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  في هذا العدد
الفيضانات من  لإلغاثة  التمويل  نقص  تعاني  باكستان   2 رقم  الصفحة 

سوريا  في   3,500 تتجاوز  القتلى  حصيلة  املتحدة:  األمم  الصفحة رقم 2  

ليبيا في  خطيرا  تهديدا  متثل  املتفجرات  من  احلرب  مخلفات   3 رقم  الصفحة 

طاجيكستان في  الكوارث  من  للحد  العاملي  اليوم   4 رقم  الصفحة 

واإلجتماعي ملراكز إقليم فان ومقاطعة أرجيش. وفي هذا السياق، قام 
املكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى التابع 
ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا روميناكا( بإيفاد 

مستشاره اخملتص بإلستجابة للكوارث لدعم هذه العملية.  

مت تقدمي مواد غذائية بواسطة مانحني مختلفني، مبا في ذلك أقاليم 
وجبات  توفير  عملية  تتواصل  تشرين/نوفمبر،   3 ومنذ  لفان.  مجاورة 
اإلفطار والغذاء والعشاء لعدد 18,360 مستفيد. وعالوة على ذلك، يتم 
األحمر  الهالل  مركبات  الساخنة من خالل  واملشروبات  الوجبات  توفير 
في  ولعامليها  اخمليمات  فيها  شيدت  التي  املدن  في  املتنقلة  التركي 
امليدان. وأوصت وزارة الصحة سكان املناطق التي ضربتها الزالزل بشرب 
بني  باإلسهال  أصيبت  عديدة  حاالت  رصد  مت  حيث  فقط  املعبأة  املياه 

السكان املتضررين. 

حني  في  الثاني/نوفمبر،  تشرين   14 إلى  املدارس  إغالق  ويتواصل 
ستغلق جامعة فان حتى شهر كانون الثاني/يناير 2012. ووفقا للتقارير 
التعليم  وزارة  وقامت  الزلزال.  جراء  74 معلم حتفهم  لقى  اإلعالمية، 
بتعيني 800 معلم جديد في املنطقة لتجنب حدوث خلل في العملية 

التعليمية هناك. 

دوالر  يوازي 9.1 مليون  التركية مساعدات طارئة مبا  ووفرت احلكومة 
وأطلقت  الطارئة.  فان بهدف اإلستجابة لإلحتياجات  أمريكي حملافظة 
دوالر  أكثر من 67 مليون  إغاثة وطنية جمعت خاللها  احلكومة حملة 
مبا في ذلك مبلغ 50 مليون دوالر تبرعت به اململكة العربية السعودية.  

www.un.org.tr - www.afad.gov.tr

600 قتيال و4,100 جريح في زلزال تركيا 

مدن من منازل امليفالنا سابقة التجهيز شيدت لتوفير املأوى للناجني من الزلزال
)HuMA( صورة من: اإلغاثة الطبية اإلنسانية

ضرب  الذى  األول/أكتوبر  تشرين   23 زلزال  ضحايا  حصيلة  إرتفعت 
 188 إنقاذ  مت  فيما  قتيال   600 من  أكثر  إلى  تركيا  في شرق  فان  اقليم 
أوائل  في  التركية  احلكومة  بحسب  األنقاض  حتت  من  أحياء  شخصا 
تشرين الثاني/نوفمبر. وأصيب ما يزيد عن 4,100 شخص بجروح. وكانت 
بينما  املنكوب،  اإلقليم  انتهت في وسط  قد  واإلنقاذ  البحث  عمليات 
تواصل احلكومة وبعض وكاالت اإلغاثة الدولية اإلستجابة إلحتياجات 
ريختر  مقياس  على   7,2 بقوة  اإلقليم  ضرب  الذي  الزلزال  من  الناجني 

وأسفر عن حدوث أكثر من 2,337 تابعة زلزالية. 

املتضررين  السكان  لصالح  الوطنية  اإلغاثة  مساعدات  وشهدت 
ارتفاعا متواصال منذ بداية األزمة ومت إنشاء مراكز للتنسيق واإلمدادات 
ملا  ووفقا  الدولية.  املطارات  من  وعدد  وإرزوروم  فان  في  اللوجيستية 
استكمال  جرى  فإنه  املالية،  املتابعة  خلدمة  املانحة  البلدان  أوردته 
عملية اإلغاثة من خالل دعم إنساني دولي بلغ حوالي 19 مليون دوالر 
أمريكي. وطلبت احلكومة التركية مساعدات دولية فقط فيما يتعلق 
بتوفير خيام ومنازل وحاويات سابقة التجهيز، كما طلبت في مرحلة 
الحقة دعما فنيا في مجال األنشطة املعنوية واإلجتماعية للسكان 

املتضررين. 

وشيدت خمس مدن من اخمليمات ومدينتني من منازل امليفالنا سابقة 
 27,496 التركي  األحمر  الهالل  أرسل  كما  الصورة(.  )أنظر  التجهيز 
خيمة وبطاطني وحقائب للنوم ومدافىء. وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر، 
كان الهالل األحمر التركي قد وفر لوازم إيوائية لعدد 137,514 مستفيد. 

للصحة  السريع  للتقييم  خطة  وضع  من  الصحة  وزارة  وإنتهت 
التركية  الصحة  سلطات  وتتولى  الالزمة.  العمل  وخطة  العامة 
عمليات ما بعد اإلنقاذ ولم تطلب أي دعم دولي محدد. وتقوم منظمة 
بالتنسيق  للهجرة  الدولية  واملنظمة  واليونيسيف  العاملية  الصحة 
التركية بهدف تقدمي دعم معنوي واجتماعي للسكان  السلطات  مع 
املعنوي  الدعم  خدمات  التركي  األحمر  الهالل  يقدم  بينما  املتضررين 

عاملون إغاثة دولية يكملون استجابة احلكومة التركية للزلزال.
 HuMA :صورة من 
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ذلك  في  مبا  الدولية  اإلغاثة  ووكاالت  املتحدة  األمم  وكاالت  حذرت 
و«كير«  تشيلدرن(  ذي  )سيف  األطفال«  »أنقذوا  ومنظمات  أوكسفام 
ووكالة التنمية والتطوير التقني )أكتيد( في بيان عام من أن النقص 
احلاد في  املوارد املالية  يهدد جهود اإلغاثة التي يستفيد منها أكثر من 

5 مليون متضرر من الفيضانات في إقليم السند، جنوب باكستان. 

باملساعدات  املعنية  برامجها  تقليل  إلى  أوكسفام  تضطر  وقد 
 3.9 نحو  حرمان  يعني  مما  األول/ديسمبر،  كانون  نهاية  مع  الغذائية 
من  إليهم  للوصول  خططت  قد  املنظمة  كانت  شخص  مليون 
املساعدات. وفي الوقت نفسه، لم تنجح منظمة »أنقذوا األطفال« إال 
في جمع 35% فقط من مناشدتها العاملية املوجهة لفيضانات السند، 
في حني تواجه منظمة »كير« عجزا حادا يصل إلى 91% من مطالبها 

التمويلية. 

إلى  بحاجة  شخص  مليون   3 حوالي  هناك  للتقديرات،  ووفقا 
مساعدات غذائية عاجلة، في حني يزداد خطر تفشي األمراض وانتشار 
سوء التغذية. وأفاد وليد رؤوف، املدير القطري ملنظمة »كير« الدولية 
، فإننا  التمويلية  العملية  الذي تشهده  أنه »نظرا للعجز  بباكستان 
 150,000 الـ  من  فقط  باملائة  لعشرة  إال  الوصول  من  نتمكن  لم 
في  عاجلة  صحية  رعاية  إلى  ملحة  بحاجة  هم  الذين  املستهدفني 

املناطق التي نعمل ويعمل بها شركاؤنا احمللييون«. 

وتعاني برامج وكاالت األمم املتحدة أيضا من شح التمويل، حيث تلقت 
املناشدة اإلنسانية حتى اآلن مبلغ 96.5 مليون دوالر فقط من إجمالى 
السياق،  هذا  وفي  دوالر.   مليون   357 إلى  يصل  والذي  املطلوب  املبلغ 
»املناشدة  أن  املتحدة  األمم  بإسم  املتحدثة  وينستون،  أفادت ستيسي 
مع  التمويل  في  حادا  نقصا  تعاني  زالت  ال   2011 بفيضانات  اخلاصة 
عجز يصل إلى 73 باملائة. و ما لم يتم ضخ املزيد من التمويل، ستنفذ 
موارد اإلغاثة خالل أسابيع ، مما سيكون له أثره على قدرة وكاالت األمم 
الغذائية  واملواد  الصحي  والصرف  النظيفة  املياه  توفير  على  املتحدة 

واملأوى والرعاية الصحية املنقذة لألرواح«. 

إلى  تضطر  وقد  متويلية  أزمة  أيضا  الباكستانية  احلكومة  وتواجه 
تقليص جهودها اخلاصة باإلغاثة، مما سيزيد بدوره من حاجة املنظمات 
غير احلكومية ووكاالت اإلغاثة اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة إلى رفع 

استجابتها. 

من  تضرروا  شخص  مليون   9 من  أكثر  هناك  أن  بالذكر  واجلدير 
آب/أغسطس. كما تسببت في  البالد في  اجتاحت  التي  الفيضانات 
 26,000 وتدمير  السند  في  منزل  مليون   1.58 من  بأكثر  أضرارا  إحلاق 
أي  على  املتضررة  األسر  ارباع  ثالثة  حتصل  ولم  بلوخستان  في  منزل 
يعانون  شخص   800,000 هناك  يزال  وال  باملأوى.  خاصة  مساعدات 
التشريد بينما تضاعف املياه الراكدة من خطر تفشي حمى الضنك 
امرأة   160,000 من  أكثر  وهناك  احلادة.  الصدرية  واإللتهابات  واملالريا 

حامل بحاجة إلى خدمات طبية خالل الستة أشهر القادمة. 

األمم املتحدة: حصيلة القتلى تتجاوز 3,500 في سوريا 

القمع  حمالت  أن  املتحدة  لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  مكتب  أفاد 
ضد املتظاهرين في سوريا متضي دون توقف على الرغم من التوقيع 
على خطة اجلامعة العربية للسالم وأضاف أن حصيلة القتلى جتاوزت 

  .3,500

وقالت رافينا شامدساني، املتحدثة باسم مكتب املفوض السامي 
للشؤون اإلنسانية، »نحن قلقون للغاية بشأن املوقف وفشل احلكومة 
إراقة  بوقف  تنادي  التي  واإلقليمية  الدولية  للنداءات  االستجابة  في 

الدماء«. 

وكانت احلكومة السورية قد أعلنت اإلفراج عن 553 معتقال مبناسبة 
عيد األضحى، ولكن يظل عشرات اآلالف خلف القضبان. وعالوة على 
الثقيلة  الدبابات واألسلحة  القوات السورية استخدام  ذلك، تواصل 

في شن هجمات على املناطق السكنية في مدينة حمص. 

اإلنسانية  اإلحتياجات  من  جليوب  واستجابة  ذلك  غضون  وفي 
الغذائي،  األمن  انعدام  من  واملعاناة  الرزق  سبل  فقدان  عن  الناجتة 
أطلق برنامج األغذية العاملي عملية طارئة جديدة مببلغ 2 مليون دوالر 
أمريكي بهدف توسيع نطاق توفير املساعدات الغذائية لنحو 50,000 
مستفيد في املناطق املتضررة من اإلضطرابات وملدة ثالثة شهور، مع 
بإجمالي  فنلندا  وتبرعت  األساسية.  الغذائية  للسلع  العام  التوزيع 
الطوارئ  ملواجهة  املركزي  الصندوق  أفرج  بينما  يورو   500,000 مبلغ 
عن حوالي 800,000 دوالر لصالح املشروع. ومن املتوقع أن تبدأ عملية 

التوزيع  منتصف تشرين الثاني/نوفمبر. 

وكان الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ منذ آيار/مايو قد خصص 
اإلنسانية  األنشطة  من  لنطاق  دوالر  مليون   2.5 قدره  إضافيا  مبلغا 
األخرى في املناطق املتضررة من األزمة على أن يتم تنفيذ هذه األنشطة 
من خالل منظمة الصحة العاملية ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل 
األغذية  ومنظمة  للسكان  املتحدة  األمم  وصندوق  )األونروا(  الالجئني 
واملنظمة  )اليونيسيف(  للطفولة  املتحدة  األمم  ومنظمة  والزراعة 

الدولية للهجرة. 

العاملي  األغذية  برنامج  جنح  أولية،  وكإستجابة  سابق  وقت  في 
لتصل  العاجلة  الغذائية  املساعدات  توفير  نطاق  توسيع  في 
حلب.  بإستثناء  البالد،  محافظات  كافة  في  متضرر   22,000 إلى 
السوري.  األحمر  الهالل  مع  بالتعاون  التوزيع  بعملية  القيام   وجرى 

تاندو منطقة  في  الفيضانات  مياه  غمرته  الذي  منزله  ويتأمل  أبنائه  وسط  يقف   رجل 
اللهيار بإقليم السند. صورة من: توبا بوخاري/أوكسفام

باكستان تعاني نقص التمويل لإلغاثة من الفيضانات

www.un.org/news/
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مخلفات احلرب من املتفجرات متثل تهديدا خطيرا في ليبيا

أن  إلى  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  عن  صادر  تقرير  يشير 
في  للمدنيني  خطيرا  تهديدا  متثل  املتفجرات  من  احلرب  مخلفات 
التقنية  البعثة  نتائج  وجاءت  الليبيتني.  وليد  وبني  سرت  مدينتي 
لتؤكد  األول/أكتوبر  تشرين  آواخر  املتحدة  لألمم  التابعة  الوكاالت  بني 
ما توصل إليه التقرير املذكور حيث أفادت بأن »تطهير املدينتني  من 
والتوعية  لإلنفجار  القابلة  واألجهزة  احلرب  عن  املتخلفة  املتفجرات 
بخطر األلغام من االحتياجات امللحة للغاية نظرا إلرتفاع مستويات 

التلوث بهما واخلطر الذي ميثله أمرا كهذا على السكان«.

تزال  ال  البالد،  أنحاء  معظم  في  القتال  توقف  من  الرغم  وعلى 
وإصابة  قتل  في  منتظمة  بصفة  تتسبب  لإلنفجار  القابلة  الذخائر 
املدنيني في ليبيا. وفي سرت وبني وليد اللتني ُوجد فيهن أكبر عدد من 
الذخيرة وشهدت أشّد اآلثار اإلنسانية وطأة، أطلقت اللجنة الدولية 

للصليب األحمر حمالت لتوعية اآلهالي باخملاطر.

ومن جهته قال أحد خبراء اللجنة الدولية جي مارو إنه “كان هناك 
تبلغ  طفلة  ومنهم  سرت  في  الضحايا  من  العديد  لسقوط  تأكيد 
ثمان سنوات بُترت إحدى ذراعيها عندما كانت تلعب بعبوة ناسفة”. 
وأضاف مارو أن »هدف اللجنة الدولية الفوري هو ضمان تخفيض عدد 
القتلى واملصابني املدنيني إلى أقل مستوى«. وقد تسبب وجود نسبة 
عالية من األسلحة املنتشرة في املزارع وفي أماكن أخرى في منطقة 

زلينت وغرب مصراتة في سقوط حوالي 30 جريحا حتى اآلن”.

اليمن  في  الصحية  اخلدمات  العاملية:  الصحة  منظمة 
شبه متوقفة

تشهد األوضاع الصحية العامة في اليمن تدهورا مستمرا بحسب 
اخلدمات  وتكاد  األول/أكتوبر.  تشرين  في  العاملية  الصحة  منظمة 
إيصال  عملية  وتظل  العمل  عن  تتوقف  أن  األساسية  الصحية 
اخلدمات محدودة نظرا لإلنعدام األمني السائد وخاصة في منطقة 
اللقاحات في  وتأثرت اإلمدادات من  أبني وعمران ومحافظات صنعاء. 
املستشفيات مع إغالق 30% من منشآت اخلدمات التحصينية بسبب 

عدم انتظام اإلمدادات الصحية املبردة. 

وملواجهة بعض األمور الصحية وبهدف منع انتشار األمراض، قامت 
والسكان  العامة  الصحة  ووزارة  العاملية  الصحة  منظمة  من  كل 
والشركاء في اجملاالت الصحية بتكثيف معاجلة مصادر املياه العامة 
وتوزيع أقراص الكلور وأمالح إعادة اإلماهة الفموية في محافظة أبيان. 
احملليني  املوظفني  بتدريب  املذكورة  اجلهات  تقوم  نفسه،  الوقت  وفي 
منتجات  استخدام  حسن  على  املتضررة  املناطق  في  واملتطوعني 

الكلورين ورفع وعي اجملتمع ملنع حدوث حاالت حادة من اإلسهال. 

وقامت منظمة الصحة العاملية بتمويل مركز إلعادة اإلماهة مكون 
أجهزة  ووفرت  عدن(  )محافظة  اجلمهورية  مبستشفى  سرير   24 من 
وأدوية وإمدادات لضمان تلقي النازحني الداخليني واآلهالي املضيفني 
العالج املناسب ضد اإلسهال. وطلبت وزارة الصحة إقامة مركزا مماثال 

ملستشفى الوحدة مبحافظة حلج.  

الالجئني  وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم  وكالة  مواجهة 
)األونروا( حلالة إنعدام األمن الغذائي بقطاع غزة

الالجئون الفلسطنيون في قطاع غزة هم من الفئات األكثرعرضة 
للمخاطر من بني هؤالء الذين ترعاهم األونروا. وعلى الرغم من التقدم 
الذي مت إحرازه فيما يتعلق بنظام الدخول إلى غزة، فإن معظم سكان 
ارتفاع  مع  املساعدات  على  واالعتماد  البطالة  من  يعانون  القطاع 

معدالت الفقر بنسبة %70.   

 برنامج األونروا لتوزيع املواد الغذائية في غزة مهدد بالتوقف بسبب نقص التمويل
األونروا  صورة من 

في  دوالر   1.60 من  بأقل  تعيش  أسرة   41,000 لنحو  األونروا  وتوفر 
 81,000 لـ  و  يوميا  األساسية  احلرارية  احتياجاتها  من   %76 اليوم 
أسرة تعيش باقل من 4 دوالرات يوميا حصصا غذائية تلبي 40% من 
األسرة  متوسط  وتخصص  اليومية.  األساسية  احلرارية  احتياجاتها 
التي تعاني انعدام األمن الغذائي في غزة 61% من اجمالي نفقاتها 

لشراء الطعام. 

وملواجهة هذه األوضاع، وقعت حملة خادم احلرمني الشريفني إلغاثة 
اتفاقية  على   2011 حزيران/يونيو  في  بغزة  الفلسطيني  الشعب 
تسليم  ومت  فقيرة.  أسرة   5,600 إلطعام  كافية  غذائية  مواد  لتوفير 
إلى غزة عبر  العربية السعودية  اململكة  املرسلة من  الغذائية  املواد 
األردن بدعم من الهيئة اخليرية الهاشمية األردنية على عدة دفعات 
األول/أكتوبر.  تشرين  في  األخيرة  الدفعة  ووصلت  أيلول/يوليو.  منذ 
ويوفر التبرع لألسر الالجئة في قطاع غزة موادا غذائية أساسية مثل 

الدقيق واألرز والسكر وزيت الطعام وعدس. 

واآلن، أصبح برنامج األونروا األساسي لتوزيع املساعدات الغذائية 
تزال  ال  السعودي،  التبرع  سخاء  من  الرغم  فعلى  بالتوقف,  مهددا 
الوكالة بحاجة عاجلة إلى 10 مليون دوالر لتأمني ما يكفي من املواد 
الغذائية بحيث تتمكن األونروا من مواصلة خدماتها مع بداية العام 
اجلديد. وقد اطلقت األونروا مؤخرا مناشدة خاصة بغزة لتحقيق هذا 

الهدف. 

www.unrwa.org

http://libya.humanitarianresponse.info
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وتشا أ  - نية  النسا ا لشؤون  ا تنسيق  مكتب 
• Maadi 1182 صندوق بريد ,UN OCHA ROMENACA, +20-2-27510125 :27515016-2-20+ , فاكس  هاتف: 

اليوم العاملي للحد من الكوارث في طاجيكستان

األول/ تشرين   13 يوم  الكوراث  من  للحد  العاملي  اليوم  مبناسبة 
اكتوبر، نظمت مجموعة من األنشطة في مجال احلد من الكوارث 

مبعرفة املدارس واآلهالي والشركاء اإلنسانيني في طاجيكستان. 

احلد من  في  والشباب شركاء  »األطفال  العام  وجاء موضوع هذ 
مخاطر الكوارث« ليحدد شعار حملة التوعية الوطنية التي خاطبت 
اآلالف من األطفال وحثتهم على املشاركة في أنشطة إبداعية مثل 

مسابقات الرسم وحل الكلمات املتقاطعة وألعاب تدريبية. 

صممت  الكوارث،  من  للحد  العاملي  باليوم  االحتفال  وقبيل 
للطوارىء  واإلستجابة  الكوارث  إلدارة  دولية  وكالة  وهي   - فوكاس 
تالميذ  وتوعية  باأللوان إلختبار  وفوازير غنية  الغازا   - للمساعدات  
املدارس في اإلقليم املستقل لغورنو – باداكشان. وجلذب عدد كبير 
على  اليوم  مدار  على  عامة  إعالنية  فقرة  بث  مت  املشاهدين،  من 
الوطني بعنوان »خمس دقائق مدى احلياة: اعداد  التلفزيون  شاشة 

األسرة ملواجهة الكوارث« .

اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  نظم  دوشانبي،  العاصمة،  وفي 
. وقام اكثر  مسابقة بني تالميذ املدارس في مختلف انحاء املدينة 
يرونه ميثل  او رسم ما  التالميذ بتلوين األرصفة  من 100 من صغار 
اخطارا قد تواجهها بالدهم. وفي احلفل اخلتامي لهذه االحتفالية، 

املتحدة  األمم  برنامج  من  جوائز  على  األعمال  أفضل  مؤلفو  حصل 
الوطني  األحمر  الهالل  وجمعية  الطارئة،  املواقف  وجلنة  اإلمنائي 

واإلدارة التعليمية بدوشانبي. 

من  يجعلها  مما  للخطر،  مضاعف  خط  طاجيكستان  عبر  ومير 
وتتعرض  الزلزالية.  لألنشطة  عرضة  العالم  في  املناطق  أكثر 
األرضية  واالنهيارات  والفيضانات  للزالزل  بكثرة  طاجيكستان 

والتدفقات الطينية من جبال بامير. 

www.akdn.org/focus

ملزيد من املعلومات يرجى االتصال:

 يانز الرك ,مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية-  أوتشا القاهرة ,

 laerke@un.org 

 تالميذ املدارس في دوشانبي يرسمون على األرصفة ضمن فاعليات مسابقة رسم
 أقيمت يوم 13 تشرين األول/أكتوبر 2011 وكان موضوعها احلد من الكوراث وشملت
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