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منطقة  في  الرئيسية  اإلنسانية  األحداث  عن  تقارير  النشرة  وتقدم  القاهرة،  في  )أوتشا(  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  لألمم  اإلقليمي  المكتب  يصدرها  شهرية  نشرة  هي  اإلنسانية  األخبار  نشرة 

 www.ochairaq.org , www.ochaopt.org, زيارة    يرجى  ليبيا  و  قيرغيزستان  المحتلة،اليمن،  الفلسطينية  األراضي  أو  العراق  عن  المعلومات  من  لمزيد  آسيا.  ووسط  أفريقيا،  شمال  األوسط،  الشرق 

kg.humanitarianresponse.info, www.ochaonline.org/yemen, Libya.humanitarianresponse.info

  في هذا العدد
دبي في  هيا  األميرة  سمو  تلتقي  أموس  فاليري   2 رقم  الصفحة 

ليمن ا املساعدات  تسليم  دون  يحول  2  الصراع  رقم  الصفحة 

التعافي لى  إ الطوارىء  من  حتول  مرحلة  في  قيرغيزستان   3 رقم  الصفحة 

االنترنت على  اجلنساني  املنظور  في  تدريب    4 رقم  الصفحة 

حماية املدنيني والوصول اإلنساني: مصادر قلق رئيسية 
في ليبيا

القلق  مصادر  أكبر  إحدى  تشكل  املدنينن  حماية  باتت 
اإلنساني في ليبيا بينما تصاعدت خالل مارس/آذار األعمال 
بالسكان.  املزدحمة  واملدن  املناطق  من  الكثير  في  العدائية 
وفي الوقت نفسه، أعاق عدم القدرة على الوصول اإلنساني 
الدائر  للقتال  نتيجة  البالد  من  الغربي  اجلزء  في  وخاصة 
إمكانات املنظمات اإلنسانية على تقييم وحتديد اإلحتياجات 

وتوفير املساعدات الالزمة. 

 .عالقون عند احلدود الليبية املصرية، آذار/مارس 2011
املرئي  واإلعالم  التأييد  اإلنسانية وحدة  الشؤون  أوهانا، مكتب تنسيق  صورة من: ديفيد 

وصول بعثة األمم املتحدة املشتركة للتقييم السريع 1  آذار/مارس

اإلحتياجات  تقييم  بهدف  ليبيا  بشرق  بنغازي  إلى 

بــ 12,000  قدر  ما  إجالء  اليوم،  نفس  وفي  اإلنسانية. 

جوا  مصر  إلى  التونسية  الليبية  احلدود  من  نسمة 

وبحرا. قيام فاليري أموس، منسقة األمم املتحدة لإلغاثة 

اإلنسانية، بتخصيص مبلغ 5 مليون دوالر من الصندوق 

املركزي ملواجهة الطوارئ  لبدء جهود اإلغاثة. 

لإلغاثة 5  آذار/مارس املتحدة  األمم  منسقة  أموس،  فاليري  زيارة 

عبور  وملعسكر  التونسية  الليبية  للحدود  اإلنسانية، 

حيث أثنت على جهود املستجيبني لتجنب اندالع أزمة 

على احلدود. 

تعيني األمني العام لألمم املتحدة وزير خارجية األردن 6  آذار/مارس

خاص  كمبعوث  اخلطيب  اإلله  عبد  السيد  األسبق 

لليبيا. منسقة اإلغاثة اإلنسانية أموس تنادي بالوصول 

اإلنساني العاجل ملصراتة في غرب ليبيا عقب التقارير 

الورادة عن أعمال عنف وقتال في املنطقة. 

نداءا 7  آذار/مارس أموس  اإلنسانية  اإلغاثة  منسقة  إطالق 

أمريكي لألزمة  دوالر  إقليميال عاجال مببلغ 160 مليون 

الليبية. مساهمة 17 منظمة إغاثة في النداء.

أطراف 9  آذار/مارس كافة  أموس  اإلنسانية  اإلغاثة  منسقة 

ويتبع  الضرر.  من  املدنيني  حماية  إلى  ليبيا  في  النزاع 

هذا تقارير عن تصاعد القتال العنيف وقصف املدن في 

غرب ليبيا مما تسبب في وقوع إصابات وضحايا. وصول 

ليبيا  في  اإلنساني  املنسق  خليكوف،  رشيد  السيد 

املعني حديثا، إلى املنطقة. 

إلى 12  آذار/مارس وفريقه  خليكوف  اإلنساني  املنسق  وصول 

طرابلس للقيام مبهمة إنسانية حتضيرية. 

من 14  آذار/مارس بالقرب  الزاوية  لليبيا  اإلنساني  املنسق  زيارة 

تواجد عسكري كثيف  انتباه  طرابلس حيث استرعى 

وأبنية مدمرة في وسط املدينة. 

جدول زمني باألحداث الرئيسية في آذار/مارس: 

وتستجيب العشرات من املنظمات اإلنسانية لألزمة دعما 
للسلطات املصرية والتونسية باملناطق احلدودية وبقدر أقل 
 400,000 من  أكثر  كان  مارس/آذار،  نهاية  ومع  ليبيا.  داخل 
ليبيا.  غادروا  قد  املهاجرة  العمالة  من  معظمهم  شخصا 
املطالب  العاجل  النداء  ورفع  مراجعة  مت  الوقت،  نفس  وفي 
مببلغ 160 مليون دوالر أمريكي إلى 310 مليون دوالر ومت متويله 

بنسبة 36% مع نهاية الشهر.

وتظل األوضاع مضطربة وهشة . فقد فرض حلف شمال 
األطلسي سيطرته على احلظر اجلوي متاشيا مع قرار مجلس 
تتواصل  بينما   1973 رقم  املتحدة  لألمم  التابع  الدولي  األمن 
على  والتعبئة  احلشد  جهود  وتتواصل  العدائية.  األعمال 
أرفع املستويات خللق أوضاع تسمح بالوصول اإلنساني اآلمن 
للصليب  الدولية  اللجنة  جتري  بينما  ليبيا.  داخل  للسكان 
األحمر محادثات مع السلطات بشأن إقامة تواجد في املناطق 

الواقعة في غرب البالد حيث تتواصل األعمال العدائية.
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تلتقي  اإلنسانية  للشؤون  املتحدة  األمم  مسؤولي  كبيرة 
سمو األميرة هيا وتلقي الكلمة الرئيسية في مؤمتر اإلغاثة 

اإلنسانية في دبي

زارت السيدة فاليري أموس، وكيلة أمني عام األمم املتحدة للشؤون 
العربية  باإلمارات  دبي  مدينة  الطارئة،   اإلغاثة  ومنسقة  اإلنسانية 
املتحدة يوم 28 آذار/مارس 2011 . وأثناء زيارتها، التقت السيدة أموس 
الشيخ محمد  السمو  احلسني، حرم صاحب  بنت  هيا  األميرة  سمو 
اإلمارات  دولة  وزراء  ورئيس مجلس  الرئيس  نائب  آل مكتوم،  رشد  بن 

العربية املتحدة وحاكم دبي.  

دعمها  على  األميرة  لسمو  امتنانها  عن  أموس  السيدة  وأعربت 
وعمق تفاعلها مع القضايا اإلنسانية. وشكرت السيدة أموس اإلمارات 
العربية املتحدة وسمو األميرة هيا على استضافة املدينة اإلنسانية 
كما  اإلنسانية،  املنظمات  خلدمة  مركزا  تعد  والتي  دبي  في  الدولية 
أجرت السيدة أموس محادثات مع كبار املسؤولني من مكتب اإلمارات 

العربية املتحدة لتنسيق املعونة األجنبية. 

وألقت السيدة أموس الكلمة الرئيسية في افتتاح مؤمتر ومعرض 
دبي الدولي للتنمية واإلغاثة اإلنسانية )DIHAD( لعام 2011 وموضوعه 
العمليات  على  تأثيرها  مدى  اجلديدة:  »التكنولوجيات  العام   هذا 

اإلنسانية والتنموية«.

إغاثة  تقرير  أموس  السيدة  أطلقت   ،  DIHAD الـ  انعقاد  وأثناء 
الكوارث 2.0 : مستقبل تبادل املعلومات في الطوارىء اإلنسانية  الذي 
مؤسسة  وبرعاية  اإلنسانية  هارفارد  مببادرة  الباحثني  من  فريق  أعده 
اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  ومكتب  املتحدة  األمم  ومؤسسة  فودافون 

)أوتشا(. 
http://www.dihad.org/
http://www.unfoundation.org/global-issues/technology

شمال  في  اإلنسانية  املساعدات  تسليم  يعوق  الصراع 
اليمن

إندلع قتال عنيف خالل شهر آذار/مارس في عاصمة محافظة صعدة 
بشمال اليمن وقامت معه اجملموعات املعارضة بفرض سيطرتها على 

محافظات صعدة واجلوف وأجزاء من محافظة مأرب.

نقل  مؤقت  نحو  على  مت  صعدة،  مدينة  في  القتال  اندالع  ومع 
إلى  باملدينة  العاملي  األغذية  لبرنامج  الفرعي  باملكتب  العاملني 
نقل  مت  آذار/مارس،   23 األربعاء  من  وبداية  صنعاء.  اليمنية  العاصمة 
األغذية  لبرنامج  تابع  بينهم سائق  من  اإلنسانيني  العاملني  من   12
العاملي أصيب برصاصة في كتفه عندما هاجمت مجموعات مسلحة 
ضواحي املدينة. غير أن برنامج األغذية العاملي متكن من إعادة تأسيس 
تواجد جزئي في صعدة وسيجري  تنفيذ دورة توزيع األغذية في نيسان/

أبريل مثلما كان مخطط لها. ويتم حاليا بالفعل مراجعة ومناقشة 
خطط توسيع ومتديد العملية. 

وكان القتال الدائر قد دفع مجموعة أخرى من موظفي األمم املتحدة 
الدوليني على الرحيل من صعدة  نظرا لعدم استقرار األوضاع األمنية 
هناك، بينما حتتفظ اللجنة الدولية للصليب األحمر ومنظمة أطباء 

بال حدود بتواجد مكون من عاملني دوليني في صعدة. 

قلقه 16  آذار/مارس عن  املتحدة  لألمم  العام  األمني  إعراب 

العميق جراء التصعيد العسكري من جانب القوات 

األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  إعالن  احلكومية. 

عن نقل موظفيها من بنغازي إلى طبرق.

للقرار رقم 1973 17  آذار/مارس الدولي  األمن  – إصدار مجلس 

اإلجراءات  كافة  »باتخاذ  األعضاء  الدول  يسمح  مما 

الالزمة ... حلماية املدنيني واملناطق اآلهلة بالسكان 

اجلماهيرية  في  الهجوم  خلطر  املعرضة  املدنيني 

العربية الليبية«. إعراب منسقة اإلغاثة اإلنسانية 

أموس عن »قلقها العميق« أزاء االستخدام املتزايد 

لألسلحة املتفجرة في املناطق اآلهلة بالسكان في 

ليبيا. 

زيارة املنسق اإلنساني في ليبيا للحدود الليبية 18  آذار/مارس

املصرية التي عبرها حتى اآلن ما يزيد عن 137,000 

شخص. 

التحالف الدولي ضربات جوية ضد القوات 19  آذار/مارس شن 

احلكومية الليبية، األمني اللعام لألمم املتحدة ينادي 

بضرورة توفير سبل دخول وكاالت اإلغاثة اإلنسانية 

للصليب  الدولية  اللجنة  تعرب  ليبيا.  إلى  السريع 

أزاء القتال العنيف الدائر  األحمر عن قلقها البالغ 

املرتفعة  السكانية  الكثافة  مناطق  وحول  داخل 

واخملاطر التي يتعرض لها املدنيون. 

واملفوضية 21  آذار/مارس للهجرة  الدولية  املنظمة  وفرت 

املتحدة  لألمم  التابعة  الالجئني  لشؤون  السامية 

شخص   60,000 عن  يزيد  ملا  اإلجالء  مساعدات 

غادروا ليبيا حتى 21 آذار/مارس. 

مبا 24  آذار/مارس مختلفة  مواقع  في  العنف  أعمال  تتواصل 

معها  وتتصاعد  والزنتان  وأجدابيا  مصراتة  فيها 

اخملاوف بشأن حماية املدنيني. 

اإلستجابة 27  آذار/مارس العاملة  اإلنسانية  األطراف  تواصل 

لألزمة عند املناطق احلدودية في حني أن لدى بعض 

داخل  اإلستجابة  القدرة على  اإلنسانية  املنظمات 

ليبيا وبصورة رئيسية في اجلزء الشرقي من البالد. 

 25,000 عن  يقل  ال  ما  أن  اإلغاثة  منظمات  وتقدر 

شخص فروا من العنف الدائر في أجدابيا. وقامت 

العاملي  األغذية  برنامج  مبعرفة  نظمت  قافلة 

بتسليم 18 طن من املساعدات إلى بنغازي. 

بحاجة 30  آذار/مارس  شخص   12,700 إلى  يصل  عدد  يظل 

إلى مساعدات اإلجالء عالقني عند احلدود بني ليبيا 

والبلدان اجملاورة. 

ليبيا منذ 31  آذار/مارس يقل عن 405,107 شخص  ال  ما  غادر 

إلى  إعادتهم  مت   83,840 بينهم  من  شباط/فبراير، 

أوطانهم.  

http://northafrica.humanitarianresponse.info/
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حتسني األوضاع السكنية لالجئني بلبنان

لبنان موزعون على 12  يوجد نحو 270,000 الجئ فلسطيني في 
مخيم وتقع هذه اخمليمات على نحو تقليدي في أفقر املناطق بالبالد. 
تأسيسها بصفة  مت  قد  الالجئني في مخيمات كان  ويعيش معظم 
مؤقتة في اخلمسينيات من القرن املاضي. واليوم، تعاني 40% من هذه 
من  املياه  تسرب  من  تشهده  ما  مع  للغاية  سيئة  أوضاعا  اخمليمات 

اجلدران واألسقف. 

وتعاني أسر الجئة كثيرة من الفقر الشديد مما يجعلها غير قادرة 
على حتمل أي تكلفة ولو ضئيلة متعلقة بإصالح وحدات اإليواء اخلاصة 
الالجئني  وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم  وكالة  تقوم  عليه،  وبناء  بها. 
الفلسطنيني )األونروا( بحشد الدعم الالزم إلصالح وإعادة تأهيل عدد 
يصل إلى 4,127 من وحدات اإليواء في البالد. وبفضل التبرع السخي 
للهالل األحمر اإلمارتي في عام 2009، جنحت األونروا في إطالق مشروع 
خاص بإصالح وإعادة تأهيل وحدات إيواء يستهدف 343 وحدة سكنية 
التلف والضرر في مخيم برج الشمالي في  تعاني  أعلى مستويات 

جنوب لبنان. 

ومن املتوقع أن يكون تأثير إعادة تأهيل وحدات اإليواء هذه إيجابيا 
أكبر  بقدر  صحية  بيئة  وتوفير  الالجئة  األسر  ورفاهية  صحة  على 
تساعد على النمو السليم لألطفال. كما سيسهم إصالح وحدات 

اإليواء في حتسني األوضاع األمنية في اخمليمات. 

ومن اخملطط اإلنتهاء من املشروع في آب/أغسطس 2011 وتواصل 
www.unrwa.org .األونروا طلب دعما إضافيا من اجلهات املانحة

 اإلمارات العربية املتحدة ترسل مساعدات إنسانية إلى 
احلدود الليبية التونسية

وتشمل املساعدات اإلنسانية آلالف العالقني مبخيم رأس 
جدير األغذية واإلمدادات الطبية واإليواء. ومن بني املنظمات 
املانحة اإلمارتية التي وفرت مساعدات مؤسسة محمد بن 
سيارات   10( واإلنسانية  اخليرية  لألعمال  مكتوم  ال  راشد 
إسعاف ومواد غذائية لــ 10,000 أسرة(، هيئة الهالل األحمر 
بإمدادات عبارة عن 60 خيمة  )4 طائرات محملة  اإلمارتية 
مؤسسة  األحمر(،  الهالل  ملعسكر  أخرى  امدادات  ضمن 
توزيع املساعدات  )فريق لتنظيم  آل نهيان  زايد بن سلطان 
باملوقع( ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اخليرية 

)لم يتم حتديد املساعدات(.   

حتول قيرغيزستان من الطوارىء إلى التعافي

باتت قيرغيزستان في مرحلة حتول كامل من الطوارىء اإلنسانية 
 2010 لعام  العاجل  النداء  على  شهور  ثالثة  تبقي  مع  التعافي  إلى 
والذي ينتهي مع نهاية حزيران/يونيو.   وبدأت برامج وخطط الطوارىء 

تتضاءل بيتما تشهد برامج التنمية توسعا وتطورا. 

واإلجنازات:  النجاحات  من  بالعديد  اإلنسانية  املرحلة  وتفخر  هذا 
مؤقتة  إيواء  وحدات  غذائية،  غير  مواد  طوارىء،  أغذية  توفر  برامج 
ساهمت في انقاذ األرواح وعززت السالمة واألمن آلالف األسر املتضررة 
من  أعمال العنف التي دارت خالل فصل الشتاء.  وتنتهي هذه املرحلة 
رسميا في حزيران/يونيو 2011 مع انتهاء النداء العاجل املمتد واملعدل 
واسعا  وحراكا  نشاطا  التعافي  مرحلة  بينما تشهد  لقيرغيزستان، 
حزيران/يونيو  في  قيرغيزستان  في  اإلنسانية  األزمة  أحدثت  حيث 
بجانب  املدى  والطويل  املبكر  التعافي  لدعم  فورية  استجابة   2010
البناء في جنوب  التعافي وإعادة  اإلستجابة الطارئة. وباتت أنشطة 
هذه  وركزت  أمريكي.   دوالر  مليون   94 البالغ  النداء  من  جزءا  البالد 
األنشطة حتى اآلن على إعادة بناء سبل املعيشة وإعادة تأهيل البنية 
األعمال  خالل  من  العمل  فرص  وخلق  األساسية  العامة  التحتية 
العامة التي تستخدم حجم هائل من العمالة وبرامج النقد مقابل 

العمل.   

التي  املناطق  من  احملليون  اإلعمال  أصحاب  يعيد  لذلك،  ونتيجة 
تضررت جراء العنف احمللي بناء مشروعاتهم صغيرة احلجم ويطلقون 
مشروعات جديدة بدعم من برامج »ضخ األموال« التي تديرها منظمات 
تعمل كمجموعات »إلعادة بناء اجملتمع والتعافي املبكر«. ومع شهر 
اجلنوبية  آباد  وجالل  أوش  من  شخص   1,500 نحو  حظى  آذار/مارس، 
مقابل  النقد  برنامج  في  اإلشتراك  خالل  من  املدى  قصيرة  بوظيفة 
املنظمة  وساعدت  اإلمنائي.  املتحدة  األمم  برنامج  ينفذه  الذي  العمل 
غير احلكومية »أكتد« 55 عمل جتاري تضرر من األزمة على إعادة إطالق 

أنشطه من خالل تقدمي املساعدات التمويلية والتطويرية. 

 ولألطراف اإلنسانية العاملة في امليدان، يعني التحول إلى التعافي 
احلد من تواجدهم على األرض أو اإلنتقال إلى شبكات معنية بالتطوير 
ويعمل  الطوارىء.  في  املستخدم  اجملموعات  نظام  من  بدال  والتنمية 
أوتشا على ضمان التحول املنسق جيدا نحو التعافي فضال عن الرصد 

الدقيق للوضع اإلنساني واإلعداد لإلستجابة. 

وستواصل وحدة تنسيق اإلستجابة للكوارث وهي منتدى الفريق 
الطبيعية  للكوارث  واإلستجابة  لإلعداد  املتحدة  لألمم  القطري 
أوتشا.  من  بدعم  أنشطتها  املركبة  والطوارىء  احلجم   صغيرة 

http://kg.humanitarianresponse.info

، 24 آذار/مارس.  الليبية  التونسية   مهاجر عند احلدود 
صورة من: ديفيد أوهانا، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وحدة التأييد واإلعالم املرئي

من بني بلدان مستجيبة كثيرة أخرى،  تواصل منظمات 
مانحة مقرها في اإلمارات العربية املتحدة إرسال املساعدات 
املهاجرين  العمال  لصالح  التونسية  الليبية  احلدود  إلى 
في  الدائر  القتال  نتيجة  للفرار  اضطروا  الذين  والليبيني 
يزيد عن 200,000  آذار/مارس، فر ما  ليبيا. ومع نهاية شهر 
نصف  نحو  يشكل  مما  تونس  طريق  عن  ليبيا  من  شخص 

عدد الذين تركوا البالد منذ 17 شباط/فبراير. 
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وتشا أ  - نية  النسا ا لشؤون  ا تنسيق  مكتب 
• Maadi 1182  هاتف: 27515016-2-20+ , فاكس: UN OCHA ROMENACA, +20-2-27510125, صندوق بريد 

ملزيد من املعلومات يرجى االتصال:

 يانز الرك ,مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية-  أوتشا القاهرة ,

0020 195 558 662

 laerke@un.org 

إلى  يغادر  قيرغيزستان  في  املقيم  املتحدة  األمم  منسق 
بنجالدش 

منسق  ووكر،  نيل  السيد  أنهى  آذار/مارس،   30 في 
في  اإلنسانية  للشؤون  ومنسقها  املقيم  املتحدة  األمم 
 ، املقيم  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  وممثل   قيرغيزستان 
السيد  وغادر  قيرغيزستان.  جمهورية   في  منصبه  مهام 
مقيم/ممثل  كمنسق  سنوات  أربع  ملدة  عمل  الذي  ووكر 
األمم  آخر كمنسق  لشغل منصب  قيرغيزستان  في  مقيم 
املتحدة املقيم وممثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي املقيم في 

بنجالدش. 

وبصفته أيضا املنسق اإلنساني منذ منتصف 2010عقب 
اندالع األزمة في قيرغيزستان، عمل السيد ووكر بعد مرور 
في  آباد  وجالل  أوش  في  العنف  أحداث  على  واحد  أسبوع 
العام  نهاية  ومع  اإلنساني  العمل  بدء  على  البالد،  جنوب 

املنصرم كان قد مت تنفيذ ما يلزم بكفاءة وفاعلية.

اجلديد،  املقيم  املتحدة  األمم  منسق  وصول  حني  وإلى 
قيرغيزستان،  جمهورية  في  اليونيسيف  ممثل  سيتولى 
املقيم  املتحدة  األمم  منسق  أعمال  فيتش،  جوناثان  السيد 

باإلنابة.  

تدريب في املوضوعات اجلنسانية على االنترنت

تتوفر دورة تدريبية وضعتها اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت 
العمل  كفاءة  رفع  متساوية:  فرص  مختلفة،  »احتياجات  بعنوان 
اإلنساني للنساء والفتيات والفتيان والرجال« على االنترنت. والدورة 
التي مت إصدارها في 2010 توفر اخلطوات األساسية التي يتعني على 
البرمجة  في  اجلنسانية  املساواة  لضمان  اتخاذها  اإلنساني  العامل 
اجلنسانية  املوضوعات  عن  معلومات  الدورة  وتشمل  اإلنسانية. 
اجلوهرية ومدى تفاعلها مع جوانب أخرى من اإلستجابة اإلنسانية. 
ذاتيا  السير  سرعة  ضبط  مع  ساعات  ثالث  متتد  التي  وتوفرالدورة 
برامج  بها من تطوير  يلتحقون  الذين  معلومات وسيناريوهات متكن 
مراعاة  دليل  على  مبني  التدريب  هذا  اجلنسانية.  بالنواحي  معنية 
املنظور اجلنساني للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت وإرشاداتها 
املرتكب على أساس  العنف  التدخل في  إرشادات  املرتبطة، مبا فيها 
نوع اجلنس في البيئات اإلنسانية وبيئات أخرى. وتتوفر الدورة التدريبية 

http://www.iasc-elearning.org  على

منظمة   21 من  الوكاالت  بني  املشتركة  الدائمة  اللجنة  وتتكون 
إنسانية وهي املنتدى اإلنساني الرئيسي لتسهيل التنسيق وتطوير 
والكوارث  املركبة  للطوارىء  استجابة  القرار  واتخاذ  السياسات 

الطبيعية. 


