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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.  
Celebrating 20 years of coordinated humanitarian action 

كودزو كوونو أوتشا النيجر، رقم اهلاتف للمزيد من املعلومات حول الفرص اإلعالمية املتاحة أثناء املهمة وإلجراء أحاديث إعالمية مع أعضاء البعثة، رجاء اإلتصال بـ : فرانك  
، thiamk@un.org+، الربيد اإللكرتوين  263772125298م أوتشا مايل، رقم اهلاتف ، كييت تياkuwonu@un.org+، الربيد اإللكرتوين   22796009496

 41794729750، يانز الركي أوتشا جنيف، رقم اهلاتف schneider1@un.org+، الربيد اإللكرتوين  221774506232اميانويل شنيدر أوتشا بوركينا فاسو، رقم اهلاتف 
  ،    laerke@un.org+ ، الربيد اإللكرتوين 

    www.reliefweb.intأو   http://ochaonline.un.orgمتاحة على:  ألوتشا الصحفية نشراتال
   http://cerf.un.org، رجاء اإلطالع على للمزيد من املعلومات عن الصندوق املركزي ملواجهة الطوارىء 

منظمة التعاون  األمم المتحدة
 اإلسالمي

 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
  الشراكة اإلنسانية لمنطقة الساحل بأفريقيا بعثة

  

قطر، اململكة العربية  عمان،سلطنة  ، الكويت، :  أذربيجان، بروناي دار السالماألعضاء بمنظمة التعاون اإلسالميالدول   من: 
اجملتمع حتاد األفريقي، إل: اشتركة والبنوكاإلقليمية / الحكومية المالمنظمات اإلمارات العربية املتحدة. و ، تركيا، السعودية

يئة العمانية هلا)، IDB)، البنك اإلسالمي للتنمية (GCCلدول غرب أفريقيا (إيكواس)، جملس التعاون اخلليجي ( اإلقتصادي
العربية بدولة اإلمارات السعودي، اهلالل األمحر  : اهلالل األمحر الكوييت، اهلالل األمحرالهالل األحمر جمعيات، لألعمال اخلريية

  . اهلالل األمحر القطريو  ،املتحدة
  إىل النيجر ومايل وبوركينا فاسو بعثة  ماذا: 
  2012تشرين األول/أكتوبر  21-15    مىت:
  وزيارات ميدانية غادوغوو نيامي وباماكو و   أين: 

  
رفيعة زيارة  اإلنسانيةللشؤون منظمة التعاون اإلسالمي، واملنسق اإلقليمي  ) مبشاركة(أوتشانظم مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ي

  أكتوبر.تشرين األول/ 21إىل  15النيجر ومايل وبوركينا فاسو يف الفرتة من  املستوى للدول األعضاء إىل كل من
  

يف  ة متعددة األطرافاإلنسانياملنظومة  الساحل وتسليط الضوء على دور األزمات اإلنسانية يف منطقةبواهلدف من هذه الزيارة هو رفع الوعي 
  الوطنية يف هذه البلدان الثالثة.ستجابة إلا دعم

  
دف لمناطق املتضررة ل دانيةويتضمن الربنامج زيارات مي اكتساب معرفة أوليه من امليدان و الوقوف على التحديات و فرص من األزمة 

 املتحدة، ومنظمات اجملتمع املدين مع املسؤولني احلكوميني وممثلي األمم بعثةلاملشاركون يف ا االستجابة املتاحة للمجتمع اإلنساين؛ وسوف جيتمع
  . يف النيجر ومايل وبوركينا فاسو

  
ضع تفاقم الو و . املعاناة من أجل البقاء ص إىلمليون شخ 18يف منطقة الساحل أكثر من احلادة التغذية أزمة و  دفعت األزمة الغذائية بالفعل،و 

  .النيجر وبوركينا فاسو إىلالعديد منهم  جلأمن منازهلم. و  ارفر إىل الشخص  320,000حوايل  مما دفعانعدام األمن  بسببيف مايل 
  

املنقذة للحياة.  املشاريع اإلجراءات و جمموعة واسعة من من خاللستجابة الوطنية إلحل استكملت املنظمات اإلنسانية يف منطقة الساإوقد 
  يف املئة. 59 بنسبةقد مت متويله مليار دوالر و  1.6ستجابة اإلنسانية لإل ويبلغ اإلحتياج الكلي


