
تبرعوا اآلن بحاجة للمساعدة؟ 

المفوضیة تدعو المجتمع الدولي للتحرك ”على وجھ السرعة“ إلنھاء األزمة في وسط
الساحل

أدى فیروس كورونا إلى تفاقم أزمة النزوح والتي نجمت عن مزیج خطیر من النزاع المسلح والفقر وتغیر المناخ.
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نساء وأطفال یجلسون خارج منزل في منطقة ترحب بالنازحین داخلیاً من شمال بوركینا فاسو في كایا، في 2 فبرایر 2020. فر 600,000 نازح داخلیاً من الھجمات األخیرة في شمال بوركینا
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جنیف / كوبنھاغن - دعا المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئین فیلیبو غراندي یوم الثالثاء إلى القیام بعمل عاجل ومستدام لتلبیة
االحتیاجات اإلنسانیة المتزایدة في منطقة الساحل في غرب إفریقیا، مشیراً إلى ”أعمال عنف ال توصف“ ترتكب ضد المدنیین مما أجبر ما

یقرب من ملیوني شخص على الفرار من منازلھم.

وأشار غراندي في كلمة افتراضیة ألقاھا أمام اجتماع المائدة المستدیرة الوزاریة الدولیة حول منطقة الساحل األوسط في كوبنھاغن، قائالً:
”نحن بحاجة إلى إدخال الطابع الملح على ھذه االستجابة التي أخشى أنني ال أراھا حتى اآلن من المجتمع الدولي“.

https://giving.unhcr.org/general/
https://help.unhcr.org/ar/
https://www.unhcr.org/news/latest/2020/10/5f8f1e26a/international-community-must-act-urgency-end-crisis-central-sahel.html
https://www.acnur.org/noticias/noticia/2020/10/5f908e804/la-comunidad-internacional-debe-actuar-con-urgencia-para-poner-fin-a-la.html
https://www.unhcr.org/X81


المزیدأخبار ذات صلة

وأضاف: ”یعتبر النزوح القسري دائماً مقیاساً لألزمة. ونظراً ألنھا تتفاقم، فھذا یعني أن األزمة لم تتم معالجتھا بشكل كاٍف“. المائدة
المستدیرة التي تستضیفھا حكومتا الدنمارك وألمانیا واالتحاد األوروبي إلى جانب األمم المتحدة ھي جزء من جھد أوسع للفت االنتباه إلى

محنة بلدان منطقة الساحل األوسط، والتي تشمل بوركینا فاسو ومالي والنیجر.

حتى لیلة الثالثاء، تعھد أكثر من 20 مانحاً بأكثر من 1.7 ملیار دوالر، بما في ذلك 985 ملیون دوالر لھذا العام، وذلك للمساعدة في توفیر
الغذاء والمیاه والخدمات الصحیة والمأوى والتعلیم وغیر ذلك. لكن ھناك حاجة لمزید من األموال والتعاون الدولي.

وفي معرض دعوتھ التباع نھج أكثر استراتیجیة لمنطقة الساحل األوسط، أشار غراندي إلى الحاجة إلى ”خطة مارشال“ وحث االتحاد
األوروبي على قیادة دعم الدول في المنطقة واالستجابة ”من خالل أنشطة موحدة واستراتیجیة وملموسة“. وحذر من أنھ بدون ھذا الدعم،

فإن النزوح سوف ”یتسارع“ وینتشر.

مع وجود ما یقرب من ملیوني الجئ ونازح داخلیاً ونزوح 650 ألف شخص حتى اآلن ھذا العام، أشاد غراندي بالدول المضیفة في المنطقة
لكرمھا المستمر، واعترف بخطوتھم المھمة المتمثلة في إطالق عملیة باماكو على المستوى الوزاري، وھي أداة إقلیمیة تھدف إلى تعزیز

القدرة اإلقلیمیة على االستجابة لتحركات السكان بطریقة أكثر شمولیة.

وحث أیضاً الجھات اإلنمائیة والمؤسسات المالیة الدولیة على التحرك بشكل أسرع، وقال: ”إن بناء قدراتھم أمر أساسي. ال یمكننا االنتظار
لمدة خمس سنوات حتى تؤتي ھذه األنشطة ثمارھا، خاصة في مجاالت مثل التعلیم“.

أدى فیروس كورونا إلى تفاقم أزمة النزوح والتي نجمت عن مزیج خطیر من النزاع المسلح والفقر وتغیر المناخ. وقد رفعت المفوضیة من
مستوى مساعداتھا لمنطقة الساحل األوسط ھذا العام، حیث وفرت المأوى الطارئ لـ 81,000 شخص من المھجرین، واستخدمت العیادات
الصحیة المتنقلة للوصول إلى الناجین من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وقدمت خدمات الرعایة الصحیة األساسیة ألكثر

من 300,000 شخص للتصدي لوباء فیروس كورونا.

لقد جعل العنف المتصاعد من المستحیل تقریباً على عمال اإلغاثة الوصول إلى المحتاجین. في 4 أكتوبر في شمال بوركینا فاسو، نصب
مھاجمون مسلحون كمینا لقافلة من النازحین كانوا یحاولون العودة إلى دیارھم، مما أسفر عن مقتل 25 رجالً أمام عائالتھم. كما تم تدمیر أو

إغالق حوالي 4,000 مدرسة في السنوات األخیرة مما أثر على عشرات اآلالف من أطفال المدارس. وفي سبتمبر، أطلقت مجموعة من
الرجال النار وقتلت سبعة من عمال اإلغاثة من منظمتي ACTED و IMPACT، واللتان تعمالن مع المفوضیة بشكل وثیق، باإلضافة

إلى دلیل المجموعة وھو نیجیري.

إلى جانب اإلعراب عن القلق بشأن التھدیدات التي یتعرض لھا العاملون في المجال اإلنساني في المنطقة، دعا غراندي بشدة أیضاً إلى
تنسیق العملیات األمنیة وحث على حمایة السكان المدنیین في منطقة الساحل، مشیراً إلى أن تلك التي تم تنفیذھا بشكل غیر مسؤول تسببت

حتى اآلن في ”المزید من المعاناة والمزید من النزوح“.

وأقر غراندي بأنھ في حین أن التركیز على األمن أمر مھم، فإن ”األمن ... یعتبر فشالً إذا لم یكن مرتبطاً بالعمل اإلنساني واإلنمائي“.

تعھد أكثر من 20 مانحاً بأكثر من 1.7 ملیار دوالر

”قتل 25 رجالً أمام عائالتھم“
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