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تبرعوا اآلن بحاجة للمساعدة؟ 

المفوضیة تحذر من تزاید االحتیاجات في منطقة الساحل مع اشتداد درجة
النزوح القسري

تعتبر بلدان وسط الساحل في بوركینا فاسو ومالي والنیجر بؤرة أزمة النزوح القسري.

English   |  Español   |  Français  |   2020 16 أكتوبر/ تشرین األول

قتل مسلحون والدي فاطمة مایغا أمام عینیھا في منزلھم في بوركینا فاسو في وقت سابق من ھذا العام. ھربت مع زوجھا وأطفالھا الثالثة وتعیش اآلن في مخیم دوري
UNHCR/Sylvain Cherkaoui ©  .المكتظ بالسكان

في ما يلي ملخص لما قاله المتحدث باسم المفوضیة بوريس تشیشیركوف، التي يمكن أن ُيعزى
له النص المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي ُعقد الیوم في قصر األمم في جنیف.

https://www.unhcr.org/ar/
https://giving.unhcr.org/general/
https://help.unhcr.org/ar/
https://www.unhcr.org/news/briefing/2020/10/5f894b234/unhcr-warns-mounting-needs-sahel-forced-displacement-intensifies.html
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2020/10/5f89c2ff4/acnur-advierte-sobre-las-crecientes-necesidades-en-el-sahel-a-medida-que.html
https://www.unhcr.org/fr/news/briefing/2020/10/5f894c72a/hcr-fait-etat-besoins-humanitaires-croissants-sahel-deplacements-forces.html
https://www.unhcr.org/X4C
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تحذر المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین الیوم من عواقب كارثیة محتملة في منطقة الساحل في إفریقیا ما لم
یتم توفیر الدعم للجھود اإلنسانیة بشكل عاجل في منطقة باتت أسرع أزمة في العالم من حیث النزوح والحمایة.

یمكن للتعھدات المتوقع اإلعالن عنھا في اجتماع المائدة المستدیرة الوزاري لمنطقة الساحل األوسط في 20 أكتوبر في
كوبنھاغن أن تعید اإلدراك بالطابع الملح لمنطقة تواجھ تحدیات متداخلة ال تعد وال تحصى.

وقد تشابكت مسائل الصراع المسلح والفقر المدقع وانعدام األمن الغذائي والتغیرات المناخیة ووباء فیروس كورونا في
منطقة الساحل. وعبر المنطقة األوسع نطاقاً، أُجبر أكثر من 2.7 ملیون شخص على الفرار من منازلھم وأصبحت اآلن

احتیاجات المأوى والمیاه والصرف الصحي والصحة وغیرھا من االحتیاجات األساسیة ھائلة.

تعتبر بلدان وسط الساحل في بوركینا فاسو ومالي والنیجر بؤرة أزمة النزوح القسري. وقد فر أكثر من 1.5 ملیون نازح
داخلیاً و 365,000 الجئ من العنف في منطقة الساحل األوسط، بما في ذلك أكثر من 600,000 شخص ھذا العام وحده.

وتضاعف عدد النازحین داخل بوركینا فاسو إلى أكثر من ملیون شخص في العام الماضي. وتواجھ بوركینا فاسو، التي تعد
من بین أفقر دول العالم وواحدة من أكثر البلدان عرضة لمخاطر المناخ، أزمة أمنیة داخلیة كبرى مما یعني أنھ ال یوجد أي

مكان آمن في البالد.

وقد وصلت مستویات العنف الدموي ضد المدنیین إلى مستوى مروع ومنھجي، حیث یتم إعدام اآلباء أمام أطفالھم من قبل
الجماعات المسلحة بوتیرة مثیرة للجزع. قبل أقل من أسبوعین - وفي 4 أكتوبر في شمال بوركینا فاسو - قتل مھاجمون
مسلحون 25 رجالً أمام عائالتھم في كمین نصب لقافلتھم أثناء عودتھم إلى دیارھم على أمل أن یكون الوضع األمني قد

تحسن. كما وقع آالف من النساء والفتیات ضحیة للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في جمیع أنحاء المنطقة.

باتت الھجمات التي تشن على المدارس في منطقة الساحل حقیقة قاتمة ومتنامیة، حیث تعرضت أكثر من 3,600 مدرسة
في السنوات األخیرة إما للدمار أو اإلغالق، مما أثر على عشرات اآلالف من أطفال المدارس.

كما تتنامى المخاطر المتعلقة بالمناخ في منطقة الساحل حیث یؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تغیرات في أنماط ھطول
األمطار وإلى زیادة في تواتر وشدة الفیضانات والجفاف والعواصف الرملیة. وقد أدت الفیضانات المدمرة األخیرة في
المنطقة إلى مقتل العشرات، فیما تسببت في بقاء مئات اآلالف - العدید منھم من النازحین والمجتمعات المضیفة لھم -

بحاجة ماسة إلى المأوى والمیاه النظیفة والخدمات الصحیة.

وتقف الحكومات المضیفة والمجتمعات المحلیة في طلیعة المستجیبین حیث أظھرت تضامناً ملفتاً، لكنھا وصلت إلى نقطة
االنھیار وھي بحاجة إلى موارد فوریة.

ھناك حاجة ماسة للحلول لمعالجة األسباب الجذریة للنزوح ولتعزیز الجھود اإلنسانیة.

تحتاج الدول المتضررة إلى الدعم من أجل تقدیم المساعدة، ویجب تسریع إصالحات الحوكمة بنفس درجة اإللحاح فیما
األنشطة المنقذة للحیاة وتوفر الموارد من األمور الضروریة. كما أن االستثمار مطلوب بشكل خاص في المناطق

الحضریة، حیث التمس فیھا األمان العدید من النازحین.

تصارع الجھات الفاعلة في المجال اإلنساني من أجل تلبیة االحتیاجات المتزایدة للمجتمعات النازحة ومضیفیھم. وقد كثفت
المفوضیة جھودھا بشكل كبیر في منطقة الساحل األوسط ھذا العام حیث وفرت المأوى الطارئ لـ 81,144 نازحاً؛ وتمكنت
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المزیدأخبار ذات صلة

من الوصول إلى الناجیات من العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس من خالل العیادات الصحیة المتنقلة. ووسط وباء
فیروس كورونا، ساعدت أنشطتنا 338,411 شخصاً في تلقي خدمات الرعایة الصحیة األساسیة؛ ومع إغالق المدارس،

واصل حوالي 12,000 من األطفال النازحین والمجتمعات المضیفة تعلیمھم عن بعد.

في المنطقة األوسع نطاقاً، تعھدت حكومات بوركینا فاسو وتشاد ومالي وموریتانیا والنیجر بوضع مسألة حمایة النازحین
والمجتمعات المضیفة لھم في صمیم جھود االستجابة. في وقت سابق من ھذا األسبوع، أطلقت ھذه الحكومات ”عملیة

باماكو“، وھي منصة حكومیة دولیة مھمتھا اتخاذ إجراءات ملموسة وسریعة لتعزیز التنسیق بین الجھات الفاعلة األمنیة
واإلنسانیة وضمان وصول المساعدات اإلنسانیة وسبل الحمایة والمساعدة للسكان المتضررین.

في منطقة الساحل األوسط، تحتاج المفوضیة إلى دعم مالي مستمر ومتواصل. ھناك حاجة لتوفر الموارد بعد نھایة ھذا
العام بالنسبة للمفوضیة وشركائنا من أجل مواصلة توسیع نطاق المساعدات. ویعتبر مؤتمر إعالن التبرعات في 20 أكتوبر

فرصة للمانحین إلظھار التزامھم حتى یمكن تجنب اآلثار األكثر فداحة. حان الوقت للتحرك في منطقة الساحل اآلن.

للمزید من المعلومات:

+221 786 396 385  desclous@unhcr.org :في داكار، رومان دیسكلو
+41 79 433 7682 cheshirk@unhcr.org :في جنیف، بوریس تشیشیركوف
+1 347 443 7646  mahoney@unhcr.org :في نیویورك، كاثرین ماھوني

+33 6 23 16 11 78 schmittc@unhcr.org :في باریس، سیلین شمیت
77 669 907 227+ josset@unhcr.org :في نیامي، جان سیباستیان جوسیھ

+226 253 40 522  bougma@unhcr.org :في بوركینا فاسو، موسى بوغما

أخبار

مفوضیة الالجئین: على جمیع األطراف حمایة المدنیین مع
استمرار القتال في منطقة الساحل

أخبار

المفوض السامي یدین العنف الذي ”یفوق الوصف“ في
بوركینا فاسو

https://www.unhcr.org/ar/search?reldocid=5f896be64
https://www.unhcr.org/ar/news/latest/2020/4/5ea6c3e74/%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9.html
https://www.unhcr.org/ar/news/latest/2020/2/5e3d26894/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88.html
https://www.unhcr.org/ar/news/latest/2019/10/5d9b77014/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A.html
https://www.unhcr.org/ar/news/latest/2019/4/5cadabc34/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html
mailto:desclous@unhcr.org
mailto:cheshirk@unhcr.org
mailto:mahoney@unhcr.org
mailto:schmittc@unhcr.org
mailto:josset@unhcr.org
mailto:bougma@unhcr.org

