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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
اإلنساني والقانون  اإلنسان  حقوق  انتهاك  ليبيا:   2 رقم  الصفحة 

سوريا بشأن  ليونيسيف  ا مخاوف  رقم3   الصفحة 

املبكر  التعافي  قيرغيزستان:   3 رقم  الصفحة 

باكستان في  العمل  مقابل  لنقد  ا   4 رقم  الصفحة 

الدول على احلد من مواطن ضعف سكانها ال تتناسب مع السرعة 
املطلوبة ملواجهة التعرض املتصاعد للمخاطر. 

وادي  أخدود  ميتد  حيث  الزالزل  خلطر  معرضة  املنطقة  أن  كما 
البحر  امتداد  على  واآلراضي  البلدان  من  عدد  عبر  شماال  األردن 
األحمر. ويعيش نحو ثلثي سكان األردن وجميع سكان لبنان وجزء 
كبير من سكان املناطق احلضرية في سوريا داخل 50 كيلومترا من 

خط الصدع. 

لعام  الكوارث  مخاطر  من  احلد  بشأن  العاملي  التقييم  تقرير 
http://www.preventionweb.net/gar  :2011

تعرض املدنيني وعاملي اإلغاثة اإلنسانية إلطالق النار

وبداية  آيار/مايو  نهاية  مع  اليمن  في  العنف  حدة  تصاعد  دفع 
حزيران/يونيو الفريق القطري اإلنساني في صنعاء إلى إصدار بيان 
يوم 3 حزيران يدعو فيه إلى الوقف الفوري للقتال واحترام القوانني 

اإلنسانية الدولية. 

وجاء في البيان أن »القانون اإلنساني الدولي يطلب بوضوح من 
جميع األطراف املعنية بالنزاع إتخاذ كافة التدابير الالزمة لتجنب 
القتال في املناطق السكانية املدنية، وذلك إلتزاما بأحد أهم مبادىء 
القانون اإلنساني الدولي أال وهو التمييز بني األهداف العسكرية 
واملدنية، عالوة على جتنب األضرار اجلانبية املتصلة«. كما جاء أنه 
»يجرى استهداف ووضع العراقيل أمام األطراف اإلنسانية العاملة، 
مبا فيهم أفراد الرعاية الطبية املعنيني بتسليم مواد إغاثة طبية 
اإلغاثة  وعرقلة  املدنيني  استهداف  وميثل   )...( حيوية  وإنسانية 
اإلنسانية خرقا خطيرا للقانون اإلنساني الدولي امللزم على كافة 

األطراف.«

السكان  من  كبيرة  أعدادا  أن  اإلنساني  القطري  الفريق  وذكر 
األقل  وأن ست مدارس على  الدائر  العنيف  للقتال  نتيجة  شردوا 
يعد  مما  املتحاربة،  لألطراف  العسكرية  األهداف  في  أستخدمت 

أيضا انتهاكا للقانون اإلنساني الدولي.

http://unocha.romenaca.org/yemen

في  الكوارث  مخاطر  من  احلد  على  التركيز  من  مزيد 
الشرق األوسط

IRIN :الفياضانات في اليمن. الصورة

في  أفريقيا  األوسط/شمال  الشرق  في  البلدان  بعض   شرعت 
إعطاء األولوية  للتأهب للكوارث ووضع قاعدة بيانات بهدف تقييم 

مستويات اخملاطر لديها وحتسني اإلستجابة. 

وتسلط الطبعة الثانية من تقرير التقييم العاملي املعني باحلد 
من مخاطر الكوارث – الذي أطلق في شهر آيار/مايو من قبل األمني 
العام لألمم املتحدة بان كي مون – الضوء على قيام األردن واجلمهورية 
العربية السورية واليمن مؤخرا بإستكمال قواعد بيانات وطنية 
استكمال  قريبا  ويتوقع  الكوارث.  عن  الناجمة  باخلسائر  خاصة 

قواعد بيانات وطنية مماثلة في مصر واملغرب ولبنان وجيبوتي.  

لقابلية  نظرا  التطورات  بهذه  اخملاطر  من  احلد  خبراء  ويرحب 
والفيضانات  الزالزل  مثل  الطبيعية  للمخاطر  العالية  املنطقة 
الصادر   2010 لتقريرعام  ووفقا  واجلفاف.  األرضية  واإلنهيارات 
 276 من  العربية  املنطقة  عانت   فقد  العرب،  البيئة  وزراء  عن 
الــ 25 عاما املاضية، لقى خاللها 100,000 شخص  كارثة خالل 
حتفهم وتضرر ما يقرب من 10 ماليني وأصبح 1,5 مليون شخص 

مشردين. 

وفي تصريحات لشبكة األخبار اإلنسانية )إيرن(، قالت السيدة 
بالقاهرة لإلستراتيجية  املتحدة  األمم  أبو سويرح، من مكتب  لونا 
الدولية للحد من الكوارث، أن »احلد من مخاطر الكوارث لم يكن 
ميثل أولوية للحكومات حتى وقت قريب. وقد شاهدنا مستويات 
عديدة للتقدم في دول املنطقة ولكن مستوى اإللتزام ال يزال أقل 

من املستويات العاملية«.

املنطقة خطرا مستمرا حيث  في  اجلفاف  يعد  للتقرير،  ووفقا 
ميتد تأثيره شبه املنتظم إلى اإلنتاج الزراعي. وتتسبب الفيضانات 
بصورة متزايدة في خسائر في األرواح وأخرى إقتصادية غير أن قدرة 
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الغذاء  توزيع  استمرارية  في  تسهم  الغذائية  القسائم 
على الرغم من اإلضطرابات في سوريا

متكنت اآللية اإللكترونية اجلديدة لتوزيع الغذاء التي أطلقها برنامج 
السورية وفي  الالذقية  العاملي من مواصلة عملها في مدينة  الغذاء 
أنحاء أخرى من البالد على الرغم من تصاعد اإلضطرابات في األشهر 
األخيرة. وفي البداية، نتج عن إضطراب األوضاع في البالد انقطاعا في 
توزيع الطعام لنحو 1,200 الجىء عراقي يعيشون في الالذقية ولكن مت 
استئناف العمل بآلية برنامج الغذاء العاملي اإللكترونية  لتوزيع الغذاء 

على وجه السرعة. 

الغذائية على  بتوزيع املساعدات  اإللكترونية  القسائم  آلية  وتقوم 
شكل رسائل نصية على الهواتف احملمولة حتتوي على رمز كودي ميكن 

املستفيدين من شراء سلع غذائية من املتاجر احلكومية اخملتارة.

والقانون  اإلنسان  حقوق  انتهاك  التحقيق:  للجنة  وفقا 
اإلنساني في ليبيا

توصلت جلنة التحقيق الدولية املعنية بالتحقيق في انتهاك حقوق 
اإلنسان  حلقوق  خطيرة  انتهاكات  هناك  أن  إلى  ليبيا  في  اإلنسان 

والقانون اإلنساني الدولي ارتكبت أثناء اإلنتفاضة في ليبيا. 

مت  أنه  إلى  حزيران/يونيو   1 الصادر  تقريرها  في  اللجنة  انتهت  وقد 
املوالية  القوات  مبعرفة  حرب  وجرائم  اإلنسانية  ضد  جرائم  ارتكاب 
بعض  هناك  أن  إلى  أيضا  اللجنة  توصلت  كما  ليبيا.   في  للجكم 
جرائم  إعتبارها  ميكن  املعارضة  قوات  قبل  من  أرتكبت  التي  األعمال 

حرب.  

وقد أعربت اللجنة املكونة من ثالثة أعضاء عن مخاوفها أزاء تلك 
اإلنتهاكات التي يرتكبها طرفي النزاع، وطالبت اجلانبني بضرورة اإللتزام 

التام باحلقوق والقوانني اإلنسانية الدولية.  

لليبيا  احلقائق  تقصي  بعثة  بها  قامت  مهمة  عقب  التقرير  ويأتي 
مبا في ذلك مدينة بنغازي التي تخضع لسيطرة املعارضة والعاصمة 
طرابلس. والتقت اللجنة واحلكومة الليبية كما اجتمعت مع اجمللس 
البالد.  أنحاء  مختلف  في  واألفراد  املدني  واجملتمع  الوطني  اإلنتقالي 
 113 فيهم  مبا  امليدان،  في  العاملني  من  شخص   350 مع  واجتمعت 
املرضى  وبعض  الطبية،  الرعاية  أخرى من أخصائي  طبيبا ومجموعة 
في 10 مستشفيات، ومعتقلني في طرابلس وبنغازي وأفراد شردوا إما 
داخل ليبيا أو في مواقع العبور ومخيمات الالجئني خارجها. كما جرى 
مراجعة 5000 صفحة من مختلف الوثائق وأكثر من 580 فيلم فيديو 

وثائقي و2,200 صورة مبعرفة أعضاء اللجنة. 

احلقوق  انتهاك  بشأن  اإلدعاءات  اللجنة  قيمت  البحث،  على  وبناء 
وأعمال  للقوة  املفرط  اإلستخدام  مثل  الدولية  اإلنسانية  والقوانني 
التعسفية،  واإلعتقاالت  واإلختفاءات،  القضاء  نطاق  خارج  القتل 
واإلعتداء  اجلنسي  والعنف  التعبير  حرية  في  والتدخالت  والتعذيب، 
واإلعتداء  والصحفيني،  الطبية  الرعاية  أفراد  فيهم  مبا  املدنيني  على 
على املنشآت املدنية واإلنسانية مثل املنشآت الطبية وأعمال العنف 
واجلنود من  املرتزقة،  املهاجرة. كما نظرت في استخدام  العمالة  ضد 

األطفال، واألسلحة احملظورة.

املزعومة  اإلنتهاكات  كافة  لتقصي  الدولية  التحقيق  جلنة  تقرير 
نسخة  الليبية.  العربية  باجلماهيرية  الدولي  اإلنسان  حقوق  لقانون 

مسبقة غير محررة، 1 حزيران/يونيو 2011. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/
docs/17session/A.HRC.17.44_AUV.pdf

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

الغذائية على  توفر املساعدات  العاملي  الغذاء  لبرنامج  اإللكترونية  القسائم   آلية 
شكل رسائل نصية من الهواتف احملمولة. الصورة: برنامج الغذاء العاملي سوريا

وكانت األيام األولى لإلضطرابات في الالذقية قد شهدت تقيدا في 
الغذائية  السلع  يوفر  الذي  الوحيد  املتجر  نهب  ومت  السكان  حركة 
ملستفيدي آلية القسائم اإللكترونية  كما تعرضت أجهزة اإلتصال 
العمل  توقف  ثم،  ومن  للسرقة  العاملي  األغذية  ببرنامج  اخلاصة 
العراقيون  الالجئون  وجد  وفجأة،  اإللكترونية.  القسائم  آلية  بآلية 

أنفسهم ال يستطيعون »شراء« طعامهم. 

مع  الوثيق  والتعاون  اإللكترونية  القسائم  آلية  طبيعة  ولكن 
متجر  فتح  خالل  من  فوري  حل  بإيجاد  سمحا  املنفذين  الشركاء 
جديد في موقع يتسم بقدر أكبر من األمان ومجهز مبعدات جديدة 
الغذاء  ببرنامج  العاملني  عن  الصادرة  اإلرشادات  اتباع  خالل  من 
العاملي عن بعد. ولدى اإلنتهاء من تأسيسه، مت توجيه املستفيدين 

عبر الرسائل النصية إلى املتجر اجلديد.

في مختلف  متجر   34 في  اإللكترونية  القسائم  آلية  تطبيق  مت 
أنحاء سوريا، مبا في ذلك ثالثة متاجر متنقلة للوصول إلى العراقيني 
الذين يعيشون في املناطق البعيدة بشمال شرق سوريا وفي الريف 
 %100 2011، سيتم مساعدة  متوز/يوليو  وبدءا من  العاصمة.  خارج 
سوريا  أنحاء  مختلف  في  املستهدفني  الجىء   115,000 الــ  من 

بإستخدام هذه اآللية.
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وكان قد جرى تطبيق عملية الطوارىء احلالية منذ آيار/مايو 2010، 
للمخاطر  الالجئني   تعرض  قابلية  في  املتواصل  للتدهور  نظرا  ولكن 
ثمانية  العملية  أجل  مد  مت  الغذائية،  املساعدات  على  وإعتمادهم 

شهور إضافية، من آيار/مايو إلى كانون األول/ديسمبر 2011. 

مخاوف اليونيسيف بشأن األطفال في سوريا

في 31 آيار/مايو، أصدر صندوق األمم املتحدة لألطفال »اليونيسيف« 
إلنقاذ  فورية  جهود  بذل  إلى  سوريا  في  األطراف  كافة  فيه  دعا  بيانا 
وحماية املدنيني، وال سيما من األطفال والنساء، في ظل ارتفاع أعداد 

القتلى من جراء أعمال العنف في البالد.    

وجاء في البيان أنه »منذ منتصف آذار/مارس، تتزايد التقارير الواردة 
الذين يتعرضون لإلصابة واالحتجاز والنزوح، بل والقتل  حول األطفال 
في بعض األحيان. وفي حني أن اليونيسف ال ميكنها التحقق من احلاالت 
سيما  ال  البالغ  بالقلق  نشعر  فإننا   التقارير،  في  ترد  التي  واألحداث 
تعسفي  بشكل  اعتقلوا  ألطفال  مؤخراً  بثت  التي  الفيديو  صور  من 
وتعرضوا للتعذيب أو اإليذاء أثناء احتجازهم مما أدى في بعض احلاالت 
هذه  بشأن  دقيق  حتقيق  إجراء  إلى  احلكومة  ندعو  وإننا  وفاتهم.  إلى 
وتقدميهم  املروعة  األعمال  هذه  مثل  مرتكبي  حتديد  وضمان  التقارير 
إلى العدالة«. وأضاف أنه »وفقا للتقارير فأن استخدام الذخيرة احلية 

ضد املتظاهرين قد أودى بحياة ما ال يقل عن 30 طفال«. 

قيرغيزستان: اإلستجابة اإلنسانية تتراجع تدريجيا بينما 
يحتل التعافي املبكر الصدارة  

قيرغيزستان  جنوب  في  العرقي  العنف  إندالع  على  عام  مرور  بعد 
 300,000 وشرد  470 شخا  بحياة  أودي  والذي   ،2010 حزيران/يونيو  في 
اإلنساني  اجملتمع  يستعد  بينما  هشا  سالما  األوضاع  تشهد  آخرين، 

لإلنسحاب. 

من  املتضررين  للسكان  املساعدات  أنواع  مختلف  تقدمي  عقب 
الطوارىء  برامج  إنهاء  على  اإلنساني  القطري  الفريق  اتفق  الصراع، 
اخلاصة به وتسليم أنشطته إلى اجملتمع التنموي. ويتم حاليا اإلنتهاء 
أن  ومن اخملطط  لقيرغيزستان  املنسق  التحول  استراتيجية  من وضع 
يعقد الفريق القطري اإلنساني إجتماعه األخير مع نهاية حزيران/يونيو 

اجلاري. 

ويرى شعب قيرغيزستان أن وقت التعافي املبكر قد حان آخيرا: فقد مت 
إصالح معظم املنازل واملمتلكات األخرى التي تعرضت للتلف والهالك، 
ويجرى استئناف األعمال التجارية بينما عادت احلياة إلى شوارع مدينة 

أوش التي كانت قد تأثرت بشدة من الصراع. 

وعشية الذكرى السنوية األولى للصراع ، تسرد أسرتان – إحدهما من 
القيرغيز واألخرى من األوزبك – قصصا متشابهة. وبينما هن جالسات 
على أرضية مأواهم املؤقت، تتذكر النساء قصصهن من العام املاضي. 
فحينما أندلع العنف في أوش، فر أفراد األسرتني – منهم من فر إلى 
أقاربهم في قيرغيزستان – يحملون من  إلى  أوزبكستان وأخرون جلأوا 
أمتعتهم القليل مما متكنوا من حمله ليعودوا بعد أسابيع ويجدوا أن 
أحياء  في  أقاربهم  مع  أقاموا  وبينما  بالكامل.  احترقت  قد  منازلهم 
قريبة وآمنة نسبيا – في بعض األحيان كان هناك أكثر من 30 شخصا 

يقيمون في منزل واحد – بدأت النساء في العودة يوميا إلى ما تبقى 
من منازلهن احملترقة في انتظار املساعدة من املارة. 

الدولية  واملنظمات  املتحدة  األمم  وكاالت  كانت  نفسه،  الوقت  وفي 
غير احلكومية قد توجهت على وجه السرعة إلى جنوب قيرغيزستان 
ملساعدة املنظمات والسلطات احمللية على مواجهة األزمة اإلنسانية. 

وتتذكر جولنارا كوزيبيفا الفوج األول من العاملني اإلنسانني الذين 
من  احتياجاتها  لتسلم  السوق  إلى  واصطحبوها  بلدتها  إلى  جاءوا 
ألربعة  أم  أنها  مالبس ألطفالها حيث  ومعظمها  األساسية،  السلع 
أبناء. وفي حني أنها ال تستطيع أن تتذكر كافة املساعدات ومنظمات 
اإلغاثة التي مدت لها يد العون وساعدتها على جتاوز فترة ما بعد النزاع 
كانت  ما  تتلقى  دائما  كانت  أنها  كوزيبيفا  السيدة  تؤكد  املتقلبة، 

حتتاجه أسرتها. 

اإلنسانيني  العاملني  من  جاء  من  أول  زوربيعا  عائلة  تتذكر  مثلما 
لطمأنة النساء والتأكيد على أنه سيتم إصالح منازلهن. ومنذ ذلك 
احلني، انتقلت األسرة لتقيم مبنزل جديد واستقبلت رابع زوجات األبناء 

في املنزل الذي يسكنه 13 شخصا. 

اإلستقرار،  إلى  سبيلها  في  معيشتها  بأن  األسر  هذه  تقر  وبينما 
مرافقة  على  النساء  بعض  وتصر  املستقبل.  من  قلقة  تزال  ال  فإنها 
العشوائية،  لإلعتقاالت  تعرضهم  لتجنب  اخلارج  في  وهم  أزواجهن 
وحتاول بعض األسر اإلندماج مرة أخرى في مجتمعاتها ولكنها تواجه 
مشاكل مع السلطات نظرا لعدم حيازة أفرادها لوثائق سليمة مثل 
يزال  وال  ملكية.  أوصكوك  عامة  خدمة  أوسجالت  الهوية  بطاقات 
الوحشية  األعمال  عن  الناجمة  الصدمة  أثار  يعانون  األطفال  بعض 
التي شاهدوها أو ألنهم يعيشون في منزل تعرض فيه الوالدان ألضرار 

نفسية أو جسدية من جراء أعمال العنف. 

وبهدف مواجهة هذه التحديات املترسبة، تعمل املنظمات اإلنسانية 
الهياكل  ومع  البعض  بعضهما  مع  قيرغيزستان  في  والتنموية 
إلى  اإلنسانية  اإلغاثة  من  مرن  انتقال  لضمان  الرسمية  احلكومية 

التدخل اإلنساني املعني بالتعافي املبكر. 

  باكستان: مشروع النقد مقابل العمل يساعد املناطق 
من  أقدامها  على  الوقوف  على  الفيضانات  من  املتضررة 

جديد

يديره  الذي  للطوارىء  اإلستجابة  صندوق  من  التمويل  بفضل 
ما متلكه  التي فقدت كل  األسر  باكستان، منحت  أوتشا في  مكتب 
في فيضانات العام املاضي فرصة إلعادة بناء منازلها، واستعادة سبل 

معيشتها وإعادة أطفالها إلى املدارس. 

إحدى  مالكند  منطقة  في  العمل  مقابل  النقد  مشروع  ويعد 
املبادرات املمولة بواسطة صندوق اإلستجابة للطوارىء التابع ملنظمة 

العمل الدولية. 

وذكر نور رحمن، أحد املستفيدين من املشروع وعامل بأجر يومي ورب 
التعامل مع فقدان منزله وسبل  أنه يجد  ألسرة مكونة من 13 فرد، 
ألسرتي.  الوحيد  الرزق  مصدر  »أنا  وقال  للغاية.  صعبا  أمر  معيشته 



4

201 1 يو ما / ر يا آ نية  إلنسا ا ر  ألخبا ا ة  نشر

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 

أعمل في احلقول لدى من ميلكونها لتغطية نفقات األسرة، وكان أمرا 
عسيرا للغاية إيجاد عمل بعد عودتنا إلى ديارنا. كنا نحتاج إلى األموال 
إال  معي  يتبقى  ال  فكان  ولذا  اليومية،  ولنفقاتنا  )منزلنا(  بناء  إلعادة 

القليل لتغطية نفقات تعليم أبنائي«. 

إعادة  وبدأت  دارها  إلى  األسرة  عادت   ،2011 الثاني/يناير  كانون  في 
بناءه بعد شهور من النزوح بسبب الفيضانات التي دمرت قريتهم في 
متوز/يوليو املاضي. وقد أصبح بإمكان السيد نور أن يعيد بناء بيته وأن 
يسعي لكسب عيشه، وقد متكن بالفعل من إعادة أبنائه إلى املدارس 

بفضل دخله اإلضافي. 

مت  الدولية،  العمل  منظمة  مشروعات  إحدى  عن  للمسؤول  ووفقا 
من  النتضررة  املناطق  في  العمل  مقابل  النقد  مشروعات  في  البدء 
الفيضانات ملساعدة اآلهالي على العمل في مجال إعادة البناء قبيل 

العودة إلى ديارهم وتوفير الوظائف لهم. 

باكستان  في  للطوارىء  اإلستجابة  صندوق  تأسيس  مت  قد  وكان 
توفير  للتمويل اجملمع غير اخملصص بهدف  آذار/مارس 2010 كآلية  في 
متويل سريع ومرن للمنظمات داخل القطر مما ميكنها من اإلستجابة 
وأثناء  الطوارىء.  في  املتوقعة  وغير  العاجلة  اإلنسانية  لإلحتياجات 
فيضانات األمطار املوسمية في 2010، جلأت املنظمات غير احلكومية 
ووكاالت األمم املتحدة بصورة رئيسية إلى صندوق اإلستجابة للطوارىء 
لإلستجابة السريعة والفعالة خالل مرحلة الطوارىء والتعافي املبكر. 
اإلستجابة  صندوق  بواسطة  صرفه  مت  الذي  املبلغ  إجمالي  ويصل 
للطوارىء منذ آب/أغسطس 2011 إلى نحو 36 مليون دوالر أمريكي. وال 
يزال هناك 600,000 دوالر في احتياطي صندوق اإلستجابة للطوارىء.  

أبنائه في قرية جولنجاس، مالكند.  اليمني( يجلس بني  )الثاني من  : نور رحمن 
صورة من منظمة العمل الدولية


