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  الدورة السابعة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٧١البند 

تعزيــز تنــسيق املــساعدة اإلنــسانية واملــساعدة الغوثيــة الــيت  
تقــدمها األمــم املتحــدة يف حــاالت الكــوارث، مبــا يف ذلــك   

ــة  ــصادية اخلاصـ ــساعدة االقتـ ــساعدة  : املـ ــسيق املـ ــز تنـ تعزيـ
        مم املتحدة يف حاالت الطوارئاإلنسانية اليت تقدمها األ

  تقدمي املساعدة اإلنسانية إىل بلدان ومناطق خمتارة، وتأهيلها    
  

  تقرير األمني العام    
  

  موجز  
وهــو يتــضمن . ٦٦/١٢٠ و ٦٦/٩أعــد هــذا التقريــر عمــال بقــراري اجلمعيــة العامــة    

عدة الغوثيـة اإلنـسانية     حتديثا وحتليال للتحديات الـيت تواجـه يف الوقـت الـراهن يف إيـصال املـسا                
واملساعدة املخصصة للتأهيل اليت تقدمها األمـم املتحـدة وشـركاؤها إىل البلـدان املتـضررة مـن                  

واســتجابة لطلــب اجلمعيــة العامــة الــداعي إىل توحيــد التقــارير وتبــسيطها  . الكــوارث الطبيعيــة
مـال يف وثيقـة   كلما أمكن، جرى توحيد التقريرين املندرجني ضمن هذا البند من جـدول األع     

واحــدة، تــشمل املــساعدة اإلنــسانية الطارئــة املقدمــة لتأهيــل وتعمــري بليــز وبنمــا والــسلفادور    
وغواتيمــاال وكوســتاريكا ونيكــاراغوا وهنــدوراس؛ واملــساعدة اإلنــسانية واإلغاثــة يف حــاالت 

  .الطوارئ وجهود اإلنعاش يف مواجهة اجلفاف الشديد يف منطقة القرن األفريقي
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  مقدمة  - أوال  
ويغطــي اجلــزء . ٦٦/١٢٠ و ٦٦/٩أعــد هــذا التقريــر عمــال بقــراري اجلمعيــة العامــة    - ١

ويغطــي . ٢٠١٢يوليــه / إىل متــوز٢٠١١أكتــوبر /الثــاين مــن التقريــر الفتــرة مــن تــشرين األول 
  .٢٠١٢أغسطس / إىل آب٢٠١١يناير /اجلزء الثالث منه الفترة من كانون الثاين

    
ــساعدة اإلنــ   -ثانيا    ــري    امل ــة لتأهيــل وتعم ــة املقدم ــا والــسلفادور   سانية الطارئ ــز وبنم بلي

  وغواتيماال وكوستاريكا ونيكاراغوا وهندوراس
  

  استعراض عام  - ألف   
، مـرور املـنخفض اجلـوي       ٢٠١١أكتـوبر   /شهدت أمريكا الوسـطى، يف تـشرين األول         - ٢

فادور وغواتيمـاال    الذي تسبب يف فيـضانات واهنيـارات أرضـية هائلـة يف الـسل              E-12االستوائي  
ــدوراس   ــصحوبة       ،وكوســتاريكا ونيكــاراغوا وهن ــة م ــا بأمطــار مومسي ــز وبنم ــأثرت بلي ــا ت بينم

وأثـر املـنخفض    . وتـأثرت املكـسيك أيـضا جـراء الفيـضانات واالهنيـارات األرضـية             . بفيضانات
اجلوي االستوائي يف حياة مليونني مـن البـشر، مبـن فـيهم عـشرات اآلالف مـن النـاس الـذين مت          

ــات      إج ــسبب يف خــسائر فادحــة يف قطــاع الزراعــة ويف البني ــازل، وت ــر آالف املن الؤهــم، ودم
  .التحتية

ــاة        - ٣ ــدوراس أشــد املعان ــسلفادور وغواتيمــاال وكوســتاريكا ونيكــاراغوا وهن وعانــت ال
وطلبــت الــسلفادور ونيكــاراغوا، حيــث ســجلت أعلــى      . وأعلنــت حــاالت طــوارئ وطنيــة   

اما، مساعدة دولية، ووجهتـا نـداءات عاجلـة نظـرا لنطـاق              ع ٥٠مستويات هلطول األمطار يف     
  .االحتياجات ذات الصلة بالفيضانات

وقدمت حكومات غواتيماال وكوستاريكا واملكسيك وهندوراس الـدعم للمتـضررين            - ٤
ويف غواتيماال تأثر بوجه خـاص األشـخاص الـذين يعيـشون يف             . دون أن تطلب مساعدة دولية    

 نتيجة للزلـزال الـذي ضـرب املنطقـة     ة وأولئك الذين يعيشون يف املآوي يالفقر واجملتمعات الريف  
ويف هندوراس، احنصرت آثار الكارثة يف األجزاء اجلنوبية مـن البلـد            . ٢٠١١سبتمرب  /يف أيلول 

وكـــان للمـــنخفض اجلـــوي االســـتوائي أيـــضا أثـــر حمـــدود يف  . حيـــث أعلنـــت حالـــة طـــوارئ
ضوء علـــى جهـــود التـــصدي للكارثـــة يف ويـــسلط هـــذا التقريـــر الـــ. كوســـتاريكا واملكـــسيك

  .السلفادور وغواتيماال ونيكاراغوا
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  االستجابة اإلنسانية  -باء   
ساعد املكتب اإلقليمـي ملكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية يف بنمـا حكومـات البلـدان                     - ٥

املتـــضررة واألفرقـــة القطريـــة اإلنـــسانية علـــى تقيـــيم االحتياجـــات اإلنـــسانية العاجلـــة وإعـــداد 
ــدا ــةالن ــة باملخــاطر     . ءات العاجل ــة املعني ودعمــت كــذلك جهــود التنــسيق فرقــة العمــل اإلقليمي

 خبريا من منظمات أعـضاء لـدعم الوكـاالت وتنـسيق            ٢٨والكوارث والطوارئ، اليت أرسلت     
وأرسل مكتب تنسيق الشؤون اإلنـسانية أفرقـة مـن مكتبـه اإلقليمـي يف               . القطاعات/اجملموعات

قيمني يف جهود االستجابة اإلنـسانية يف البلـدان الثالثـة األشـد تـضررا               بنما ملساعدة املنسقني امل   
هـذا إضـافة إىل أربعـة مـوظفني وطنـيني للمكتـب كـانوا           ). السلفادور وغواتيمـاال ونيكـاراغوا    (

كما أرسل فريق لألمم املتحدة معين بـالتقييم والتنـسيق يف حـاالت        . متواجدين يف تلك البلدان   
عـضاء، إىل نيكـاراغوا لتقـدمي الـدعم للحكومـة يف تقيـيم األضـرار                الكوارث، يتكون من سـتة أ     

  .والتصدي لألزمة
  

  السلفادور    
فقـد جتـاوزت تـساقطات    . كانت السلفادور من أكثـر بلـدان أمريكـا الوسـطى تـضررا         - ٦

 ١٠وغمـرت ميـاه الفيـضانات       .  أيام املتوسـط الـسنوي     ١٠األمطار خالل العاصفة اليت دامت      
 ٢٦٢ يف املائـة مـن بلـديات الـسلفادور البـالغ عـددها        ٦٩ي البلد، ما أثـر يف       يف املائة من أراض   

بلدية، وأحلق أضرارا جسيمة بالبنيات التحتية، مبا يف ذلك الطرق واجلسور واملآوي واملـدارس              
ــصحية  ــق ال ــغ     . واملراف ــة مببل ــاع الزراع ــرة يف قط ــدرت اخلــسائر املباش ــون دوالر، ٣٦٢وق  ملي

فاقم أزمة الغذاء القائمة، إذ ارتفعت أسعار املواد الغذائيـة األساسـية            وزادت هذه اخلسائر من ت    
ــاهز    .  يف املائــة٧٠مبــا يــصل إىل  وتــسبب املــنخفض اجلــوي االســتوائي يف حــدوث خــسائر تن

  . يف املائة من إمجايل الناتج احمللي٤ مليون دوالر، وهو ما ميثل ٨٤٠
 ٣٥شــخص ولقــي مــا ال يقــل عــن  واســتنادا إىل التقــديرات احلكوميــة تــضرر مليــون    - ٧

وســاعد نظــام احلكومــة لإلنــذار املبكــر وعملياهتــا لإلجــالء الوقــائي يف منــع    . شخــصا حــتفهم
ــد مــن اخلــسائر الواســعة النطــاق علــى مــستوى       حــدوث مزيــد مــن اخلــسائر يف األرواح ومزي

ايـة  وقـادت حكومـة الـسلفادور جهـود اإلغاثـة الطارئـة والوق            . البنيات التحتية ومصادر الـرزق    
  .املدنية بالتنسيق الوثيق مع دوائر املساعدة اإلنسانية الدولية

وبناء على طلب احلكومة وبالتنسيق الوثيق معها، أصـدرت دوائـر املـساعدة اإلنـسانية               - ٨
 مليون دوالر لدعم مشاريع لـصاحل عـدد يقـدر           ١٥,٨٦الدولية نداءا عاجال لتقدمي ما جمموعه       

وأفــاد خمــصص مــايل مــن . نــاس تــضررا مــن الفيــضانات شــخص اعتــربوا أشــد ال٣٠٠ ٠٠٠بـــ 
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 مليون دوالر يف تغطيـة تكـاليف االحتياجـات          ٢,٦الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ قدره      
العاجلة مـن األغذيـة؛ وامليـاه، واملرافـق الـصحية والنظافـة؛ والرعايـة الـصحية، مبـا فيهـا الرعايـة                       

 والتوعية يف حاالت الطـوارئ؛       وإدارة املآوي؛  ؛الصحية اإلجنابية يف احلاالت الطارئة؛ واملآوي     
  .واحلماية مبا يف ذلك منع العنف اجلنساين؛ ومساعدة العائدين

ومشـل  .  بلديـة  ٦٠ شـخص يف     ١١٥ ٠٠٠وقدم برنـامج األغذيـة العـاملي املـساعدة لــ              - ٩
ات يف املـآوي واجملتمعـ    غذائيـة    املدعم بالعناصر الغذائية وحصص      للبسكويتذلك توزيعا عاما    

احمللية، وتنفيذ أنشطة اإلنعاش املبكر، ومشروعي الغذاء مقابل العمل والغذاء مقابـل التـدريب،         
ــتعمري   ــل وال ــرامج للتأهي ــصندوق     . إضــافة إىل ب ــن خــالل ال ــا م ــيت مت مجعه ــوال ال وبفــضل األم

متكـن  )  ماليـني دوالر   ٣,٧(والنـداء العاجـل     )  دوالر ٧٢٠ ٠٠٠(املركزي ملواجهـة الطـوارئ      
  . طن من األغذية٤ ٠٠٠ألغذية العاملي من توزيع حنو برنامج ا

 شخص من أعمال إنقـاذ احليـاة مبـا يف ذلـك إعـادة خـدمات       ٢٠٠ ٠٠٠واستفاد حنو    - ١٠
وقدمت منظمة الصحة للبلـدان األمريكيـة الـدعم         . ومرافق الرعاية الصحية يف املناطق املتضررة     

ــة قــدرات خم    ــة وتقوي ــة الوبائي ــز املراقب ــة للحكومــة لتعزي ــربات اإلحال ــة  . ت ــع األدوي وجــرى توزي
وقامت احلكومة، بدعم مـن منظمـة الـصحة         . واللوازم الطبية على نطاق شبكة الصحة الوطنية      

 -للبلدان األمريكية، بتأهيل مستشفى إقليمي وعيادة ملرضى الفـشل الكلـوي املـزمن يف بـاجو                 
ــودة أثنــاء   ليمبــا، وإعــادة مــلء املخــازن باألدويــة واملعــدات واللــوازم الطبيــة         األساســية املفق

  .الفيضانات
واستخدمت املنظمة الدولية للهجرة األمـوال املتأتيـة مـن الـصندوق املركـزي ملواجهـة                  - ١١

 ٦٦٩ شـخص مت إجالؤهـم وإيـواؤهم يف    ٥٦ ٠٠٠الطوارئ ملساعدة احلكومة يف رصد حالة     
ومتـت مـساعدة     أسـرة الـدعم النفـسي االجتمـاعي          ٧٠٠وتلقى ما ال يقـل عـن        . مركزا مجاعيا 

وأمـد برنـامج    .  شـخص لـوازم مرتليـة      ٣ ٠٠٠أفرادها يف العودة إىل جمتمعاهتم، بينما تلقى حنو         
 أســرة مبــواد إلجــراء إصــالحات صــغرية يف مــساكنها الــيت حلقهــا ٨٧٠األمــم املتحــدة اإلمنــائي 

يري وقامــت منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة بتوزيــع مــواد تثقيفيــة بــشأن معــا. الــضرر أو الــدمار
 ٩٥٠النظافة الصحية من خالل اللجان القطاعية، اليت تديرها وزارة الداخلية، استفادت منـها              

  .أسرة معيشية
وقامت منظمة الصحة العاملية، بالتعاون مع منظمة الصحة للبلدان األمريكيـة ومنظمـة               - ١٢

  شــخص علــى امليــاه ٣٣ ٠٠٠األمــم املتحــدة للطفولــة، بتحــسني إمكانيــة حــصول أكثــر مــن   
املأمونة يف املراكز اجلماعية واجملتمعات احمللية املتضررة من خـالل كفالـة تنقيـة امليـاه وختزينـها،                  

 أسـرة علـى أطقـم النظافـة     ٣ ٠٠٠وحصل ما ال يقـل عـن   . وعن طريق حتسني املرافق الصحية   
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، سـعيا إىل منـع إصـابة    وقامت منظمة الصحة للبلـدان األمريكيـة    . الصحية املناسبة لنوع اجلنس   
ــستعملة يف        ــاه امل ــل شــبكات املي ــصحية واملرضــى بالعــدوى، بتأهي ــة ال ــاملني يف جمــال الرعاي الع

  .املراكز الصحية اجملتمعية
وقدمت منظمة األمـم املتحـدة للطفولـة حقائـب حممولـة علـى الظهـر وأطقمـا تعليميـة                      - ١٣

ـــ   ــة ل ــها   ١٥٠وترفيهي ــه   .  شــخص٧٥ ٠٠٠ مدرســة، اســتفاد من ــا جمموع ــدريب م وجــرى ت
 مركزيـا مدرسـيا   ٢٣مـن  ) نييمن معلمني وتالميذ وأسر وآباء وقـادة جمتمعـ     ( شخص   ١ ٨٠٠

ــسية      ــة النفـ ــسانية، والرعايـ ــهج اجلنـ ــوارئ، والنـ ــاالت الطـ ــيم يف حـ ــدنيا للتعلـ ــايري الـ علـــى املعـ
  .االجتماعية

 مــن أطقــم النظافــة الــصحية علــى أســر لــديها   ٢ ٠٠٠وقامــت املنظمــة أيــضا بتوزيــع    - ١٤
وقـــدمت جمموعـــات الرعايـــة النفـــسية االجتماعيـــة  .  ســـنوات٥م عـــن أطفـــال تقـــل أعمـــاره

 شخصا يف اجملتمعات احملليـة املتـضررة يف إطـار برنـامج الرعايـة النفـسية االجتماعيـة                   ٣ ٣٧٣ لـ
وصــونا لكرامــة املــرأة، ركــزت اليونيــسيف علــى احتياجــات املــسنات    . يف حــاالت الطــوارئ

اء الالئـي هــن يف سـن اإلجنـاب، مـن خــالل     والنـساء احلوامـل، وكـذلك علــى احتياجـات النـس     
  .تدريب موظفي وزارة الصحة على منع العنف اجلنساين

وقدم برنامج األم املتحدة اإلمنائي مساعدة تقنيـة لتـدعيم وتعزيـز قـدرة احلكومـة علـى                    - ١٥
ووضــع الربنــامج اإلمنــائي أيــضا إطــارا اســتراتيجيا لإلنعــاش  . ختطــيط مبــادرات اإلنعــاش املبكــر

  . يتماشى مع خطة التنمية الوطنيةاملبكر
  

  غواتيماال    
أكتوبر، مرور منخفض جوي اسـتوائي أدى       / تشرين األول  ١٢شهدت غواتيماال، يف      - ١٦

إىل حالة طوارئ يف مجيع أحناء البلد، وكانت آثاره خطرية للغاية يف سبع مـن مقاطعـات البلـد              
ب مؤسـسي مـن الدرجـة احلمـراء،     وأعلن املنسق الوطين للحد من الكوارث حالة تأهـ  . ٢٢الـ  

 ١٨وركز على منطقة ساحل احمليط اهلادئ األثر تضرراً، وأعلنت حالة كارثة عامـة وطنيـة يف            
ــوبر/تــشرين األول ــسانية    . أكت ــار املــنخفض االســتوائي مــن تفــاقم االحتياجــات اإلن وزادت آث

ة غواتيمـاال   شخص شردهم الزلزال الذي ضـرب مدينـ  ٢ ٢٠٠القائمة أصال، مبا يف ذلك حمنة      
  .٢٠١١سبتمرب / أيلول١٩يف 
املـنخفض  : وشهدت غواتيماال عدة حاالت طوارئ خـالل الـسنوات اخلمـس املاضـية              - ١٧

، وحالــة انعــدام األمــن الغــذائي وســوء التغذيــة احلــاد يف الفتــرة  ٢٠٠٨ يف عــام ١٦االســتوائي 
وأثــرت . ٢٠١٠ ، والعاصـفة االسـتوائية أغاثـا وانفجـار بركـان باكايـا يف عـام       ٢٠٠٩/٢٠١٠
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حاالت الطوارئ تلك على حالة األمن الغذائي بالبلد، وجتلـى ذلـك يف انتـشار حـاالت وقـف                   
ــة أعلــى ٤٩,٨النمــو لــدى األطفــال دون ســن اخلامــسة؛ إذ تــسجل غواتيمــاال بنــسبة      يف املائ

ونـسب وقـف النمـو أعلـى      . ع أعلى نسبة يف العامل    ف النمو يف أمريكا الالتينية وراب     نسبة يف وق  
ولـدى جمتمعـات الـشعوب األصـلية     )  يف املائة يف بعض املناطق٨٠أكثر من  ( املناطق الريفية    يف
  ). يف املائة٦٩,٣(ولدى األطفال الذين مل تتلق أمهاهتم تعليما نظاميا )  يف املائة٦٥,٩(

وملواجهة الكارثة، استهلت احلكومة استراتيجيات ثنائيـة لتعبئـة املـوارد مـن أجـل سـد                   - ١٨
وجــرى تفعيــل جمموعــات الغــذاء، وامليــاه، والــصرف الــصحي . ت ومــساعدة املتــضررينالثغــرا

والنظافــة الــصحية، والتغذيــة، والرعايــة الــصحية، واملــأوى ملــساعدة احلكومــة يف مجــع البيانــات 
وسـاعد التنـسيق بـني      . وتبادل املعلومات ويف حتديد األولويات وتنسيق االسـتجابات املـشتركة         

سانية والـــسلطات يف حتديـــد االحتياجـــات، وصـــرف األمـــوال اخلاصـــة اجلهـــات الفاعلـــة اإلنـــ
وحـشدت  . بالطوارئ، وإيالء األولوية لطلب موجه إىل الصندوق املركزي ملواجهـة الطـوارئ           

 مليــون دوالر مــن الــصندوق املركــزي ٢,٢ ماليــني دوالر، منــها ٥,٦منظومــة األمــم املتحــدة 
 األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة لتقــدمي   مليــون دوالر مــن منظمــة١,٥ملواجهــة الطــوارئ و 

ــن     ــر مـ ــات، ألكثـ ــق اجملموعـ ــن طريـ ــساعدة، عـ ــزال  ١٣٥ ٠٠٠املـ ــاب الزلـ ــخص يف أعقـ  شـ
  .سبتمرب/ اللذين وقعا يف أيلولE-12واملنخفض اجلوي االستوائي 

وأتـاح  .  شخص حيتاجون إىل مـساعدة غذائيـة       ١٣٥ ٠٠٠وقدرت جمموعة الغذاء أن       - ١٩
 طنـا مـن الـذرة والزيـت         ١ ١٣٣لصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ شـراء       التمويل اآليت من ا   

. النبــايت وخلــيط الــذرة والــصويا، وأكملــت الربازيــل هــذا اجملهــود بتقــدمي هبــة مــن الفاصــوليا    
أو مـا يقـارب نـصف الـسكان     )  شخـصا ٦٦ ٥٧٠( أسـرة    ١٣ ٣١٤وغطت األغذية املوزعـة     

  .احملتاجني املقدرين
ــا يف املــآوي ويف املــآوي   وأوليــت األولويــة ل  - ٢٠  اجملتمعيــةألشــخاص الــذين يعيــشون مؤقت

املرجتلــة، ولألســر الــيت تعــيش يف اجملتمعــات النائيــة، وخباصــة األطفــال الــذين يعــانون مــن ســوء  
وجــرى توزيــع احلــصص الغذائيــة يف اجملتمعــات . التغذيــة احلــاد، والنــساء احلوامــل واملرضــعات

  .ة وبالتنسيق مع السلطات احملليةاملستهدفة من خالل اجملالس اجملتمعي
ــدان         - ٢١ ــصحة للبلــ ــة الــ ــة ومنظمــ ــصحية املتكاملــ ــة الــ ــة للرعايــ ــام احلكومــ ــدم نظــ وقــ

ــة ـــ   األمريكيـ ــة الـــصحية لـ ومكـــن التمويـــل اآليت مـــن  .  شخـــصا١٢٨ ٧٣٨خـــدمات الرعايـ
الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ الفرق الصحية من تقدمي املساعدة يف املـآوي واجملتمعـات              

وتلقـت األسـر املتـضررة أيـضا دعمـا يف           ). لتقـدمي خـدمات الرعايـة       تـدخال  ٣ ١٩١(ملتضررة  ا
ــة والنفــسية  وجــرى تعزيــز املراقبــة الطبيــة يف املنــاطق املتــضررة، وخباصــة   . جمــال الــصحة العقلي
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 شخـصا تـدريبا يف جمـال        ٣ ٩١٥وتلقـى مـا جمموعـه       . اإلنذار املبكـر بـاألمراض ومنـع تفـشيها        
ومشلــت التــدخالت أيــضا حتديــد احلوامــل     . بامليــاه واألغذيــة راض املنقولــة الوقايــة مــن األمــ  

املعرضات للخطر وإحالتهن يف الوقت املناسب، وتوفري وسائل منع احلمل وجمموعـات أدوات             
ومت توزيع هذه املواد يف املآوي واجملتمعات احملليـة ومرافـق           . التعرض لالغتصاب لوزارة الصحة   

  .الرعاية الصحية
ى حتديد النساء واألطفال دون سن اخلامسة الذين يعانون من سوء التغذية احلـاد              وجر  - ٢٢

فقـد تلقـى    . من خالل عمليات فحص على الـصعيد احمللـي، وتلقـى مـن مت حتديـدهم املـساعدة                 
 طفــل وامــرأة اإلمــدادات الالزمــة ملكمــالت املغــذيات الدقيقــة وملعاجلــة ســوء     ٢١ ٠٠٠حنــو 

يضا تقدمي املشورة التغذويـة يف املـآوي وعلـى صـعيد اجملتمعـات       وجرى أ . التغذية احلاد الشديد  
  .احمللية للترويج للرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية

 أسرة تعيش يف املآوي واجملتمعـات احملليـة علـى مـواد غـري               ١ ٥٠٠وحصل ما جمموعه      - ٢٣
ع إدارة الـصحة  وبالتعـاون مـ   ). عـدد املطـبخ، وأطقـم النظافـة الـصحية، وأطقـم الراحـة             (غذائية  

وإضــافة إىل ذلــك، نظمــت    . العقليــة، قــدمت اليونيــسيف دعمــا نفــسيا ألطفــال ومــراهقني       
حلقــة عمــل بــشأن منــع العنــف يف حــاالت الطــوارئ، ركــزت علــى حقــوق اإلنــسان،     ١٠٢

  .واحلد من أخطار الكوارث، وحقوق املرأة، والصحة اإلجنابية
افــة الــصحية يف اســتعادة مرافــق    وســاعدت جمموعــة امليــاه والــصرف الــصحي والنظ      - ٢٤

لــك تــوفري ميــاه الــشرب املأمونــة  ومشــل ذ. الــصرف الــصحي يف اجملتمعــات املتــضررة واملــآوي 
 شخصا من خالل تطهري مياه اآلبار وإزالـة التلـوث هبـا، وإصـالح شـبكات امليـاه                   ٤٣ ٥٤٥ لـ

قـت املـآوي    وتل. والصرف الصحي ونظم التخلص من الفضالت يف اجملتمعات احمللية املتـضررة          
واجملتمعات احمللية أيضا دعما تنفيذيا وتقنيا جلمع النفايـات الـصلبة وإدارهتـا يف سـبيل احلـد مـن              

  .خطر انتشار األمراض
  

  نيكاراغوا    
 بلديــة يف البلــد قــد حلقتــها ١٥٣ بلديــة مــن أصــل ٨٧حكومــة نيكــاراغوا أن أفــادت   - ٢٥

 مليـون   ٤٤اخلـسائر االقتـصادية     وبلغت  .  شخص قد تضرروا   ١٥٠ ٠٠٠أضرار وأن ما يناهز     
الكـوارث  التقـاء   وحـسب النظـام الـوطين       .  يف املائة من النـاتج احمللـي اإلمجـايل         ٦,٨دوالر، أو   

والتخفيف من حـدهتا واإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث الـذي أنـشأته احلكومـة، مت تكبـد أغلبيـة                      
أكتــوبر، أعلــن / األول تــشرين١٧ويف . اخلــسائر يف البنيــة التحتيــة والــسكن واإلنتــاج الزراعــي

ــم املتحــدة يف         ــة األم ــزة منظوم ــد وطلــب مــن أجه ــة كــوارث يف ســائر أحنــاء البل ــرئيس حال ال
  .نيكاراغوا تفعيل آليات املساعدة الدولية



A/67/367
 

8 12-50729 
 

وطلب املنسق املقـيم مـن فريـق األمـم املتحـدة إلدارة الكـوارث وفريـق األمـم املتحـدة                - ٢٦
التـصدي حلالـة الطـوارئ، والـتمس االسـتعانة بفريـق            التقين املعين بالطوارئ دعم تنسيق عمليـة        

وُوضــعت خطــة مــشتركة بــني . األمــم املتحــدة املعــين بــالتقييم والتنــسيق يف حــاالت الكــوارث 
الوكــــاالت للتــــصدي للطــــوارئ، ومتــــت بلــــورة اســــتراتيجية للتــــصدي هلــــا يف إطــــار هنــــج 

  .زارة اخلارجيةالكوارث ووالتقاء بالتعاون مع النظام الوطين اجملموعات /القطاعات
تقدمي مبالغ مالية قـدرها     فيه   طلب   ٢٠١١أكتوبر  /نداء عاجل يف تشرين األول    وجه  و  - ٢٧
وهــي : مليــون دوالر للقيــام مبــشاريع يف القطاعــات ذات األولويــة الــيت حــددهتا احلكومــة   ١٤

الـصرف  الزراعيـة، وامليـاه، و  سبل العيش املعونات الغذائية، والرعاية الصحية، وتوفري املآوى، و   
ــاش املبكــر    ــصحية، واإلنع ــة ال ــصحي والنظاف ــشاريع يف هــذه القطاعــات دعــم   أتاحــت و. ال امل

 ١٠٠ ٠٠٠ســتة أشــهر واســتفاد منــها حــوايل مــدى وتكميــل اجلهــود اإلنــسانية الوطنيــة علــى 
ومشــل هــذا املبلــغُ . دوالر حلالــة الطــوارئ هــذهماليــني  ١٠,٥أكثــر مــن ومت حــشد . شــخص
ل النداء العاجل، وقد ساهم الصندوق املركزي ملواجهة الطـوارئ          مقّدمة من خال  ماليني   ٥,٤
  . مليون دوالر من هذا املبلغ٢مببلغ 
، أجــرى برنـامج األغذيــة العـاملي ومنظمــة   التغـذوي ونيابـة عـن قطــاع التغذيـة واألمــن      - ٢٨

وقــّدم .  الطــوارئ باالشــتراك مــع احلكومــة ةاألغذيــة والزراعــة تقييمــا لألمــن الغــذائي يف حالــ  
 امـــرأة ٦٠ ٤٣٥(شـــخص  ١١٨ ٥٠٠لـــصاحل رنـــامج األغذيـــة العـــاملي مـــساعدات غذائيـــة ب
 مزارعـا مـن صـغار       ١٠ ٤٥٨ وقّدمت منظمة األغذية والزراعة الدعم لــ      ).  رجالً ٥٨ ٠٦٥ و

 بلدية من أجل استئناف إنتاج األغذية واستعادة مـصادر الـرزق، مبـا يف ذلـك                 ٢٦املزارعني يف   
  .رة واألمسدة وتوفري مرافق للتخزينمن خالل توزيع البذور والذ

ــة، قــّدمت منظمــة الــصحة العامليــة           - ٢٩ ــة الــصحة للبلــدان األمريكي ــاون مــع منظم وبالتع
مـساعي التـصدي الـيت قامـت هبـا وزارة الـصحة عـرب نـشر فـرق طبيـة يف املالجـئ                        يف  املساعدة  

ومشلـت هـذه   . ثـر تـضررا  وإرساهلا إىل اجلماعات احمللية املعزولة يف مقاطعات البلـد األربـع األك    
منظمـة  /كمـا قـّدمت منظمـة الـصحة للبلـدان األمريكيـة           .  شـخص  ٣٠٠ ٠٠٠املساعي حوايل   

تـوفري التثقيـف    بوسائل منـها    الصحة العاملية الدعم للمساعي اهلادفة ملكافحة األمراض املنقولة،         
لــك ، وقــد اســتفاد مــن ذاملأمونــةالــصحي وتــوفري الكلــور لتحــسني فــرص احلــصول علــى امليــاه 

منظمـة  /وسامهت اسـتجابة منظمـة الـصحة للبلـدان األمريكيـة          .  معيشية  أسرة ٥٢ ٠٠٠حوايل  
  .الصحة العاملية يف خفض عدد اإلصابات حبمى الضنك وداُء الَبرِمييَّات
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ــاه والــصرف الــصحي       - ٣٠ ــدعم لإلجــراءات املتََّخــذة يف قطــاع املي وقــّدمت اليونيــسيف ال
ــا أدى إىل حتــسني نوعيــ   ــة، مم ــصحية،     والنظاف ــة باملمارســات ال ــادة التوعي ــشرب، وزي ــاه ال ة مي
يف أربــع جمتمعــا حمليــا   ٩٩ شخــصا يف ٣١ ٤١٨لــصاحل وحتــسني مرافــق الــصرف الــصحي    

 مــصفاة ميــاه مــن ١ ٤٨٧ بئــرا، وتوزيــع ٣٦٧تطهــري ومتثلــت األنــشطة الرئيــسية يف . بلــديات
ويج ملمارسـات    مرحاضـا والتـر    ٣٢٠اخلزف وغريهـا مـن معـدات حفـظ ميـاه الـشرب، وبنـاء                

  .الصحيةالنظافة 
وبفــضل متويــل مــن النــداء العاجــل، قامــت املنظمــة الدوليــة للــهجرة وصــندوق األمــم     - ٣١

لتحـسني  الراحـة    للنظافة الصحية واملطـابخ ومـستلزمات        ة عد ١ ٠٠٠املتحدة للسكان بتوزيع    
ساعدة ومشلــت هــذه االســتجابة تقــدمي املــ . يف املالجــئشخــصا  ٥ ٩٣٣ لـــالظــروف املعيــشية 

اسـتراتيجيات ملنـع العنـف اجلنـساين يف         إعداد  إدارة املالجئ، مبا يف ذلك      يف  كومة نيكاراغوا   حل
  . املالجئ

وشــرع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف القيــام بأنــشطة اإلنعــاش املبكــر لــدعم نظــم    - ٣٢
ل، وقـد اسـتفاد     ومت تنفيـذ بـرامج النقـد مقابـل العمـ          . استجابة اإلدارات احمللية يف سبع بلـديات      

احملليــة علــى تقــديرهم اجملتمعــات وشــددت تعليقــات أفــراد . منــها النــساء واألطفــال واملــسنون 
للمــستفيدين منــه ترتيــب الــدعم حــسب احتياجــاهتم أتــاح لربنــامج النقــد مقابــل العمــل، الــذي 

ومت تعزيــز قــدرات البلــديات ومعهــد    . ذات األولويــة، مثــل الغــذاء والــدواء وتــرميم املنــازل     
  .سكان لإلسراع بتقييم األضرار ومعاجلتهااإل
    

املــساعدة اإلنــسانية واإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ وجهــود اإلنعــاش يف     -ثالثا   
  مواجهة اجلفاف الشديد يف منطقة القرن األفريقي

  حملة عامة  -ألف   
، واجهــت أجــزاء مــن منطقــة القــرن األفريقــي موجــة جفــاف شــديد    ٢٠١١يف عــام    - ٣٣

النينيا النامجة عن اخنفاض درجات حرارة سطح البحر عـن معـدالهتا الطبيعيـة يف     بسبب ظاهرة   
أعلنـت حـاالت    جيبـويت وكينيـا، بينمـا       ووتدهور األمن الغذائي يف إثيوبيا      . شرق احمليط اهلادئ  

ويف ذروة األزمــة، بلــغ عــدد   . ٢٠١١يوليــه /جماعــة يف عــدة منــاطق مــن الــصومال يف متــوز     
الرعويـــة  اجملتمعـــات  مليـــون شـــخص، وخاصـــة يف صـــفوف    ١٣,٣املتـــضررين يف املنطقـــة  

األزمــة عــن مــواطن ضــعف خاصــة بالبلــدان تلــك وكــشفت . الزراعيــة - الرعويــةاجملتمعــات و
ا يف الصومال، حيث اضمحلت قـدرة النـاس         موبلغت املعاناة ومعدل الوفيات ذروهت    . املتضررة

يت حتـد مـن إمكانيـة احلـصول         زاع والعراقيـل الـ    ـعلى مواجهة الكوارث نتيجـة لـسنوات مـن النـ          
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وخلٌص التقييم اآلين لالستجابة اإلنسانية ألزمـة       . على التحويالت املالية واملساعدات اإلنسانية    
 إىل أنــه مت الوصــول إىل األشــخاص ٢٠١٢اجلفــاف يف القــرن األفريقــي الــذي أُجــري يف عــام  

الدويل مل يـتمكن مـن تفـادي        األكثر ضعفا يف الوقت املناسب يف إثيوبيا وكينيا، إال أن اجملتمع            
  .حدوث اجملاعة يف الصومال

املتكررة يف منطقـة القـرن األفريقـي،        الظواهر  اجلفاف وانعدام األمن الغذائي من      يعد  و  - ٣٤
 بـشأن كيفيـة مـساعدة احلكومـات بـشكل          ٢٠١١وكان جيب استخالص العرب من أزمـة سـنة          

ار اجلفـاف يف املـستقبل والتخفيـف مـن     أفضل على تعزيز قدرة اجملتمعات احمللية على تفادي آثـ         
أكتـوبر  /وبعد هطول أمطـار وفـرية بـني تـشرين األول         . حدهتا والتأهب ملواجهتها والتصدي هلا    

اجلفـاف  خفت وطأة   ، وبفضل املساعدات اإلنسانية املتواصلة،      ٢٠١١ديسمرب  /وكانون األول 
  . ة يف الصومال، وزالت ظروف اجملاع٢٠١٢وكينيا يف مطلع عام وجيبويت يف إثيوبيا 

وتــشري . ولكــن دون مواصــلة تقــدمي املــساعدات، ميكــن فقــدان هــذه املكاســب اهلــشة   - ٣٥
جمــددا بــسبب عــدم انتظــام هطــول األمطــار   يتــردى أحــدث التوقعــات إىل أن األمــن الغــذائي  

ــا     ــا والــصومال وكيني ــة يف أجــزاء مــن إثيوبي ــه /وحــىت متــوز . وارتفــاع أســعار املــواد الغذائي يولي
ــا   ماليــني  ٩,١ مــا ال يقــل عــن  ، ظــل٢٠١٢ ــة يف إثيوبي شــخص حباجــة إىل مــساعدات غذائي

ــا ووالــصومال ــه، مت تلقــي مبلــغ  /ويف حــدود منتــصف متــوز . جيبــويت وكيني  بليــون ١,٢٢يولي
 بليـون دوالر، وهـو املبلـغ املطلـوب يف إطـار النـداءات               ٢,٤٩مـن أصـل     )  يف املائة  ٤٩(دوالر  

تقدمي املزيد من الـدعم     ويلزم  . ٢٠١٢ النصف الثاين من عام      اإلنسانية لتلك البلدان األربعة يف    
 ةاإلنــسانيدوائــر املــساعدة املــايل خــالل األشــهر املقبلــة لــضمان قــدرة احلكومــات، بــدعم مــن   

، على تقدمي املساعدات الالزمـة علـى وجـه الـسرعة، ولـضمان جنـاح املبـادرات اهلادفـة                    ةالدولي
  .على املدى الطويلالتحمل لى رزقهم عومصادر تعزيز قدرة األشخاص إىل 

  
  االستجابة اإلنسانية  -باء   

  جيبويت    
. واجهت جيبويت ست سنوات متتالية من اجلفاف والعجز اخلطري يف تـساقط األمطـار           - ٣٦

كـان لـه     ممـا    ٢٠١١وأدى ذلك إىل انعدام األمن الغذائي على نطاق واسع خالل جفاف سنة             
نتــاج األغذيــة مــع االرتفــاع احلــاد يف أســعار  تــدين إواقتــرن .  شــخص٢٠٦ ٠٠٠علــى تــأثري 

وأدت . األغذية العاملية مما تسبب يف زيادة اهتراء آليات التكّيف لـدى أكثـر األشـخاص ضـعفا      
ظــروف اجلفــاف إىل تنقــل أعــداد كــبرية مــن األشــخاص، خاصــة مــن املنــاطق الريفيــة، داخــل   

  .مناطقهم أو باجتاه العاصمة
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رية، الـيت مل يكــن يف وسـعها الــرتوح إىل أمـاكن أخــرى،    الفقــاملعيـشية  وفقـدت األســر    - ٣٧
واسـتجابت احلكومـة والـشركاء      .  يف املائة من املاشية اليت لديها      ١٠٠  و ٧٠نسبة تتراوح بني    

 شـخص؛   ٨٠ ٠٠٠يف اجملال اإلنساين من خالل برامج مواجهة اجلفاف الزراعي استفاد منـها             
لـصاحل  ع لقاحـات وأدويـة ومغـذيات دقيقـة     وبرنامج متصل بصحة احليوانات قّدم الدعم لتوزيـ      

الـذي قـّدم مـساعدات مـن امليـاه إىل      البناء  رأس من املاشية؛ وبرنامج الغذاء مقابل       ١٨٠ ٠٠٠
ــرة ١٠ ٠٠٠ ــشية  أسـ ــة إىل  معيـ ــساعدات غذائيـ ــخص٢٣ ٠٠٠ومـ ــوايل  .  شـ ــالج حـ ومت عـ
د إضـايف يبلـغ     وتلقّى عد .  يف املائة  ٧٢,٥ طفل من سوء التغذية، وبلغ معدل التعايف         ٢٠ ٠٠٠
الـشدة  شخص من األطفال دون سن اخلامسة الذين يشكون من سوء تغذية متوسـط    ٤ ٦٠٠

 مركـزا للرعايـة الـصحية يف مجيـع أحنـاء      ٣٦ومن النساء احلوامل واملرضعات أغذية تكميلية يف     
ولتغطيـة االحتياجـات اإلنـسانية املتبقيـة، طلـب النـداء املوّحـد مـن أجـل جيبـويت، الـذي                      . البلد
 يف املائـة منـه   ٣٩ وقد مت تلقي نسبة ، مليون دوالر٧٩، تقدمي مبلغ ٢٠١٢يف مطلع عام جه  و

  . يوليه/يف حدود منتصف شهر متوز
عوامــل أخــرى، تــسبب يف تقلــيص عــدد     ضــمن إال أن ارتفــاع تكــاليف التــشغيل،     - ٣٨

مـستوى  املنظمات غري احلكومية العاملة يف جيبويت، وهلذا وجـدت الوكـاالت صـعوبة يف رفـع               
ومع ذلك، حتـسنت القـدرة علـى        . االستجابة حلالة الطوارئ النامجة عن اجلفاف بالقدر الكايف       

، ٢٠١١االستجابة بعد قدوم عـدة منظمـات غـري حكوميـة واملنظمـة الدوليـة للـهجرة يف عـام                     
وهنــاك . ونتيجــة للجهــود املبذولــة لبنــاء القــدرات احملليــة، وال ســيما يف قطــاع األمــن الغــذائي  

جارية لتعزيز إدارة أخطار الكوارث، تشمل مجع ونشر معلومات اإلنـذار املبكّـر، لكـن    جهود  
ماليـني دوالر مـن    ٦وقـد تلقـت جيبـويت    . عقبـات بـسبب نقـص التمويـل       تواجـه   هذه اجلهـود    

 ماليـني دوالر يف     ٤ ومبلغـا إضـافيا قـدره        ٢٠١١الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ يف عام       
  .٢٠١٢عام 

  
  إثيوبيا    

أدت ظــــاهرة النينيــــا يف شــــرق احملــــيط اهلــــادئ إىل شــــح يف األمطــــار بــــني تــــشرين   - ٣٩
مــــارس /؛ وإىل انعــــدام األمطــــار بــــني آذار ٢٠١٠نــــوفمرب /أكتــــوبر وتــــشرين الثــــاين /األول
 يف األراضي املنخفضة الرعويـة يف جنـوب إثيوبيـا؛ وإىل انعـدام األمطـار                ٢٠١١أبريل  /ونيسان

وتـسبب اجلفـاف    .  يف املرتفعات الوسطى واجلنوبية الغربية     ٢٠١١مايو  /فرباير وأيار /بني شباط 
ــا أيــضا يف نقــص    ــاه وأدى إىل تفــاقم انعــدام األمــن الغــذائي يف   يف املشــديد النــاجم عــن النيني ي

  .املناطق املتضررة
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 ماليـــني شـــخص يف ٤,٥٦ومت توســـيع نطـــاق توزيـــع األغذيـــة ليـــشمل مـــا جمموعـــه   - ٤٠
ويف . ٢٠١١فربايـر   / مليون شـخص يف شـباط      ٢,٨ بعد أن كانوا يف حدود       ٢٠١١يوليه  /متوز

 ماليـني شـخص   ٣ األشـخاص قـدره   املناطق األكثر تضررا من اجلفاف، تلقى عدد إضـايف مـن          
وإضـافة إىل ذلـك، تلقـى       . ٢٠١٢ينـاير   /دفعة إضافية من املساعدات الغذائيـة يف كـانون الثـاين          

 ماليـني مـن املـستفيدين       ٧,٦ ماليني شخص من املتضررين من اجلفاف من أصـل           ٦,٥حوايل  
ومحايـة األصـول    العاديني من برنامج شبكة األمـان اإلنتاجيـة، وهـو آليـة لـدعم األمـن الغـذائي                   

الطارئـة  ، املزيـد مـن املـساعدات       املعيـشية  احملليـة وعلـى مـستوى األسـر       اجملتمعات  على مستوى   
  .التابعة للربنامجلألخطار عندما أطلقت احلكومة آلية التمويل للتصدي 

 طفل دون سن اخلامسة من سـوء        ٢٨٠ ٠٠٠وحبلول هناية السنة، متت معاجلة حوايل         - ٤١
ن  إ إذوحقق العالج جناحا استثنائيا استنادا إىل مؤشرات التغذية الدوليـة           . ديد احلاد الش  التغذية
 يف املائة من األطفال الذين غادروا مواقع برنامج التغذية العالجية يف األشـهر الـستة األوىل    ٨٢

 طفل، استردوا عافيتهم، يف حني بلغ متوسط معـدل          ١٥٠ ٠٠٠من السنة، البالغ عددهم حنو      
وهذه النسبة أقل بكثري مـن املعـايري الوطنيـة واملعـايري احملـددة يف امليثـاق                 .  املائة  يف ٠,٤الوفيات  

 يف  ١٠أقل مـن    ) (معايري املشروع العاملي  (اإلنساين واملعايري الدنيا يف جمال االستجابة اإلنسانية        
الـشدة  يعانون مـن سـوء تغذيـة متوسـط         دون سن اخلامسة    وتلقى أكثر من مليون طفل      ). املائة
لنساء احلوامل واملرضعات أغذية تكميلية موّجهة لفئات حمددة، حالت دون انـزالقهم جمـددا       وا

وكفـل الـشركاء يف جمـال الـصحة         .  الـشديد  إىل سـوء التغذيـة    الـشدة   من سوء التغذية املتوسـط      
ــا       ــد تفــشي األمــراض، مبــا يف ذلــك احلــصبة واملالري ــة وإدارة احلــاالت عن توســيع نطــاق املراقب

ــة     والتــهاب الــسحا ــة وطني ــام حبمل يا واإلســهال املــائي احلــاد، وســاعدوا علــى الــشروع يف القي
ــة للتطعــيم ضــد احلــصبة وشــلل األطفــال اســتهدفت     ــاطق  ٧متكامل  ماليــني طفــل يف ســت من

  .إثيوبيايف متضررة من اجلفاف 
، ٢٠١١مـــايو /أبريـــل وأيـــار/يف امليـــاه يف شـــهري نيـــسانالـــشديد ويف ذروة الـــنقص   - ٤٢

وقـــّدمت منظمـــات إنـــسانية . قـــل امليـــاَه إىل أكثـــر مـــن مليـــوين شـــخصأوصـــلت شـــاحنات ن
 يف ٩٠صالح اآلبار، وحبلول هنايـة العـام أصـبح أكثـر مـن      إلللحكومة الدعم  ومنظمات إمنائية   

ومشلت االستجابات املتعلقـة    . املائة من اآلبار يف املناطق املتضررة من اجلفاف قابلة لالستخدام         
ة تــوفري البــذور والــشتائل لــصغار املــزارعني املتــضررين مــن  الــرزق ذات األولويــبــسبل كــسب 

اجلفاف، وتوفري الرعاية الـصحية للحيوانـات، وتـوفري التغذيـة التكميليـة، وختفـيض املخزونـات          
ومت تقـدمي الـدعم التعليمـي يف حـاالت     . للرعاة املتضررين من اجلفـاف  ) التجارية ومن الذبائح  (

طعـــوا عـــن الدراســـة بـــسبب اجلفـــاف حـــسب   طفـــل انق٨٧ ٠٠٠الطـــوارئ إىل أكثـــر مـــن 
  .التقديرات
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 التقيـيم اآلين بـاجلهود الـيت تبـذهلا احلكومـة والـشركاء لرفـع مـستويات التأهـب،                    نوهو  - ٤٣
ــى          ــدرة عل ــز الق ــل، وتعزي ــدى الطوي ــى امل ــة عل ــذائي والتغذي ــاألمن الغ ــة ب ــرامج معني ولوضــع ب

يت حـدثت يف إثيوبيـا، مثـل تلـك          الـ احلـاالت   االستجابة حلاالت الطوارئ لتفـادي تكـرار أسـوأ          
ويف ذروة األزمـة، مت توسـيع       . اليت حدثت يف الصومال وحىت يف بعض اجليوب يف مشـال كينيـا            

ــشمل       ــة لت ــيت تقودهــا احلكوم ــسيق االســتجابة يف حــاالت الطــوارئ ال ــات تن ــر نطــاق آلي دوائ
وأشــار . ام، ممــا أدى إىل حتــسن التنــسيق واالســتجابات بــشكل عــ  الدوليــةاإلنــسانيةاملــساعدة 

هلــا التقيــيم اآلين أيــضا إىل أن اســتراتيجيات األنــشطة اإلنــسانية والتخطــيط هلــا وحــشد املــوارد 
كانت متينة يف إثيوبيا بفضل الشراكات اجليدة القائمـة بـني احلكومـة واجلهـات املاحنـة واألمـم                   

إذ ثيوبيا ممتـازا    وكان الدعم الذي قدمته اجلهات املاحنة إىل إ       . املتحدة واملنظمات غري احلكومية   
 بالكامــل وقــد بلغــت ٢٠١١مت متويــل االحتياجــات اإلنــسانية احملــددة للنــصف الثــاين مــن عــام 

  . مليون دوالر٣٩٨,٤قيمتها 
، واجهــت إثيوبيــا أزمــات جمــددا يف أجــزاء مــن املرتفعــات   ٢٠١٢ويف منتــصف عــام   - ٤٤

يونيـه  /أبريـل وحزيـران   /األمطـار بـني نيـسان     رداءة موسـم    الوسطى واجلنوبيـة مـن البلـد بـسبب          
وتواصـل دوائـر    . املنـاطق تلـك   احملاصيل يف   رداءة  ، وأدى ذلك، يف بعض احلاالت، إىل        ٢٠١٢

املساعدة اإلنسانية التعاون مع احلكومة لتقييم الوضع وتقـدمي احللـول املناسـبة إلنقـاذ األرواح،                
ق وبنـاء قـدرة     الـرز سـبل كـسب     وتسعى يف نفـس الوقـت إىل تعزيـز اجلهـود الراميـة إىل محايـة                 

  . التحملاألكثر ضعفا علىاملعيشية األسر 
  

  كينيا    
ــا بعــد   املقاطعــات بــرزت ظــروف اجلفــاف يف    - ٤٥ ــشمالية الــشرقية مــن كيني ــشمالية وال ال

ويف ذروة اجلفـاف، بلـغ     . ٢٠١١يونيـه   /مارس وحزيـران  /بني شهري آذار  موسم أمطار رديء    
ــذا   ــدام األمـــن الغـ شـــخص، وهـــم ماليـــني  ٣,٧٥ئي عـــدد األشـــخاص الـــذين يواجهـــون انعـ

اصـة يف املنـاطق الـيت تعـاين مـن الفقـر املـزمن واالسـتثمارات احملـدودة والرتاعـات                     خبموجودون  
ــصنيف حــوايل  . املتقطعــة ــشمالية    ١,٤ومت ت ــة ال ــاطق الرعوي ــون شــخص، معظمهــم يف املن  ملي

ــة الطــوارئ حــسب التــصنيف املتكامــل ملراحــل األمــن ال     ــشرقية، يف مرحل غــذائي والــشمالية ال
ــة الــيت أُجريــت يف آب     ــرة األمطــار الطويل ــيم فت ــة تقي ــة اإلنــسانية عقــب عملي أغــسطس /واحلال

 طفــــل دون ســــن اخلامــــسة ٣٨٥ ٠٠٠ويف حــــدود تلــــك الفتــــرة، كــــان حــــوايل . ٢٠١١
حـاد متوسـط     امرأة حامل ومرضعة، حسب التقديرات، يعـانون مـن سـوء تغذيـة               ٩٠ ٠٠٠ و

يف األجـزاء الـشرقية مـن توركانـا، الواقعـة يف مشـال              أمـا   . حـاد شـديد   ومـن سـوء تغذيـة       الشدة  
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 أعلى معـدل    هو يف املائة، و   ٣٧,٤العام بلغ   معدل سوء التغذية احلاد     أُفيد أن   شرق كينيا، فقد    
  .سوء تغذية سجلته كينيا يف العقد املاضي

وملواجهــة نقــص امليــاه النــاجم عــن اجلفــاف وتفــاقم انعــدام األمــن الغــذائي يف املنــاطق     - ٤٦
 يف املائة من األشـخاص      ٨٨تضررة، ساعدت املنظمات اإلنسانية احلكومة على الوصول إىل         امل

الــذين هــم يف حاجــة خلــدمات متــصلة بامليــاه والــصرف الــصحي والنظافــة الــصحية، وقامــت     
ــى    ــة علـ ــع أغذيـ ــيين و  ١,٤بتوزيـ ــون كـ ــة    ٥٥٠ ٠٠٠ مليـ ــدود هنايـ ــومايل يف حـ ــئ صـ  الجـ

ــام ــل و١٦٨ ٠٠٠واســتفاد . ٢٠١١ ع ــن    ٣٣ ٠٠٠  طف ــل واملرضــعات م ــن احلوام ــرأة م  ام
وبـسبب  . وكانـت اجلهـات املاحنـة سـخية يف تلبيتـها لالحتياجـات املتزايـدة              .  التغذويـة  األنشطة

تفــاقم ظــروف اجلفــاف يف كينيــا، ارتفعــت قيمــة االحتياجــات يف إطــار النــداء املوحــد إىل          
وحـىت  .  إطار نـداء موحـد     مليون دوالر، وهو أكرب مبلغ طُِلب لتلبية احتياجات كينيا يف          ٧٤٢
 يف املائـة مـن      ٧٠( مليـون دوالر     ٥١٨، مت استالم مبلغ قدره      ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥

  .، وهو يفوق املسامهات املقّدمة يف أي عام سابق)االحتياجات
وعزز نطاق هذه األزمة اخلطط اليت وضعتها احلكومـة وشـركاؤها يف اجملـال اإلنـساين                  - ٤٧

ج متكامـل يـشمل زيـادة املـساعدات الفوريـة إلنقـاذ احليـاة، بـالتوازي مـع                   من أجـل اعتمـاد هنـ      
يف معاجلة األسباب الكامنة وراء هذه األزمة وآثـار انعـدام األمـن الغـذائي علـى املـدى الطويـل                   

معلومــات اإلنــذار تــسفر التقيــيم اآلين، مل ذكــر إال أنــه كمــا . املــساعدة علــى االنتعــاشســبيل 
جهود االستجابة يف الوقـت املناسـب، إىل أن أعلنـت احلكومـة             عن حشد   املبكر يف مشال كينيا     

وقد أنـشأت احلكومـة آليـات تنـسيق علـى الـصعد الـوطين واإلقليمـي            . عن وقوع كارثة وطنية   
عـرب قنـوات منـها      ودون اإلقليمي للتعامل مع املشاكل اإلنـسانية الـيت حتتـاج إىل دعـم مـستمر،                 

 أطلقتها اهليئة احلكومية الدولية املعنيـة بالتنميـة، والـيت مت            اجلفاف اليت القدرة على حتمل    مبادرة  
التوصل إىل اتفاق بشأهنا أثناء القمة اليت عقدهتا اهليئة مع رؤسـاء دول مجاعـة شـرق أفريقيـا يف                    

ــوزاري املــشترك     . ٢٠١١ســبتمرب /أيلــول ــاء االجتمــاع ال ــادرة جمــددا أثن ومت تكــريس هــذه املب
  .٢٠١٢أبريل /يف التنمية الذي عقدته اهليئة يف نيسانوالرفيع املستوى مع الشركاء 

أكتــوبر وكــانون  /وبفــضل هطــول كميــات جيــدة مــن األمطــار بــني تــشرين األول         - ٤٨
 واستمرار تدفق املـساعدات اإلنـسانية، اخنفـض عـدد األشـخاص الـذين              ٢٠١١ديسمرب  /األول

 مليـون  ٢,٤، إىل شخص، يف ذروة اجلفـاف ماليني  ٣,٧٥حيتاجون إىل مساعدات غذائية من  
ومـع ذلـك، تـدهورت حالـة األمـن الغـذائي بالنـسبة              . ٢٠١٢شخص يف حدود منتـصف عـام        

 يف مجيـع أحنـاء      ٢٠١٢مـايو   /مـارس وأيـار   /آلالف األشخاص بسبب قلـة األمطـار مـا بـني آذار           
وقـد يـزداد   . املناطق الرعوية الشمالية الشرقية واألراضي املنخفضة اجلنوبية الـشرقية والـساحلية          
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هور الوضــع اإلنــساين يف املقاطعــة الــشمالية الــشرقية بــسبب انعــدام األمــن وتعــذّر وصــول    تــد
  .املنظمات اإلنسانية إليها

  
  الصومال    

لـرداءة موسـم األمطـار    تدهورت حالة األمن الغذائي يف الصومال تدهورا كبريا نتيجة       - ٤٩
حالـة   توتفاقمـ . عن ذلك  واجلفاف الناجم    ٢٠١١يونيه  /أبريل وحزيران /يف الفترة بني نيسان   

. انعدام األمن الغذائي بسبب النـزاع وبسبب عدم إمكانية الوصـول إىل املنـاطق األكثـر تـضررا        
، أُعلنت اجملاعة يف سـت منـاطق يف جنـوب           ٢٠١١سبتمرب  /يوليه وأيلول /وفيما بني أواخر متوز   

سـبتمرب  /أيلـول  حبلـول  ماليـني شـخص      ٤وبلغ عدد احملتـاجني إىل املـساعدة الغذائيـة          . الصومال
ونشأت ظروف اجملاعة بسبب استنفاد آليات التكيف اجملتمعية مع ما رافق ذلـك مـن               . ٢٠١١

 املطريــة كاملعتــاد، فــإن التــساقطاتوحــىت لــو كانــت . ارتفــاع كــبري يف أســعار املــواد الغذائيــة 
الــصومال ال تنــتج ســوى أقــل مــن نــصف احتياجاهتــا مــن احلبــوب وهــي تعتمــد بــشدة علــى      

  .الغذائيةواملعونات الواردات 
.  املائـة مـن احملتـاجني يف الـصومال، ومـا زالـوا، مـن سـكان اجلنـوب                   وكان سـبعون يف     - ٥٠

 إىل عـدم قـدرة الكـثري مـن          ٢٠١١وأدى اقتران اجلفاف والنــزاع يف املنطقـة خـالل أزمـة عـام               
فأسـفر ذلـك عـن تـنقالت واسـعة النطـاق            . األشخاص على احلصول علـى املـساعدة يف قـراهم         

سـيما النـساء واألطفـال،       ووصـل كـثري منـهم، وال      . شخاص داخل الصومال وعرب حدودها    لأل
 ويف  الـشديد إىل خميمات الالجئني يف إثيوبيا وجيبويت وكينيا، وكانوا يعانون من سـوء التغذيـة               
ــاطق األصــلية       ــسيئة أساســا يف املن ــة ال ــهم البدني ــسوء، نظــرا حلالت ــة ال وجتــاوزت . ظــروف بالغ

الـشديد  ذية بني الـصوماليني املتـضررين بكـثريٍ عتبـة الطـوارئ لـسوء التغذيـة                 معدالت سوء التغ  
يف املائـة    ١٥,٨ وارتفعت مستويات سوء التغذية الـشديد لتـصل إىل        .  يف املائة  ١٥العام البالغة   

  ).خاصة يف اجلنوب(
وَتركّــزت االســتجابة اإلنــسانية لالحتياجــات املتزايــدة بــسرعة علــى الــصحة والتغذيــة    - ٥١
مليــاه، والــصرف الــصحي والنظافــة الــصحية، واملــساعدات الغذائيــة والزراعــة وســبل العــيش   وا

، كانــت قُــدمت خــدمات التغذيــة إىل     ٢٠١١وبنهايــة عــام   . واملــأوى واملــواد غــري الغذائيــة   
 طفـل يعـانون مـن سـوء التغذيـة           ٣٢٠ ٠٠٠ طفل دون سن اخلامسة، منهم قرابـة         ٤٩٥ ٠٠٠

.  طفل يعانون من سوء التغذيـة احلـاد الـشديد       ١٤٠ ٠٠٠من  احلاد املتوسط الشدة وما يقرب      
يف شــهر شــخص  ماليــني ٣,٧وارتفــع عــدد األشــخاص احملتــاجني إىل املــساعدة الغذائيــة مــن   

ووصـلت املنظمـات اإلنـسانية إىل    . سـبتمرب / ماليني شخص يف شهر أيلول   ٤أغسطس إىل   /آب
ــة تــشرين األول    االســتفادة مــن  توحتــسن. برأكتــو/حنــو نــصف الــسكان احملتــاجني حبلــول هناي
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 مليــون نــسمة، بينمــا مت إيــصال امليــاه  ١,٣أو الثانويــة لـــ /الرعايــة الــصحية األوليــة وخــدمات 
وعملت املنظمات اإلنسانية مـع شـركاء حملـيني جـدد           .  مليون نسمة  ١,٢الصاحلة للشرب إىل    

عف الفئـات  وعززت استخدام التحويالت النقدية والقسائم وبرامج التوظيف للوصول إىل أضـ         
  .يف مناطق يكاد يتعذر الوصول إليها

وعلى الرغم من هذه اإلجنازات، كانت املـساعدات اإلنـسانية حمـدودة، ويرجـع ذلـك            - ٥٢
بدرجــة كــبرية إىل عــدم إمكانيــة الوصــول إىل املنــاطق وإىل النـــزاع ومــا يتــصل بــه مــن انعــدام   

. املـساعدة إيـصال   اإلنسانية على   ألمن، وهي عوامل كان هلا شديد األثر على قدرة املنظمات         ا
 مبا يف ذلـك احلظـر املفـروض خـالل األزمـة             ،وأدت كذلك القيود اليت تفرضها حركة الشباب      

 منظمــات غــري حكوميــة، إىل احليلولــة دون  ١٠ ألمــم املتحــدة وتابعــة لعلــى ســت وكــاالت  
اية كـان لـشروط     وإضافة إىل ذلك، ففي البد    . وصول املساعدات إىل اجملتمعات احمللية املتضررة     

 مكافحة اإلرهاب اليت وضـعها املـاحنون الرئيـسيون أثـر سـليب علـى متويـل الـربامج اإلنـسانية يف          
 للنــداء عــاجالوأجــرى الــشركاء العــاملون يف اجملــال اإلنــساين يف الــصومال تنقيحــا  . الــصومال

ت وعكس النداء املنقح زيـادة االحتياجـا      . ٢٠١١أغسطس  / يف أوائل آب   ٢٠١١املوحد لعام   
ومت مجـع  .  بليون دوالر يف النـصف الثـاين منـه   ١,٠٦ مليون دوالر يف بداية العام إىل  ٥٣٠من  

، وهــو ) يف املائــة مــن االحتياجــات١٢٣مــا يعــادل  (٢٠١١ بليــون دوالر يف عــام ١,٣مبلــغ 
. جيعــل النــداء املوحــد مــن أجــل الــصومال أحــد أفــضل النــداءات اإلنــسانية متــويال يف العــامل  مــا
  . يرد متويل متناسب مع االحتياجات إالّ بعد إعالن اجملاعةأنه مل غري
وخــالل العــام املاضــي، تنــاقص عــدد احملتــاجني بــاطّراد، وخاصــة يف مقديــشو، نتيجــة     - ٥٣

اخنفاض التضخم وحتسن فـرص احلـصول علـى العمـل وزيـادة القـوة الـشرائية وحتـسن إمكانيـة                     
، ٢٠١٢أغـسطس   /في آب ف. نسانية حرجة ومع ذلك فال تزال احلالة اإل     . احلصول على الغذاء  

ــزال  ــون ٢ال ي ــسمة  ملي ــأمني كامــل االحتياجــات     ن ــادرين علــى ت يعــانون مــن األزمــة، غــري ق
. األساســية مــن دون مــساعدة، حــسب مــا أفــادت بــه وحــدة حتليــل األمــن الغــذائي والتغذيــة    

ــذائي، وهـــؤالء علـــى   مليـــون نـــسمة آخـــرين   ١,٨ ويعـــاين مـــن اضـــطراب وضـــع األمـــن الغـ
وحتـسن معـدال الوفيـات      . لوقوع من جديد يف األزمة ما مل تقّدم هلم مساعدات مـستمرة           ا شفا

. وسوء التغذية يف الصومال حتسنا كبريا، ولكنهما ال يزاالن من بـني أعلـى املعـدالت يف العـامل           
وهـذا ميثـل اخنفاضـا    .  طفل يعانون من سوء التغذية احلـاد  ٢٣٦ ٠٠٠وتشري التقديرات إىل أن     

 يف املائـة منـذ إعـالن اجملاعـة يف           ٥٠، واخنفاضا بنسبة    ٢٠١٢ املائة منذ بداية عام       يف ٢٧بنسبة  
 الوصـول إىل احملتـاجني يـشكالن حتـديني رئيـسيني،        تعذروال يزال النـزاع و   . ٢٠١١يوليه  /متوز

إذْ أدت زيادة العمليات العسكرية يف املناطق اجلنوبية والوسطى خـالل األشـهر القليلـة املاضـية                
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 إىل حـاالت نـزوح جديـدة يف بـاكول وبـاي             ٢٠١٢ والنصف األول من عـام       ٢٠١١من عام   
  .وجوبا السفلى وجيدو وهريان

  
  الالجئون  -جيم   

، بــدأت أعــداد متزايــدة مــن الالجــئني الــصوماليني يف ٢٠١١ينــاير / كــانون الثــاينمنــذ  - ٥٤
ايل يف وقـت    صـوم  ١ ٠٠٠  و ٧٠٠وبلـغ العـدد متوسـطا يوميـا يتـراوح بـني             . العبور إىل كينيا  

ــصومال يف متــوز   ــه/إعــالن اجملاعــة يف ال ــوب     . يولي ــادمني مــن جن ــع األطفــال الق وكــان حنــو رب
ويف هنايـــة .  مـــن ســـوء التغذيـــةونالـــصومال الـــذين يـــصلون إىل جممـــع داداب لالجـــئني يعـــان 

 ٥٩١ ٠٠٠ الجـئ يف داداب، وحـوايل        ٤٥٠ ٠٠٠سبتمرب، بلغ عدد الالجـئني حـوايل        /أيلول
املقدمـة   عدد الالجئني مخس مرات بنوعية اخلدمات        تزايدوأضّر  . يف كينيا الجئ وطالب جلوء    

وأدى إىل زيــادة تفــاقم الــشواغل البيئيــة القائمــة، مــن قبيــل إزالــة الغابــات والتــوترات بــني           
واخُتطف ثالثة من العاملني يف منظمات غري حكوميـة         . اجملتمعات املضيفة وجمتمعات الالجئني   

ــام بتوغــل   /اين مــن تــشرين األولمــن داداب يف األســبوع الثــ  ــا إىل القي ــوبر، ممــا دفــع بكيني أكت
ــصومال  ــسكري يف ال ــن        . ع ــرب م ــا يق ــصل إىل م ــبريا لي ــادمني اخنفاضــا ك ــدد الق واخنفــض ع

الجــئ يوميــا بــسبب زيــادة انعــدام األمــن علــى احلــدود بــني كينيــا والــصومال، يف حــني   ١٠٠
  .أُوقف تسجيل طاليب اللجوء اجلدد من الصومال

ويف إثيوبيا، بدأت أعداد متزايدة من الالجئني الصوماليني بالوصـول إىل دوللـو أدو يف      - ٥٥
يوميــــا يف قــــادم  ٢ ٠٠٠حــــوايل ارتفــــع عــــدد القــــادمني اجلــــدد إىل و. ٢٠١١بدايــــة عــــام 

. يوليـه /يف اليـوم بنهايـة متـوز   قـادم   ٣٠٠يوليه مث اخنفـض إىل حـوايل       /يونيه وأوائل متوز  /حزيران
ني الصوماليني يف دوللو أدو أكثـر مـن ثالثـة أضـعاف يف الفتـرة بـني كـانون         وتزايد عدد الالجئ  

يف بدايـة   الجـئ    ٤٠ ٥٠٠ ارتفـع مـن مـا دون         ، إذ ٢٠١١ديـسمرب   /يناير وكانون األول  /الثاين
ــة عــام  الجــئ  ١٤٢ ٣٠٠ إىل حنــو ٢٠١١عــام  ــيم اآلين أن هــذا  . ٢٠١١بنهاي والحــظ التقي

 علـى املـوارد احلاليـة وفـرض مطالـب جديـدة علـى               التدفق الواسع النطـاق شـكّل ضـغطا هـائال         
مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني، واإلدارة احلكوميــة لــشؤون الالجــئني والعائــدين،    

. خري يف بـدء تنفيـذ بـرامج املـساعدة         أوأدى ذلك إىل الت   . والشركاء يف جمال املساعدة اإلنسانية    
د وصــوهلم مــع حجــم التــدفق، كانــت  وبــسبب اقتــران احلالــة التغذويــة الــسيئة لألشــخاص عنــ 

ــات و  ــدالت الوفي ــتالل مع ــني الالجــئني يف      االع ــة ب ــة للغاي ــدى الرضــع مرتفع ــة ل وســوء التغذي
  .أدو دوللو
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ــام   - ٥٦ ــاوز عـــدد الالجـــئني الـــصوماليني يف القـــرن األفريقـــي   ٢٠١٢ويف أواســـط عـ ، جتـ
سـببني  باعتبارمهـا   ائيـة   وأشار الالجئون إىل انعدام األمـن وتنـاقص املـوارد الغذ          . مليون الجئ  ١

، ٢٠١١ أبطـأ بكـثري منـه عـام      ٢٠١٢وكان معـدل الوصـول عـام        . رئيسيني لتشردهم املستمر  
 شـخص يف األشـهر الـستة    ٣٠ ٠٠٠بلغ عـدد القـادمني اجلـدد املـسجلني يف كينيـا وإثيوبيـا              إذ  

.  شــخص خــالل الفتــرة نفــسها مــن العــام املاضــي ١٣٧ ٠٠٠ مقابــل ٢٠١٢األوىل مــن عــام 
مــن جممــوع الــسكان ( مليــون صــومايل ١,٣ إىل املليــون الجــئ، يوجــد مــا يزيــد علــى وإضــافة

  .مشردين داخل البلد)  نسمة ماليني٧,٥ يقدر عددهم بـ نالذي
  

  التأهب للكوارث واحلد من أخطارها   -دال   
 ميكــن لكــنظــواهر حتميــة، األخطــار الدوريــة حــاالت اجلفــاف الدوريــة وغريهــا مــن   - ٥٧

جفـــاف الـــذي بلغـــه نطـــاق التـــأثري حـــاالت الطـــوارئ اإلنـــسانية علـــى التخفيـــف مـــن حـــدة 
ــشر معلومــات    .  يف القــرن األفريقــي ٢٠١١ عــام ــد لالســتثمار يف التأهــب للكــوارث ون وال ب

ــاذ اإلنــذار املبكــر، مــن مــستوى اجملتمــع احمللــي إىل املــستوى اإلقليمــي، مــن أن يعقبــهما          اخت
وجيــب أن يقتــرن .  ختلفهــا الكــوارث الطبيعيــةإجــراءات مبكــرة لتخفيــف اآلثــار اإلنــسانية الــيت
. يف البلدان املعرضة للصدمات املتتابعـة     التحمل  ذلك باالستثمارات يف أنشطة بناء القدرة على        

وبّين التقييم اآلين أن االستجابة اإلنسانية، رغم النجاح الكبري الذي حققته يف إثيوبيـا وكينيـا،                
نظم اإلنذار املبكر باجملاعـة علـى وجـه الدقـة حبـدوث             وتنبأت شبكة   . بالسرعة الكافية تتسم  مل  

واستدعى ذلك، مع معلومات اإلنـذار املبكـر األخـرى،          . ٢٠١٠شدة منذ عام    الظروف بالغة   
  .اختاذ بعض اإلجراءات املبكرة يف إثيوبيا، ولكن ليس يف كينيا وال الصومال

ا ومـن االسـتجابة اإلنـسانية    وانطالقا من أعمال الوقاية واالستعداد اليت سـبق القيـام هبـ         - ٥٨
، ُتواصل اجلهـات اإلنـسانية اإلقليميـة الفاعلـة العمـل مـع احلكومـات لتعزيـز قـدرة                    ٢٠١١عام  

ــا           ــستقبال والتأهــب هل ــاف م ــار موجــات اجلف ــدة آث ــن ح ــف م ــى التخفي ــة عل ــات احمللي اجملتمع
جملتمعـات احملليـة    للكوارث املتكررة، ينبغي تعزيز قـدرة اإلدارة احملليـة وا      تصديولل. ومواجهتها

على التأهب للكوارث والتصدي هلا، كما ينبغي تعزيز القدرة على اإلنذار املبكر على الـُصُعد               
وينبغــي أن تقــوم نظــم اإلنــذار املبكــر علــى اجملتمعــات احملليــة وأن   . احمللــي واإلقليمــي والــوطين

 رجحويُـ . ترصد ضعف األسر وفقرها، وتوفر وقتـا كافيـا للتأهـب للكـوارث ألضـعف الفئـات                
ــؤدي أن  ــصدد    ي ــها يف هــذا ال ــة ومتكين ــشاء املنظمــات األهلي ختفيــف إىل اإلســراع بعمليــات  إن

وينبغـي أن   . كـون أبطـأ    أن ي  استجابات احلكومة ميكن  حشد  ، ألن   األخطار وعمليات اإلنعاش  
متتلك املؤسسات اإلقليميـة والوطنيـة القـدرة األساسـية لرصـد الكـوارث والتخفيـف مـن حـدة                    

ويف إثيوبيـا، أُنـشئ مركـز لتنـسيق حـاالت الطـوارئ ومت              . سيق االستجابة للكوارث  آثارها وتن 



A/67/367  
 

12-50729 19 
 

ــذار املبكــر        ــل معلومــات اإلن ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي لتحــسني حتلي ــدعم مــن برن ــزه ب جتهي
وتـدعو املنظمـات اإلنـسانية اإلقليميـة        . ارئوونشرها، وحتسني تنـسيق اجلهـود يف حـاالت الطـ          

 إنــسانية متكاملــة ومبكــرة ملنــع تفــاقم األزمــات، بطــرق منــها ربــط    أيــضا إىل اختــاذ إجــراءات 
. لطبيعـــة املزمنـــة لتلـــك األزمـــاتللتـــصدي لاألعمـــال اإلنـــسانية بأولويـــات التنميـــة كوســـيلة 

مـشاريع  والتكيف مع املناخ على صعيد اجملتمعـات، مثـل          األخطار  وأسهمت مشاريع احلد من     
ائيــة ونظــم الــري الــصغرية احلجــم، يف بنــاء قــدرة تلــك إدارة املــوارد الطبيعيــة وتنميــة املــوارد امل

  .طوال السنوات املاضية يف املنطقةالتحمل اجملتمعات على 
  

  القدرة على التحملاإلنعاش والتأهيل و  -هاء   
واكبـة الـصدمات املتتاليـة يف       ملالتنميـة   جهيـدة يف جمـال      جهود  بذل  التقييم اآلين   الحظ    - ٥٩

. األرواحالعـيش و كـسب  سـبل  إنقـاذ  يسفر عـن عـدم القـدرة علـى     منطقة القرن األفريقي، مما  
التحمـل  لقيادة اإلقليميـة واحلكوميـة دور بـالغ األمهيـة يف ضـمان اسـتمرار بنـاء القـدرة علـى                لو

وتـضطلع اهليئـات    . حىت بعد مـرحليت الطـوارئ واإلنعـاش، وُسـجل تقـدم هـام يف هـذا الـصدد                  
، مثـل مبـادرة القـدرة       التحمـل رات القـدرة علـى      اإلقليمية واحلكومات مبسؤولية أكرب عن مبـاد      

علـى حتّمـل اجلفــاف، الـيت أقرهتـا اهليئــة احلكوميـة الدوليـة املعنيــة بالتنميـة ورؤسـاء دول مجاعــة         
  . ، واليت تدعمها األمم املتحدة٢٠١١سبتمرب /شرق أفريقيا يف قمتهم اليت عقدت يف أيلول

 التنميــة، بــدأ تنفيــذ خطــة عمــل إقليميــة ولــدعم االنتقــال مــن االســتجابة اإلنــسانية إىل  - ٦٠
مشتركة بـني الوكـاالت للقـرن األفريقـي بقيـادة منـسق عمليـات اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ             

وتشكل اخلطة األساس للخطط القطريـة الـيت ستـضعها          . ورئيس جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية    
علــى ختفيــف آثــار انعــدام وُتركــز تلــك اخلطــط . احلكومــات الوطنيــة وتــدعمها األمــم املتحــدة

التحميـل علـى   األمن الغـذائي وسـوء التغذيـة، فـضال عـن تعزيـز اإلنعـاش املبكـر والقـدرة علـى                    
  .صعيد سبل كسب الرزق

وَدَعم العديد من الربامج يف القرن األفريقـي جهـود اإلنعـاش وسـاعدت تلـك الـربامج                    - ٦١
ويف الــصومال، اســُتجيب . طــوارئالتحمــل مبــوازاة االســتجابة حلــاالت اليف بنــاء القــدرة علــى 

بتقـدمي  كـسب الـرزق   لطلبات اجملتمعـات احملليـة لتـوفري دعـم أكـرب هلـا يف جمـال الزراعـة وُسـبل                     
وحتتـاج بـرامج إدارة     . برامج قسائم للغذاء وللحواالت النقدية تسمح للـسكان بـشراء غـذائهم           

مـن أجـل اسـتعادة األمـن     أخطار الكوارث على مستوى اجملتمعات احمللية إىل مزيد مـن التعزيـز          
ومـن الـضروري أن تقـدم اجلهـات املاحنـة الـدعم للـربامج               . الغذائي لألسر املعيشية يف الصومال    

اليت تركز على توسيع مرافق ختزين احلبوب لـدى الـشعوب األصـلية؛ وزيـادة اإلنتـاج الغـذائي                    
الرعويـة؛ وزيـادة    - لألسر املعيشية عن طريق توزيع البذور واألدوات على اجملتمعات الزراعيـة    

الدعم املعيـشي يف حـاالت الطـوارئ يف املنـاطق الـيت تستـضيف أعـدادا كـبرية مـن األشـخاص                       
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ويف إثيوبيا، اقترنـت احلمايـة االجتماعيـة بتـدخالت ترمـي إىل تعزيـز إنتاجيـة                 . داخليااملشردين  
م ميكـن   احلكومـة واجملتمـع الـدويل يف ُنظـ        قامـت هبـا     وكـان لالسـتثمارات الـيت       . مصادر الـرزق  

نـصيب  التنبؤ هبا بشكل أفضل، مثل برنامج شبكات األمان اإلنتاجية وبرنامج التغذية الـوطين،       
ويقــوم برنــامج شــبكات . كــبري يف حتــسني التــصدي للجفــاف، ممــا ســاعد علــى إنقــاذ األرواح 

األمان اإلنتاجيـة علـى هنـج ثنـائي املـسار، مبـا يف ذلـك اختـاذ تـدابري لإلغاثـة الفوريـة ومـساعدة                          
ويتمثـل أحـد الـدروس      . غار املزارعني بتزويـدهم بـأدوات وتقنيـات تتـيح هلـم زيـادة اإلنتـاج               ص

املستفادة من هذا النهج يف أن املساعدات الغذائيـة الطارئـة ينبغـي أن ُتـستكمل بـُنهج متوسـطة            
األجل وطويلة األجل لتـوفري شـبكات األمـان االقتـصادي لألسـر املعيـشية، وبالتـايل مـساعدهتا                   

ثرة باجلفـاف يف إثيوبيـا،      أويف املنـاطق املتـ    . جلة األسباب اجلذرية النعدام األمن الغذائي     على معا 
العمـل والقـسائم لقـاء العمـل وُنظـم التحـويالت            النقـد مقابـل     اقترن تأهيل مرافق امليـاه بـربامج        

وميثّــل هــدف إجيــاد حــل دائــم  . النقديــة، واســُتكملت بتــدخالت الرعايــة الــصحية للحيوانــات 
ملستمر الذي يطرحه شح املياه يف املناطق الرعوية املعرضـة للجفـاف وحتديـد مكـامن                للتحدي ا 

  .ه إىل إقامة منشآت جديدة للمياهاملياه اجلوفية، املوجه الذي يوج
  

  الدروس املستفادة   -واو   
يـتعني علـى    ،  التحملمن الضعف إىل القدرة على      انتقال اجملتمعات احمللية    للمسامهة يف     - ٦٢

ــسيق جهــود التخطــيط واالســتجابة      األوســاط  ــة حتــسني تن ــسانية واإلمنائي ــشؤون اإلن ــة بال املعني
وينبغـي أن تركـز التـدخالت       . كـايف بالقدر ال ميع االحتياجات   جل يةدورة الربناجم تلبية ال وكفالة  

على سبل كـسب العـيش، والتأهـب لألزمـات، وبنـاء القـدرة علـى التكيـف، ومعاجلـة خمتلـف                      
اية املطاف، جيـب التـصدي لطبيعـة الفقـر املتعـددة األبعـاد مـن خـالل                  ويف هن . جماالت احلوكمة 

  .والعوامل املؤدية إىل الضعفاألساسية هنج متكامل يعاجل األسباب اجلذرية 
متويال متعدد الـسنوات متناسـقا وميكـن        التحمل  ويتطلب التحول حنو بناء القدرة على         - ٦٣

ومـن شـأن    . الذي يركز على استجابة قـصرية األجـل       التنبؤ به، بدال من متويل املشاريع احملددة        
ذلــك أن يتــيح لوكــاالت املعونــة التخطــيط ووضــع الــربامج بــشكل اســتراتيجي أكثــر، وزيــادة  
االســتثمار يف مهــارات املــوظفني وقــدراهتم، واألهــم مــن ذلــك، تقــدمي التزامــات أطــول أمــدا     

يـستفيد األشـخاص املتـأثرون      سو. للمجتمعات احمللية والـشركاء احمللـيني، مبـا فـيهم احلكومـات           
بالكوارث من إمكانية التنبؤ وطرق احلماية االجتماعية املتأصـلة يف قـدرة األسـر املعيـشية علـى                  

ويف الــصومال علــى وجــه . التكيــفالتخطــيط اســتنادا إىل اســتراتيجيات ُســُبل العــيش وآليــات 
ــة صــوغ   اخلــصوص،  ــشراكات و ينبغــي أن حيظــى باألولوي ــز ال ــوارد  اســتراتيجية لتعزي ــة امل تعبئ

  .التحملالالزمة لبناء القدرة على 


