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عائشة ) منظمة التعاون اإلسالمي(، ھشام يوسف )مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية(رشيد خاليكوف  :من

  ) االتحاد اإلفريقي(عبد هللا 
  بعثة في جمھورية تشاد: ماذا
  م2014نوفمبر  21 – 17من : متى
  أنجمينا و زيارات ميدانية في مدينتي ماو و سار :أين

ة اإلنسانية و التي ينظمھا مكتب األمم المتحدة لتنسيق ستزور بعثة رفيعة المستوى للشراك
الشئون اإلنسانية بالتعاون مع منظمة التعاون اإلسالمي و االتحاد اإلفريقي ستزور تشاد في الفترة من 

و سيعمل سويا ألجل ھذه البعثة األولى من نوعھا في تشاد مسئولون من كل من . نوفمبر 21إلى  17
و أذربيجان و ألمانيا و الكويت و المملكة العربية السعودية و جنوب         جامعة الدول العربية  

إفريقيا و قطر و الواليات المتحدة و شركاء من منظمات غير حكومية و منظمات خيرية         من 
  .مختلف دول الخليج

تشاد و في    فھذه البعثة التي ستستغرق خمسة أيام ستكون فرصة للتوعية عن الوضع اإلنساني 
و التداعيات اإلنسانية ألزمة جمھورية إفريقيا  خاصة عن انعدام األمن الغذائي الحاد و سوء التغذية

  .الوسطى المجاورة على تشاد
لقد حدد المشاركون في ھذه البعثة اللقاء بمسئولين حكوميين و عدة وزراء و رئيس الوزراء و 

  .سيين لتباحث سبل تعزيز الرد اإلنساني في تشادرئيس الجمھورية و العاملين اإلنسانيين و دبلوما
و العاملين        ستسمح لھم زيارتان ميدانيتان الوقوف على الوضع اإلنساني و اللقاء بالسلطات 

كم  500(في سار   اإلنسانيين و المستفيدين في الميدان، و حددت البعثة زيارة مخيم مينغاما المؤقت 
من جمھورية إفريقيا الوسطى         من األشخاص الذين فروا  آالفحيث يوجد بعضة ) جنوب أنجمينا

) كم شمال أنجمينا 250(في منطقة كانم       في الشھور األولى من السنة، كما ستسافر البعثة إلى ماو 
  .لزيارة مركز تغذية في ھذه المنطقة التي تعرضت بشدة النعدام األمن الغذائي بسبب الجفاف المتكرر

في الساعة       نوفمبر في فندق كمبسكي  21ستختم البعثة أعمالھا بمؤتمر صحفي يوم الجمعية 
  .ظھرا 14:30

  kropf@un.org لمن يرغب في إجراء مقابالت يرجى االتصال بفيليب كروبف في أنجمينا 
: الھاتف  laerke@un.orgجينيف و جانس الركي في + 23568851003: و الھاتف الجوال
  +41794729750: الجوال+ 41229171142

 


