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The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and 

principled humanitarian action in partnership with national and international actors 

  منطقة الساحل بأفريقيا لمساعدة دو�ر مليار 2 ينادون بمبلغ والشركاء المتحدةا�مم 

  

 نداءال هدفي.  2015لعام لالساحل منطقة لإنساني  نداء لشركاء في المجال اإلنساني اليوم): أطلقت األمم المتحدة وا2015 /شباطفبراير 12نيويورك، (

  .اإلنسانية الحيوية لدعم االحتياجات مليار دوالر  1.96 . تحتاج منطقة الساحل لفريقياأل إلى مساعدة الماليين في تسعة بلدان في الساحل

في  بحاجة إلى المساعدات الغذائية المنقذة للحياة اآلن.شخص مليون  2.6 ، منهمفي الغذاء أكثر من عشرين مليون شخص في المنطقة نقصاً يعاني 

انعدام األمن على مدى األشهر  الصراعات العنيفة و تفاقمما يقرب من ستة ماليين طفل دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد. أن يعاني يتوقع  2015
شخص  حيث بلغت الزيادة في عدد النازحين مليونمليون شخص من منازلهم،  2.8د يشر قد ادى ال ت ان المنطقهبلدالماضية في العديد من  12ال 

  .الوقت من العام الماضي مقارنة بعددهم في نفس

األسر معرضة " وقالت ان الساحل منطقة فيعن قلقها البالغ تجاه األزمة  آموس فاليري الطوارئ حاالت في اإلغاثة ةمنسق وفي هذا الصدد، أعربت
نحن بحاجة إلى دعم " " وأضافت:.الوضع االقتصادي العديد من البلدانعدم استقرار انعدام األمن و  من متضررة منهاللتغيرات في المناخ والعديد بشدة 

  ."ننسى أهل الساحلأال متواصلة لضمان الو  يةالحكومقيادة لالمجتمع الدولي و 

 ةالمبكر  اإلنسانية التالتدخزمة الساحل، من خالل التأكيد على المزمنه ألمعالجة لألسباب ل تراتيجية إقليمية متعددة السنواتاس 2015عام يشكل النداء ل

خططا لبوركينا فاسو والكاميرون وتشاد وغامبيا ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا النداء ية. ويشمل و وٕاقامة شراكات وثيقة مع الحكومات والجهات التنم

  .ات األكثر ضعفاإلى إنقاذ األرواح وحماية أصول المجتمع سعياً شريكة و  أممية منظمة أكثر من مائة وتساهم فيهوالسنغال، 

يهدد المكاسب التي حققت بشق حيث تصاعد العنف نمط مقلق للغاية "، إن الساحل منطقةب اإلنسانية لشؤونل اإلقليمي منسقال بايبر، روبرت أفادقد 
المتفجر في مالي، واألزمة في العنف في شمال شرق نيجيريا، والوضع  " :اضاف ان و االحتياجات المتزايدة في منطقة الساحل"، تقييداألنفس في 

  ".في العالم افقر االكثر  من تعدمجتمعات في مزيد من المعاناة  ادى الي ى قدجمهورية أفريقيا الوسط

 نآلوامن نقص االستثمارات  تعاني منطقة الساحل ان : " لمؤسسة "إينتر أكشن" ةالتنفيذي ةوالمدير  ه المؤقتةالرئيس كوتس، ليندسيومن جانبها، قالت 

 النزاعات المسلحة". تزايد وانتشار، من تغير المناخ إلى نا هذاعصر  فيتحديات الدولية األكثر إلحاحا لفي مواجهة افي الخطوط األماميةأصبحت 

الشركاء في على اآلن ، يتعين تحديد ومعالجة هذه القضايا بشكل جماعي. لإقليمية للمضي قدما، و ورؤية خطة من الضروري وضع ان  " وأضافت:

  ."اإلستثنائي منطقة الساحلصمود وتأقلم اهل  دعم وقدراتهم, في همخبراتعلي بناء , و معا يعملواالقطاعين العام والمنظمات غير الحكومية أن 

  .www.unocha.org/sahel2015، يرجى زيارة: االنسانية الستجابةخطط او لمعرفة المزيد عن االحتياجات اإلنسانية في منطقة الساحل 

 


