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۱۰۳ AID

إنعدام األمن الغذائي
تؤثر األزمات الغذائية المتكررة على الماليين من 

الناس في منطقة الساحل، حتى في السنوات التي ال 
تشهد حاالت جفاف رئيسية، وتؤدي إلى تآكل قدرة 

السكان األكثر ضعفاً.

سوء التغذية

األوبئة

ال يزال سوء التغذية مدعاة للقلق في جميع أنحاء 
منطقة الساحل، ليس فقط في ذروة موسم الجفاف، 
ولكن أيضاً في فترات ما بعد الحصاد، ويصل إلى 

مستويات الطوارئ في العديد من المناطق.

إن الفقر وانعدام فرص الحصول على الخدمات 
الصحية الجيدة يجعل المجتمعات عرضة لألوبئة 
واألمراض، مع معدالت وفيات عالية بشكل غير 

طبيعي.

الكوارث الطبيعية
ال يزال المناخ المتقلب على نحو متزايد والكوارث 
المتكررة المرتبطة باألخطار الطبيعية مثل الجفاف 
والفيضانات واآلفات الحيوانية (مثل الجراد) يؤثر 

على السكان في مختلف أنحاء منطقة الساحل.

الصراعات
تواصل الصراعات وانعدام األمن التأثير على 

منطقة الساحل، وتتسبب في الوفاة والنزوح وتدمير 
الممتلكات، والمرافق الصحية والمدارس، وتفاقم 

انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية.

الساحل
ال تزال مستويات عالية من الضعف المزمن مستمرة في منطقة الساحل. في وقت مبكر من عام ۲۰۱٥، يعاني ما يقدر بنحو ۲۰٫٤ مليون شخص من انعدام األمن 
الغذائي في المنطقة. ومن المتوقع أن يهدد سوء التغذية الحاد حياة ونمو ٥٫۸ مليون طفل دون سن الخامسة. وقد تسببت الصراعات العنيفة وانعدام األمن في فرار 

۲٫۸ مليون شخص من منازلهم، أي أكثر من العدد المسجل في مطلع يناير/كانون الثاني ۲۰۱٤ بما يزيد عن مليون شخص. فيما يلي توضيح لطريقة تخطيط  الفرق 
اإلنسانية لالستجابة ودعم السكان األكثر عرضة للخطر في منطقة الساحل.
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۱۰٫۳ مليون إقليم 
الساحل

يمكنك االطالع على ملخصنا التفاعلي للعمل 
اإلنساني المطلوب في منطقة الساحل على 

الموقع التالي:
www.unocha.org/sahel2015
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متابعة وتحليل المخاطر والضعف، ودمج النتائج في ۳
البرامج اإلنسانية واإلنمائية.

دعم المجموعات السكانية المعرضة للخطر لكي تتأقلم 
بشكل أفضل مع الصدمات من خالل االستجابة المبكرة 

إلشارات التحذير، عن طريق الحد من أوقات التعافي بعد 
األزمة وبناء قدرات الجهات الفاعلة الوطنية.

تقديم مساعدة منسقة ومتكاملة ومنقذة للحياة إلى األشخاص 
المتضررين من حاالت الطوارئ.

لمحة عامة عن
خطة االستجابة اإلنسانية ۲۰۱٥*

إن التسميات المستخدمة وطريقـة عـرض المـادة فـي هـذا 
اإلعالن 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.

* نداء الساحل لعام ۲۰۱٥ هو جزء من 
خطة االستجابة اإلنسانية لمنطقة الساحل 
التي ستستمر لمدة ثالث سنوات وتغطي 

الفترة من ۲۰۱٤ إلى ۲۰۱٦.


