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  في هذا العدد
سوريا في  املدنية  اإلضطرابات  الصفحة رقم 2 

لباكستان دوالر  مليون   17,6 مينح  املتحدة  لألمم  اإلنساني  الصندوق  رقم2   الصفحة 

الكارثة حافة  على  اليمن  الصفحة رقم 3 

رفح في  الفلسطينيني  الالجئني  إلسكان  مشروع   3 رقم  الصفحة 

وصولهم إلى املركز مع اندالع القتال في سبها، موادا غذائية وإيوائية 
مقاصدهم  إلى  مغادرتهم  قبيل  تشاد  في  طبية  ومساعدات  ومياه 

النهائية في تشاد أو في مكان آخر في أفريقيا. 

ووفقا ملا ود من معلومات فإن هناك ما يقرب من 50,000 طفل تعرضوا 
للنزوح الداخلي .وفي هذا السياق، يقوم الشركاء اإلنسانيون بدعم وزارة 
التعليم لضمان حصول األطفال املشردين على التعليم الالزم ومتتعهم 
باألنشطة الترفيهية. وأفادت وزارة التعليم بعودة األنشطة التعليمية 
املناطق   عدا  فيما  والثانوية  واإلعدادية  اإلبتدائية  املدارس  معظم  في 
التي اليزال يتواصل فيها القتال. كما ورد أن نسبة حضور التالميذ بلغ 
90 % في اجلزء الشرقي من البالد، غير أن الكثير من األطفال واملراهقني 

يحتاجون إلى دعم نفسي واجتماعي.  

وتعمل األطراف العاملة اإلنسانية مع ليب إيد، اجلهاز الوطني الذي 
أسس لتنسيق املعونة اإلنسانية، على مواجهة مخاوف احلماية املعنية 
بعضهم  تعرض  حيث  داخليا،  النازحني  واألشخاص  ثالثة  بلدان  برعايا 

إلى اإلعتقال التعسفي والتحرش املنظم في مصراتة. 

الشركاء  مع  بالتعاون  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  طور  وقد 
اإلستراتيجيات  حتدد  املشترك  اإلنساني  للعمل  خطة  اإلنسانيني 
تشرين  املتبقية من  اإلنسانية  اإلحتياجات  مواجهة  بهدف  واألنشطة 
استراتيجية  اخلطة  وتشمل  األول/ديسمبر.  كانون  حتى  األول/أكتوبر 
للخروج اإلنساني حيث يرجح أن تقوم كافة األطراف العاملة اإلنسانية 
احلالي.  العام  نهاية  مع  تدريجيا  اجلوهرية  اإلنسانية  برامجها  بخفض 
نهاية كانون  بعد  إلى ما  املتبقية  اإلنسانية  اإلحتياجات  إدراج  وسيتم 

األول/ديسمبر ضمن برامج التعاون الفني في 2012. 

لليبيا  املوجه  اإلقليمي  العاجل  النداء  تغطية  مت  أنه  بالذكر  واجلدير 
والذي يبلغ 407 مليون دوالر أمريكي بنسبة 62% تقريبا. 

أنظر أيضا   

http://northafrica.humanitarianresponse.info

يتواصل  بينما  تستجيب  اإلنسانية  اإلغاثة  وكاالت 
القتال في ليبيا

 املهاجرون األفارقة ممنوعون من قبل القوات املتمردة املسيطرة على األوضاع في ليبيا من العبور
غير القانوني إلى جزيرة المبيدوزا اإليطالية عن طريق البحر. صورة من: جيرميي ريلف/ايرين

األدوية  توفير  طريق  عن  اإلنسانية  اإلغاثة  وكاالت  استجابت 
حني  في  امليدانية  واملستشفيات  للعيادات  أخرى  وإمدادات  األساسية 
تواصل القتال في سرت ومحيط بني وليد وأجزاء من جنوب ليبيا خالل  
ايلول/سبتمبر. وشملت عمليات اإلستجابة مدينة سبها حيث تسبب 

عدم إمكانية الدخول في عرقلة األنشطة اإلنسانية. 

جورج شاربنتيه،  أدناه(  املقال  )أنظر  لليبيا  اإلنساني  املنسق  وأعرب 
الذي عاد مؤخرا بعد أن قاد فريق مشترك لإلغاثة اإلنسانية في مصراتة 
سرت.  في  مدنيني  من  ماتبقى  أزاء  قلقه  عن  سرت،  مدينة  وضواحي 
وأكد مسؤولية كافة األطراف عن حمايتهم وكل من يقدم املساعدات 

اإلنسانية داخل املدينة، حيث أدى القتال إلى نزوح السكان. 

توفير  جهود  تقود  اخليرية  واملنظمات  احمللية  اجملتمعات  »إن  وقال 
غير  واملنظمات  املتحدة  األمم  وتقوم  الضعيفة،  للفئات  املساعدات 
وكانت   .« احلاجة  توجد  وأينما  حسبما  اجلهود  هذه  بدعم  احلكومية 
قلقهم  أبدوا  قد  األوروبي  واإلحتاد  األطلسي  شمال  حلف  منظمة 
إمكانية  توفير  ونادوا بضرورة  املدنيني في سرت  الشديد بشأن حماية 

وصول الوكاالت اإلنسانية للمتضررين. 

واستجابة لألزمة املتواصلة، قدمت منظمة الصحة العاملية لوزارة 
العاملي  األغذية  برنامج  أرسل  وجراحية، في حني  لوازم طبية  الصحة 
داخليا  النازحني  من   25,000 على  للتوزيع  األغذية  من  متريا  طنا   200
لألغذية في مصراتة  املسبق  بالتوزيع  الوكاالت  قامت  في سرت. كما 
ملناطق  لإلرسال  معدة  وهي  التونسية  وزرزيس  وبنغازي  وطرابلس 

مختلفة في ليبيا خلق فيها القتال تزايدا في اإلحتياجات.

وفي الوقت نفسه، قامت املنظمة الدولية للهجرة بإجالء أكثر من 
1,200 مهاجر أفريقي من منطقة العبور في سبها إلى تشاد. وسيتلقى 
املهاجرون، وهم جزء من مجموعة كبيرة جتاوز عددها عدة آالف، تزامن 
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تعيني منسق إنساني جديد لليبيا

قامت منسقة األمم املتحدة لإلغاثة الطارئة السيدة فاليري أموس 
لألمني  اخلاص  املمثل  نائب  بتعيني 
منسقا  شاربتيه  جورج  السيد  العام 
ليبيا.  في  الدولية  لإلغاثة  إنسانيا 
سيقوم  إنسانيا،  منسقا  وبصفتة 
األنشطة  بتنسيق  شاربنتيه  السيد 
اإلنسانية الدولية لوكاالت األمم املتحدة 
املتضررين  دعم  إلى  الرامية  وشركائها 
واملتواصلة.  القائمة  الصراعات  من 
مع  وثيقة  بصورة  املسؤول  وسيعمل 
فاعلية  لضمان  الليبية  السلطات 
اإلغاثة  من  املتحدة  األمم  برامج  انتقال 

إلى التعافي.

أشهر  سبعة  مرور  بعد  سوريا  في  املدنية  اإلضطرابات 
عليها

يتواصل القلق اإلنساني بشأن سوريا مع دخول اإلضطرابات املدنية 
شهرها السابع. وأفاد مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان أن 
2,700 شخص، مستخدمة  من  أكثر  مقتل  في  تسببت  األمن  قوات 
أساليب ميكن أن ينطبق عليها وصف جرائم ضد اإلنسانية. وتعرض 
منذ  االعتقال  أو  التشريد  أو  لإلصابة  سوريا  في  األشخاص  آالف 
منتصف شهر مارس املاضي خالل موجة القمع احلكومي لسلسلة 
االحتجاجات حيث بدت أكثر وحشية من مثيلتيها في مصر وتونس 

اللتان شاهدتا انتفاضات مع بدايات العام احلالي. 

من  يقرب  ما  بصرف  الطوارىء  ملواجهة  املركزي  الصندوق  قام  وقد 
980,000 دوالر أمريكي لصالح مشروعات متصلة باألزمة، كما أطلقت 
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة وصندوق األمم املتحدة للسكان 
ومنظمة الصحة العاملية تدخالت إنسانية. ووفرت املشروعات الدعم 
الالزم للحاجات املعيشية واألمن الغذائي للمزراعني املهاجرين والرعاة 
الطارئة  التوليدية  الرعاية  ذلك  في  مبا  اإلجنابية،  الصحة  وخدمات 
لإلمدادات  الطارىء  والتعويض  واالجتماعية،  النفسية  واخلدمات 

واللوازم الطبية للالجئني الفلسطينيني.   

تنسيق  مكتب  وبقيادة  املتحدة  لألمم  تابعة  إنسانية  بعثة  وقامت 
آب/  25 إلى   20 من  الفترة  في  لسوريا  بزيارة  اإلنسانية  الشؤون 

العام  اإلنساني  الوضع  الرئيسي تقييم نطاق  أغسطس كان هدفها 
وحتديد أي احتياجات من املمكن تلبيتها من خالل تدابير إنسانية دولية 
أن  ميكن  في سوريا  اإلنساني  الوضع  أن  إلى  البعثة  وانتهت  وعاجلة. 
يوصف بأن هناك بعض مواطن االحتياج  إال أن ما استخلصته ال يشير 
إلى وجود أزمة إنسانية في جميع أنحاء سوريا حتتاج بشكل عاجل إلى 

مساعدات دولية.  

النطاق  محدودة  االحتجاجات  بدت  أيلول/سبتمبر،  شهر  وخالل 
في  جاء  ملا  وفقا  ولكن  نسبيا،  محددة  أماكن  في  انطلقت  حيث 
»إيرين«  اإلنسانية  والتحليالت  األنباء  شبكة  مؤخرا  نشرته  مقال 
ناشط  قال  بينما  يتزايد.  أهلية  حرب  نشوب  خطر  أن  محللون  يقول 
حلقوق  السوري  املرصد  في  يعمل  اإلنسان  حقوق  مجال  في  سوري 

السيد جورج شاربتيه

أن  »إيرين«  األنباء  لشبكة  املتحدة  باململكة  مقره  الواقع  اإلنسان 
املساملة«.  ثورتهم  طبيعة  على  للحفاظ  مضنياً  جهداً  تبذل   الناس 

لقراءة التحليل بالكامل، أنظر :

   http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=93842

مقتل 10 أشخاص في فيضانات اجلزائر

تسببت األمطار الطوفانية التي ضربت البالد مساء يوم 1 تشرين 
واصابة  أشخاص   10 بحياة  أودت  وسيول  فيضانات  في  األول/أكتوبر 
اجلزائرية  العاصمة  غرب  تقع جنوب  التي  البيض  منطقة  في  املئات 

وتبعد عنها 700 كم.

تقديرات  إال  هو  ما  التعداد  هذا  أن  إلى  احلكومية  التقارير  وتشير 
مبدئية فيما ال يزال الكثيرون في تعداد املفقودين. وقد أحدثت السيول 
املنازل  بينها  من  واخلاصة  العامة  التحتية  بالبنية  كبيرة  خسائر 
وأغلقت  الفيضانات  جراء  من  مدرسة   82 وتأثرت  والكباري.  والطرق 
لبضعة أيام، بينما مت حتويل املباني العامة إلى مستشفيات ميدانية 
لعالج املصابني. وقد تصل قيمة اخلسائر الناجمة عن الفيضانات إلى 

املاليني من الدوالرات. 

دوالر  مليون   17,6 مينح  املتحدة  لألمم  اإلنساني  الصندوق 
لصالح املتضررين من الفيضانات في باكستان   

خصص الصندوق املركزي ملواجهة الطوارىء مبلغ 17,6 مليون دوالر 
األسر  من  لآلالف  الصحية  والرعاية  واألغذية  املياه  لتوفير  أمريكي 

املتضررة من الفيضانات في باكستان. 

وقال املنسق اإلنساني تيمو باكاال في نشرة صحفية »نحن ممتنون 
الطوارىء،  ملواجهة  املركزي  الصندوق  منحه  الذي  الفوري  للتمويل 
املتحدة.  األمم  التي خصصتها  اإلغاثة  نفاذ مخزونات  خاصة مع قرب 
ومينح هذا )التمويل( وكاالت األمم املتحدة موارد مرنة ملواصلة املساعدة 

في انقاذ األرواح«.

تقيم مبخيمات  التي  احتياجا  األكثر  األسر  املساعدات  وتستهدف 
مؤقتة في أقاليم السند )جنوب باكستان( الثمانية األشد تضررا من 
الفيضانات. والكثير منهم لم يتعافى بعد من جراء فيضانات 2010 
أن تقوم مجموعة  القياسية. ومن اخملطط  األرقام  التي حطمت كل 
من وكاالت األمم املتحدة وتلك التابعة لها بتسليم املساعدات لدعم 
جهود اإلغاثة والتعافي التي تقودها احلكومة الباكستانية. وتشمل 

- )CERF(  الصندوق اإلنساني لألمم املتحدة

الواليات املتحدة األمريكية -

اليابان -

اململكة املتحدة -

عدة أطراف -

األموال غير اخملصصة -

منظمات األمم املتحدة -

 استراليا -

اخرين -

%83.7

%16.3 356 مليون
 دوالر أمريكي

النداءاإلنساني لفيضانات باكستان يعاني من نقص التمويل
املانحة قد استجابت  ولكن بعض اجلهات 

التمويل

التمويل من

النقص في التمويل
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الطارئة  اإليواء  ومواد  الطارئة  األولية  الصحية  الرعاية  املساعدات 
واملواد الغذائية وغير الغذائية والدعم اخلاص بالزراعة واحليوانات احلية. 

ووفقا للسيد جون جينج، مدير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 
ملواجهة  املركزي  الصندوق  من  اخملصص  الدعم  هذا  فإن  للعمليات، 
عام  فيضانات  مواجهة  لصالح  قدم  فردي  تبرع  أكبر  ميثل  الطوارىء 
2011 في باكستان. وقال أن هذا النداء تلقى 16% فقط من مبلغ 357 
مليون دوالر املطلوب لتخفيف معاناة املنكوبني وإلنقاذ األرواح بشكل 
عاجل. وأضاف أن األسر املتضررة في صراع من أجل البقاء وشدد على 

وجود حاجة إلى املزيد اآلن.

لصالح  اإلنساني  النداء  شهده  الذي  البطء  من  الرغم  على 
فانه سرعان  البداية،  باكستان في  مواجهة فيضانات عام 2011 في 
وهي  مساعدات  تقدمي  في  املانحني  من  عدد  وبدأ  سرعة  اكتسب  ما 
http://pakresponse.info أيضا  أنظر  أعاله.  اجلرافيك  في  واردة 

اليمن على حافة الكارثة

عن  نقال  »إيرين«  اإلنسانية  األنباء  شبكة  نشرة  في  جاء  ملا  وفقا 
كارثة  حافة  على  اآلن  أصبح  اليمن  فإن  اإلنسانية  اإلغاثة  عاملي 
إنسانية ويعاني تزايدا في االحتياجات يصاحبه املزيد من التعقيدات 

والعراقيل في تسليم املساعدات. 

ويزيد  العربي.  العالم  منطقة  في  فقرا  البالد  أشد  اليمن  ويعتبر 
انفصالية  وحركة  الشمال  في  متمردة  حركة  وجود  سوءا  األمر 
البالد.  من  مختلفة  أنحاء  في  للقاعدة  تابعة  وعناصر  اجلنوب  في 
القمع  حمالت  ظل  في  احلافة  من  أكبر  بقدر  البالد  تقترب  واآلن، 
املدن  في  اندلعت  التي  بالدميوقراطية  املنادية  لإلحتجاجات  العنيفة 
الرئيسية في البالد وأزمة نقص الوقود وارتفاع أسعار املواد الغذائية. 
املشاكل  حتويل  في  املعوقات  تلك  وتداخل  تشابك  تسبب  وقد 
اخلطورة.  وشديدة  حادة  مشاكل  إلى  التغذية  سوء  مثل   املزمنة 
التالي:  املوقع  على  اليمن  في  لألوضاع  الكامل  التحليل   أنظر 
http://www.irinnews.org

البحرين تعيد النظر في األحكام الصارمة بحق أطباء

النظر في  اعادة  بقرار  بان كي مون  املتحدة  العام لألمم  رحب األمني 
محاكمة بعض األطباء البحرنيني بعد أن أدانتهم محكمة عسكرية 
على خلفية اشتراكهم في املظاهرات املنادية بالدميوقراطية في وقت 

سابق من العالم احلالي.  

وكانت محكمة بحرانية في أواخر شهر أيلول/سبتمبر قد أصدرت 
سنوات  ثالث  بني  تتراوح  ملدد  وممرضني  أطباء  بحق  بالسجن  أحكاما 
مون  كي  بان  من  كل  أعرب  السياق،  هذا  وفي  احلياه.  مدى  والسجن 
الصحة  ومنظمة  اإلنسان  حلقوق  السامي  املتحدة  األمم  ومفوض 

العاملية عن قلقهم البالغ بشأن صرامة تلك األحكام. 

في شباط/فبراير، بدأ اآلالف من البحرنيني في اخلروج في مظاهرات 
يومية في العاصمة املنامة للتنديد بالفساد والقمع السياسي وعدم 
مدعومة  األمن،  قوات  وقامت  واسع.  نطاق  على  امللموسة  املساواة 
بعض  أن  غير  املتظاهرين  بتفريق  اجملاورة،  اخلليج  بلدان  من  بقوات 
واملتظاهرين  األمن  قوات  بني  تتواصل  الزالت  املتفرقة  األشتباكات 

املطالبني بالدميوقراطية في البالد.    

إعادة تنفيذ مشروع إلسكان الالجئني الفلسطينيني في رفح 

ملزيد من املعلومات يرجى االتصال:

 يانز الرك ,مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية-  أوتشا القاهرة ,

0020 1095 558 662

 laerke@un.org 

سيضم مشروع إعادة إسكان رفح 1485 وحدة سكنية ومنشآت مختلفة
- غزة  الصورة من: األونروا 

ما بني عام 2000 و2008،  فقدت حوالي 3400 عائلة منزلها في 
لقوات  العسكرية  العمليات  نتيجة  شخص(   30,000( غزة  قطاع 
الدفاع اإلسرائيلية أثناء اإلنتفاضة الثانية. وفي رفح وحدها، تضرر 

أكثر من 16,000 شخص. 

التحتية  بالبنية  اخلسائر  من  مزيد  إحلاق  أو  تدمير  تسبب  وقد 
العامة واخلاصة في زيادة األوضاع صعوبة، مبا في ذلك مخيمات إيواء 
احلصار  وحال  غزة.  في   2009-2008 حرب  أثناء  الالجئني  من  اآلالف 
التعمير  إعادة  جهود  إمتام  دون   2007 حزيران/يونيو  منذ  املفروض 

وظلت غزة في حالة إغالق محكم ومستمر. 

قد  كانت  الذي  برفح  اإلسكان  إعادة  مبشروع  العمل  توقف 
أطلقته في عام 2005 وكالة االمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني 
ثالث  على  تزيد  ملدة   – االونروا   – االدنى  الشرق  في  الفلسطينني 
سنوات. وأعيد البدء في تنفيذه عقب اإلعالن في متوز/يوليو من هذا 
العام عن انفراج نسبي للحصار اإلسرائيلي.  واملشروع مقام على 
متويله  وسيتم  أمريكي  دوالر  مليون   91,5 تكلفته  وتبلغ  مرحلتني 
حصريا من جانب احلكومة السعودية من خالل الصندوق السعودي 

للتنمية. 

ومنشآت  سكنية  وحدة   1485 املشروع  سيضم  عام،  وبشكل 
تشمل ست مدارس ومرافق للخدمات الصحية واإلجتماعية وطرق 
بالوحدات  العمل  اآلن  وبنية حتتية كهربائية. وجارى  وصرف صحي 
السكنية الـ 752 األولى ومن اخملطط االنتهاء من املرحلة األولى من 

املشروع مع نهاية شباط/فبراير 2012. 

وكانت عائالت الجئة كثيرة قد أجبرت على اإلنتظار سنوات إلى 
وعانت من ظروف  تدمير منازلهم  توفير سكن لهم عقب  يتم  أن 
إلى  البناء  مواد  استيراد  لتوقف  نتيجة  املستوى  دون  معيشية 
على  كبير  إيجابي  أثر  للمشروع  يكون  أن  املتوقع  ومن  غزة.  داخل 
حسن معيشة ورفاهية هذه العائالت التي تعاني حاليا من ظروف 

معيشية بدائية وغير صحية.       


