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كاؤها األمم المتحدة   وشر
 
 ناقوس الخطر  ونيدق

 شخص مليون  30أكثر من 
 
إىل المساعدة  يحتاجون ان الساحل، معظمهم من النساء واألطفال،  من سك

ن  ،والحماية   عام العن بزيادة قدرها مليوني 
 الماضن

 

من سكان الساحل، معظمهم من   شخصمليون    30يحتاج أكثر من    -   2022حزيران / يونيو    27داكار،  

   
ف  المساعدة والحماية  إىل  مليون2022عام  الالنساء واألطفال،  بزيادة قدرها  تقريًبا عن  ي   ،  .  2021عام  ال 

األزمة  حول ناقوس الخطر دق الوكاالت اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة والمنظمات غث  الحكومية  تواصل

  منطقة الساحلالخطورة المتفاقمة بشكل رسي    ع وشديد 
 . ف 

 
 
 ، المديرة اإلقليمية لليونيسف لغرب ووسط إفريقيا: "اريث  رت ماري بيث  بو وحذ

 
اع، حيث يؤد   أوقات الث  

ي ف 

يد الناسالعنف إىل    الكثث  ،  إعاقة أنظمة التعليم وتشر
  بذلك تحديات األطفال دون تعليم ويواجهون  من    يبفى

 حماية ملح  
 
ايد الهجمات عىل المدارس، مما يؤث  ة. تثى 

 
  العام  مي   والمجتمعات.  ر عىل الطالب والمعل

،  2022ف 

  منطقة الساحل بسبب العنف، وه  زيادة بنمغلقة  مدرسة   7900 حواىل  هناك  
  المائة منذ   56سبة  ف 

ف 

: "". وأضافت    2021عام  ال يصبحون أكثر    ،خارج المدرسة  والنازحونعندما يكون األطفال الالجئون  بواريث 

ايد عرضة لالستغالل وسوء المعاملة.   إضافة إىل تزايد حاالت حاالت تجنيد األطفال وقتلهم وتشوي  ههم    تثى 

 
 
 حة  العنف الجنس  من قبل الجماعات المسل

 
كما هنالك خطر تزايد وتفاقم  حة المبلغ عنها.  والقوات المسل

   حاالت
 
  سن المدرسة بسبب األثر االجتماع  واالقتصادي  زيجات األطفال والحمل المبك

ر بي   الفتيات ف 

 ". وتغث  المناخكورونا  جائحةل

ويج   لالجئي   لوسط وغرب إفريقيا  ، المديرة اإلقليمية للمجلس الث  تتفاقم االحتياجات  : "وقالت مورين ماج  

 
 
  منطقة الساحل بسبب تقل

ايدة ف    العمل  ص مساحة  المثى 
عمليات ، األمر الذي يجر  بشكل مستمر    اإلنسان 

باستمرار، فإن الوصول إىل االنسانية  االحتياجات    تفاقمعىل الرغم من  . إىل دوامة سلبية   االنسانيةاالستجابة  

رة منذوي الحاجة  األشخاص     المناطق المتض 
اع يمثل تحدًيا مستمًرا بسبب تزايد اإلجرام وعمليات    ف  الث  

:  وأضافت  االختطاف والعنف".   المتض   ماج   المجتمعات  انعدام األمن والعنف إىل حرمان  رة من "يؤدي 

  ذلك الوصول إىل خدمات الصحة والتعليم والمياه والضف الصج  والنظافة، مما  
الخدمات الحيوية، بما ف 

اختطافهم   ويتم  . يتعرض عمال اإلغاثة للخطر أكثر من أي وقت مض   الحاجاترغة من  يؤدي إىل حلقة مف

 ". وقتلهم
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إفريقيا   ا أم   غرب    
ف  العالم   األغذية  نامج  لث  اإلقليم   المدير  نائبة   ،  

بروسين  ا  أن    فقالت:   إلفث  حي      
"ف 

  جميع أنحاء منطقة الساحل، فإن الموارد  االنسانية  االحتياجات  
والتمويل  وصلت إىل مستويات قياسية ف 

نا عىل     الحضيض، وتكلفة االستجابة ترتفع بشكل كبث  مما يجث 
   المعتادة  نصف حصص اإلعاشة  تزويد  ف 

ف 

  العديد من البلدان  
ورية ويجب استكمالها   : وأضافتمنطقة الساحل".    ف  من    "المساعدة المنقذة للحياة ض 

ة سنوات    يتم  تنفيذها خالل برامج مرنة 
 
لتقليل االحتياجات اإلنسانية بمرور الوقت وتمهيد الطريق عىل عد

الغذائية  الحماية  أنظمة  دعم  ا 
ً
أيض علينا  ويجب  يمكننا  التغذية.  وسوء  للجوع  مستدامة  حلول  نحو 

  الوقت عينه دعواالجتماعية الوطنية للتخفيف الفوري من هذه األزمة 
   ذلك".  لبلوغم الحكومات وف 

مة  الممثل اإلقليم  لغرب ووسط أفريقيا    ،مامادو ديوبأشار  و 
 
بي    إىل أنه "  ،الدوليةالعمل ضد الجوع  لمنط

 أوغسطس  / آب و   يونيو  / شهري حزيران
 
  أكثر من  ، من المتوق

  المائة    15مليون شخص )   18.6ع أن يعان 
ف 

انعدام   من  المنطقة(  سكان  إجماىل     من 
الغذان  الاألمن  ذلك    حاد     

ف  من    2.1بما  يعانون  مليون شخص 

 ."  
 مستويات طارئة من انعدام األمن الغذان 

ا  تحسي   لوالحلول طويلة األمد   إىل السع    يجبذلك،  معالجة  ل: "سوء تغذية األطفالفقالت حول  بواريث     أم 

   عىل  األطفال  حصول
 
وتسهيل الوصول إىل المياه النظيفة، ية والخدمات الصحية الجيدة،  األطعمة المغذ

 عن تعزيز ممارسات رعاية األطفال والرضع
ً
، فضال  . "والنظافة والضف الصج 

دياو   وقال إفريقيا    ،مودو  لغرب  اإلقليم   الرئيس  الدوليةجنة  للنائب  النساء  "  : اإلنقاذ  للعديد من  بالنسبة 

وح ،     يعاني   من الث  
 إوالفتيات اللوانى

 
.    ن  العنف القائم عىل النوع االجتماع  هو حدث يوم 

 
الزواج القشي    إن

الجنس   واالستغالل  والجنس   الجسدي  والعنف  األطفال  آالف    ،وزواج  شعور    
ف  تساهم  عوامل  كلها 

  المقام األول باألعراف االجتماعية الضارة وأوجه التميث   يتأثرون    فهؤالءاألشخاص بالحصار والضعف.  
ف 

  تتفاقم بسبب األزمة االجتماعية واالقتصادية والضاع
 . "المتعددة القائمة عىل العمر والجنس والنى

 و 
 
كا   (OCHA)مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  نظًرا ألن  نظرة عامة "تقرير  ه يطلقون  ءورسر

 
 
، فإنهم يدعون إىل اتخاذ إجراءات لمنطقة الساحل  2022عام  لل  "بات اإلنسانيةعىل االحتياجات والمتطل

  تواجه الخطث  فورية لمعالجة الوضع  
ة النى   التمويل من بي   التحديات الكبث 

. ومع ذلك، ال يزال النقص ف 

ر  الفعالة.  االنسانية  تقديم المساعدة  
 
،  وحذ نيمولي   اإلقليم  لغرب ووسط إفريقيا  رئيس المكتب  تشارلز بث 

  مكتب  
   : الشؤون اإلنسانيةاألمم المتحدة لتنسيق  ف 

 
تأمي   المساعدات اإلنسانية للفئات األكثر   "من الملح

األزمة    حاجة داد  بدون موارد كافية، سثى  يوم.  الناس كل  الماليي   من  يكافح   حيث 
ً
يقو  سوءا ض قدرة ، مما 

،  يونيو / شهر حزيران  "بحلول  وأضاف: ض األطفال والنساء والرجال للخطر".  المجتمعات عىل الصمود ويعر  

 
 
  المائة فقط من المبلغ المطلوب  15  نا ي تلق

ذي  و   ف 
 
لدعم خطط االستجابة    ،مليار دوالر أمريك    3.8  هو قرابةال

يا.  ق نيجث  ون ، وتشاد ، وماىل  ، والنيجر ، وشمال رسر    اإلنسانية لبوركينا فاسو ، وشمال الكامث 
 . "هذا ال يكف 

https://bit.ly/3HT9l7g
https://bit.ly/3HT9l7g

