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نية إلنسا ا ر  ألخبا ا ة  نشر
يوليو/ أغسطس - متوز / آب 2011  
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نشرة األخبار اإلنسانية هي نشرة شهرية يصدرها المكتب اإلقليمي لألمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( في القاهرة، وتقدم النشرة تقارير عن األحداث اإلنسانية الرئيسية في منطقة الشرق األوسط، 

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

info, www.ochaonline.org/yemen

  في هذا العدد
في              ويتسبب  فرجانا  وادي  يضرب  زلزال  الوسطى:  آسيا  الصفحة رقم 2 

شخص  14 وفاة 

اإلنساني للعمل  العاملي  اليوم  رقم2   الصفحة 

اإلقليمي  املركز  لى  إ تنضمان  وقيرغيزستان   كازاخستان   3 رقم  الصفحة 

اخملاطر من  واحلد  للكوارث  لإلستجابة 

رشيد  السيد  ترأس  آب/أغسطس   25 إلى   20 من  الفترة  وفي 
األمم  بعثة  بجنيف  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  مدير  خاليكوف 
البعثة من ممثلي وكاالت  وتألفت  إلى سوريا.  األولى  اإلنسانية  املتحدة 
بتقييم  القيام  الزيارة كان  والغرض من  الرئيسية بسوريا  املتحدة  األمم 
مستقل للوضع اإلنساني العام . وزارت البعثة عدد من املناطق األكثر 
الكلح وبنياس  البالد مبا فيها دوما واملعضمية وحمص وتل  تضررا في 

البيضة والالذقية ودركوش وجسر الشجور ومعرة النعمان وحماة. 

متتد  النطاق  واسعة  ألزمة  سوريا  تعرض  عدم  إلى  البعثة  وانتهت 
آثارها لتشمل كافة أنحاء البالد وعدم وجود حاجة فورية لتوفير حجم 
اإلنسانية  اإلحتياجات  أن  غير  احلالي،  الوقت  في  املساعدات  من  كبير 

تشهد إزديادا تدريجيا وهناك حاجة ملحة حلماية املدنيني. 

وتعد صعوبة دخول املعتقالت من مخاوف احلماية األكثر إحلاحا. وفي 
5 أيلول/سبتمبر صرحت ألول مرة اجلنة الدولية للصليب األحمر بدخول 
رئيس  كلينبرجر،  جاكوب  زيارة  مع  هذا  وتصادف  دمشق.  في  معتقل 
اللجنة الدولية للصليب األحمر، الثانية لسوريا منذ اندالع اإلضطرابات.

احلماية، األمر األكثر إثارة للمخاوف اإلنسانية في ليبيا

في منتصف آب/أغسطس، تقدمت القوات املعارضة للحكومة في 
خضعت  قد  العاصمة  كانت  الشهر،  نهاية  ومع  طرابلس  نحو  ليبيا 
الوطني  اجمللس  انتقل  أيلول/سبتمبر،  بداية  ومع  املعارضة.  لسيطرة 
اإلنتقالي املناهض لنظام احلكم إلى طرابلس قادما من مدينة بنغازي 
الشرقية التي تعتبر مهد اإلنتفاضة الليبية. وفي الوقت نفسه، إعادت 

األمم املتحدة تأسيس وجود الوكاالت اإلنسانية. 

ولدى وصوله إلي طرابلس الواقعة في شرق ليبيا، وصف منسق األمم 
الوضع  مومتسيس،  بانوس  بليبيا،  املعني  اإلنسانية  للشئون  املتحدة 
اإلنساني في البالد بالهش، وأكد على األهمية القصوى لضمان وجود 
ليبيا ملساعدة الضعفاء ممن  املتحدة على األرض في  فوري وفعال لألمم 

تضرروا من الصراع الدائر. 

غير  املنظمات  من  والعديد  اإلنسانية  املتحدة  األمم  وكاالت  وكانت 
احلكومية قد عملت على امتداد عدة شهور من بنغازي وأيضا من مصر 
احلدود  عبر  النطاق  واسع  نزوح  من  خلفته  وما  األزمة  ملواجهة  وتونس 

اإلضطرابات املدنية املستمرة في سوريا

سوريا  لتشمل  العربي  العالم  في  الشعبية  االنتفاضات  توسعت 
)مجموعة  بطيئة«  »ثورة  إلى  وحتولت  آيار/مارس،  شهر  منتصف  في 
األزمات الدولية، 2011( ولقد خرج السوريني في احتجاجات رفعت شعار 
بالتغيير. ولكن حسب مصادر احلكومة السورية  السلمية للمطالبة 
فإن اجملموعات املسلحة والعناصر األجنبية هم املتسببني في حالة عدم 

االستقرار احلالي.

وتخلف اإلضطرابات املدنية على نحو متزايد عواقب إنسانية تشمل 
النزوح وصعوبة الوصول إلى املساعدات الطبية وعدم انتظام األنشطة 
اخملاوف  باقي  على  يطغى  الذي  األكبر  الشاغل  أن  غير  اإلقتصادية، 
املفرط  االستخدام  من  املدنيني  حلماية  امللحة  احلاجة  هو  اإلنسانية 
للقوة. ففي ظل طبيعة األزمة املمتدة، أصبحت احتياجات احلماية أكثر 

إحلاحا. 

The UN Humanitarian Mission’s itinerary in Syria. Map: OCHA 
ROMENACA
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واستجابة للكارثة قامت وحدة تنسيق اإلستجابة للكوارث، من خالل 
وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غير احلكومية الدولية وجمعية الهالل 
ولوازم  الفراش  ولوازم  اخليام  بتوفير  لقيرغيزستان،  الوطنية  األحمر 

النظافة الصحية واملياه النظيفة. 

واجلدير بالذكر أن حكومة أوزبكستان لم تتطلب أي مساعدة، غير 
ملواجهة  ألوزبكستان  دعمها  قدمت  املنطقة  في  أخرى  حكومات  أن 

عواقب الزلزال. 

ألشخاص معظمهم من العمالة املهاجرة إلى خارج ليبيا. وكان أكثر 
من 860,900 شخص قد غادروا ليبيا منذ بداية الصراع في منتصف 
هذا  من   %  45 فإن  للهجرة،  الدولية  للمنظمة  ووفقا  شباط/فبراير. 

العدد أي ما يوازي 303,000 شخص هم من مواطني دول ثالثة.

املتواصلة مكان  العنف  وحتتل مسألة حماية للمدنيني من أعمال 
وتفيد  اإلنسانيني.  الشركاء  من  والكثير  ألوتشا  بالنسبة  الصدارة 
واستهداف  انتقامية  هجومية  عمليات  بحدوث  اإلعالم  وسائل 
املتهمني  الصحراء،  جنوب  منطقة  من  األفارقة  خاصة  للمهاجرين، 
أطلقت  السياق،  وفي هذا  السابق.  النظام  بالعمل كمرتزقة لصالح 
وكاالت مثل املنظمة الدولية للهجرة نداءات عاجلة لألطراف املتحاربة 
في ليبيا حتثهم فيها على احترام القوانني اإلنسانية الدولية وضمان 
عدم وقوع أي ضرر على املهاجرين من طالبي اإليواء واحلماية. كما يعد 
األمور  من  ليبيا  أنحاء  مختلف  في  وألغام  متفجرة  غير  ذخائر  وجود 

األخرى املثيرة للمخاوف املتصلة باحلماية.

واجلدير بالذكر أن وكاالت مثل برنامج األغذية العاملي ومنظمة األمم 
املتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العاملية تقوم بالتعاون مع اجمللس 
الوطني اإلنتقالي بتوفير اإلحتياجات العاجلة من مياه ورعاية صحية 

وأدوية ومواد غذائية للمتضررين.

اليونيسيف قد وفرت ووزعت مياه  ومع نهاية آب/أغسطس، كانت 
 500,000 لنحو  للوصول  سعيها  في  بطرابلس،  للمقيمني  معبأة 
شخص على مدى أسبوعني. كما قام برنامج األغذية العاملي بإرسال 
600 طن متري من احلبوب الغذائية األساسية إلى طرابلس لتوزيعها 
على مدى شهر مبعرفة الهالل األحمر الليبي ملا يزيد عن 35,500 من 
الوطني  اجمللس  لطلب  واستجابة  والنازحني.   الصراع  من  املتضررين 
بتوفير 250,000 طن متري من  العاملي  األغذية  برنامج  قام  اإلنتقالي، 

الوقود لتغطية اإلحتياجات اإلنسانية ملدة شهر. 

وفي الوقت نفسه، وفرت منظمة الصحة العاملية األساسيات من 
األدوية واألمصال واملواد الطبية خملتلف أنحاء البالد كافة خاصة بعد 
عقب  أمريكري(،  دوالر  مليون   142( يورو  مليون   100 مبلغ  عن  اإلفراج 
من  ملزيد  ذلك.  على  املتحدة  لألمم  التابعة  العقوبات  جلنة  موافقة 

املعلومات، أنظر
http://northafrica.humanitarianresponse.info/

آسيا الوسطى: زلزال يضرب وادي فرجانا ويتسبب في وفاة 
14 شخص

وادي  رختر  مقياس  على   6,1 قوته  زلزال  ضرب  متوز/يوليو،    20 في 
قيرغيزستان  في  السكان  تضرر  إلى  أدى  مما  آسيا  وسط  في  فرجانا 
وطاجيكستان وأوزبكستان. وعلى الرغم من أن مركز الزلزال كان في 
باتكن أوبالست بقيرغيزستان، فقد كان ألوزبكستان النصيب األكبر 
من اخلسائر واألضرار حيث لقى 14 شخص مصرعهم من جراء الزلزال 

بينما أصيب العشرات من األشخاص في البالد الثالثة املذكورة. 

وقد طلبت وزارة األوضاع الطارئة في قيرغيزستان من املنسق املقيم 
لألمم املتحدة وهو يرأس وحدة تنسيق اإلستجابة للكوارث نشر فريق 
التنسيق والتقييم الطارىء والعاجل اجلنوبي. وحدد التقرير التقييمي 
الصادر عن الفريق أن هناك 7,000 شخصا على األقل قد تضرروا من 
الزلزال ودمر ما يصل إلى 1000 من األبنية في قرى قيرغيزستان اجملاورة. 

 اخلسائر بعد زلزال 20 متوز/يوليو الذي كان مركزه في باتكن أوبالست بقيرغيزستان. صورة من:
 آن مليكيان، مكتب مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

اليوم العاملي للعمل اإلنساني

قام املكتب اإلقليمي لتنسيق الشؤون اإلنسانية للشرق األوسط 
واملكتب  القاهرة  في  )روميناكا(  الوسطى  وآسيا  أفريقيا  وشمال 
باإلحتفال  أملاتي  من  الوسطى  آسيا  يغطي  الذي  لروميناكا  الفرعي 
باليوم العاملي للعمل اإلنساني 2011 في التاريخ الذي حددته اجلمعية 

العامة لألمم املتحدة لهذا اإلحتفال وهو يوم 19 آب/أغسطس. 

وعقد مؤمتر صحفي بالقاهرة يوم 21 آب/أغسطس ترأسته جهات 
الشؤون  تنسيق  مكتب  منها  اإلنساني  العمل  في  متخصصة 
األغذية  وبرنامج  اإلنسان  حلقوق  املتحدة  األمم  ومفوضية  اإلنسانية 
العاملي وهيئة إنقاذ الطفولة – مصر. ومت تسليط الضوء على األزمات 
في املنطقة – وخاصة اليمن وليبيا – كما مت توجيه اإلنتباه إلى الكارثة 
اإلنسانية في القرن األفريقي، حيث أعلن رسميا أن أجزاء واسعة من 

الصومال أصبحت مناطق مجاعة. 

السيد  قال  اإلنساني،  للعمل  العاملي  اليوم  مبناسبة  خطابه  وفي 
بان كي مون، األمني العام لألمم املتحدة أنه »ال مير عام أبدا دون حدوث 
يوجد  إلى مساعدة  بحاجة  أشخاص  يوجد  وحيثما  إنسانية.  أزمات 
أشخاص يوفرون تلك املساعدة وكثيرا ما يواجه أولئك العاملون في 
مجال األنشطة اإلنسانية أخطارا كبيرة بعيدا عن ديارهم. ويعملون 
ساعات طويلة في أصعب الظروف. وبفضل اجلهود التي يبذلونها يتم 

إنقاذ األرواح في خضم األزمات والكوارث الطبيعية«.

نكرم  اإلنسانية،  لإلغاثة  العاملي  اليوم  مبناسبة   « أنه  وأضاف 
تفانيهم.  على  ونشكرهم  املعونة  تقدمي  مجال  في  العاملني  أولئك 
وأماكن  وهايتي  أفغانستان  في  بأرواحهم  ضحوا  بالذين  نشيد  كما 
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أخرى. فقد توفي الكثيرون وتكبد آخرون خسائر خاصة في سياق تأدية 
مهامهم. ونتعهد بالقيام بكل ما ميكن لكفالة احلفاظ على سالمة 
من  لتمكينهم  العالم  في  اإلنسانية  األنشطة  مجال  في  العاملني 

القيام بعملهم األساسي«.

جاءت  التي  اإلعالم  وسائل  من  العشرات  أيضا  احلضور  بني  ومن 
املنظمات  وممثلي  الوكاالت  رؤساء  أحاديث مع  وإجراء  املعرض  لتغطي 

غير احلكومية املتعددة. 

ونظم املعرض التصويري مبعرفة مجموعة اإلتصاالت املشتركة بني 
الوعي  رفع  بهدف  وذلك  قيرغيزستان  في  باألزمات  املعنية  الوكاالت 

بالشؤون األنسانية في البالد. 

اإلقليمي  املركز  إلى  تنضمان  وقيرغيزستان   كازاخستان 
لإلستجابة للكوارث واحلد من اخملاطر

آب/  19 يوم  يصادف  الذي  اإلنساني  للعمل  العاملي  اليوم  في 
وهما  الوسطى،  آسيا  جمهوريات  من  إثنان  وقعت  أغسطس،  
آسيا  مركز  تأسيس  بشأن  إتفاقية  على  وقيرغيزستان  كازاخستان 

الوسطى لإلستجابة للكوارث واحلد من اخملاطر. 

ويدعم املركز التعاون واإلدارة اإلقليمية إستجابة للكوارث التي لها 
عواقب على أكثر من بلد واحد. والهدف اآلخر من تأسيسه يكمن في 
القدرة  وبناء  الكوارث  أخطار  للحد من  الوطنية  واملنابر  اآلليات  تعزيز 
على مقاومة اخملاطر وتخفيف آثار الكوارث الطبيعية وتلك التي هي 

من صنع اإلنسان.    

الوطنية  الطوارىء  ألجهزة  املتواصلة  للجهود  نتيجة  املركز  ويأتي 
الدوليني  وشركائهم  وطاجيكستان  وقيرغيزستان  كازاخستان  في 
وبرنامج  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  املتحدة  األمم  ذلك مكتب  مبا في 
التابعة  اإلنسانية  واإلغاثة  املدنية  احلماية  وإدارة  اإلمنائي  املتحدة  األمم 
من  للحد  الدولية  املتحدة  األمم  واستراتيجية  األوروبية  للمفوضية 

الكوارث. 

على  التوقيع  مراسم  من  واحد  شهر  قبيل  أنه  بالذكر  واجلدير 
 14 مصرع  في  وتسبب  فرجانا  وادي  منطقة  زلزال  ضرب  اإلتفاقية، 
قيرغيزستان  في  مأوى  دون  املئات  وخلف  العشرات  واصابة  شخصا 
وطاجيكستان وأوزبكستان، مما شدد على أهمية التعاون اإلقليمي في 

إدارة إستجابة الكوارث )أنظر املوضوع أعاله(.  

ملزيد من املعلومات يرجى االتصال:

 يانز الرك ,مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية-  أوتشا القاهرة ,

0020 195 558 662

 laerke@un.org 

فيه  نتفحص  يوم  أيضا  هو  اليوم   « أن  مون  كي  بان  السيد  وقال 
حياتنا وننظر في ما ميكننا أن نفعل أكثر مما نفعله من أجل املساعدة 
ومد يد العون للذين يعانون من النزاعات والكوارث واملشقات. وليكن 
أولئك الذين نكرمهم اليوم إلهاما لنا لبدء مسيرتنا اخلاصة من أجل 
جعل العالم مكانا أفضل ولم شمل أسرتنا البشرية على نحو أوثق«. 

اليوم العاملي للعمل اإلنساني 2011 بالقاهرة، أنظر 

www.un.org.eg/View.aspx?post=90

العاملي  باليوم  لإلحتفال  تصويريا  معرضا  قيرغيزستان: 
للعمل اإلنساني 2011

الوطني  باملتحف  تصويري  معرض  افتتح  آب/أغسطس،   17 في 
احتفال  مبناسبة  بيشبيك،  القيرغيزستانية،  العاصمة  في  للفنون 
له  وضع  الذي  واملعرض  اإلنساني.  للعمل  العاملي  باليوم  األول  البالد 
عنوان »نكون حيث احلاجة إلينا« ضم 50 صورة التقتها العاملون من 
مختلف منظمات اإلغاثة اإلنسانية الوطنية والدولية الذين شاركوا 
في  البالد  جنوب  في  اندلعت  التي  املدنية  اإلضطرابات  مواجهة  في 

حزيران/يونيو 2010. 

والروسية  القيرغيزستانية  باللغات  بشرح  املصحوبة  والصور، 
واإلجنليزية، تصف طبيعة املساعدات وكيفية تسليمها للسكان في 

املناطق املتضررة. 

حضر  كما  املعرض  بإفتتاح  املتحدة  لألمم  املقيم  املنسق  وقام 
اإلفتتاح سفراء اإلحتاد الروسي و اليابان ومسؤولون من وزارات الرعاية 
للجنة  السابق  والرئيس  والهجرة  والتوظيف  والعمل  اإلجتماعية 
املشتركة بني الوزارات للمصاحلة في اجلنوب وأمناء مظالم اجلمهورية 
الدولية  احلكومية  غير  املنظمات  ممثلي  على  عالوة  القيرغيزستانية، 

واجملتمع املدني احمللي. 

العاملون اإلنسانيون الذين لقوا حتفهم/اختطفوا

ارتفاع وهناك  مهامهم  تأدية  أثناء  لألخطار  متزايد  بشكل  اإلنسانيون  العاملون   يتعرض 
املاضية. العشرة  السنوات  خالل  اإلنسانيني  العاملني  واختطاف  قتل  ظاهرة  في    ملحوظ 

الرسم التوضيحي من: أوتشا – فرع خدمات االتصال واملعلومات


