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  في هذا العدد
شراكة  على  حتث  اإلنسانية  للشؤون  املتحدة  األمم  مسؤولي  كبيرة   2 رقم  الصفحة 

عمان سلطنة  مع  قوية 

ليبيا  في  تتواصل  الغذائية  املعونة  رقم 2   الصفحة 

احملتلة  الفلسطينية  األرض  في  الفقراء  الالجئني  تساعد  األونروا   2 رقم  الصفحة 

األساسية الغذائية  االحتياجات  تلبية  على 

وأوضحت إن التحدي الذي نواجهه اليوم يتمثل في جتاوز النطق بهذه 
الكلمات ووضعها موضع التنفيذ.

نص الكلمة متوفر على: 

http://www.unocha.org/top-stories/all-stories/humanitarian-
issues-safeguarding-people-disabilities-during-emergencies

اليمن: قلق متزايد إزاء محنة األطفال

اإلقليمية اجلديدة  املديرة  أعربت  اليمن،  إلى  زيارة رسمية لها  أول  في 
لليونيسيف ماريا كاليفيس عن بالغ قلقها إزاء سوء تغذية األطفال.

 و بعد زيارة استغرقت يومني الى اليمن قالت أنه »من املرجح أن ميوت 
هذا العام وحده نصف مليون طفل في اليمن أو أن يعانوا مدى احلياة 
إذا لم نتخذ  التغذية  الناجمة عن سوء  والذهنية  اآلثار اجلسدية  من 
التدابير الالزمة«. وأضافت أنه من املمكن جتنب سوء التغذية، وبالتالي 
فإن التراخي يتجاوز حدود العقل.  إن النزاعات والفقر واجلفاف ، فضال 
عن االضطرابات التي وقعت في العام السابق، وارتفاع أسعار الغذاء 
األطفال خملاطر  يعرض صحة   ، االجتماعية  اخلدمات  وانهيار   ، والوقود 

كبيرة ويهدد وجودهم ذاته. »

لديها  اليمن  فإن   ، احلجم  ضآلة  من  يعانون  األطفال  من   %  58 ومع 
بعد  العالم  في  األطفال  بني  املزمن  التغذية  لسوء  أعلى معدل  ثاني 
أفغانستان. ويؤثر سوء التغذية احلاد على ما يصل إلى 30 % من األطفال 
في بعض أجزاء من البالد، وهي مستويات مشابهة لتلك التي لوحظت 

في جنوب الصومال، ومتثل ضعفي عتبة الطوارئ املعترف بها دوليا.

سيواصل    2012 عام  في  أنه  العاملي  األغذية  برنامج  تقارير  وتفيد 
البرنامج  دعم الفئات األكثر ضعفا والنازحني في اليمن.  وتعد التغذية 
شهرا   59  –  6 من  العمرية  الفئة  في  لألطفال  املفتوحة  التكميلية 
التدخالت  ضمن  واملرضعات  احلوامل  للنساء  التكميلية  والتغذية 

اإلنسانية.

وقد أطلق الفريق القطري اإلنساني في اليمن خطة اليمن لالستجابة 
اإلنسانية لعام 2012، والتي تسعى إلى تلقي مبلغ 447  مليون دوالر 
أمريكي لتلبية اإلحتياجات اإلنسانية امللحة لنحو 3.7 مليون شخص.

http://reliefweb.int/node/472307

على  الضوء  تلقي  الطوارىء  حاالت  في  اإلغاثة  منسقة 
أوضاع األشخاص ذوي اإلعاقة في الطوارىء

في الصراعات والكوارث الطبيعية عناوين الصحف، ...ولكن علينا 
أن جند السبل الالزمة لتلبية إحتياجات اجلميع.«

وأثناء األزمات، يتم في كثير من األحيان إبعاد وإقصاء األشخاص ذوي 
اإلعاقة بينما يحصل األخرون على املساعدات. وحذرت السيدة إموس 
األفريقي  القرن  منطقة  في  اإلعاقة  ذوي  والنساء  األطفال  أن  من 
معرضون على وجه اخلصوص لإلساءة واإلستغالل واإلهمال حيث أن 
األسر تتخذ قرارات صعبة بشأن استخدام موارد الغذاء الشحيحة. 

وقالت السيدة إموس أنه في إحدى املناطق بالفليبني التي تعرضت 
لفيضانات مدمرة خالل شهر كانون األول/ديسمبر من العام املاضي، 
اإلجالء،  مراكز  في  مأوي  املعاقني  األشخاص  من  فقط   %  10 وجد 
والذين وصلوا بالفعل إلى مراكز اإلجالء، كان في أغلب األحيان يتم 
إقصاءهم وإبعادهم من قبل احلشود. وأضافت السيدة إموس »أنه 

أمر يثير الغضب لو كان هذا حال أى مجتمع آخر«. 

تواجه  التي  بالقضايا  متزايد  إقرار  إلى  أشارت  فإنها  ذلك،  ومع 
العاملني في مجال  التفكير بني  اإلعاقة وحتوال في  ذوي  األشخاص 

اإلغاثة.

تبني معاملة  ذات مرة  قاومت  أن منظمات قد  أنه في حني  وقالت 
خاصة لفئات بعينها، فإنها اليوم تقر باحلاجة إلى املزيد من احللول 

املالءمة ـ وتبحث عن املشورة بشأن كيفية تقدمي هذه احللول. 

كما أشارت إلى إتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتي تنص 
املمكنة  التدابير  كافة   ... األطراف  الدول  تتخذ  أن  »ضرورة  على 
لضمان حماية وسالمة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يوجدون في ... 

الطوارئ اإلنسانية والكوارث الطبيعية.«

منسقة اإلغاثة في حاالت الطوارىء فاليري 
شفلح  منتدى  أمام  كلمتها  تلقي  إموس 
تنسيق  مكتب  من:  صورة  قطر.  بالدوحة، 

الشؤون اإلنسانية 

يوم  الرئيسية  كلمتها  في 
مبنتدى  الثاني/يناير  كانون   22
شفلح الدولي اخلامس بالدوحة، 
مسؤولي  كبيرة  شددت  قطر،  
اإلنسانية  للشؤون  املتحدة  األمم 
ضرورة  على  أموس  فاليري 
مجال  في  العاملون  يبذل  أن 
املزيد  اإلنسانية  املساعدات 
إحتياجات  لرعاية  اجلهد  من 
أثناء  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

حاالت الطوارىء. 

»من  أنه  إموس  السيدة  وقالت 
التي  التحديات  تتصدر  أن  النادر 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تواجه 
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كبيرة مسؤولي األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية حتث على 
شراكة قوية مع سلطنة عمان

من  مبشتريات  البرنامج  قسيمة  مبادلة  من  املستفيدين  املشروع 
العام  التوزيع  محل  القسائم  حتل  أن  اخملطط  ومن  احمللية.  األسواق 
للغذاء حيثما تسمح األوضاع ومتويل املشروع بذلك.  وسيتم تنفيذ 
من  وشركاء   LibAid لليبيا  اإلنسانية  الذراع  مع  بالتنسيق  املشروع 

املنظمات غير احلكومية احمللية.

وتستمر املساعدات الغذائية ألكثر من 10,000  شخص في السبعة 
املأوى  اخمليمات  وتوفر  بنغازي.  في  للنازحني  اخملصصة  مخيمات 
تورغا  وحول  في  العنيف  القتال  من  فروا  الذين  النازحني  لألشخاص 
املناطق ال  بلداتهم، فإن هذه  القتال توقف في  إن  وسرت.  وفي حني 
تزال غير  ال  النازحني  مبنازل بعض  واألوضاع  االنعاش  تزال حتت ظروف 

معروفة.

طن   1,100 من  اكثر  الى  تصل  التي  األغذية  شحنات  إرسال  مت  وقد 
يكفي  ما  وهو  ومصراته،  لسرت   2012 الثاني/يناير  كانون  في  متري 
الثالثة  الدول  ورعايا  والعائدين  داخليا  النازحني  من    93,000 نحو 
حوالي  يستفيد  وحدها،  سرت  مدينة  وداخل  الضعفاء.  واألشخاص 
52,000 شخص من اإلمدادات الغذائية.  كما يواصل برنامج األغذية 
العاملي توفير الغذاء ألكثر من 35,000 نازح داخليا وغيرهم من الفئات 

. LibAid الضعيفة في طرابلس عن طريق الهالل األحمر و

الفلسطينية  األرض  في  الفقراء  الالجئني  تساعد  األونروا 
احملتلة على تلبية االحتياجات الغذائية األساسية

سوف تشكل اإلستجابة إلحتياجات الغذاء واألمن الغذائي لالجئني 
الفلسطينيني أولوية طارئة في 2012 بالنسبة لوكالة غوث وتشغيل 

الالجئني الفلسطنيني )األونروا( في األراضي الفلسطينية احملتلة.

وتهدف األونروا هذا العام إلى تنفيذ أربع جوالت من توزيع الغذاء على 
ما يقدر بــ 667,500 الجئ  من الفقراء. وسوف يشمل هذا 300,000 
الجئ في قطاع غزة يعانون من الفقر املدقع ويعيشون على أقل من 
1,60 دوالر في اليوم . )ويبلغ مجموع احلاالت التي تساعدها األونروا في 

غزة 780,000 نسمة(. وفي الضفة 

الغربية ، سوف تركز التدخالت على نحو 30,000 الجىء يعيشون على 
أقل من 1,74 دوالر في اليوم. وسيشمل ذلك أيضا الفئات الضعيفة 
التغذية  برنامج  األونروا  تطبق  كما  قسرا؛   هجروا  الذين  والالجئني 

التكميلية باملدارس في قطاع غزة.

 ، التنقل  على  املفروضة  والقيود   ، الشرائية  القوة  إنخفاض  ويعتبر 
ونظام اإلغالق والبطالة في األراضي الفلسطينية احملتلة من العوامل 
احتياجاتهم  تلبية  على  الناس  قدرة  على  مباشر  تأثير  لها  التي 
الغذائية األساسية . فقد تآكلت آليات املواجهة لدى األسر الضعيفة 
اليومية.  الضروريات  من  وغيرها  الغذائية  املواد  أسعار  إرتفاع  أمام 
وبرنامج  والزراعة  األغذية  منظمة   2010 عام  أجرتها  لدراسة  ووفقا 
األغذية العاملي حول األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية واألمن الغذائي، 
احملتلة  الفلسطينية  األراضي  في  مليون شخصا   1.43 أو   ،  %33 فإن 

يعانون من إنعدام األمن الغذائي.

للشرطة  العام  املفتش  الشريقي،  سالم  بن  حسن  اللواء  املعالي  وصاحب  أموس  فاليري 
واجلمارك ورئيس اللجنة الوطنية للدفاع املدني. صورة من: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

قامت السيدة فاليري آموس ، وكيلة أمني عام األمم املتحدة للشؤون 
اإلنسانية ومنسقة اإلغاثة في حاالت الطوارىء،  بأول زيارة رسمية 
تعزيز  ملواصلة  يناير  كانون/الثاني   23 يوم  عمان  سلطنة  إلى  لها 
شراكة السلطنة اإلنسانية مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية. 

وقالت السيدة اموس أن »العالقة بني سلطنة عمان ومكتب تنسيق 
، وأن مكتب  الشؤون اإلنسانية تطورت كثيرا في السنوات األخيرة 
املتزايد  الدور  على  كبيرة  أهمية  يعلق  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق 

للسلطنة في الشؤون اإلنسانية اإلقليمية والدولية ». 

وأضافت السيدة آموس أن »عمان قد بنت قدرات وطنية قوية للرد 
على الكوارث الطبيعية وأظهرت التزامها بالتأهب ملواجهة الكوارث 
من خالل إعادة تنظيم شامل إلدارة الكوارث ونظم االستجابة حلاالت 
اخلبرات  من  ثروة  لديها  »عمان  أن  إلى  أشارت  كما  لديها.  الطوارئ 
وأن مكتب   ، بأكمله  الدولي  اإلنساني  اجملتمع  تتبادلها مع  أن  ميكن 
تبادل  تنسيق الشؤون اإلنسانية على إستعداد لدعم وتسهيل أي 

ملثل هذه املعلومات واملعرفة«.

وتشمل بعض أمثلة التعاون تنظيم ورشة في مسقط في كانون 
اإلنسانية  املعلومات  شبكة  أسست  والتي   2010 الثاني/يناير 
 2009 لدورة  عمان  سلطنة  وإستضافة  األوسط  للشرق  اإلقليمية 
املوجهة  والتنسيق  الكوارث  املتحدة لتقييم  األمم  التعريفية بفريق 
املنطقة  للكوارث من  املستجيبني  بتدريب  واخلاصة  العربي  للعالم 
في مجاالت التنسيق والتقييم اإلنساني.  كما تعتبر سلطنة عمان 
الدولي  االستشاري  الفريق  شبكة  في  النشطني  املشاركني  ضمن 
بالبحث واإلنقاذ احلضري  املعنية  للبحث واإلنقاذ للبلدان والهيئات 

والتنسيق امليداني العملياتي. 

املعونة الغذائية تتواصل في ليبيا

األغذية  لبرنامج  التجريبية  القسيمة  مشروع  يبدأ  أن  املتوقع  من 
وسيمكن  شباط/فبراير.   شهر  خالل   ، ليبيا  بنغازي،  في  العاملي 
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لتلبية  املساعدات  على  السكان  من  كبير  عدد  يعتمد  ثم،  ومن 
خاص  بشكل  صحيح  وهذا  األساسية.   الغذائية  احتياجاتهم 
بالنسبة لالجئني الذين يعانون من استمرار ارتفاع مستويات البطالة 
أسر  من   %63 تعاني  غزة،   قطاع  وفي  الالجئني.  غير  بأوضاع  مقارنة 
األمن  النعدام  عرضة  تعتبر  أو  الغذائي  األمن  إنعدام  من  الالجئني 
الغذائي.  أما في الضفة الغربية ، فينطبق هذا الوضع على أربعة من 
أصل كل 10 أسر . وتنفق هذه األسر ما بني 52 % و63 % من إجمالي 

نفقاتها على الغذاء.

وسوف تتلقى كل أسرة مؤهلة حزمة من املواد الغذائية األساسية 
مثل الدقيق واالرز والسكر وزيت عباد الشمس واحلليب كامل الدسم 
من  األسر  الغذائية  املساعدات  توزيع  وسيمكن  املعلبة.   واللحوم 
إنفاق املوارد الشحيحة على ضروريات أخرى مثل التعليم والصحة.  
كما تنفذ األونروا برنامج التغذية التكميلية باملدارس في قطاع غزة. 

الوصول  إلى  املدرسية يهدف  التغذية  برنامج  في عام 2012، يهدف 
إلى 221,000  طالبا خالل السنة الدراسية.

لتلبية  أمريكي  دوالر  مليون    82 مبلغ  العام  هذا  األونروا  وتطلب 
اإلحتياجات الغذائية الطارئة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ملزيد من املعلومات يرجى االتصال:

 يانز الرك 

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية-  أوتشا القاهرة ,

 laerke@un.org 

يعاني 30%  أو 1,43 مليون  من السكان في األرض الفلسطينية احملتلة من انعدام األمن الغذائي. 
صورة من: األونروا 


