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  في هذا العدد
الدولي اإلنساني  قطر  بدور  تشيد  أموس   2 رقم  الصفحة 

بشدة قيرغيزستان  جمهورية  يضرب  الغذاء  ر  أسعا رتفاع  ا   2 رقم  الصفحة 

املتحدة العربية  اإلمارات  في  اإلنسانيني  العاملني  تدريب   3 رقم  الصفحة 

املستضعفة لألسر  نقدية  مبالغ   : يا سور   4 رقم  الصفحة 

الوكاالت اإلنسانية تستجيب لإلحتياجات في مصر

أسفرت اإلنتفاضة الشعبية التي أنطلقت في مصر يوم 25 كانون 
أخرين.  آالف  وإصابة  300 شخص  من  أكثر  وفاة  عن   2011 الثاني/يناير 
نتجت عن  التي  اإلنسانية  األوضاع  التغلب على  وملساعدة مصر على 
أعمال العنف املتقطعة التي وقعت خالل التظاهرات وبصورة رئيسية 
في القاهرة، قدم االحتاد الدولي جلمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 
فورية  مبا مكنه من تسليم مساعدات  الوطني مبصر  للمجتمع  دعما 
العملية  هذه  تهدف  رئيسي  وبشكل  مستفيد.   10,000 من  يقرب  ملا 
التي متتد إلى 11 حزيران/يونيو إلى تغطية اإلحتياجات الطبية امللحة 

للجرحى واملصابني واملتضررين من جراء التظاهرات. 

الهالل األحمر  بالتعاون مع  الدولية للصليب األحمر  اللجنة  وقامت 
في  مستشفى   12 لــ  طبية  وأخرى  جراحية  إمدادات  بتوزيع  املصري 
للعالج.  إليها  العنف  ضحايا  معظم  نقل  مت  الكبرى  القاهرة  منطقة 
وكانت اإلمدادات كافية لعالج عدد وصل إلى 1000 شخص يعانون من 
اصابات خطيرة. وعالوة على ذلك، مت إعطاء الهالل األحمر املصري أربطة 

وضمادات للجروح مبا يكفي لعالج 5000 مصاب. 

تالميذ  من   3,000 من  ألكثر  أغذية  العاملي  األغذية  برنامج  ووفر 
املدارس وأسرهم حيث قام بتوزيع حصة غذائية تكفي 15 يوما وتتكون 
معظمها من بسكويت متر مقوي فضال عن شهر مقدم من حصص 
يقرب من  ما  استفاد  وقد  األرز.  من  10 كج  تتكون من  منزلية  غذائية 
دورات  من  اجلنوبية  وأسيوط  سوهاج  محافظات  في  شخص   11,500

التوزيع هذه. 

ليبيا تشهد اضطرابات

أدت اإلنتفاضة التي بدأت في ليبيا يوم 17 شباط/فبراير إلى نشوب 
تونس  وخاصة  اجملاورة  البلدان  إلى  تداعيتها  وامتدت  البالد،  في  أزمة 
ومصر والنيجر. ومع نهاية شهر شباط/فبراير، كانت استجابة اجملتمع 
الدولي ال تنحصر فقط في تلبية اإلحتياجات في ليبيا، على الرغم من 
كونها على نطاق ضيق نظرا لتردي األوضاع األمنية  هناك، بل امتدت 
مساعيها عبر احلدود إلى البلدان اجملاورة. ومع نهاية شهر شباط/فبراير، 
العمال  من  200,000معظمهم  حوالي  البالد  من  فروا  الذين  عدد  بلغ 

املهاجرين وغالبيتهم من الرجال.

املتحدة  لألمم  العام  األمني  وكيل  اموس  فاليري  السيدة  وخصصت 
مليون   5 قدره  مبلغ  الطارئة  اإلغاثة  ومنسقة  اإلنسانية  للشئون 
إطالق  بهدف  الطوارئ  ملواجهة  املركزي  الصندوق  من  أمريكيا  دوالرا 
جهود اإلغاثة في املنطقة. ستوجه األموال في املقام األول وفورا نحو 
توسيع نطاق العمليات األنسانية على طول احلدود الليبية-التونسية 
الثالثة  األشهر  مدى  على  لألموال  مبدئية  ضخ  كأداة  وستستخدم 
للنداء العاجل الذي من املقرر أن يصدر يوم اإلثنني 7 آذار/مارس. وعالوة 

على ذلك، مت تعيني منسقا إنسانيا منفصال لليبيا.  

وداخل  وليبيا،  مصر  بني  احلدود  إلى  املشترك  التقييم  فرق  نشر  ومت 
اجلزء الشرقي من ليبيا وفي تونس في حني قامت وكاالت األمم املتحدة 
واألموال  واألصول  بها،  العاملني  بحشد  احلكومية  غير  واملنظمات 
الرسمية  غير  الليبية  األزمة  شبكة  تفعيل  ومت  اإلستجابة.  لصالح 
بغرض تنسيق اإلستجابة. وساهم األفراد في كل من مصر وتونس في 
مد يد العون ملن يعبرون احلدود. ولدى كتابة هذه السطور، لم يكن قد 
علم بعد احلجم املؤكد لإلحتياجات اإلنسانية داخل ليبيا وخاصة في 

اجلزء الشرقي من البالد.  

http://northafrica.humanitarianresponse.info/

 عمال مهاجرون يفرون إلى تونس عبر احلدود الغربية لليبيا. صورة من املفوضية األمم املتحدة
السامية لشؤون الالجئني
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الغذائية  املساعدة  توفير  العاملي  األغذية  برنامج  يواصل  ثم،  ومن 
للسكان املتضررين أثر الصراع الذي اندلع في أوش وجالل آباد. وكل ستة 
أسابيع يتم توزيع سلة غذائية كاملة للمستفيدين الذين مت إختيارهم 
بينهم من ال  الغذاء. ومن  لنقص  قابلية تعرضهم  على أساس مدى 
يزالوا يكافحون من أجل إعادة بناء حياتهم من جديد عقب اضطرابات 
العام املاضي، خاصة األسر ذات الدخل احملدود التي تعول أطفال صغار. 
وقد قام برنامج األغذية العاملي بتوزيع ما يقرب من 8,500 طن متري من 

الغذاء منذ حزيران/يونيو 2010. 

ملموسا  الغذائية  املواد  أسعار  إرتفاع  يظل  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
في كافة أنحاء جمهورية قيرغيزستان وبصورة مؤملة للغاية بالنسبة 
النقص  من  بشدة  تعاني  دولة  لكونها  ونظرا  الريف.  في  للفقراء 
األغذية  استيراد  على  اجلبلي  الطابع  ذات  اجلمهورية  تعتمد  الغذائي، 
وقد  رئيسي.  بشكل  الروسي  واالحتاد  كازاخستان  من  األساسية 
تصدير  حظر  بسبب  املستهلكني  وجه  في  بشدة  األسعار  ارتفعت 
القمح التي فرضته روسيا )وال يزال ساريا حتى اآلن(، ومواسم احلصاد 
التصدير  وحظر  األسود،  البحر  منطقة  في  النجاح  يواتيها  لم  التي 
من قبل كازاخستان، وكنتيجة مباشرة إلنعدام االستقرار السياسي؛ 
أزمات شهري نيسان/أبريل وحزيران/يونيو  أدى إغالق احلدود عقب  كما 
وانقطاع الدورة الزراعية  إلى رفع أسعار املدخالت الزراعية مثل الوقود 

واألسمدة. 

أوضاع  ملواجهة  خطوات  بإتخاذ  قيرغيزستان  حكومة  بادرت  وقد 
األمن الغذائي املتردية، غير أن هناك حاجة ملحة ملد يد العون اخلارجي 
للمزارعني واجملتمعات الريفية مبا يساعدهم على زراعة ما يكفيهم من 
غذاء مبفردهم وأن يصبحوا أقل اعتمادا على استيراد األغذية باألسعار 
املرتفعة للسوق العاملي.  ويطالب برنامج األغذية العاملي مبساهمات 
قابلية  األكثر  للفئات  املساعدات  تقدمي  مواصلة  يضمن  مبا  املانحني 
للضرر خالل موسم الشتاء احلالي والربيع القادم وزيادة عدد املشروعات 
التي بدأت تنفذ بالفعل – وجرى تصميمها بالتنسيق مع احلكومة – 

ملعاجلة األسباب الرئيسية إلنعدام األمن الغذائي. 

برنامج األغذية العاملي يطلق مبادرة غذائية في اليمن

وفقا ملسح شامل عن األمن الغذائي أجراه برنامج األغذية العاملي 
في العام املنصرم، يعاني ما يزيد بقدر كبير عن 7 مليون ميني أي 31,5 
إنعدام  يبلغ عددهم21 مليون من  الذين  اليمن  % من إجمالي سكان 

األمن الغذائي. 

األغذية  برنامج  أطلق  القلق،  تثير  التي  النتائج  لهذه  واستجابة 
األمن  بعنوان  جديدة  مبادرة   2011 الثاني/يناير  كانون   1 يوم  العاملي 
اليمن  في  املستضعفة  للفئات  الغذائي  والدعم  الطارىء  الغذائي 

تسعى للوصول إلى ما يزيد عن 2,5 مليون شخص.

ويحتوي البرنامج على ثالثة عناصر: عنصر غذائي يهدف إلى احلد من 
والتصدي لسوء التغذية احلاد من خالل توفير طعام تكميلي لألطفال 
دون سن اخلامسة وللمرأة احلامل واملرضعة؛ شبكة أمن غذائي طارئة 
حصص  توفير  خالل  من  الوطنية  األمن  لشبكة  تكميليا  دورا  متارس 
توفر  يضمن  )مبا  للضرر  وقابلية  ضعفا  األكثر  لألسر  منزلية  غذائية 
السبل أمام تلك الفئات للحصول على طعام يكفيهم خالل موسم 

أموس تشيد بدور قطر اإلنساني الدولي

املتحدة  لألمم  العام  األمني  وكيل  أموس،  فاليري  السيدة/  أشادت 
للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة الطارئة، بالدور الهام الذي تضطلع 
به دولة قطر في مجال الشؤون اإلنسانية الدولية . جاء ذلك خالل زيارة 

قامت بها لدولة قطر يوم 20 شباط/فبراير.

»اننا نشارك في التصميم على حتسني األحوال املعيشية للشعوب 
املتضررة من الكوارث اإلنسانية في أنحاء مختلفة من العالم. وتأتي 
املتحدة  األمم  ومكتب  قطر،  بني  الشراكة  وتعزيز  لتعميق  الزيارة  هذه 
اإلنساني،«  اجملتمع  من  األوسع  والنطاق  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق 
صرحت بذلك السيدة أموس لدى انتهاء زيارتها األولى ملنطقة اخلليج 

عقب توليها منصبها احلالي كمنسق اإلغاثة الطارئة.   

وخالل زيارتها، اجتمعت السيدة أموس مع صاحب املعالي الشيخ 
حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة 
ذلك،  على  وعالوة  والوزراء.  الدولة  مسؤولي  كبار  من  أخر  وعدد  قطر، 
حتاورت السيدة أموس مع مجموعة واسعة من منظمات اجملتمع املدني 

من أجل توطيد التعاون وتعزيز بناء القدرات. 

ارتفاع أسعار الغذاء يضرب جمهورية قيرغيزستان بشدة

حتمل  في  متزايدة  صعوبة  قيرغيزستان  جمهورية  شعب  يجد 
الغذائية  املواد  أسعار  ارتفعت  حيث  األغذية  من  احتياجاته  تكاليف 
البنك  العاملي،  )برنامج األغذية  العام املنصرم ما بني 40 و54 %  خالل 
الدولي( مما تنعدم معه قدرة الفقراء املستضعفني على البحث على 

نحو أعمق عما يسددون به احتياجاتهم في جيوبهم اخلاوية. 

وتعد جمهورية قيرغيزستان إحدى أشد بلدان منطقة آسيا الصغرى 
معاناة من الفقر وضمن أكثر دول العالم تضررا جراء اإلرتفاع العاملي 
الثاني/يناير  املثال في كانون  وعلى سبيل  الغذائية.   املواد  في أسعار 
2011 وجد البنك الدولي ونظام اإلنذار املبكر باجملاعة أن أسعار دقيق 
القمح األكثر غالءا في منطقة وسط آسيا كانت في مقاطعة أوش 
الواقعة جنوب البالد على احلدود مع أوزبكستان. وال تزال أوش تنتعش 
التي  النطاق  واسعة  والدمار  العنف  املدمرة ألعمال  اآلثار  جراء  ببطء 
في  إرتفاع حاد  إلى  وأدت  اجلنوبية  آباد  وجالل  أوش  اجتاحت مقاطعي 

أسعار كافة املواد الغذائية.

منسق اإلغاثة الطارئة فاليري أموس: “اننا نشارك في التصميم على حتسني األحوال 
املتحدة األمم  املعيشية للشعوب املتضررة من الكوارث اإلنسانية”. صورة من 
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اجلوع من آيار/مايو إلى تشرين األول/أكتوبر(؛ وعنصر إعادة تأهيل األصول 
الزراعية والعامة بهدف حتسني الوصول إلى الطعام. 

وتهدف العملية إلى  أن يستفيد خالل العامني القادمني 682,000 
طفل و88,000 إمرأة حامل ومرضعة وما يزيد عن 1,8 مليون ميني ممن 

يعانون انعدام األمن الغذائي.

وتبلغ التكلفة التقديرية لتلك العملية التي متتد عامني 77 مليون 
دوالرا أمريكيا وحتى اآلن لم يتم تأمني إال أقل من 10 مليون دوالر من 
التمويل الالزم مما يدفع برنامج الألغذية العاملي إلى طلب مساهمات 

إضافية من اجملتمع املانح. 

وتفاقمت معدالت الفقر املزمن مع االرتفاع احلاد الذي تشهده مؤخرا 
تواجهها  التحديات  من  آخر  نطاقا  يضيف  مما  الغذائية  املواد  أسعار 

البالد.   

فيضانات باكستان: صور للناجني 

األحمر وعدد  والهالل  األحمر  والصليب  املتحدة  األمم  قدمت وكاالت 
إجتياح  تعكس  صورة   200 من  أكثر  احلكومية  غير  املنظمات  من 
أشهر  ستة  مر  على  الطارئة  احلالة  وتطور  للبالد  الهائل  الفيضانات 
وكيف يتجاوب السكان ويعيشون في أعقاب الفيضانات التي ضربت 

آراضيهم. 

ويجوب املعرض جنيف ثم الهور وكراتشي في وقت الحق من العام 
احلالي.  

املنطقة  في  الكوراث  ملواجهة  إستراتيجية  اعتماد 
العربية

من  بلدان  أعتمدت   ،2010 األول/ديسمبر  كانون  شهر  أواخر  في 
الكوارث  مخاطر  من  للحد  العربية  »اإلستراتيجية  العربية  املنطقة 
األصول  في  واخلسائر  الوفيات  تقليل  إلى  والرامية  التاريخية   »2020

اإلقتصادية واإلجتماعة فضال عن حماية البيئة إذا ما وقعت كارثة.   

تولت جامعة الدول العربية من خالل مجلس الوزراء العرب املسؤولون 
عن شؤون البيئة التابع لها تطوير اإلستراتيجية بالتعاون مع مكتب 
األمم املتحدة اإلقليمي لإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث املعني 
بالدول العربية. كما ساهمت مجموعة من املراكز الفنية اإلقليمية 
ووكاالت األمم املتحدة والبنك الدولي واالحتاد الدولي جلمعيات الصليب 
األحمر والهالل األحمر وشبكات اجملتمع املدني في إعداد التقرير. ورحب 
الثاني/ كانون  في  عليها  وصدقوا  باإلستراتيجية  العربية  الدول  قادة 

التي  املتزايدة وتكرار حدوث الكوارث  إدراكا منهم باخملاطر  يناير 2011 
تهدد مسيرة التنمية في املنطقة. 

وقد بدأ بالفعل تطوير برنامج عمل مفصل معني بتطبيق أولويات 
أو  العربية  باللغة  اإلستراتيجية  تنزيل  املمكن  ومن  اإلستراتيجية. 

اإلجنليزية من املوقع اآلتي: 

http://www.unisdr.org/news/v.php?id=17934  

تدريب العاملني اإلنسانيني في اإلمارات العربية املتحدة

نظم مكتب اإلمارات العربية املتحدة لتنسيق املساعدات اخلارجية 
ورشة تدريبية ملدة 9 أيام من 17 – 24 كانون الثاني/يناير في أبو ظبي 
لإلستجابة  الدنيا  »املعايير  مجال  في  املدربني«  »تدريب  على  ركزت 

اإلنسانية«. 

بن  حمدان  الشيخ  سمو  رعاية  حتت   نظمت  التي  الدورة  وهدفت 
زايد آل نهيان، ممثل احلاكم في املنطقة الغربية رئيس مكتب تنسيق 
مبا  اإلنسانيني  العاملني  قدرات  بناء  إلى  للدولة،  اخلارجية  املساعدات 
أفضل.  بصورة  الطوارىء  حاالت  في  إغاثة  برامج  وضع  من  ميكنهم 
وصممت الورشة للمدربني اإلماراتيني الذين هم اآلن في مكانة تؤهلهم 

من نقل معرفتهم إلى اجليل القادم من العاملني اإلنسانيني. 

ورأس الورشة مدربون معتمدون من قبل مشروع اسفير، وهو مبادرة 
املشتركة  واخلبرات  اجلماعية  الفنية  املعرفة  تعكس  فريدة   تطوعية 
لنطاق واسع من األطراف اإلنسانية العاملة. ومشروع اسفير مخصص 
ورفع  الكوارث  من  للمتضررين  تقدم  التي  املساعدات  لتحسني جودة 

فاعلية وشفافية العاملني في مجال تسليم املساعدات. 

أطفال يضحكون ويلعبون ويركضون داخل مخيم لألسر النازحة بالرغم مما يشهدونه 
من أوضاع صعبة في أعقاب الفيضانات، ويغمرهم التفاؤل بالعودة قريبا إلى ديارهم 

ومدارسهم في مقاطعة السند. 
صورة من: ستيسي وينستون/مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية   

السكان  عدد  بلغ  بينما  2000 شخص حتفهم  من  يقرب  ما  لقى 
الذين تضرروا جراء األمطار الغزيرة غير املسبوقة التي غمرت باكستان 
في شهر آب/أغسطس املاضي وتسببت في خسائر جسيمة، 18 مليون 
التحديات  تواجه  باكستان  زالت  ال  الكارثة،  تلك  وقوع  ومنذ  نسمة.  
الوضع  ويظل  ضربتها  التي  الكارثة  عقب  البالد  بناء  بإعادة  املرتبطة 
اإلنساني حرجا للغاية بينما يكافح السكان للوقوف على أقدامهم 

من جديد.

احتفاء بشجاعة وصمود الناجني، قام اجملتمع اإلنساني في باكستان 
وآماله  الشعب  شجاعة  بل  احملنة  فقط  ليس  تعكس  صور  بجمع 
وتطلعاته. ومت عرض 42 صورة مدهشة مبعرض الفن الوطني في إسالم 
املئات من  املعرض  الكارثة وجذب  آباد مبناسبة مرور ستة أشهر على 
الزوار. كما ساهم في إعطاء دفعة لبعض العاملني اإلنسانيني  ومن 
تنسيق  ملكتب  الفرعي  املكتب  مدير  السناح،  ويلي  روزماري  بينهم 
الشؤون اإلنسانية ببشاور، التي قالت أن »رؤية تلك الصور جعلني أدرك 
انه يجب علي أن أعمل بجد وجهد أكبر من أجل مساعدة املتضررين 

من الفيضانات على بناء حياتهم من جديد«. 
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ملزيد من املعلومات يرجى االتصال:

 يانز الرك ,مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية-  أوتشا القاهرة ,

0020 195 558 662

 laerke@un.org 

وضمت مجموعة املتدربني اجلدد ممثلي القطاعات احلكومية من بينها 
هيئة الهالل األحمر اإلماراتي ودائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليري 
ومكتب  املسلحة  والقوات  واألزمات  الطوارئ  إلدارة  الوطنية  والهيئة 
سمو ممثل احلاكم في املنطقة الغربية والقيادة العامة لشرطة دبي 
وشركة أبوظبي للخدمات الصحية )صحة( ووزارة الداخلية والقيادة 
احليوية  واملرافق  املنشآت  حماية  وجهاز  أبوظبي  لشرطة  العامة 

وجمعية دبي اخليرية.  

سوريا: مبالغ نقدية لألسر املستضعفة

قد يسهم قرار سوريا بشأن دفع مبالغ نقدية آلالف األسر الفقيرة 
وارتفاع  الغذائي  األمن  انعدام  من  احلد  في  الضرائب  بعض  وخفض 
معدالت الفقر في البالد، إال أن الكثير من األشخاص ما زالوا ال ميلكون 

ما يكفيهم من طعام. 

مت دفع املبالغ من صندوق جديد يهدف إلى مساعدة 420,000 أسرة 
فقيرة. وقد مت إنشاء الصندوق الوطني للمعونة االجتماعية في كانون 
 13 يوم  املساعدات  من  األولى  املبالغ  بدفع  وقام  املاضي  الثاني/يناير 

شباط/فبراير.  

من  عدد  على  اجلمركية  الرسوم  بتخفيض  أيضا  احلكومة  وقامت 
واملوز.  والقهوة  اجملفف  واحلليب  والشاي  األرز  شملت  الغذائية  املواد 
كما قامت أيضاً بتخفيض الضرائب على الزيت النباتي والسمن والنب 
وقود  زيادة دعم  عن  أيضاً  أعلنت احلكومة  والسكر. كما  غير احملمص 

التدفئة بنسبة 72 باملائة ملوظفي القطاع العام. 

االستثمار  بيت  يصدره  الذي  الغذائي  الضعف  مؤشر  وجد  وقد 
في  األسرة  دخل  من  باملائة   47.7 إنفاق  يتم  أنه  )نومورا(  الياباني 
الغذاء في نفس  ترتفع أسعار  الغذاء. كما  املتوسط في سوريا على 
الوقت الذي انخفض فيه عدد السلع املدعومة مثل الوقود. ويعني هذا 
أن أي اختالف ولو كان طفيفا في األسعار ميكنه أن يحد بشكل كبير 

من القدرة على شراء الطعام. 

غير أنه ينبغي أن ينظر إلى هذا األمر على خلفية نطاق واسع من 
الفقر احلاد. ففي عام 2005 توصل تقرير صادر عن األمم املتحدة إلى أن 
30 باملائة من السوريني يعيشون حتت خط الفقر ومن بني هؤالء 11.4 

باملائة دون مستوى الكفاف. 

سنوات  إلى  جزئياً  ذلك  ويرجع  احلني،  ذلك  منذ  الوضع  تدهور  وقد 
كانون   27 في  املتحدة  األمم  عن  صدر  تقرير  ففي  اجلفاف.  من  عديدة 
الثاني/يناير، أشارت تقديرات أوليفر دي شاتر، مقرر جلنة احلق في الغذاء، 
إلى أن عدد الناس الذين يواجهون انعدام األمن الغذائي قد يصل إلى 

3.7 مليون شخص.

وعلى الرغم من أن هطول األمطار في عام 2009 و2010 كان بنسب 
أعلى من السنوات الثالث املاضية، إال أن توزيعها كان متردياً. وذكر دي 
شاتر أنه في حني كان التأثير على املراعي إيجابياً، فشل إنتاج احملاصيل 
في املناطق التي تعتمد على مياه األمطار في املناطق املناخية الزراعية 

األكثر ضعفاً.

أسفر  الشرقي  الشمالي  اإلقليم  في  اجلفاف  أن  شاتر  دي  وأضاف 
والرقة.  الزور  ودير  احلسكة  في محافظات  وخاصة  كبيرة  عن خسائر 
للجفاف  الطارئة  االستجابة  خطة  متديد  مت  الثاني/يناير،  كانون  وفي 
آيار/مايو بسبب  واحلكومة حتى  العاملي  األغذية  برنامج  ينفذها  التي 

استمرار مشكلة انعدام األمن الغذائي.

مأخوذ عن شبكة األنباء اإلنسانية إيرن 22 شباط/فبراير 


