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  في هذا العدد
العامة اخلدمات  على  يؤثران  الوقود  ونقص  الكهرباء  انقطاع  اليمن:   2 رقم   الصفحة 

الكوارث مخاطر  من  للحد  املتقدمة  العمرانية  اإلستراتيجية  رقم3   الصفحة 
اخلليج دول  في 

للكوارث  لتأهب  ا بتحسني  توصي  العاملية  الصحة  منظمة   3 رقم  الصفحة 
كازاخستان في 

قرب  اخمليمات  بعض  بإدارة  التركي،  األحمر  الهالل  مع  بالتنسيق 
احلدود. وفي 18 حزيران/يونيو، أكدت بعثة دعم تابعة لألمم املتحدة دعتها 
حكومة تركيا أن إحتياجات النازحني – مبا فيها احلماية – يتم اإلستجابة 
لها من قبل االسلطات التركية وأشادت بسياسة تركيا لفتح احلدود 

أمام السوريني.

الذين  السوريني  عدد  حول  متضاربة  تقارير  هناك  كانت  لبنان،  وفي 
عبروا إلى اجلزء الشمالي الشرقي من البالد أثناء الفترة العصيبة من 
بلغ عدد  للتقديرات فقد  ووفقا  إلى 25 حزيران/يونيو.   األحداث من 24 
بعض  أن  غير  واألطفال  النساء  من  معظمهم  و1000   500 النازحني  
لإلعتناء  الحقا  ديارهم  إلى  النازحني  معظم  عودة  إلى  أشارت  التقاير 

بحقولهم. 

أكثر من 20 منظمة غير حكومية دولية تعمل في ليبيا 

األجزاء  في  تصاعدت  قد  القتال  حدة  أن  ليبيا  أوتشا  مكتب  أفاد 
أجزاء  ليبيا مع نهاية حزيران/يونيو، مبا في ذلك  الغربية من  الشمالية 
من جبل نفوسة ولم يتم على نحو فوري حتديد أي إحتياجات إنسانية 

لم يستجاب لها نتيجة لهذا القتال. 

داخل  تعمل  حكومية  غير  دولية  منظمة   20 من  أكثر  اآلن  وهناك 
اآلراضي الليبية مبا في ذلك على األقل سبعة منظمات أممية أو تابعة 
لها فضال عن اللجنة الدولية للصليب ااألحمر والهالل األحمر الليبي. 
ومقار معظم هذه املنظمات في املناطق التي تسيطر عليها املعارضة. 
وعالوة على ذلك، تقوم مجموعة عريضة من املعنيني باإلغاثة اإلنسانية 

بتوفير مساعدات للمتضررين داخل البالد. 

املتضررين،  السكان  إلى  املساعدات  بعض  وصول  من  الرغم  وعلى 
غير  األمنية  األوضاع  بسبب  والوصول  احلركة  على  القيود  تستمر 
أنحاء  مختلف  في  والتقييمات  اإلنسانية  العمليات  عرقلة  املستقرة 
ليبيا، ال سيما في اجلزء الشمالي الغربي من البالد. ومع ذلك، تستطيع 
املنظمات غير احلكومية الوصول إلى أجزاء من جبل نفوسة عن طريق 

املعبر احلدودي الذهبية/وزان إلى تونس. 

http://northafrica.humanitarianresponse.info

سوريا: اضطرابات عنيفة ونزوح عبر احلدود 

تواصلت أعمال العنف ضد املتظاهرين في سوريا خالل حزيران/يونيو 
مع  للحدود  متاخمة  مناطق  في  العسكرية  العمليات  استمرار  مع 
لبنان وتركيا مما نتج عنها املزيد من عمليات النزوح وتقارير عن انتهاكات 
حلقوق اإلنسان. وواصلت الوكاالت اإلنسانية اإلعراب عن قلقها املتزايد 
جتاه األوضاع داخل البالد  كما طالبت بالوصول الفوري للقيام بتقييم 

مستقل معني باملناطق املتضررة. 

وفي 21 حزيران/يونيو، حصل رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر 
السيد جيكوب كلينبرجر أثناء مباحثاته مع رئيس وزراء سوريا السيد 
شفهي  إلتزام  على  املعلم  وليد  السيد  خارجيتها  ووزير  سفر  عادل 

بتعزيز ودعم عملية الوصول.

وفي 20 حزيران/يونيو، ألقى الرئيس بشار األسد خطابه الثالث منذ 
زمنية  دون حتديد مدة  باإلصالحات  إلتزامه  وأكد فيه  التظاهرات  بداية 
واضحة وشدد على عدم إمكانية القيام بإصالحات في أجواء فوضوية. 
لها  واملعارضني  للحكومة  املوالني  بني  اشتباكات  اخلطاب  أعقب  وقد 

أودت بحياة عدد من األشخاص. 

الواليات  رئيسية  بصورة  ضغوطه،  ممارسة  الدولي  اجملتمع  وواصل 
املتحدة وتركيا، من أجل حث الرئيس بشار األسد عقب إلقائه خطابه 

الثالث على اإللتزام بجدول زمني خاص باإلصالح. 

وكان عدد السوريني النازحني عبر احلدود إلى مقاطعة هاتاي بتركيا 
قد وصل إلى ذروته يوم 24 حزيران مع وصول 11,739  نازح سوري، غير أن 
عدد العائدين إلى سوريا بدأ يتزايد على نحو طفيف مع نهاية الشهر 

احلالي. وتقوم السلطات التركية، 

بتركيا ألتينوزو  بزيارة خمليمات في  املتحدة  لألمم  تابعة  بعثة دعم  18 حزيران/يونيو، قامت   في 
 والتي تبعد 20 كليومترا عن احلدود مع سوريا )أعلى الصفحة( وقرية بونيوجون وتقع على بعد
)أسفل الصفحة(. وعقب الزيارة، قالت السيدة كارول باتشلور 1 كيلومتر من احلدود   حوالي 
 منسق األمم املتحدة املقيم باإلنابة أن »السلطات قامت بدور رائع في حتديد اإلحتياجات وتلبيتها
النفسي والدعم  واحلماية  الصحية  واملرافق  واملياه  والطعام  والصحة  اإليواء  يخص   فيما 

        jl/واإلجتماعي«. الصورة: أوتشا روميناكا
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املطالبة  على  ومساعدتهم  اإلكراه  أو  العنف  عن  الناجم  والنفسي 
بحقوقهم والتعافي من سوء املعاملة.

والفرنسية  واالسبانية  بالروسية  أيضاً  اجلديد  اسفير  دليل  ويتوفر 
www.irinnews.org .واألملانية

مخاطر  من  للحد  املتقدمة  العمرانية  اإلستراتيجية 
الكوارث في دول اخلليج

األحياء وسلطات  لشؤون  الوزرات  ممثلي  من   25 من  أكثر  تعريف  مت 
إدارة الكوارث ومسؤولني آخرين من مدن منطقة اخلليج بإستراتيجية 
احلد من مخاطر الكوراث من خالل ورشة أقيمت في الكويت من 16-14 

حزيران/يونيو.

الدولية واإلقليمية – مبا  وتعرف املشاركون على األطر والسياسات 
من  للحد  الدولية  الطريق  خريطة  وهي  هيوجو  عمل  إطار  ذلك  في 
اخملاطر  وتقييم  بتحديد  املعنية  واآلليات   – الكوارث  وأضرار  مخاطر 
ونقاط الضعف وطرق دمج احلد من مخاطر الكوارث والتأهب لها داخل 

اإلستراتيجيات احلضرية. 

للحد  الدولية  لإلستراتيجية  املتحدة  األمم  برنامج  الورشة  نظم 
من الكوارث )UNISDR( وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 
بالتعاون مع  بالكويت  اإلمنائي  املتحدة  األمم  وبرنامج     )UNHABITAT(
مبادرة تعزيز القدرات للحد من الكوارث )CADRI(  واجلمعية الدولية 
تعزيز  هو  الورشة  من  والهدف   .  )ISOCARP( واملناطق  املدن  خملططي 
مخاطر  من  احلد  وسياسات  بتوجهات  املعنية  األطراف  ومعرفة  وعي 
بالتحديات  اإلدراك  رفع  مع  العمراني،  التخطيط  إطار  في  الكوارث 
واخملاطر املتزايدة التي يطرحها التغير املناخي على املدن بدول اخلليج 

العربي. 

املأهولة  العالم  مدن  أقدم  من  عددا  العربية  املنطقة  وتضم 
وفي  السواحل  مبحاذاة  تقليدي  نحو  على  أقيمت  والتي  بالسكان 
مناطق بها كثافة سكانية عالية. ويأتي النهج العمراني السريع الذي 
تشهده املنطقة العربية نتيجة للنمو السكاني والهجرة من الريف 

اليمن: انقطاع الكهرباء ونقص الوقود يؤثران على اخلدمات 
العامة

ال تزال األوضاع في اليمن تشهد تدهورا مستمرا نتيجة للصراعات 
الوقود  ونقص  الكهربائي  التيار  وانقطاع  السياسية.  واالضطرابات 
أصبحا يؤثران سلبا على اخلدمات العامة مثل الرعاية الصحية وتوفير 

املياه، بينما عاودت أسعار بعض السلع إرتفاعها. 

وأرتفعت أسعار املياه من ثالثة إلى سبعة أضعاف السعر السابق 
ضخها  يتم  املياه  من  باملائة   50 نحو  أن  حيث  احلي/احملافظة  حسب 
باستخدام مولدات تعمل بالوقود. وقد أجبرت بعض منشآت الرعاية 
نقص  بسبب  عملياتها  تخفيض  أو  أبوابها  إغالق  على  الصحية 

الكهرباء أو الوقود الكافي لتشغيل املولدات اخلاصة بها. 

والتي  البالد  شمال  في  الواقعة  احلجة  مبحافظة  حرض  حي  وفي 
أزمة  بلغت  داخليا،  النازحني  لألشخاص  مخيمات  عدة  تستضيف 
نقص الوقود  ذروتها. وتأثرت املياه والصرف الصحي ومنشآت الرعاية 

الصحية سلبا نظرا إلعتماد هذه املرافق على الوقود في عملياتها. 

ويضيف إرتفاع أسعار املواد الغذائية مزيدا من الضغوط على البالد 
التي تعاني بالفعل من انعدام األمن الغذائي، و يشهد اليمن مستويات 
مرتفعة للغاية من سوء التغذية حيث يعاني نصف أطفاله من سوء 

التغذية وقد يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء إلى تفاقم املشكلة.    

من  مزيدا  تشهد  اليمن  في  واألمنية  السياسية  األوضاع  وظلت 
التدهور خالل حزيران/يونيو حيث تواصلت التظاهرات املوالية للرئيس 
عبد اهلل صالح واملناهضة له في مختلف احملافظات وأشارت التقارير 
وقوات  املسلحني  القبائل  رجال  بني  متقطعة  اشتباكات  وقوع  إلى 
األمن.  وجنم عن الصراع الدائر في زجنبار مبحافظة أبيني بني قوات األمن 
وما يوصفوا باملقاتلني اجلهاديني نزوح ما يقدر بــ 45,000 شخص.  وفي 
العاصمة صنعاء، ال يزال إتفاق هش لوقف إطالق النار قائما بني قوات 
األمن وامليليشيا القبلية للشيخ األحمر عقب اإلشتباكات التي أدت 

إلى نزوح نحو 2,202 شخص. 

  النسخة العربية املعدلة من »دليل اسفير«  متوفرة اآلن 
باللغة العربية

الذي   ،2011 اسفير«  »دليل  من  املعدلة  العربية  النسخة  إطالق  مت 
يحدد أفضل املمارسات في مجال تقدمي املساعدات اإلنسانية، يوم 23 

حزيران/ يونيو في أبوظبي.  

قال سلطان الشامسي، املدير التنفيذي ملكتب تنسيق املساعدات 
املهم  »من  أنه  اإلطالق  حفل  في  متحدثا  اإلمارات،  لدولة  اخلارجية 
بالنسبة للمنظمات العربية تطبيق املعايير الدنيا املتفق عليها في 
]العرب[  اإلغاثة  »عمال  أن  وأوضح  بها.  تقوم  التي  اإلغاثة  عمليات 
بحاجة إلى أن يكونوا على وعي باآلليات لتوصيل املساعدات واخلضوع 

للمساءلة وفقاً لهذه املعايير املتفق عليها دولياً«.

التي  األساسية  املبادئ  يصف  الذي  اإلنساني،  امليثاق  ويشمل 
حتكم العمل اإلنساني، حجر الزاوية لدليل »اسفير«. وتشمل املبادئ 
وضمان  االستجابة  بسبب  للخطر  الناس  تعريض  جتنب  األساسية 
اجلسدي  األذى  من  وحمايتهم  نزيهة  مساعدات  على  حصولهم 

منسق اإلغاثة الطارئة فاليري أموس: “اننا نشارك في التصميم على حتسني األحوال 
املعيشية للشعوب املتضررة من الكوارث اإلنسانية”. صورة من األمم املتحدة

أدى النهج العمراني السريع في املدن الساحلية مثل مدينة الكويت إلى رفع مستويات 
اخملاطر ومواطن الضعف الناجتة عن التغير املناخي. الكويت: تصوير: إيكاروس جويت. 

UNISDR: www.unisdr.org 
    ISOCARP: www.isocarp.org 
    CADRI: www.cadri.net
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إلى املدينة والبحث عن فرص إقتصادية – غير أن هذا النمو السكاني 
يواجهه حتدي متمثل في موارد غير متوازنة ومواطن ضعف  احلضري 
ومخاطر متزايدة من التغير املناخي. وإلى يومنا هذا، لم يخصص سوى 
قدر محدود من القدرات واملوارد إلدماج احلد من اخملاطر ضمن التخطيط 

احلضري.    

منظمة الصحة العاملية توصي بتحسني التأهب للكوارث 
في كازاخستان

املكتب  عن  الصادر  جديدة  لكوارث  التأهب  تقييم  تقرير  انتهى 
النظام  أن  إلى  العاملية  الصحة  منظمة  من  املنبثق  ألوربا  اإلقليمي 
الصحي لكازاخستان يعاني من نقص املوارد والقدرات البشرية إلدارة 

أزمة صحية كبيرة احلجم. 

مع  للتعامل  القائمة  التدابير  يقيم  بعد  ينشر  لم  الذي  والتقرير 
وتخفيف  لتجنب  املطروحة  املبادرات  في  وينظر  اخملتلفة  األزمات 
اخملاطر كما يطرح توصيات بشأن تعزيز قدرات التأهب الكلية للنظام 

الصحي.

ويقر التقرير أنه في اعقاب حصولها على اإلستقالل في كانون األول/
ديسمبر 1991، اعادت كازاخستان على نحو ملحوظ تشكيل نظامها 
الصحي وقامت بإدماج اإلستعداد للطوارىء واحلد من اخملاطر. وانتهى 
الصحية  الطوارىء  مع  التعامل  ميكنها  كازاخستان  أن  إلى  التقرير 

الصغيرة واملتوسطة احلجم.  

غير أن التقرير يشدد على أن املستوى الكلي للتأهب لألزمات بحاجة 
مبواجهة  املبادرة  بالبالد  الصحة  وزارة  على  ويتعني  تعزيزه  يتم  أن  إلى 
توصي  أولى،  وكخطوة  البشرية.  واملوارد  األزمات  إدارة  في  الثغرات 
العاملني  لقدارت  شاملة  مراجعة  بإجراء  العاملية  الصحة  منظمة 
بالقطاع الصحي في مجاالت التأهب واإلستجابة لألزمات الصحية. 

التعافي  وعالوة على ذلك، يجب أن حتظى قدرة املستشفيات على 
يخطط  ثم،  ومن  القصوى.  باألولوية  سالمتها  وتأمني  الكوارث  من 
املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية  لتنظيم ورشة نهاية متوز/

تقييمات  من  املزيد  يعقبها  املستشفيات،  مبادرة سالمة  يوليو حول 
األخطار بعدد من املستشفيات اخملتارة. 

 )2011-  2010( سنتني  ميتد  للتعاون  اتفاق  اطار  في  التقييم  ويأتي 
العاملية وحكومة كازاخستان.  بني املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة 
وتساعد املنظمة  كازاخستان على وضع برنامج للتأهب واالستجابة 

للكوارث لصالح القطاع الصحي الوطني.     

ملزيد من املعلومات يرجى االتصال:

 يانز الرك ,مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية-  أوتشا القاهرة ,

0020 195 558 662

 laerke@un.org 


