولكن الوضع قد يزداد سوءاً
 بشكل كبير مع وصول موسم األمطار. واعتباراً من 82 مارس 6102، تم اإلبالغ عن ما
 مجموعه 275,31 إصابة و122 حالة وفاة على الصعيد الوطني. وتم تأكيد 085,1 حالة

 منها فقط )21٪( مختبرياً. تعاني 21 مقاطعة من تفشي وباء الكوليرا النشط. وتعاني 7 من
 هذه المقاطعات من الموجة األولى من التفشي )في واجير، ومارسابيت، وثاراكا نيثي، ونهر

 تانا، وميرو، وفيهيغا، وناندي(، وأبلغت واحدة عن الموجة الثانية )في غاريسا حيث يقع مخيم
 داباب الالجئين(، وأبلغت اثنتان عن الموجة الثالثة )في ناكورو وايزيولو(، وأبلغت اثنتان عن

 الموجة الرابعة )في سيايا وميغوري(. تفشي مرض الحصبة مستمر منذ شهر فبراير 6102 في
 مانديرا وواجير. وتشكل األماكن المكتظة تحدياً لتوفير القدر الكافي من المياه الصالحة للشرب

 والصرف الصحي، وهناك حاجة إلى اتخاذ تدابير تدخل مناسبة، وفي الوقت نفسه االعتماد على
بيانات مراقبة دقيقة لرصد تطور تفشي المرض.

 تم تسجيل أمطار غزيرة في أجزاء كثيرة من البالد خالل الربع األول. وكان موسم األمطار من
 أكتوبر إلى ديسمبر مدفوعاً بظاهرة النينيو وتوزيع األمطار مطابقاً لتوقعات النينيو إلى حد كبير.
 أدت األمطار إلى حدوث سيول خاصة في المناطق الحضرية )ناروك وناكورو(، وعدة فيضانات

 وانهيارات أرضية / انهيارات طينية )في جبل ايلغون، وكيسي، وبوكوت الغربية، وناروك
 وناندي(، وحوادث مرور على الطرق وصواعق )كيسي(. وقد أدى كل هذاً تراكميا إلى وفاة

031 شخصاً و37 إصابة مسجلة.
 ال تزال الصراعات العنيفة بين الطوائف تحدث في الوادي المتصدع الشمالي. وفي األشهر

 الماضية، كان إيصال المساعدات اإلنسانية وتوفير الخدمات االجتماعية األساسية الضرورية
 يخضع لقيود كبيرة من جراء الصراع المستمر بين الطوائف وهجمات جماعات المعارضة

 المسلحة، وخاصة في المناطق الشمالية والشرقية والساحل. وقد أثرت الهجرة الجماعية للمعلمين
 والعاملين في مجال الصحة الناتجة عن ذلك منذ ديسمبر 4102 سلباً على جودة التعليم والرعاية
 الصحية وتوفير المساعدات الغذائية. كما تسهم سوء حالة الطرق والتضاريس الجبلية في ارتفاع
 مستويات انعدام األمن وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق. سوف تقوم كينيا بإجراء انتخابات
 رئاسية وبرلمانية في أغسطس 7102. وقد سجلت وسائل اإلعالم الرسمية وغير الرسمية في

جميع أنحاء البالد زيادة في التوترات السياسية.

مؤشر الفقر متعدد األبعاد

۰٫۰٥ - ۰٫۰۰
۰٫۱۰ - ۰٫۰٦
۰٫۲۰ - ۰٫۱۱
۰٫۳۰ - ۰٫۲۱
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 على الرغم من أن رواندا تشهد نمواً
 اقتصادياً وأدائها جيد فيما يتعلق باألهداف

 اإلنمائية لأللفية، فإن الفقر المدقع ال
 يزال يؤثر على عدد كبير من سكانها.
 وفقاً لطريقة مؤشر الفقر متعدد األبعاد

 )IPM(، يعاني 531,050,1 شخصاً من
 الفقر الشديد، و123,818,2 شخصاً من

 الفقر المعتدل. وتعيش الغالبية العظمى
 منهم في المناطق الريفية، التي لديها عدد

 أكبر من الفقراء )نحو 7.3 مليون( وكذلك
 نسبة أعلى نسبياً من الفقر )24٪(، مقارنة بالمناطق الحضرية )51٪(. وُوجد أن المقاطعات
 الغربية والشرقية هي األكثر فقراً. ومع ذلك، فإن اإلنتاجية الزراعية في الجزء الشرقي من

 البالد أعلى مما منها في مناطق أخرى، مما أدى إلى استهالك أفضل، في حين أن البنية
 التحتية والخدمات )الكهرباء والعيادات والمدارس وما إلى ذلك( األقل تطوراً، والمالريا

)مساهم كبير في معدل وفيات األطفال( لها تأثير غير متكافئ.
 تشكل األحداث في البلدان المجاورة أكبر المخاطر على رواندا. فاالضطرابات المدنية

 في بوروندي قد تزعزع استقرار المنطقة بأسرها، مع وصول أكثر من 007,57 مواطن
 بوروندي إلى رواندا )المصدر مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، مارس

 6102( حتى اآلن. وتم إيواء العديد منهم في مخيم ماهاما. ووفقاً لبعض المصادر اإلعالمية
 )الجزيرة(، تعتزم حكومة رواندا نقل الجئي بوروندي إلى بلدان أخرى بعد اتهامهم بالتورط
 في »أنشطة لزعزعة االستقرار« في بوروندي. وعالوة على ذلك، ال يزال النزاع المسلح

 الذي لم ُيحل في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وتأثيره اإلقليمي يؤجج التوترات
 السياسية بين الدول في منطقة البحيرات الكبرى، بما في ذلك بين رواندا وجمهورية الكونغو

الديمقراطية.

مؤشر الفقر متعدد األبعاد

۰٫۰٥ - ۰٫۰۰
۰٫۱۰ - ۰٫۰٦
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 على الرغم من تحقيق تقدم مطرد مع زيادة االستقرار
 السياسي، فإن األزمة اإلنسانية في الصومال هي

 واحدة من حاالت الطوارئ طويلة األمد األكثر تعقيداً
 في العالم. إن تجدد المنازعات في مختلف أنحاء

 البالد واألخطار البيئية المستوطنة تجعل غالبية سكان
 الصومال البالغ عددهم 3.21 مليون نسمة يعانون من

ضعف مزمن أو حاد.
 تعاني البالد من كوارث طبيعية دورية. وتتعرض

 العديد من المجتمعات للتأثيرات الموسمية جراء
 السيول والجفاف والبنية التحتية المحدودة - وفي

 كثير من األحيان تتبعها عواقب وخيمة على أغلبية
 الصوماليين الذين يعتمدون على زراعة الكفاف

 والرعي لكسب الرزق. إن البالد في حاجة إلى نظام
 ال إدارة كوارث فعال وعملي على جميع المستويات.

 تزال هناك ثغرات كبيرة في توفير الخدمات األساسية، مما يتطلب استجابة إنسانية في مجموعة من
 القطاعات. والنقص المزمن في التنمية والمساءلة يعني أن الوصول إلى الخدمات األساسية، مثل الصحة

 والتعليم، أقل بكثير من المستويات المقبولة دولياً. ونتائج الصومال منخفضة للغاية في مجموعة من
 مؤشرات التنمية البشرية، ودائماً ما تكون في الجزء السفلي من قوائم النتائج اإلنمائية واإلنسانية. يعيش
 أكثر من 37 في المئة من السكان تحت خط الفقر؛ وتموت واحدة من كل 81 امرأة أثناء الوالدة؛ وال

 يلتحق نحو 7.1 مليون طفل بالمدارس؛ وال يحصل 28 في المئة من السكان على مياه مأمونة أو
مرافق الصرف الصحي األساسية.

 يحتاج نحو 56.4 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية حتى يونيو 6102. ويواجه 000,059
 شخص مرحلتي األزمة والطوارئ )المرحلتين 3 و4 من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي(

 بين فبراير ويونيو، ويشكل النازحون 86 في المئة منهم. وهناك 7.3 مليون شخص آخرين في
 مرحلة اإلجهاد وسوف يحتاجون إلى المساعدة، بما في ذلك دعم سبل كسب العيش، لمنعهم من االنزالق

 إلى مرحلتي األزمة والطوارئ. ويحتاج أكثر من 3.1 مليون شخص إلى مساعدات تغذوية. ال تزال
 معدالت سوء التغذية مرتفعة - يعاني 000,803 طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، ويعاني

 000,65 طفل من سوء التغذية الشديد. تشير التقديرات إلى أن العبء اإلجمالي لسوء التغذية الحاد
 في عام 6102 سيكون أكثر من 000,008 حالة. والظروف الصحية مصدر قلق شديد. تم اإلبالغ
 عن حاالت تفشي متكررة لمرض اإلسهال المائي الحاد )DWA( / الكوليرا )حوالي 000,4 حالة(

و007,5 حالة حصبة مشتبه بها هذا العام، 58 في المئة منها بين األطفال دون سن الخامسة.
 لا يزال أكثر من 1.1 مليون شخص في حالة نزوح داخلي طويل األمد. ويعيش كثيرون في ظروف

 مروعة وليست لديهم فرص كافية للحصول على الخدمات األساسية وسبل العيش. إنهم مهمشون
 ويتعرضون لخطر انتهاكات حقوق اإلنسان، بما في ذلك عمليات اإلخالء القسري والتمييز وتفشي

 العنف الجنساني. وتشمل االنتهاكات الرئيسية لحقوق األطفال النازحين إنفصال أفراد األسرة، والعنف
 الجنساني ضد األطفال، والتجنيد القسري واالختطاف. وباإلضافة إلى ذلك، ترتفع معدالت العنف

 الجنساني ارتفاعاً كبيراً في مستوطنات النازحين داخلياً. ويشكل النازحون 57 في المئة من كل الناجين
من العنف الجنساني.

 يعيش أكثر من 2.1 مليون الجئ صومالي في المنطقة وفي اليمن، ويتعرض بعضهم لضغط متزايد
 للعودة إلى الوطن. واعتباراً من أواخر نوفمبر 5102، كان ما يقرب من 000,03 شخص فار من

 األزمة في اليمن قد وصلوا إلى بونتالند وأرض الصومال وجنوب وسط الصومال )98٪ صوماليين(.
 ومن المتوقع أن يعود 000,05 الجئ من كينيا وكذلك 000,1 من إثيوبيا في عام 6102، في إطار
 االتفاق الثالثي بين كينيا والصومال ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين. ومن المتوقع
 أن يصل من اليمن 000,81 الجئ صومالي إضافي )الجئين ومهاجرين( في عام 6102. وتشمل

 االحتياجات ذات األولوية لالجئين العائدين المساعدة اإلنسانية األسرية والمجتمعية التي تهدف إلى
 تلبية االحتياجات اإلنسانية متعددة القطاعات لدى وصولهم وإعادة اإلدماج األولية في مناطق العودة،

من وقت وصولهم حتى يتم تنفيذ برامج متوسطة وطويلة األجل.
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 على الرغم من توقيع اتفاق بشأن حل النزاع في
 أغسطس 5102، فإن التراجع االقتصادي وتدهور

 األمن الغذائي، وتفشي األمراض، والصدمات
 المناخية تؤثر على حوالي 1.6 مليون شخص.
 وباإلضافة إلى ذلك، تكافح المجتمعات المحلية

 لمواجهة العنف الطائفي، بما في ذلك نتيجة الغارات
 التي تستهدف سرقة الماشية. وفي والية البحيرات،
 تحدث 06 حالة وفاة شهرياً في المتوسط. ويتفاقم
 كل ذلك بسبب غياب العدالة وسيادة القانون. وقد

 كان الدافع وراء األزمة االقتصادية في جنوب
 السودان االنخفاض السريع في قيمة الجنيه السوداني الجنوبي )PSS(، ونقص العملة الصعبة،
 والتراجع العالمي في أسعار النفط، واالعتماد الكبير على الواردات. وصلت أسعار المواد الغذائية

 األساسية، مثل الذرة الرفيعة والذرة والفول، إلى أرقام قياسية )تصل إلى 051٪ مقارنة بالمتوسط(.
 وقد شل انخفاض أسعار النفط قطاع الخدمات االجتماعية الحكومي وأثر سلباً على أكثر من 04 في

المئة من السكان.
 اضطر نحو 3.2 مليون شخص إلى الفرار من ديارهم منذ بدء النزاع، بما في ذلك 66.1 مليون
 نازح داخلياً )وتشير التقديرات إلى أن 4.35 في المائة منهم أطفال( وما يقرب من 009,446

 الجئ في البلدان المجاورة. وقد لجأ حوالي 000,581 نازح إلى مواقع حماية المدنيين التابعة لألمم
 المتحدة، في حين ال يزال حوالي 09 في المئة من النازحين هاربين أو يعيشون في مالجئ خارج

 مواقع حماية المدنيين. ونظراً لسيولة النزوح، من الصعب تحديد عدد النازحين العائدين. ومع ذلك،
 تشير تقديرات الشركاء في المجال اإلنساني إلى أن حوالي 000,003 شخص سوف يكونون بحاجة

 إلى المساعدة في عام 6102، وتشير التقديرات إلى أن 9.1 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة في
 مجال المأوى. وبسبب عدم االستقرار في الدول المجاورة، ازداد عدد الالجئين في جنوب السودان.

 ومن المتوقع أن يرتفع عدد الالجئين في جنوب السودان إلى 270,403 بحلول نهاية عام 6102.
 يعيش ما يقرب من 09 في المئة من الالجئين في مخيمات في واليتي أعالي النيل والوحدة، حيث

 كان الصراع على أشده، وزادت التوترات والتنافس على الموارد الشحيحة بين الالجئين والمجتمعات
المضيفة.

 يواجه 48.2 مليون شخص مرحلتي األزمة والطوارئ )المرحلتين 3 و4 من التصنيف المتكامل
 لمراحل األمن الغذائي( من مستويات األمن الغذائي. وفي ديسمبر 5102، قدرت التقارير أن

 000,04 شخص مرحلة الكارثة الغذائية )المرحلة 5 من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي(
 في أجزاء من والية الوحدة. وبحسب التقديرات، يعاني أكثر من 002,686 طفل دون سن الخامسة
 من سوء التغذية الحاد، بما في ذلك أكثر من 003,132 يعانون من سوء التغذية الشديد. أدى النزاع

 إلى تدمير سبل العيش )تم نهب الماشية أو قتلها( وإلحاق المرض أو الدمار بالمحاصيل، أو تأخير
 الزراعة بسبب العنف والنزوح وسوء األحوال الجوية. وتعاني واحدة من كل ثالث نساء حوامل
 ومرضعات تقريباً من سوء التغذية. ويحتاج أكثر من 7.4 مليون شخص إلى الرعاية الصحية

 األساسية. وتفاقم معدل الوفيات بسبب سوء التغذية الحاد واألمراض، بما في ذلك تفشي غير مسبوق
 لمرضي المالريا والكوليرا في عام 5102 للسنة الثانية على التوالي. وتعرض اآلالف من الناس الذين

 يتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرية لتعطيل العالج الذي يحافظ على حياتهم من دون إمكانية
 استئنافه بسبب النزوح. واعتباراً من سبتمبر 5102، لم تعد حوالي 55 في المئة من المنشآت الصحية

 في واليات الوحدة وأعالي النيل وجونقلي تعمل. وقوض ارتفاع تكلفة المعيشة والنزاع قدرة الناس
 على الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، بما في ذلك بسبب تدمير نقاط المياه. ونتيجة لذلك يحتاج ما

يقدر بنحو 7.4 مليون شخص إلى مساعدات في مجال المياه والصرف الصحي.
 جنوب السودان هي واحدة من األماكن األكثر صعوبة من حيث الخدمات اللوجستية في العالم ولديها

 واحدة من أكثر البنى التحتية تخلفاً في مجال تكنولوجيا االتصاالت. كما ان شبكة الطرق المتخلفة بشدة
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 والتي تعاني من نقص شديد في الصيانة تجعل 06٪ من البالد مناطق ال يمكن الوصول إليها خالل موسم األمطار )أبريل-نوفمبر(.
.)sWRE( وباإلضافة إلى ذلك، فإن 011 مليون متر مربع من األراضي ملوثة باأللغام األرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب
 خسائر البنية التحتية واسعة النطاق. تعرضت واحدة من كل ثالث مدارس في جنوب السودان تقريباً للدمار أو التلف أو االحتالل

 أو اإلغالق، مما يؤثر على تعليم أكثر من 000,009 طفل. وتشير التقديرات إلى أن الجماعات المسلحة قد جندت ما بين 000,51
 و000,61 طفل. وقد تم تسجيل أكثر من 000,01 طفل غير مصحوب، أو منفصل عن ذويه أو في عداد المفقودين. واحتمال وفاة
 الفتاة المراهقة في جنوب السودان أثناء الوالدة، نتيجة لممارسة الزواج المبكر، يفوق احتمال إكمالها للدارسة االبتدائية ثالث مرات.

ومن المعتقد أن ما يقدر بنحو مليون طفل يعانون من ضغوط نفسية.

 ال يزال السودان يواجه تحديات إنسانية
 معقدة، ومخاوف الحماية الخطيرة مستمرة
 في العديد من المناطق. في دارفور، فر ما

 ال يقل عن 000,001 شخص من القتال
 في النصف األول من عام 5102، مما يزيد
 الضغط على الخدمات في مخيمات النازحين

 داخلياً التي أصبحت اآلن موطناً ألكثر من
 مليون نسمة. في واليتي جنوب كردفان

 والنيل األزرق، ال تزال المنظمات اإلنسانية
 غير قادرة على الوصول إلى األشخاص

األكثر تضرراً من أربع سنوات من الحرب.
 واعتباراً من شهر مارس، يواجه ما يقدر بنحو 4 مليون شخص مرحلتي األزمة والطوارئ
 )المرحلتين 3 و4 من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي( من مستويات انعدام األمن
 الغذائي، مدفوعين في ذلك بالصراع وال سيما في دارفور وجنوب كردفان والنيل األزرق،

والجفاف في وسط شرق السودان.
 وبحلول نوفمبر 5102، بلغ عدد الالجئين من جنوب السودان الذين وصلوا منذ ديسمبر

 3102، إلى 000,791 نسمة. وهذا يشمل تدفق أكثر من 000,04 شخص بين شهري يونيو
 ويوليو فقط. وال يزال الوضع التغذوي لألطفال يشكل تحدياً للبالد، في حين أظهر تفشي

 مرض الحصبة الطويل األمد استمرار تعرض السودان لحاالت الطوارئ في مجال الصحة
العامة.

 تسببت ظاهرة النينيو في انخفاض هطول األمطار في المناطق الزراعية الرئيسية، والحد من
غلة المحاصيل وتجديد موارد المياه والمراعي.

 ويجبر نقص التمويل، فضالً عن زيادة القيود التي تفرضها حكومة السودان على وصول
 المساعدات اإلنسانية، العديد من المنظمات غير الحكومية على الحد من أو تعليق المشاريع

في مخيمات النازحين داخلياً، وخاصة في القطاع الصحي.
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 ظلت أوغندا مالذاً آمناً في منطقة مضطربة،
 ووجهة رئيسية لالجئين من جمهورية
 الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان

 وبوروندي، نظراً لكونها واحدة من أربع
 دول تشارك في خطة االستجابة اإلقليمية

)PRRR( المشتركة بين الوكاالت لالجئين 
 في جنوب السودان فضالً عن بوروندي.

 ويوجد حالياً 770,905 الجئاً وطالب لجوء
 في البالد )000,52 وافد منذ يناير 6102(.

 ويأتي غالبية الالجئين من جنوب السودان
 )93٪( وجمهورية الكونغو الديمقراطية

 )83٪(، مع توقع وصول 000,01 الجئ
 من بوروندي بحلول نهاية عام 6102
 )مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق

اإلنسان(.
 أدت موجة الجفاف الطويلة للغاية وتأخر هطول األمطار إلى زيادة انعدام األمن الغذائي

 في منطقة كاراموجا التي تقع في شمال شرق البالد. يتعرض 000,031 شخص لمرحلتي
 األزمة والطوارئ )المرحلتان 3 و4 من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي( من

 مستويات انعدام األمن الغذائي. ويرجع ذلك أساسا إلى ضعف هطول األمطار خالل الموسم
 األول من عام 5102، وفترات الجفاف الطويلة. ونتيجة لذلك، استنزفت معظم األسر

 مخزونها من المواد الغذائية بالفعل وتعتمد بشكل كبير على األسواق ويجري حالياً دعم
 000,002 شخص بمساعدات إنسانية. ويشارك أكثر من 14 في المئة من سكان كاراموجا

 في استراتيجيات التكيف في حاالت الطوارئ؛ نتيجة استهالك الغذاء لما يقرب من نصف
 عدد السكان المتوقع 009,450,1 )مكتب اإلحصاء األوغندي، 5102( تتراوح بين متوسطة

 وسيئة، ومعدل سوء التغذية الحاد الشامل يبلغ 1.41 في المئة، أي أقل بقليل من عتبة
الطوارئ.

 على الرغم من المستويات العالية من االستياء العام في أعقاب االنتخابات الرئاسية المتنازع
 عليها في 81 فبراير 6102، من غير المرجح أن يؤدي ذلك التوتر إلى مستويات كبيرة من

 انعدام األمن داخل البالد. وال تزال البالد تتمتع بسالم نسبي، ولكن ال يزال هناك عدد من
 المخاطر األمنية، بما في ذلك امتداد آثار النزاعات في المنطقة، وخاصة في جنوب السودان

وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال، والعنف الناجم عن التوترات بين الطوائف.
 تساهم أوغندا في قوات بعثة االتحاد األفريقي في الصومال، وبالتالي تظل مستهدفة من قبل

حركة الشباب.

مؤشر الفقر متعدد األبعاد

۰٫۰٥ - ۰٫۰۰
۰٫۱۰ - ۰٫۰٦
۰٫۲۰ - ۰٫۱۱
۰٫۳۰ - ۰٫۲۱
۰٫٤۰ - ۰٫۳۱
۰٫٥۰ - ۰٫٤۱
۰٫٦۰ - ۰٫٥۱
۰٫۷۰ - ۰٫٦۱
۰٫۸۰ - ۰٫۷۱
۰٫۹۰ - ۰٫۸۱

أوغندا

أوغندا
نقص الغذاء

۱۳۰,۰۰۰

الفجوة فى التمويل بالدوالر األمريكى

مليون۲٥۲

الالجئون

٥۰۹,۰۷۷
النازحون داخليا

۲۹,۷۷٦

أوغندا
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http://www.unocha.org/eastern-africa/
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