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الساحل
دعوة لتقديم معونة إنسانية

االستجابة إلحتياجات األشخاص

المتضررين من األزمات في منطقة الساحل

فبراير/ شباط 2015



1.96 مليار دوالر
إجمالي المتطلبات

تم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني. وهو يغطي الفترة من يناير/
كانون الثاني إلى ديسمبر/كانون األول 2015، وقد صدر في 12 فبراير/شباط 2015.

إن التسميات المستخدمة وطريقـة عـرض المـادة فـي هـذا التقريـر ال تعبـر عـن أي رأي مهمــا كان مــن جانــب األمانــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن الوضــع القانونـي ألي بلـد أو إقليـم أو مدينـة أو منطقـة، 
أو لسـلطات أي منهـا، أو بشـأن تعييــن حدودهــا أو تخومهــا.

المصدر: خطط االستجابة االستراتيجية القطرية واإلقليمية لمنطقة الساحل

الساحل: منطقة في أزمة
9 دول توجه نداًء للحصول على معونة
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نظرة عامة على الوضع
مازالت هناك مخاوف خطيرة بشأن حوالي 20 مليون شخص في منطقة الساحل. تواصل النزاعات المتكررة، 

وأنماط الطقس المتقلبة، واألوبئة والصدمات األخرى إضعاف قدرة األسر على الصمود في منطقة ال تزال تعاني 
من مستويات مزمنة من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية.

ال يزال ما يقدر بنحو 20.4 مليون شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي في بداية عام 2015. تأخر هطول 
األمطار في المنطقة ولم يكن منتظماً في عام 2014، مما أثر على المزارعين والرعاة في العديد من البلدان، وال 
سيما في غامبيا وموريتانيا والسنغال وأجزاء من تشاد والكاميرون والنيجر. وقد تجاوز 2.6 مليون شخص على 
األقل بالفعل عتبة األزمة، ويعيش 70 في المائة منهم في النيجر ونيجيريا ومالي وتشاد، حيث يؤدي انعدام األمن 
والفقر إلى تفاقم انعدام األمن الغذائي. ومع اقتراب موسم الجفاف، سيكون من المهم توفير دعم سبل كسب العيش 

في الوقت المناسب للحد من عدد األشخاص الذين يتجاوزون عتبة األزمة.

يموت ما يقدر بنحو 1.2 مليون طفل دون سن الخامسة سنوياً في منطقة الساحل، وترتبط حوالي 570,000 
حالة من هذه الوفيات بسوء التغذية واألمراض ذات الصلة. وال يزال سوء التغذية الحاد مستمراً بمستويات مرتفعة 
ومروعة. ومن المتوقع أن يعاني ما يقدر بنحو 5.8 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد في عام 
2015 )بانخفاض من 6.4 مليون في العام الماضي(، من بينهم 1.4 مليون سوف يحتاجون إلى عالج من سوء 

التغذية الحاد الشديد. وتضم النيجر وشمال نيجيريا أكثر من 65 في المائة من جميع األطفال الذين يعانون من سوء 
التغذية في مختلف أنحاء منطقة الساحل.

ال تزال األوبئة تتطلب اهتماماً عاجالً في عام 2015. وإلى جانب الكوليرا والتهاب السحايا وحمى السا والحمى 
الصفراء، شكل فيروس إيبوال في اآلونة األخيرة تهديداً خطيراً لمنطقة الساحل وقد أثر بالفعل على مالي ونيجيريا، 
ومالي بشكل مباشر. وينبغي استمرار تدابير المراقبة والتأهب لمقاومة البالء الناجم عن مثل هذه التهديدات الوبائية.

باإلضافة إلى التهديدات المزمنة جراء انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية واألوبئة، أدى الصراع العنيف في منطقة 
الساحل والمناطق المحيطة بها إلى طفرة في نزوح السكان. تدخل المنطقة عام 2015 في ظل وجود حوالي 2.8 

مليون نازح، أي أكثر من العدد المسجل في بداية عام 2014 بما يزيد عن مليون شخص.

ومع تصاعد النزاع في شمال شرق نيجيريا، نزح ما يقدر بنحو مليون شخص داخل البالد، وفر حوالي 
150,000 الجئ نيجيري إلى دول النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة. وفي الكاميرون، يتعرض السكان 

المحليون بالقرب من الحدود النيجيرية أيضاً للنزوح الداخلي نتيجة النعدام األمن. وتتجاوز أصداء اآلثار 
االقتصادية لعدم االستقرار في نيجيريا حدود شمال شرقي البالد، نظراً لحجم وأهمية نيجيريا بالنسبة ألسواق 

غرب أفريقيا.

ال يزال الوضع األمني غير المستقر في شمال مالي له تأثير مدمر على المدنيين، مما يعوق عودة الالجئين، 
ويؤثر على األسواق ويمنع االستعادة الكاملة للخدمات األساسية. ال يزال هناك حوالي 1٣٣,000 الجئ مالي 

في موريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو ويظل أكثر من 80,000 مواطن مالي نازحين داخلياً. وكما هو الحال في 
نيجيريا، يؤثر ارتفاع مستويات انعدام األمن في شمال مالي أيضاً بشكل كبير على قدرة المنظمات اإلنسانية على 

الوصول إلى المحتاجين.

إن الصراع الدائر على طول حدود الساحل له تأثير مباشر على منطقة الساحل ألنه يرغم الناس )غالباً ما ترافقهم 
ماشيتهم( على اللجوء إلى دول الجوار. وقد أرغم الصراع في جمهورية أفريقيا الوسطى )CAR( الناس على 
النزوح إلى تشاد والكاميرون، حيث يحتاج اآلن أكثر من ٣٣0,000 الجئ وعائد وغيرهم إلى رعاية. ويهدد 

سوء التغذية واألوبئة وانعدام األمن الغذائي في الكاميرون الكثيرين في حزام الساحل في إقليم الشمال. ويفرض 
تدفق أكثر من 240,000 الجئ من جمهورية أفريقيا الوسطى وحوالي 40,000 آخرين من نيجيريا ضغطاً على 

المجتمعات المضيفة، وكذلك انعدام األمن المتزايد الناجم عن عدم استقرار الجوار.

وتواجه تشاد أيضاً ارتفاع معدالت انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية والتخلف التي تفاقمت بسبب عدم االستقرار 
على طول حدودها. إن تشاد هي سابع أكبر دولة مضيفة لالجئين في العالم، وموطن لحوالي 460,000 الجئ 

من جمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا ونيجيريا والسودان. وباإلضافة إلى الالجئين، عاد حوالي 2٣0,000 تشادي 
فجأة من ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، ويعيش كثيرون منهم في ظروف بائسة وبحاجة إلى دعم كبير إلعادة 
التوطين. ويدرك الشركاء في المجال اإلنساني أن الطبيعة المزمنة النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية والفقر في 

منطقة الساحل تتطلب تضافر الجهود لمواءمة األولويات اإلنسانية مع عمل الشركاء في مجال التنمية. هذا هو 
صلب استراتيجية الساحل. ولكن الشيء المحزن هو أن االرتفاع المهول في العنف وانعدام األمن في المنطقة 

والبلدان المحيطة بها من المتوقع أن يؤثر سلباً على هذه الجهود في عام 2015.

20.4 مليون
 شخص يعانون من انعدام األمن

الغذائي

5.8 مليون
 شخص يعانون من سوء

التغذية  الحاد

2.8 مليون
 نازح
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في عام 2015، ال يزال العمل اإلنساني في منطقة الساحل يسترشد بخطة االستجابة االستراتيجية 
اإلقليمية لمنطقة الساحل 2014-2016، التي تهدف إلى تقديم مساعدة منقذة للحياة ومنسقة ومتكاملة 

لألشخاص المتضررين من حاالت الطوارئ. وفضالً عن تلبية االحتياجات الفورية المنقذة للحياة، 
تشكل االستراتيجية االستجابة لالحتياجات المزمنة في المنطقة، من خالل:

رؤية إقليمية. إن مصائر بلدان الساحل التسعة متشابكة وسواًء كانت األزمات الوطنية ناجمة عن 
المناخ أو النزاع، يكون لها في كثير من األحيان بعداً إقليمياً. ولهذا السبب، تقدم خطة االستجابة ألزمة 
الساحل إطاراً لضمان الترابط اإلقليمي عبر خطط االستجابة االستراتيجية لبوركينا فاسو والكاميرون 

وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وغامبيا.

خطة متعددة السنوات. تسمح خطة لمدة ثالث سنوات للعاملين في المجال اإلنساني بوضع أهداف 
أكثر طموحاً تتطلب جهوداً مستدامة لعدة سنوات من أجل تحقيق قدر أكبر من التقدم مما يمكن تحقيقه 
بشكل واقعي إذا كان أفق التخطيط ال يتجاوز 12 شهراً. وفي هذا اإلطار المستمر لمدة ثالث سنوات، 

تتم مراجعة احتياجات السياق واألولوية سنوياً لكل بلد من أجل استيعاب التطورات على األرض 
وتحديد االحتياجات المالية.

استجابة متعددة القطاعات. إن الطفل الذي يعاني من سوء التغذية ال يحتاج فقط إلى عالج 
تغذوي، بل يحتاج أيضاً إلى المياه النظيفة والصرف الصحي المأمون والرعاية الصحية. وهكذا، ُتبذل 
جهود لضمان التعاون بين مختلف قطاعات االستجابة اإلنسانية لمعالجة نقاط الضعف الرئيسية، مثل 
انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية واألوبئة والنزاع والنزوح الناجم عن الكوارث الطبيعية، وكل ذلك 

بطريقة مستدامة ومتكاملة.

تكييف االستجابة اإلنسانية لبناء قدرة منطقة الساحل على الصمود في مواجهة 
األزمة. توضح زيادة عدد القضايا اإلنسانية في منطقة الساحل التآكل المقلق لقدرة سكانها على 
الصمود في مواجهة الصدمات. إن األسر الضعيفة أقل قدرة على التعامل مع زيادة تواتر وشدة 

الظواهر الجوية وعدم القدرة على التنبؤ بها. ومن أجل إنقاذ األرواح وإعادة بناء سبل معيشة 
الماليين، سوف يستمر العمل اإلنساني في االستجابة لالحتياجات المنقذة للحياة كأولوية أولى. ومع 

أخذ نقاط الضعف الحادة والمزمنة على حد سواء في االعتبار، تهدف االستراتيجية أيضاً إلى حماية 
قاعدة أصول األسر والمجتمعات المحلية. وبالتالي، فإن العمل المبكر يكمل المكون المنقذ للحياة.                                                                          

وسوف تساعد االستجابة بمجرد أن تكشف مؤشرات المراقبة عن تدهور الحالة األسر على حماية 
األصول وتجنب استراتيجيات المواجهة السلبية. وسوف يحول التدخل بسرعة لخفض أوقات التعافي 

وإعادة بناء األصول دون حدوث أزمة أعمق.

أنواع جديدة من الشراكة للحد من االحتياجات المتزايدة. إن المشاكل المزمنة في منطقة 
الساحل تتطلب حلوالً هيكلية. لن يتم التخفيف من العبء اإلنساني الهائل في المنطقة بقدر كبير إال 

إذا تم التصدي للدوافع الكامنة وراء الضعف. وستكون الجهات الفاعلة التي من المرجح أن يكون لها 
التأثير األكبر في التصدي لعبء القضايا اإلنساني في المستقبل هي، في نهاية المطاف، الحكومات 

وشركاؤها في التنمية والمجتمعات المتضررة نفسها. ولذلك، يلتزم المجتمع اإلنساني في منطقة 
الساحل بالتعامل والشراكة مع هذه الجهات الفاعلة الرئيسية والتأثير عليها بطريقة أكثر منهجية من 
أجل تشجيع السياسات واالستثمارات التي من شأنها مساعدة الناس األكثر ضعفاً في منطقة الساحل 
على التعامل مع الصدمات وحماية أصولهم. وتهدف االستراتيجية إلى تحسين فهم المخاطر ونقاط 

الضعف التي تواجه الناس في المنطقة، وتشجيع نقل الخبرات إلى المجتمعات والحكومات، وتجهيزهم 
إلدارة مستقبل غامض. وحدها فقط االستجابة المتكاملة، مع العمل المنسق والمستمر من جانب 

الحكومات والمنظمات اإلنسانية والجهات الفاعلة في مجال التنمية تستطيع كسر الدورة المتكررة 
لتصاعد االحتياجات في منطقة الساحل.

منسق الشؤون اإلنسانية اإلقليمي لمنطقة الساحل، روبرت 
بايبر، يجتمع مع الجئين من جمهورية أفريقيا الوسطى في 
شرق الكاميرون. لقد فرض تدفق الناس الفارين من العنف 

في جمهورية أفريقيا الوسطى ونيجيريا ضغوطاً إضافية 
على المجتمعات المضيفة المستضعفة في تشاد والنيجر 

والكاميرون.
© أوتشا/ايفو برانداو 

اإلستراتيجية
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متابعة وتحليل المخاطر والضعف ودمج النتائج في البرامج اإلنسانية واإلنمائية.

دعم الفئات الضعيفة من السكان للتكيف بشكل أفضل مع الصدمات من خالل االستجابة في وقت مبكر إلشارات اإلنذار عن 
طريق الحد من أوقات التعافي بعد األزمة وبناء قدرات الجهات الفاعلة الوطنية.

تقديم مساعدة منقذة للحياة منسقة ومتكاملة لألشخاص المتضررين من حاالت الطوارئ. 

األهداف االستراتيجية
1
2
٣
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التعليم في حاالت الطوارئ

االستجابة  لإلحتياجات

األمن الغذائي

الصحة

منطقة الساحل بها أعلى معدل لألطفال غير الملتحقين بالمدارس في العالم. سوف يوفر شركاء التعليم الدعم لزيادة 
فرص الوصول وجودة التعليم لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٣ و17 عاماً مع التركيز بشكل أساسي على 
األطفال العالقين في حاالت الطوارئ. وسوف تشمل التدابير ذات األولوية لتحسين معدل االستبقاء في المدارس 

وزيادة جودة الخدمات التعليمية توزيع الوجبات المدرسية، وإعادة تأهيل المدارس، وتوفير مساحات إضافية للتعلم 
مجهزة بخدمات المياه والصرف الصحي، والتدريس الكافي، والمواد التعليمية وتدريب المعلمين.

سوف تكون األولويات الرئيسية للجهات الفاعلة في مجال األمن الغذائي هي ضمان استمرار تقديم المساعدات 
الغذائية إلى األشخاص األكثر تضرراً من انعدام األمن الغذائي ودعم واستعادة سبل كسب عيشهم.

لقد أضعفت األزمات المتكررة سبل العيش وقدرات السكان على التكيف التي تعتمد أساساً على الزراعة وتربية 
الماشية للحصول على الدخل والغذاء. إن استعادة سبل عيش السكان المتضررين وحماية تلك المعرضة للخطر 

هي التدابير الرئيسية لتعزيز القدرة على الصمود والحد من انعدام األمن الغذائي. وسيتم تكييف نوع المساعدة التي 
ستقدم لتتناسب مع مستويات الضعف، أي انعدام األمن الغذائي المعتدل أو الشديد، وسيتم تعديلها حسب التقويمات 

الموسمية.

وسيحصل ال2.6 مليون شخص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد والذين تم تحديدهم بالفعل في بداية 
عام 2015 على مساعدة من خالل توزيع المواد الغذائية شهرياً وبرامج النقدية والقسائم. وسوف تستفيد 600,000 

أسرة إضافية من الدعم الزراعي الموسمي، وسوف تحصل 270,000 أسرة على دعم للحفاظ على ماشيتهم، وال 
سيما خالل فترة الجفاف. وسوف تشمل هذه المساعدة المدخالت الزراعية وتطعيم الماشية. وعالوة على ذلك، 
سوف يستفيد 2.4 مليون شخص من التحويالت / القسائم النقدية المشروطة، وسيستفيد 1.9 مليون شخص من 

التحويالت الغذائية المشروطة.

تشكل األمراض المعدية الجزء األكبر من المخاوف الصحية في منطقة الساحل، وتشمل األمراض المعرضة 
للتحول إلى وباء، مثل اإليبوال والكوليرا والحصبة، واألمراض المنقولة بالنواقل مثل المالريا. ال يزال الخطر الذي 

يشكله اإليبوال على منطقة الساحل قائماً وسوف يتطلب االستثمار في تدابير التأهب واليقظة.

ال تزال مخاطر ظهور أوبئة أخرى، بما في ذلك الحمى النزفية مثل حمى السا واألمراض المنقولة عن طريق 
المياه مثل الكوليرا، مرتفعة وستحظى باألولوية هذا العام. كما سيتم إيالء اهتمام لمعالجة االلتهاب الرئوي واإلسهال 

والمالريا لدى األطفال دون سن الخامسة والصحة اإلنجابية للنساء الحوامل.

ال يزال نقص األدوية واللقاحات يشكل ضعفاً دائماً في النظام الصحي، وكذلك االستراتيجيات سيئة التصميم 
وضعيفة التنفيذ لتقديم الخدمات إلى الفئات األكثر ضعفاً وحرماناً وال سيما في المناطق الريفية والنائية. وسوف 
ُتعطى معالجة نقاط الضعف هذه األولوية من أجل تسهيل توفير األدوية األساسية وتعزيز قدرة النظم الصحية 

والمجتمعات على الصمود.

التغذية
ال يزال سوء التغذية الحاد في منطقة الساحل مستمراً بمستويات مرتفعة ومروعة. وستظل االحتياجات الطارئة 

مرتفعة ما لم يتم التصدي لألسباب الجذرية لسوء التغذية، وتعزيز قدرة أفقر الناس على الصمود. في عام 2015، 
سيتم توفير خدمات التغذية إلى 1.25 مليون )أو 90 في المائة من إجمالي يقدر بنحو 1.4 مليون( طفل يعانون 

من سوء التغذية الحاد الشديد )SAM( وإلى 2 مليون )أو 47 في المائة من إجمالي يقدر بنحو 4.٣ مليون( طفل 
يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل )MAM(. وسيقدم الشركاء في المجال اإلنساني والحكومات دعم التغذية إلى 
495,000 من النساء الحوامل والمرضعات. وسوف يتم استهداف 665,000 طفل تحت سن الثانية و٣52,000 

أم حامل ومرضعة بالتغذية التكميلية الشاملة للوقاية من سوء التغذية الحاد خالل موسم الجفاف.

وسيتم تعزيز خدمات التغذية في 7,200 مرفق صحي على األقل في جميع أنحاء منطقة الساحل. وسيتم دعم النظم 
الصحية الوطنية لضمان توفير فرص وصول كافية إلى العالج المنقذ للحياة لألطفال دون سن الخامسة. وسيتم تنفيذ 
التغذية التكميلية المستهدفة لعالج سوء التغذية الحاد المعتدل في جميع المناطق التي يتجاوز فيها سوء التغذية الحاد 

نسبة 10 في المائة بغض النظر عن حالة األمن الغذائي.
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باري هو أحد الرعاة في شمال بوركينا فاسو. وهو يكافح على نحو متزايد 
للتكيف مع عدم انتظام هطول األمطار وتأثير تغير المناخ، وقد شهد أعداد 

ماشيته تقل عاماً بعد عام. “إن المراعي تجف بسرعة كبيرة. وإذا لم نتمكن من 
االحتفاظ بالماء، سوف نضطر للتخلي عن القرية.”

© أوتشا/ايفو برانداو



الحماية

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
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الحماية البدنية، والحماية من اإلعادة القسرية وحماية الفئات الضعيفة، وال سيما النساء واألطفال. ويتطلب التدفق 

الجديد لالجئين الفارين من النزاع في شمال شرق نيجيريا خدمات الحماية بدءاً من التسجيل إلى عالج ضحايا 
العنف الجنسي والجنساني. ال يزال هناك حوالي 1٣٣,000 الجئ مالي متبقين في المنفى وسوف يحتاجون إلى 

دعم حماية متواصل نظراً لحالة ضعفهم الممتدة. وسوف يستفيد ما ال يقل عن مليون نازح داخياً في نيجيريا 
و80,000 نازح مالي آخرين والمجتمعات المضيفة لهم من خدمات الحماية.

وباإلضافة إلى توفير خدمات مباشرة، سوف تعمل الجهات الفاعلة في مجال الحماية مع المجتمعات المتضررة 
والسلطات المحلية والوطنية لبناء القدرة على استجابة الحماية بما يتماشى مع مبادئ الحماية األساسية، وذلك من 

خالل التدريب على تنسيق وإدارة المخيمات، وخاصة في مالي ونيجيريا.

سوف يدعم الشركاء في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 4.2 مليون شخص يفتقرون حالياً إلى 
خدمات المياه والصرف الصحي الكافية. ويشمل هذا الهدف 1.25 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد 

)SAM(، وأكثر من 1.45 مليون نازح والمجتمعات المضيفة لهم، ونصف مليون شخص يعيشون في المناطق 
المتضررة من النزاع، حيث تأثرت الخدمات األساسية بشدة، ومليون شخص يعيشون في المجتمعات التي تم تقييمها 

على أنها عرضة للفيضانات واألوبئة.

ويتطلع نهج المياه والصرف الصحي والنظافة اإلقليمي إلى تقديم حزم المياه والصرف الصحي الدنيا المصممة 
خصيصاً لمعالجة نقاط الضعف وبدعم من االستراتيجيات المشتركة بين القطاعات واإلقليمية. وسيتم تعزيز نهج 

مثل »المياه والصرف الصحي والنظافة في التغذية«، الذي يجمع بين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في 
مراكز التغذية لتوفير المياه الصالحة للشرب، وأماكن غسل اليدين، والمراحيض اآلمنة.

سوف يواصل الشركاء في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة العمل في مختلف القطاعات لدعم تطوير خطط 
الطوارئ والخطط الوطنية بالتعاون مع السلطات الوطنية. وسيتم تشجيع إنشاء نظم اإلنذار المبكر لضمان صالحية 

مرافق المياه والصرف الصحي األساسية، بما في ذلك المرافق الموجودة في المراكز الصحية ومواقع النزوح.

استجابة الالجئين
بالنظر إلى نزوح ما يقرب من ثالثة ماليين شخص في المنطقة بسبب انعدام األمن والنزاع، سيتم اتباع نهج متعدد القطاعات 

الستيعاب احتياجاتهم واحتياجات المجتمعات المحلية المضيفة في مختلف القطاعات. وسيتم إيالء اهتمام خاص لتلبية 
احتياجات النازحين بسبب األزمات في شمال شرق نيجيريا ومالي، والنازحين إلى تشاد والكاميرون والنيجر نتيجة لألزمات 

في البلدان المجاورة. وسيتم تعزيز مراقبة من البلدان المعرضة للخطر، بما في ذلك في بوركينا فاسو، من أجل التنبؤ 
بمحفزات النزوح اإلضافي. وسيتم توسيع نطاق االستجابة لألزمة في شمال شرق نيجيريا بشكل كبير لكي تشمل تقديم الدعم 
للنازحين داخل نيجيريا والالجئين والعائدين والمجتمعات المضيفة في الكاميرون وتشاد والنيجر. وسيتم السعي إليجاد حلول 

دائمة لمشكلة النازحين جراء أزمة مالي، بما في ذلك العودة.

منذ أن تم التعرف على تفشي مرض فيروس إيبوال )EVD( في غرب أفريقيا ألول مرة في عام 2014، أصيب أكثر من 
22,500 شخص ولقي أكثر من 9,000 شخص حتفهم بسبب هذا المرض. والدول األكثر تضرراً من هذا الوباء هي غينيا 

وليبيريا وسيراليون. واجتاز الفيروس أيضاً الحدود إلى بلدان الساحل، مما أدى إلى ظهور حاالت في مالي )8(، ونيجيريا 
)20( والسنغال )1(. وبهدف وقف ومنع زيادة انتشار الفيروس، وضعت الحكومات الوطنية والشركاء في المجال اإلنساني 
الخطط الوطنية للتأهب واالستجابة لفيروس إيبوال وقوائم المراجعة ذات الصلة. وفي منطقة الساحل، أُجريت بعثات التأهب 

وتمارين المحاكاة في بوركينا فاسو والكاميرون ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال وغامبيا. وقد أظهر تفشي اإليبوال الحاجة 
الماسة لتعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وجودتها، فضالً عن أهمية اإلشتراك النشط في االستعداد لالستجابة من 

أجل الحد من تعقيد ونطاق األزمات اإلنسانية.

تأثير مرض فيروس إيبوال والتأهب له
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كانت حاجة البالغة من العمر 1٣ عاماً في المدرسة عندما هوجمت بلدتها 
في شمال نيجيريا، واضطرت للهرب حفاظاً على حياتها وعبور نهر لكي 

تجد مالذاً في مخيم بمدينة ديفا في النيجر.
© أوتشا/كاتي تيام
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(TSFP) تم إدخالهم في في برامج التغذية التكميلية المستهدفة

عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٦ و۲۳ شهراً والذين تم إدخالهم في برامج التغذية التكميلية الشاملة 
(BSFP)

عدد المراكز الصحية التي تنفذ أنشطة التغذية

عدد األشخاص المتضررين الذين يفتقرون إلى وثائق الهوية الشخصية / المدنية الذين تلقوا مساعدة

عدد النازحين / السكان المتضررين / العائدين الذين تم تسجيلهم

عدد مقدمي الخدمات الذين يقدمون الخدمات النفسية واالجتماعية للناجيات من العنف الجنسائي (العنف 
الجسدى والجنسي)

عدد المجتمعات المحلية المستهدفة التي لديها نظام إحالة فعال لألطفال على مستوى المجتمع

عدد األشخاص المتضررين الذين تم تزويدهم بحزمة الحد األدنى من المياه والصرف الصحي والنظافة التي تم 
تكييفها لتالئم مواطن ضعفهم (المياه الصالحة للشرب، والصرف الصحي، ولوازم النظافة الصحية، والرسائل 

الرئيسية / المشورة السلوكية).
عدد األطفال الذين دخلوا مستشفيات لتلقي العالج من سوء التغذية الحاد الشديد والذين حصلوا على مجموعة 

لوازم المياه والصرف الصحي والنظافة مع رسائل النظافة الرئيسية / المشورة السلوكية للوالدين / مقدمي 
الرعاية (معالجة المياه المنزلية واللوازم الصحية)

عدد مراكز التغذية التي لديها مجموعة لوازم المياه والصرف الصحي الدنيا (المياه الصالحة للشرب مع الكلور 
المتبقي، وصابون اليدين المطهر، وأواني الطعام، وأدوات النظافة الشخصية، سائل والصحية الرئيسية / 

المشورة السلوكية).
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المنظمات 
المشاركة في خطط االستجابة االستراتيجية في منطقة الساحل

العمل على مكافحة الجوع - فرنسا | العمل على مكافحة الجوع - إسبانيا | منظمة أكرا للتعاون الريفي في أفريقيا وأمريكا الالتينية | تحالف أكت / المعونة المسيحية المملكة المتحدة 
| تحالف أكت / مساعدة الكنيسة الدانمركية | تحالف أكت / معونة الكنيسة النرويجية | العمل على مكافحة الجوع | العمل لحماية الصحة والبيئة ومكافحة نقص الغذاء| الوكالة 

السبتية التنمية واإلغاثة | التضامن األفريقي - سويسرا | الوكالة اإلنسانية اإلفريقية | وكالة التعاون التقني والتنمية | التحالف من أجل العمل الطبي الدولي | أربيتر ساماريتير-بوند 
دويتشالند | جمعية التضامن للنساء والشباب | جمعية الشباب والتنمية في مالي| جمعية مالي لحقوق اإلنسان | جمعية النهوض بالمرأة والطفل | جمعية التنمية المتكاملة في غيديماخا 
| الصليب األحمر البلجيكي | جمعية الصليب األحمر في بوركينا فاسو | كير الدولية | كير الواليات المتحدة | خدمات اإلغاثة الكاثوليكية | مركز دعم مبادرات التنمية المحلية | 

مركز دعم الصحة الدولية | منظمة اإلغاثة والتنمية المسيحية | العيادة المتنقلة في بوركينا فاسو | اللجنة الدولية لتنمية الشعوب | كونسيرن وورلدوايد | التعاون الدولي | المجلس 
الدانمركي لالجئين | تنمية السالم واإلغاثة بال حدود | الماء الحي | تمكين أفريقيا | مؤسسة فيرميد | منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة | الصليب األحمر الفرنسي | 
مجموعة عمل وبحوث التنمية المحلية | المنظمة الدولية للمعوقين | هيلفه زور سيلبستيلفه | انترمون أوكسفام | خدمات المعونة الدولية | معونة الطوارئ الدولية والتنمية | إغاثة 

الطوارئ الدولية والتنمية | االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر | الهيئة الطبية الدولية | المنظمة الدولية للهجرة | لجنة اإلنقاذ الدولية | | اإلغاثة والتنمية 
الدولية انترسوس | المبادرة المحلية للعمل من أجل المرأة | اإلغاثة اإلسالمية حول العالم | الصليب األحمر في لوكسمبورغ | الهالل األحمر الموريتاني | منظمة أطباء العالم بلجيكا 
| منظمة أطباء العالم فرنسا | ميديكوس موندي | المجموعة االستشارية لأللغام | المجلس النرويجي لالجئين | مكتب تنمية الكنائس اإلنجيلية | مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية | مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان | منظمة غير حكومية - التنمية / جمعية السالم والتضامن | منظمة غير حكومية - أكاراس | منظمة غير حكومية - اإلغاثة | 
منظمة غير حكومية - جمعية اإلغاثة والتنمية | المنظمة اإلنسانية للتنمية | منظمة دعم التنمية المجتمعية | أوكسفام | أوكسفام بريطانيا | أوكسفام هولندا (NOVIB) | الخطة الدولية 
| خطة مالي | خطة النيجر | كوكب الطوارئ | خدمات السكان الدولية | منظمة األولوية الملحة - معونة طبية دولية | الشبكة األفريقية لصحة وتنمية الشباب | شبكة منظمات األمن 
الغذائي | شبكة ترويج النهج التشاركية في بوركينا فاسو | مكتب دعم المنسقين المقيمين | إنقاذ الطفولة | اإلغاثة اإلسالمية من أجل التنمية | الصليب األحمر السنغالي | منظمة 
التضامن الدولية | مكتب المنسق المقيم لألمم المتحدة | االتحاد الوطني لجمعيات األبرشية لإلغاثة والتنمية | صندوق األمم المتحدة للطفولة | إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة 
واألمن | برنامج األمم المتحدة اإلنمائي | هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة | مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين | برنامج األمم المتحدة المشترك 
المعني بفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز | دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام صندوق األمم المتحدة للسكان | فيجن بالس | اإلرشاد الزراعي والتنمية | ووتر إيد 

| منظمة االهتمام العالمي للتنمية | برنامج األغذية العالمي | منظمة الصحة العالمية | منظمة وورلد فيجن السنغال

في مراجعة منتصف العام

التمويل المطلوب
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مركز دعم الصحة الدولية | منظمة اإلغاثة والتنمية المسيحية | العيادة المتنقلة في بوركينا فاسو | اللجنة الدولية لتنمية الشعوب | كونسيرن وورلدوايد | التعاون الدولي | المجلس 
الدانمركي لالجئين | تنمية السالم واإلغاثة بال حدود | الماء الحي | تمكين أفريقيا | مؤسسة فيرميد | منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة | الصليب األحمر الفرنسي | 
مجموعة عمل وبحوث التنمية المحلية | المنظمة الدولية للمعوقين | هيلفه زور سيلبستيلفه | انترمون أوكسفام | خدمات المعونة الدولية | معونة الطوارئ الدولية والتنمية | إغاثة 

الطوارئ الدولية والتنمية | االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر | الهيئة الطبية الدولية | المنظمة الدولية للهجرة | لجنة اإلنقاذ الدولية | | اإلغاثة والتنمية 
الدولية انترسوس | المبادرة المحلية للعمل من أجل المرأة | اإلغاثة اإلسالمية حول العالم | الصليب األحمر في لوكسمبورغ | الهالل األحمر الموريتاني | منظمة أطباء العالم بلجيكا 
| منظمة أطباء العالم فرنسا | ميديكوس موندي | المجموعة االستشارية لأللغام | المجلس النرويجي لالجئين | مكتب تنمية الكنائس اإلنجيلية | مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية | مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان | منظمة غير حكومية - التنمية / جمعية السالم والتضامن | منظمة غير حكومية - أكاراس | منظمة غير حكومية - اإلغاثة | 
منظمة غير حكومية - جمعية اإلغاثة والتنمية | المنظمة اإلنسانية للتنمية | منظمة دعم التنمية المجتمعية | أوكسفام | أوكسفام بريطانيا | أوكسفام هولندا (NOVIB) | الخطة الدولية 
| خطة مالي | خطة النيجر | كوكب الطوارئ | خدمات السكان الدولية | منظمة األولوية الملحة - معونة طبية دولية | الشبكة األفريقية لصحة وتنمية الشباب | شبكة منظمات األمن 
الغذائي | شبكة ترويج النهج التشاركية في بوركينا فاسو | مكتب دعم المنسقين المقيمين | إنقاذ الطفولة | اإلغاثة اإلسالمية من أجل التنمية | الصليب األحمر السنغالي | منظمة 
التضامن الدولية | مكتب المنسق المقيم لألمم المتحدة | االتحاد الوطني لجمعيات األبرشية لإلغاثة والتنمية | صندوق األمم المتحدة للطفولة | إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة 
واألمن | برنامج األمم المتحدة اإلنمائي | هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة | مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين | برنامج األمم المتحدة المشترك 
المعني بفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز | دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام صندوق األمم المتحدة للسكان | فيجن بالس | اإلرشاد الزراعي والتنمية | ووتر إيد 

| منظمة االهتمام العالمي للتنمية | برنامج األغذية العالمي | منظمة الصحة العالمية | منظمة وورلد فيجن السنغال

في مراجعة منتصف العام
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فى 2014اإلغاثة اإلنسانية لمنطقة الساحل 

6.6 مليون

73,090

%76

3,036

2.2 مليون

17مليون
٣5 مليون دوالر

1 مليون
نازح ومعرضين لخطر 

الكوليرا تم تزويدهم بالمياه 
الصالحة للشرب

٣٣0,000

688,846

20,596 3,000

10 مليون دوالر

284,000

39,604ID

142,971
أكثر من 3 ماليين 

191,000طن  مترى

221,000

7,209

79

5,300

4,000

510,000

9.5  مليون

51.33 طن مترى

113,650

%80
من التالميذ الالجئين السودانيين من 6 إلى 

1٣ سنة تم تسجيلهم في التعليم االبتدائي في 
تشاد

%73

2,812

5,700

1,400

شخص تلقوا مساعدات غذائية 
منقذة للحياة أو مساعدات نقدية

من المستفيدين المخطط 
لهم حصلوا على الرعاية 

الصحية الطارئة في 
النيجر

طفل الجئ مالي تم 
تسجيلهم في المدارس 

االبتدائية في مخيم 
مبيرا لالجئين في 

طفل دون سن سنتين حصلوا على 
مكمالت غذائية لتفادي خطر سوء 

شخص في مالي تلقوا المساعدة التغذية الحاد
شخص تمت وقايتهم من اإلصابة في األنشطة الرعوية

بالكوليرا من خالل تدابير وقائية

تلقت معظم األسر الضعيفة في 7 بلدان 
بمنطقة  الساحل نقوداً وقسائم بقيمة 

طفل في نيجيريا تم عالجهم من 
سوء التغذية الحاد في 618 مركزاً 

عالجياً

من السلع الغذائية تم إرسالها 
ألكثر الناس ضعفاً في األشهر 

طفل دون سن الخامسة، منهم مليون التسعة األولى من العام
كانوا مصابين بسوء التغذية الحاد الشديد، 

تم عالجهم من سوء التغذية الحاد

وثيقة هوية تم إصدارها من قبل السلطات 
المحلية لالجئين في الكاميرون لضمان 

حريتهم في التنقل

680.000 شخص 
في تشاد تلقى قسائم 

غذائية بقيمة 

من المزارعين والرعاة تلقوا الدعم الزراعي 
والحيواني مثل األدوات والبذور الحبوب الجيدة 

والمنتجات البيطرية، و / أو إعادة تأهيل نقاط 
الماء لماشيتهم

طفل رضيع تم 
تحصينهم ضد الحصبة

تلميذاً في حاالت الطوارئ 
تلقت وجبة يومية في 

المدرسة

أسرة الجئة تلقت مساعدات نقدية 
في النيجر

طفل تتراوح أعمارهم 
بين ٣ و5 سنوات 

من العمر شاركوا في 
أنشطة ما قبل المدرسة 

في مساحات صديقة 
للطفل في موريتانيا

امرأة حامل أو مرضعة عولجت من سوء 
التغذية الحاد من اإلمدادات اإلنسانية تم نقلها إلى 

المناطق النائية من قبل الخدمات 
الجوية اإلنسانية لألمم المتحدة 

في مالي

تلميذاً الجئاً من مالي في بوركينا 
فاسو تلقوا وجبة يومية مغذية في 

المدرسة

منطقة متضررة من 
الكوليرا تم توفير 

العالج لها

من األطفال المصابين بسوء التغذية 
الحاد الشديد والمستهدفين للحصول 

على المساعدة في بوركينا فاسو 
تلقوا العالج المنقذ للحياة

مزارع في السنغال تلقوا 
مساعدة لتعزيز سبل عيشهم

طفالً في حاالت الطوارئ حصلوا على 
التعليم من خالل بناء فصول دراسية مؤقتة 
وأماكن آمنة للتعلم، ومن خالل توفير المواد 

التعليمية والمعلمين المدربين تدريباً كافياً
هكتاراً من األراضي 

الزراعية تم تخصيصها 
آلالف األسر الالجئة من 
جمهورية أفريقيا الوسطى 
في تشاد لدعم سبل كسب 

عيشهم

مرفقاً صحياً تم دعمها 
باإلشراف والتدريب لتوفير 

الرعاية التغذوية الكافية 
لألطفال

الجئ مستضعف في موريتانيا تلقوا 
مساعدة خاصة مثل الزيارات المنزلية 

والمشورة وتحسين المأوى شخصاً تلقوا الدعم 
النفسي في مالي

مزارع في غامبيا 
استفادوا من مساعدة 

سبل العيش
مركز تغذوي تم تجهيزها بمرافق المياه 

الصالحة للشرب والنظافة والصرف الصحي
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دليل التبرع 
لالستجابة اإلنسانية في منطقة الساحل

المساهمة في حاالت الطوارئ الفردية وخطط االستجابة االستراتيجية

لالطالع على النظرة العامة على االحتياجات اإلنسانية وخطط االستجابة االستراتيجية الفردية حسب 
البلد، وللتبرع مباشرة لهذه الخطط القطرية، انظر الصفحات الخاصة ببلدان الساحل. تحتوي كل خطة 
قطرية على روابط إلى المنظمات المشاركة واألشخاص الذين يمكن للراغبين في التبرع االتصال بهم.

www.unocha.org/sahel

)CERF( التبرع عن طريق الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ

يوفر الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التمويل األولي السريع التخاذ تدابير إنقاذ الحياة في بداية 
حاالت الطوارئ وللعمليات اإلنسانية األساسية التي تفتقر إلى التمويل في األزمات الممتدة. يتلقى 

الصندوق، الذي يديره مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، مساهمات من مختلف الجهات 
المانحة - بصفة أساسية من الحكومات، ولكن أيضاً من الشركات الخاصة والمؤسسات والجمعيات 

الخيرية واألفراد - ويتم تجميعها في صندوق واحد. وتستخدم هذه األموال لمواجهة األزمات في أي 
مكان في العالم. في عام 2014، ساهم الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ بمبلغ 84.4 مليون دوالر 

لدعم االستجابة لحاالت الطوارئ الحادة وعمليات تعاني من نقص التمويل في منطقة الساحل.

يمكن معرفة المزيد عن الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ وكيفية التبرع عن طريق زيارة موقع 
www.unocha.org/cerf/our-donors/how-donate :الصندوق

مساعدات اإلغاثة العينية

تحث األمم المتحدة الجهات المانحة على توفير السيولة النقدية بدالً من التبرعات العينية، وذلك لتحقيق 
أقصى قدر من السرعة والمرونة، وأيضاً للتأكد من تسليم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها. إذا كان 

الخيار الوحيد المتاح لك هو تقديم مساهمات عينية فقط في االستجابة للكوارث وحاالت الطوارئ، يرجى 
.logik@un.org :االتصال ب

تسجيل مساهماتكم واالعتراف بها

يتولى مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية إدارة خدمة التتبع المالي )FTS(، التي تسجل جميع المساهمات 
اإلنسانية المبلغ عنها )النقدية والعينية والثنائية ومتعدد األطراف( المقدمة لحاالت الطوارئ. وهي تهدف 

إلى نسب الفضل إلى الجهات المانحة وتسليط الضوء على كرمها، وإلظهار مجموع مبالغ التمويل 
وثغرات الموارد في النداءات اإلنسانية. الرجاء إبالغ خدمة التتبع المالي عن مساهماتكم، إما عن طريق 

البريد اإللكتروني fts@un.org أو من خالل نموذج تقرير المساهمات المتاح عبر اإلنترنت على 
.http://fts.unocha.org :العنوان التالي

يتم تحديث جداول خدمة التتبع المالي على االنترنت يومياً. يرجى الضغط على الرابط أدناه للحصول 
على تحديثات في الوقت الحقيقي عن التمويل المطلوب لتلبية متطلبات خطة االستجابة االستراتيجية 

لمنطقة الساحل في عام 2015، وللحصول على معلومات عن ثغرات الموارد المتبقية.

http://goo.gl/e7qtDU

ترتيبات التمويل التي تم تكييفها لتتالئم مع حاالت الطوارئ المزمنة والحادة في منطقة 
الساحل

إن اتباع نهج القدرة على الصمود يتطلب من المانحين العمل بشكل مختلف في دعم الجهود اإلنسانية.
Ò  التمويل اإلنساني متعدد السنوات أمر بالغ األهمية للحفاظ على أثر المساعدات وزيادته في األزمات

اإلنسانية المزمنة.
Ò  التمويل العادل لجميع القطاعات الرئيسية في خطة االستجابة ضروري لتقديم استجابة متكاملة

ومستدامة للتحديات المزمنة والحادة، مثل سوء التغذية واألوبئة والنزوح أو انعدام األمن الغذائي.
Ò  التمويل المبكر ضروري لتوقع الطبيعة الموسمية بطبيعتها للتحديات اإلنسانية في منطقة الساحل

واالستجابة في الوقت المناسب للذروات الدورية لالحتياجات الحادة.

لحظات التمويل 
الموسمية الرئيسية
الحملة الزراعية الرئيسية 
يناير/كانون الثاني - مايو/آيار

الحملة غير الموسمية 
يونيو/حزيران - نوفمبر/تشرين الثاني

دعم الرعاة 
طوال العام

مساعدات غذائية 
فبراير/شباط - سبتمبر/أيلول

عالج سوء التغذية 
يناير/كانون الثاني - يوليو/تموز

الوقاية من سوء التغذية الحاد 
أبريل/نيسان - نوفمبر/تشرين الثاني

التصدي للكوليرا 
مارس/آذار - يوليو/تموز
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إذا لم يكن العاملون في المجال اإلنساني قادرون على جمع األموال وتقديم المساعدات ألزمة الساحل ...

ماذا إذا؟ 
... فشلنا في االستجابة

لن يحصل ما يقرب من 320,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد على عالج وقد يموتون في عام 
2015. وسوف يعاني آخرون من أضرار ال رجعة فيها على صحتهم النفسية والجسدية، مما سيقوض قدرتهم 

على التعلم والتطور في سنوات البلوغ.

سوف يؤدي غياب خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الحيوية إلى زيادة كبيرة في سوء التغذية 
وامتداد فترة العالج من سوء التغذية الحاد الشديد إلى الضعف، نظراً لالرتباط بين سوء التغذية واإلسهال 

والمالريا.

سوف يفتقر حوالي مليون شخص في المناطق غير اآلمنة إلى إمكانية الحصول على مياه الشرب. سوف 
تنهار نظم إمدادات المياه والصرف الصحي القائمة، وال سيما تلك التي تقدم مجموعات لوازم المياه والصرف 
الصحي والنظافة إلى األطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الشديد وسوء التغذية الحاد المعتدل. وسوف يزيد 

عدم الوصول اآلمن والمأمون إلى مياه الشرب والمراحيض المناسبة أو مرافق غسيل من خطر العنف الجنسي 
والجنساني في مخيمات الالجئين / النازحين ومناطق الصراع، وال سيما ضد النساء واألطفال، ويزيد من 

مخاطر اإلصابة باألمراض المعدية.

لن يتمكن أكثر من مليون طفل من الحصول على تعليم. سُيترك األطفال عرضة لظروف العمل الضار، 
والتجنيد، واالتجار وسوء المعاملة. ومن المرجح أن تتدهور كثيراً مؤشرات تنمية رأس المال االجتماعي 

والبشري في المنطقة، مما سيكرس دورات الفقر والضعف والمخاطر. 

سوف يستمر النازحون في جميع أنحاء منطقة الساحل في مواجهة العنف والتشرد وسوء المعاملة 
واالستغالل. وستتوقف أنشطة كسب العيش التي تهدف إلى الحد من اعتماد الالجئين على المساعدات، 

وتنخفض القدرة على االستجابة في حاالت الطوارئ، ال سيما في البلدان األكثر تضرراً، وهي نيجيريا والنيجر 
والكاميرون وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي.

سيزداد عدد األشخاص الذين يواجهون انعدام األمن الغذائي الحاد. لن توفر نظم اإلنذار المبكر تحذيرات في 
الوقت المناسب لتمكين االستجابة المبكرة المنسقة، وقد تزداد شدة األزمة الغذائية المحتملة. يمكن أن ُتستنزف 

خطوط إمداد المساعدات الغذائية الحيوية، وقد يتم الحد من برامج الزراعة وسبل العيش. إن فقدان هذه الفرصة 
لحماية واستعادة سبل العيش سوف يؤدي إلى زيادة في انعدام األمن الغذائي والتغذوي، فضالً عن التعرض 

لمخاطر الصدمات القادمة.

سوف يستمر خطر انتقال مرض فيروس اإليبوال إلى دول أخرى، وسيظل خطر األوبئة األخرى واألمراض 
المنقولة عن طريق المياه مرتفعاً. من دون الدعم الكافي، يمكن توقع حدوث 20,000 حالة اصابة بالكوليرا في 

المنطقة. ولن يتم تحصين 5 ماليين طفل ضد الحصبة.

قد يفتقر أكثر من مليون الجئ وأكثر من 1.45 مليون نازح داخلياً في جميع أنحاء المنطقة إلى الحماية 
البدنية والحماية من اإلعادة القسرية، والمساعدة في حاالت الطوارئ عن طريق توفير الغذاء والماء 

وخدمات الصرف الصحي والمأوى والصحة والتغذية، ال سيما في نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد ومالي.

www.unocha.org/sahel2015


