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 9دول

مليار دوالر

مجموع االحتياجات

شريك  /منظمة إغاثة

 316مليون
متطلبات

 89.2مليون

 354.1مليون

 566.6مليون

متطلبات

متطلبات

متطلبات

موريتانيا
النيجر

مالي
السنغال

تشاد
بوركينا
فاسو

غامبيا

 19.9مليون

نيجيريا

متطلبات

 11.5مليون
 282.2مليون
متطلبات

الكاميرون

متطلبات

 90.5مليون
 247.9مليون

متطلبات

الساحل اإلقليمية

متطلبات

 4.9مليون
متطلبات

تم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) بالتعاون مع الشركاء في المجال
اإلنساني .وهو يغطي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى ديسمبر/كانون األول  ،2016وقد صدر في ديسمبر/كانون
األول .2015

المصدر :خطط االستجابة اإلنسانية في دول الساحل
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مليون

شخص يعيشون في
منطقة الساحل *

 1من كل 6

إن التسميات المستخدمة وطريقة عرض المادة في هذا التقرير ال تعبر عن أي رأي مهما كان من جانب األمانة
العامة لألمم المتحدة بشأن الوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة ،أو لسلطات أي منها ،أو بشأن تعيين
حدودها أو تخومها.

 6أشخاص يعاني من انعدام
األمن الغذائي

 1من كل 25

شخصا ً من المتوقع أن يحتاج إلى
مساعدة غذائية عاجلة

(*) في هذه الوثيقة ،تتكون منطقة الساحل من بوركينا فاسو وتشاد وغامبيا ومالي وموريتانيا والنيجر وشمال الكاميرون ونيجيريا والسنغال

 1من كل 6

أطفال دون سن الخامسة يعاني
من سوء التغذية الحاد

4.5

مليون

شخص نزحوا جراء
النزاعات

مقدمة
في منطقة الساحل ،يشكل الفقر المضقع ،والنمو السكاني السريع ،وتغير المناخ ،وأزمات الغذاء والتغذية
المتكررة ،والنزاعات المسلحة والعنف مزيجا ً خطيراً ويقوض أرواح وأصول وآفاق مستقبل الماليين من
األُسر في جميع أنحاء المنطقة.
ستظل المنطقة واحدة من مراكز العمليات اإلنسانية الرئيسية في العالم في عام  .2016وتمثل االستجابة
اإلنسانية ألزمة الساحل ما ال يقل عن عُشر االستجابة اإلنسانية على الصعيد العالمي .إن االحتياجات هائلة.
من المتوقع أن يعاني حوالي  23.5مليون شخص  -واحد من كل ستة أشخاص  -من انعدام األمن الغذائي،
من بينهم ما ال يقل عن  6مليون سوف يحتاجون إلى مساعدة غذائية عاجلة .ويعاني واحد من كل خمسة أطفال
دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد .لقد أجبرت النزاعات المسلحة والعنف الشديد والعمليات العسكرية
 4.5مليون شخص على النزوح ،ويمثل هذا زيادة بمقدار ثالثة أضعاف في أقل من عامين .وتتكشف أسرع
أزمة نزوح في قارة أفريقيا عبر حوض بحيرة تشاد ،حيث تهدد جماعة بوكو حرام ،وهي الجماعة المسلحة
األكثر فتكا ً اليوم ،حياة وسبل معيشة حوالي  30مليون نسمة.
قبل عامين ،أطلق أكثر من مائة من الشركاء في المجال اإلنساني أول خطة استجابة إنسانية في منطقة الساحل .وقد صنع سخاء المانحين وتفاني فرقنا الفارق
بالنسبة للماليين في جميع أنحاء المنطقة :تم تطعيم  9مليون طفل ضد الحصبة وعالج  2.7مليون طفل من سوء التغذية كل سنة في المتوسط .وحصل أكثر
من  4مليون شخص على مساعدات غذائية ،وتم تمكين  3مليون من المزارعين والرعاة من حماية مصادر رزقهم .وأُتيح المأوى واالحتياجات األساسية
لماليين النازحين بسبب العنف.
وفيما وراء األرقام ،يتم قياس تأثيرنا أيضا ً من خالل األزمات التي تم تجنبها والجسور التي يجري بناؤها وقد حال تقديم المساعدة في الوقت المناسب دون
انزالق األُسر بشكل أعمق إلى انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية واألمراض .ووفر بناء قدرات الجهات الفاعلة المحلية بذور العمل اإلنساني األكثر استدامة.
مع بدء عام  ،2016نوجه ندا ًء لتوفير  1.98مليار دوالر من أجل مواصلة تقديم المساعدة اإلنسانية المنقذة للحياة وبناء قدرات ماليين المحتاجين على التأقلم.
إن هدفنا في تسعة بلدان هو توفير األمن الغذائي ل 7.7مليون شخص ،والرعاية الصحية ل 6.9مليون شخص معرض للخطر .وسوف نعالج  3.1مليون
طفل يعانون من سوء التغذية الحاد ونضمن بقاء  1.4مليون آخرين في المدارس .وسوف نقوم بتوفير المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي ألكثر من
 5مليون شخص نازح أو يعيش في المناطق المعرضة لتفشي الكوليرا.
نحن ال نقوم بعملنا لمساعدة المحتاجين بمفردنا؛ فالحكومات تقود استجابات وطنية في حاالت الطوارئ على نحو متزايد ،وتواصل فتح حدودها أمام
األشخاص الذين يلتمسون الحماية ،وتنفذ برامج تجريبية تتعلق باالحتياطيات الغذائية الوطنية والسياسات االجتماعية أو التأمين االبتكاري ضد تغير المناخ.
وفي مختلف أنحاء المنطقة ،ال تزال المجتمعات تظهر كرما ً متميزاً ،وتفتح أبوابها وتتقاسم مواردها الشحيحة مع أولئك الذين فقدوا كل شيء.
إن التمويل المبكر أمر ضروري لمواجهة الطبيعة الموسمية للكثير من االحتياجات اإلنسانية في منطقة الساحل .كما يُعتبر التمويل األكثر إنصافا ً في مختلف
القطاعات الرئيسية أمراً ال بد منه إذا أردنا التصدي للقضايا المعقدة ،مثل سوء التغذية أو انعدام األمن الغذائي ،بطريقة متكاملة .وحاالت الطوارئ المزمنة
أيضا ً تعني القدرة على التنبؤ من خالل المزيد من التمويل اإلنساني المنهجي لعدة سنوات.
إن تصاعد االحتياجات اإلنسانية هو أكثر أعراض األزمة الثالثية وضوحاً ،وهي أزمة الحكم وانعدام األمن وتغير المناخ التي ابتليت بها منطقة الساحل.
وال يمكن التصدي للدوافع المتعددة لالحتياجات الحادة في منطقة الساحل إال من خالل نهج متماسك يبني على أساس المزايا النسبية لألمن والتنمية والعمل
اإلنساني .وبالنظر إلى حجم االحتياجات والتحديات ،يجب أن يتسم كل عملنا بشعور متجدد بالحاجة الملحة.
نحن سنقوم بدورنا.
ونتعهد أيضا ً بالعمل بشكل بناء وتعاوني مع الدول والمنظمات المشاركة في برامج التنمية وتحقيق االستقرار ،والتي بدونها ستظل المساعدات اإلنسانية
مطلوبة إلى أجل غير مسمى.
شكراً لكم،

توبي النزر

منسق الشؤون اإلنسانية اإلقليمي لمنطقة الساحل
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نظرة عامة على االحتياجات
اإلنسانية
في عام  ،2016سيؤثر إنعدام األمن الغذائي على ما يقدر بنحو 23.5
مليون شخص في جميع أنحاء منطقة الساحل .وسيواجه  6مليون
شخص على األقل انعدام األمن الغذائي الحاد ويتطلبون مساعدات
عاجلة منقذة للحياة (المرحلة  3فما فوق من اإلطار المنسق) .وعلى
الرغم من تحسن المحاصيل هذا العام ،يرجع استمرار ارتفاع مستويات
انعدام األمن الغذائي في الغالب إلى االحتياجات المتزايدة الناجمة عن
حركة التمرد في حوض بحيرة تشاد ،حيث يواجه أكثر من 4.45
مليون شخص خطر انعدام األمن الغذائي الحاد .وقد م ّكن تحسين ال يزال خطر انتشار األوبئة يهدد المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة.
تحليل احتياجات األمن الغذائي في نيجيريا أيضا ً من مساعدة المزيد والنظم الصحية ضعيفة ويفتقر الماليين إلى خدمات المياه والصرف
الصحي المالئمة .وعلى الرغم من أن تفشي وباء الكوليرا كان أقل
من األُسر التي تعاني من أزمات.
حدة بشكل ملحوظ منذ عام  ،2014فإن التفشي األخير في مخيمات
إن آفاق اإلنتاج الزراعي الرعوي مُرضية بشكل عام ،في أعقاب موسم النازحين داخليا ً في نيجيريا يُعد مدعاة للقلق .وال يزال التهاب السحايا
األمطار لعام  2015الذي بدأ في وقت متأخر ولكنه جلب أمطاراً كافية وحمى السا والحمى الصفراء من مصادر الخطر الجسيم .وفي حين
وموزعة بشكل جيد في معظم المناطق .وقد انخفض مستوى انعدام أن أسوأ تفشي لفيروس االيبوال ،الذي اجتاح غرب أفريقيا ،شهد ظهور
األمن الغذائي بشكل كبير في السنغال وغامبيا .ومع ذلك ،فإن توقعات عدد قليل من الحاالت في بلدان الساحل ،فإن تعزيز النظم الصحية
الحصاد اإليجابية يمكن أن تعوض مستويات انعدام األمن الغذائي والمراقبة والوقاية ال يزال ضروريا ً للوقاية من اإليبوال واألمراض
المزمن تعويضا ً جزئيا ً فقط ،وسوف تشهد تشاد وموريتانيا ومالي الوبائية األخرى .تواصل إنفلونزا الطيور تهديدها لسبل العيش في
والنيجر مستويات انعدام أمن غذائي على غرار العام الماضي .كما أن المنطقة ،وال سيما في بوركينا فاسو وأجزاء من نيجيريا.
عدد األُسر التي تعتمد على األسواق بدالً من اإلنتاج في تزايد مستمر.
تتطلب الطبيعة المتكررة النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية والفقر
ال يزال معدل سوء التغذية مرتفعاً ،وسوف يحتاج  7.2مليون طفل في منطقة الساحل تضافر الجهود لمساعدة الفئات األكثر ضعفاً ،ودرء
دون سن الخامسة وامرأة حامل ومرضعة إلى المساعدة في عام مخاطر الجوع وسوء التغذية األشد قسوة ،وضمان تمكين المزيد من
 .2016يموت ما يقرب من واحد من كل خمسة أطفال في منطقة المجتمعات من التعافي من الصدمات في المستقبل من تلقاء أنفسهم.
الساحل قبل بلوغهم سن الخامسة ،ويرتبط ثلث هذه الوفيات بسوء وفي الوقت نفسه ،فإن المجتمع اإلنساني لديه مسؤولية اآلن أكثر من أي
التغذية .ومن المتوقع أن يعاني ما يقدر بنحو  5.9مليون طفل دون وقت مضى لحماية ومساعدة النازحين بسبب النزاعات والمجتمعات
سن الخامسة من سوء التغذية الحاد الشامل في عام  ،2016من بينهم التي تستضيفهم.
 1.9مليون سوف يحتاجون إلى عالج من سوء التغذية الحاد الشديد.
إن تشاد ومالي والنيجر موطن ل 70في المائة من جميع األطفال
الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد في المنطقة .وتحتاج أكثر
من  1.3مليون أم حامل ومرضعة إلى مساعدات غذائية حتى تتمكنّ
من البقاء بصحة جيدة وتوفير حماية أفضل ألطفالهن من سوء التغذية
الحاد والمرض.
حوالي  200,000شخص من سكان مالي .وباإلضافة إلى ذلك ،كان
للفوضى في ليبيا والوضع المتدهور في دارفور وعودة الحرب األهلية
في جمهورية أفريقيا الوسطى أثر عميق على بلدان الساحل ،وتواصل
مفاقمة الصعوبات المزمنة التي يواجهونها .تستضيف الكاميرون
وتشاد أكثر من  300,000الجئ لكل منهما ،ويعيش معظمهم في
مناطق تعاني من ضعف شديد بالفعل.

على مدار السنوات الماضية ،ازداد أثر الضعف المزمن واألزمات
المتكررة على المجتمعات في منطقة الساحل سوءاً من جراء الخسائر
الناجمة عن النزاع والعنف في المنطقة .وقد تضاعف عدد النازحين
ثالث مرات منذ يناير/كانون الثاني  .2014وتم تشريد أكثر من 4.5
مليون شخص من منازلهم ،بعد أن فقدوا مصادر رزقهم ،وغالبا ً ما تتم
استضافتهم في مجتمعات ضعيفة للغاية بالفعل .إن العنف في حوض
بحيرة تشاد وحده مسؤول عن أكثر من نصف النازحين إقليمياً .وال
يزال الوضع في مالي مصدر قلق نظراً الستمرار انعدام األمن ونزوح مؤرش إدارة املخاطر ( )INFORMهو مؤرش مركب إلدارة املخاطر يحدد الدول املعرضة

ملخاطر عالية من األزمات اإلنسانية التي من املرجح أن تتطلب مساعدة دولية .يتصور هذا
املؤرش ثالثة أبعاد للمخاطر :أبعاد الخطر والتعرض ،والضعف وانعدام القدرة عىل التكيف.
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حوض بحيرة تشاد
في حوض بحيرة تشاد ،يبدو العنف المرتبط بجماعة بوكو حرام وكأنه لن ينتهي
أبداً ،مما يؤثر على  30مليون شخص يعيشون في المناطق األكثر فقراً في
الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا .ويُترجم التأثير المشترك لتفاقم انعدام األمن
والضعف الشديد الكامن إلى أرقام قياسية من الناس الذين بحاجة إلى اإلغاثة في
حاالت الطوارئ .يحتاج  9.1مليون شخص  -واحد من كل ثالثة تقريبا ً  -إلى
مساعدة عاجلة وحماية اعتباراً من ديسمبر/كانون األول .2015
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يؤثر تعطل الزراعة وصيد األسماك ،وإغالق الحدود وتوقف التجارة سلبا ً على
سبل عيش المجتمعات المحلية ،ويؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد األشخاص الذين
يعانون من انعدام األمن الغذائي .يوجد حوالي  4.4مليون شخص بحاجة ماسة
للمساعدة الغذائية في حوض بحيرة تشاد 90 ،في المائة منهم في شمال شرق
ﺗﺷﺎﺩ
نيجيريا .ويُعد وضع األمن الغذائي لألُسر أمر بالغ األهمية ،وال سيما في والية
بورنو النيجيرية ،حيث وصل اآلالف إلى عتبة انعدام األمن الغذائي األكثر أهمية
(المرحلة  5من اإلطار المنسق) .وفي الوقت نفسه ،يعاني  225,000طفل دون
سن الخامسة من سوء التغذية الحاد الشديد ،ويمكن أن يلقوا حتفهم إذا لم يحصلوا
على مساعدة عاجلة .في أقصى شمال الكاميرون ،تضاعف عدد األشخاص الذين
يحتاجون إلى مساعدة غذائية عاجلة ثالث مرات منذ شهر يونيو/حزيران الماضي
ليصل إلى  200,000شخص .وحتى ديسمبر/كانون األول  ،2015تجاوز عدد
األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد عتبة الطوارئ التي تبلغ  2في المائة.

ﻳﻭﺑﻲ

u
no

تكاد الهجمات التي شنتها بوكو حرام أنَّ تكون مسؤولة وحدها عن نزوح أكثر من
 2.5مليون شخص ،من بينهم  2مليون نزحوا داخل نيجيريا  -نصفهم من األطفال.
وقد سعى أكثر من  80في المائة من النازحين للحصول على مالذ في المجتمعات
المضيفة ،مما يشكل عبئا ً ال يمكن تحمله على مواردها الشحيحة بالفعل.

ﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺋﻳﻥ
ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻁﻳﺭﺍﻥ ﺍﻷﻣﻡ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻷﻧﺳﺎﻧﻳﺔ

Jalingo

ﺗﺭﺍﺑﺔ

ﻣﺎﻭﻧﺩﻭ
ﻣﺻﺩﺭ ﺍﻟﺧﺭﻳﻁﺔUNCS, Natural Earth :
ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﻭﺍﻷﺳﻣﺎء ﻭﺍﻟﺗﺳﻣﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺿﺣﺔ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﺭﻳﻁﺔ ﻻ ﺗﻌﻧﻲ
ﺇﻗﺭﺍﺭﺍً ﺃﻭ ﻗﺑﻭﻻً ﺭﺳﻣﻳﺎ ً ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ.

100 km

تتحمل النساء واألطفال ،الذين يمثلون الغالبية العظمى من النازحين ،العبء األكبر للعنف .وقد تتعرض النساء والفتيات المختطفات من قبل
جماعة بوكو حرام لإليذاء البدني والنفسي ،والعمل القسري ،والزواج القسري ،واالسترقاق الجنسي .ويتم تسجيل الفتيان بالقوة كمقاتلين .وقد
تلقى النظام التعليمي ضربة قاصمة .تم تدمير أو تعطيل أكثر من  1,500مدرسة منذ بداية التمرد ،في حين فرض تدفق األطفال النازحين في
سن المدرسة عبئا ً إضافيا ً على أنظمة التعليم الضعيفة بالفعل في المجتمعات المضيفة.

مالي
ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ

بعد ما يقرب من أربع سنوات من اندالع النزاع في عام  ،2012ال يزال الوضع
األمني غير المستقر له تأثير مدمر على المدنيين .وال تزال المجتمعات المحلية
المتضررة من العنف تكافح للحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم
والحماية وفرص سبل العيش .زاد النزاع من تفاقم نقاط ضعف المجتمعات التي
تآكلت قدرتها على تحمل الصدمات بسبب موجات متكررة من الجفاف والفيضانات
واألوبئة والفقر المزمن.

ﺍﻟﺻﺣﺭﺍء ﺍﻟﻐﺭﺑﻳﺔ

ﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ

۱۱۹

xx

ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭﻝ
ﺍﻟﻣﺟﺎﻭﺭﺓ )ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ (۲۰۱٥

ﻛﻳﺩﺍﻝ

ال تزال االضطرابات المستمرة تعرقل عودة  138,000الجئ مالي من البلدان
المجاورة ،وهي بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر ،و 61,000نازح داخلياً ،مما
يمنع االستعادة الكاملة للخدمات األساسية.

۲۳٫۰۰۰
ﺗﻣﺑﻛﺗﻭ

۲۹٤٫۰۰۰

ﺟﺎﻭ

ﻣﻭﺭﻳﺗﺎﻧﻳﺎ

٥۰٫٥
ﺍﻟﻑ

۱۱٥٫۰۰۰
ﻣﻭﺑﺗﻲ

ﺍﻟﻧﻳﺟﺭ
٥٤٫٤
ﺍﻟﻑ
۳٤٫٤
ﺍﻟﻑ

ﻧﻳﺟﻳﺭﻳﺎ

وقد وفر التوقيع على اتفاق السالم والمصالحة في يونيو/حزيران  2015فرصة
فريدة من نوعها .ولكن بالنسبة للعديد من األُسر ،وخاصة في المناطق الشمالية،
تعتبر المنظمات اإلنسانية هي أكبر مقدمي الخدمات األساسية .ال يزال استمرار
تقديم المساعدات اإلنسانية إلى مالي والدول المجاورة حيوياً.

ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ

xx

ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺣﺗﺎﺟﻳﻥ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋﺩﺓ
)ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ (۲۰۱٥

ﺑﻭﺭﻛﻳﻧﺎ ﻓﺎﺳﻭ

۳٤۸٫۰۰۰

ﺳﻳﻐﻭ

ﻛﻭﻟﻳﻛﻭﺭﻭ

٤٥٥٫۰۰۰
MALI ٤۰۳٫۰۰۰

ﻛﺎﻳﺱ

٤۰٦٫۰۰۰

ﺑﺎﻣﺎﻛﻭ

٥۰٦٫۰۰۰

ﺑﻧﻳﻥ

۱٦۹

ﻟﺳﻧ

ﺍ

ﺳﻳﻛﺎﺳﻭ

۲۷
ﺗﻭﺟﻭ

ﻐﺎﻝ

ﻏﻳﻧﻳﺎ

ﻛﻭﺕ ﺩﻯ ﻓﻭﺍﺭ
ﺳﻳﺭﺍﻟﻳﻭﻥ

ﻏﺎﻧﺎ

ﻟﻳﺑﻳﺭﻳﺎ
* : Person in need figures are provided by food security cluster in the cadre harmonisé
ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﻭﺍﻷﺳﻣﺎء ﻭﺍﻟﺗﺳﻣﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺿﺣﺔ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﺭﻳﻁﺔ ﻻ ﺗﻌﻧﻲ ﺇﻗﺭﺍﺭﺍً ﺃﻭ ﻗﺑﻭﻻً ﺭﺳﻣﻳﺎ ً ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ.

Sources : DNDS, HCR Realization : OCHA Mali
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ﻁﻔﻝ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﺳﻭء ﺍﻟﺗﻐﺫﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﺩ
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ﻁﻔﻝ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﺳﻭء ﺍﻟﺗﻐﺫﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﺩ
ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺋﻲ
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ﺷﺧﺻﺎ ً ﻣﺳﺗﻬﺩﻓﺎ ً
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ﻁﻔﻝ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻥ
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ﻁﻔﻝ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻥ
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ﺷﺧﺻﺎ ً ﻣﺳﺗﻬﺩﻓﺎ ً

ﻣﺎﻟﻲ

ﻣﻭﺭﻳﺗﺎﻧﻳﺎ
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ﻁﻔﻝ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻥ
ﺳﻭء ﺍﻟﺗﻐﺫﻳﺔ

ﺍﻟﻧﺯﻭﺡ
500 Km

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻧﺎﺯﺣﻳﻥ ﺩﺍﺧﻠﻳﺎ ً
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ﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ
ﻻﺟﺊ ﻣﺎﻟﻲ
ﻻﺟﺊ ﻧﻳﺟﻳﺭﻱ
ﻻﺟﺊ ﻣﻥ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﺍﻟﻭﺳﻁﻰ
ﻻﺟﺊ ﺳﻭﺩﺍﻧﻲ

ﺑﻭﺭﻛﻳﻧﺎﻓﺎﺳﻭ

ﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻥ
ﻧﻳﺟﻳﺭﻳﺎ
ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﺍﻟﻭﺳﻁﻰ
ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ

ﺍﻟﺳﻧﻐﺎﻝ

ﻏﻳﻧﻳﺎ

ﺑﻧﻳﻥ
ﻏﺎﻧﺎ

ﺍﻟﻛﺎﻣﻳﺭﻭﻥ

ﻏﺎﻣﺑﻳﺎ

ﻛﻭﺕ
ﺩﻳﻔﻭﺍﺭ

ﺳﻳﺭﺍﻟﻳﻭﻥ
ﻟﻳﺑﻳﺭﻳﺎ

ﺗﻭﺟﻭ

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ
> ۱۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰ - ٥۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰ - ۱۰,۰۰۰
٥۰,۰۰۰ - ۲۰,۰۰۰

< ۱۰۰,۰۰۰

ﺗﺣﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻧﺎﺯﺣﻳﻥ
ﺍﻟﻼﺟﺋﻭﻥ
ﺍﻟﻌﺎﺋﺩﻭﻥ

Sources: UNHCR, IOM, HNO and SRP 2015

ﺍﻷﻭﺑﺋﺔ

ﺍﻟﺗﻬﺎﺏ ﺍﻟﺳﺣﺎﻳﺎ

ﺍﻟﺣﺻﺑﺔ
۲۰۱٥

۲۰۱٥

 ٤۰٫٦۷۳ﺣﺎﻟﺔ
ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﺣﺎﻻﺕ
 ۱۰۰ - ۱ﺣﺎﻟﺔ
 ٥۰۰ - ۱۰۰ﺣﺎﻟﺔ
 ۱,۰۰۰ - ٥۰۰ﺣﺎﻟﺔ
 ۱۱,۰۰۰ - ٦,۰۰۰ﺣﺎﻟﺔ
<  ۲۳,۰۰۰ﺣﺎﻟﺔ

 ۱۷٫۷۷۸ﺣﺎﻟﺔ
۰

ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﺣﺎﻻﺕ
 ۱۰۰ - ۱ﺣﺎﻟﺔ
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 ۱,٥۰۰ - ٥۰۰ﺣﺎﻟﺔ
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 ۱ﻣﻠﻳﻭﻥ

۱۲ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﻻﺟﺊ ﻣﺳﺗﻬﺩﻑ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ

ﺷﺧﺹ ﻣﻌﺭﺽ ﻟﺧﻁﺭ ﺍﻷﻭﺑﺋﺔ

ﻧﺎﺯﺡ ﺩﺍﺧﻠﻳﺎ ً ﻭﻋﺎﺋﺩ
ﻣﺳﺗﻬﺩﻑ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ

ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺷﺧﺹ ﻣﺳﺗﻬﺩﻑ
ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺻﺣﺔ

 ۳٫٥ﻣﻠﻳﻭﻥ

٦٫۹
۲٥

ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻌﺎﻧﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻧﻌﺩﺍﻡ ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺋﻲ
)ﺑﺎﻟﻣﻠﻳﻭﻥ(

۲۳٫٥

 ۱٫٥ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺷﺧﺻﺎ ً ﻣﺳﺗﻬﺩﻓﺎ ً

ﺍﻟﻧﻳﺟﺭ

۳۲۳٫٤٦۱

 ۱٫٥ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺷﺧﺻﺎ ً ﻣﺳﺗﻬﺩﻓﺎ ً

ﺷﺧﺻﺎ ً ﻣﺳﺗﻬﺩﻓﺎ ً

ﻧﻳﺟﻳﺭﻳﺎ***

 ۲٫٥ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺷﺧﺻﺎ ً ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﺍﻧﻌﺩﺍﻡ
ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺋﻲ

۲۰

ﺍﻟﺳﻧﻐﺎﻝ

 ۲٫٤ﻣﻠﻳﻭﻥ

 ۸٫۱ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺷﺧﺻﺎ ً ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﺍﻧﻌﺩﺍﻡ
ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺋﻲ

ﺷﺧﺻﺎ ً ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﺍﻧﻌﺩﺍﻡ
ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺋﻲ

۱٥

٦

۲۰۱۲

۲۰۱۳

۲۰۱٤

۲۰۱٥

۲۰۱٦

ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻌﺎﻧﻭﻥ ﻣﻥ ﺳﻭء ﺍﻟﺗﻐﺫﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﺩ
)ﺑﺎﻟﻣﻠﻳﻭﻥ(

٥٫۹

 ۱٫۱ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺷﺧﺻﺎ ً ﻣﺳﺗﻬﺩﻓﺎ ً

۲۹۳٫۹۱۳

۸۳٫۰۷۹

ﺷﺧﺻﺎ ً ﻣﺳﺗﻬﺩﻓﺎ ً

ﺷﺧﺻﺎ ً ﻣﺳﺗﻬﺩﻓﺎ ً

ﺍﻟﻧﻳﺟﺭ

ﻧﻳﺟﻳﺭﻳﺎ***

ﺍﻟﺳﻧﻐﺎﻝ

 ۱٫٥ﻣﻠﻳﻭﻥ

 ۱٫٦ﻣﻠﻳﻭﻥ

٤۰۷٫٥۸٦

ﻁﻔﻝ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻥ
ﺳﻭء ﺍﻟﺗﻐﺫﻳﺔ

ﻁﻔﻝ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻥ
ﺳﻭء ﺍﻟﺗﻐﺫﻳﺔ

ﻁﻔﻝ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻥ
ﺳﻭء ﺍﻟﺗﻐﺫﻳﺔ

ﺇﻥ ﺗﺻﺎﻋــﺩ ﺍﻟﻌﻧــﻑ ﻧﻣــﻁ ﻣﻘﻠــﻕ ﻳﻬــﺩﺩ ﺍﻟﻣﻛﺎﺳــﺏ ﺍﻟﺗــﻲ ﺗﺣﻘﻘــﺕ ﺑﺷــﻕ
ﺍﻷﻧﻔــﺱ ﻓــﻲ ﻛﺑــﺢ ﺍﺗﺟــﺎﻩ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟــﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺯﺍﻳــﺩﺓ ﻓــﻲ ﻣﻧﻁﻘــﺔ ﺍﻟﺳــﺎﺣﻝ.
ﻭﺗﺧﻠــﻕ ﺍﻟﺻﺭﺍﻋــﺎﺕ ﻭﺍﻧﻌــﺩﺍﻡ ﺍﻷﻣــﻥ ﻓــﻲ ﺣــﻭﺽ ﺑﺣﻳــﺭﺓ ﺗﺷــﺎﺩ ﻭﻣﺎﻟــﻲ
ﺍﻟﻣﺯﻳــﺩ ﻣــﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻧــﺎﺓ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌــﺎﺕ ﺍﻟﺗــﻲ ﻫــﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌــﻝ ﻣــﻥ ﺑﻳــﻥ ﺃﺷــﺩ ﺳــﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻘﺭﺍً.

٥

٤

٦٫۰

۲۰۱٥

 ۱۷٫۷۷۸ﺣﺎﻟﺔ
ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﺣﺎﻻﺕ
 ۱۰۰ - ۱ﺣﺎﻟﺔ
 ٥۰۰ - ۱۰۰ﺣﺎﻟﺔ
 ۱,٥۰۰ - ٥۰۰ﺣﺎﻟﺔ
 ۳,۰۰۰ - ۱,٥۰۰ﺣﺎﻟﺔ
<  ٥,۰۰۰ﺣﺎﻟﺔ

ﺍﻟﻼﺟﺋﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﺩﻭﻥ ﻭﺍﻟﻧﺎﺯﺣﻭﻥ
)ﺑﺎﻟﻣﻠﻳﻭﻥ(

٤,٥

٤٫۰

۲٫۰

۰٫۰

ﺍﻟﻛﻭﻟﻳﺭﺍ

۲۰۱۲

۲۰۱۳

۲۰۱٤

۲۰۱٥

۲۰۱٦

۲۰۱۲

۲۰۱۳

۲۰۱٤

۲۰۱٥

۲۰۱٦

ﻭﻓــﻲ ﺣﻳــﻥ ﺃﻥ ﺃﺳــﻭﺃ ﺗﻔﺷــﻲ ﻟﻔﻳــﺭﻭﺱ ﺍﻹﻳﺑــﻭﻻ ،ﺍﻟــﺫﻱ ﺍﺟﺗــﺎﺡ ﻏــﺭﺏ
ﺃﻓﺭﻳﻘﻳــﺎ ﻓــﻲ ﻋﺎﻣﻲ  ،۱٥/۲۰۱٤ﺷــﻬﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﻋــﺩﺩ ﻗﻠﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﻓﻲ
ﺑﻠــﺩﺍﻥ ﺍﻟﺳــﺎﺣﻝ  ۲۰ -ﻓــﻲ ﻧﻳﺟﻳﺭﻳــﺎ ،ﻭ ۸ﻓــﻲ ﻣﺎﻟــﻲ ،ﻭ ۱ﻓــﻲ ﺍﻟﺳــﻧﻐﺎﻝ -
ﻓــﺈﻥ ﺗﻌﺯﻳــﺯ ﺍﻟﻧﻅــﻡ ﺍﻟﺻﺣﻳــﺔ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑــﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻳــﺔ ﻻ ﻳــﺯﺍﻝ ﺿﺭﻭﺭﻳ ـﺎ ً
ﻟﻠﻭﻗﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻹﻳﺑﻭﻻ ﻭﺍﻷﻣﺭﺍﺽ ﺍﻟﻭﺑﺎﺋﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ.

ﻭ "ﺷﺩﻳﺩﺓ" ﻣﻥ ﺍﻧﻌﺩﺍﻡ ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺋﻲ ،ﺗﻭﺍﺯﻱ ﺍﻟﻣﺭﺍﺣﻝ  Sﻭﻣﺎ ﻓﻭﻗﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻣﻧﺳﻕ (***) .ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﻟﻭﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺛﻼﺙ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺷﻣﺎﻝ ﺷﺭﻕ ﻧﻳﺟﻳﺭﻳﺎ ﻭﺍﻷﻛﺛﺭ ﺗﺿﺭﺭﺍً ﻣﻥ ﻋﻧﻑ ﺑﻭﻛﻭ ﺣﺭﺍﻡ ،ﻭﻫﻲ ﺃﺩﺍﻣﺎﻭﺍ ﻭﺑﻭﺭﻧﻭ ﻭﻳﻭﺑﻲ.

اإلستراتيجية
في عام  ،2016سيظل العمل اإلنساني في منطقة الساحل يسترشد بخطة االستجابة اإلنسانية
لمنطقة الساحل  .2016 -2014من خالل التكيف مع السياق الخاص لمنطقة الساحل ،تهدف
استراتيجية االستجابة إلى تحقيق توازن بين تلبية االحتياجات الفورية المنقذة للحياة الناجمة
عن النزاعات والكوارث ومعالجة الضعف المزمن ،بغرض عكس نمط االحتياجات اإلنسانية
المتزايدة .تجمع االستراتيجية بين أكثر من  100منظمة إنسانية وتشكل االستجابة اإلقليمية
من خالل:

رؤية إقليمية.
تتجاوز دوافع األزمة في منطقة الساحل الحدود الوطنية .وتوفر خطة االستجابة اإلنسانية
لمنطقة الساحل مستوى من الترابط االستراتيجي والتشغيلي عبر خطط االستجابة اإلنسانية
القُطرية التسعة في بوركينا فاسو والكاميرون وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا
والسنغال وغامبيا.

خطة متعددة السنوات.
إن االستجابة لحاالت الطوارئ المزمنة والنزاعات التي طال أمدها تتطلب القدرة على التنبؤ.
تسمح خطة لمدة ثالث سنوات للعاملين في المجال اإلنساني بوضع أهداف أكثر طموحا ً يتطلب
تحقيقها جهوداً مستدامة لعدة سنوات .وفي هذا اإلطار المستمر لمدة ثالث سنوات ،تتم مراجعة
االحتياجات سنويا ً من أجل استيعاب التطورات الديناميكية على األرض والتكيف مع المتطلبات
المالية.

استجابة متعددة القطاعات.
إن الطفل الذي يعاني من سوء التغذية ال يحتاج فقط إلى عالج تغذوي عاجل ،بل يحتاج أيضا ً
إلى المياه النظيفة والصرف الصحي المأمون والرعاية الصحية .وهكذاُ ،تبذل جهود لزيادة
التعاون بين مختلف قطاعات االستجابة اإلنسانية الرئيسية لمعالجة نقاط الضعف الرئيسية ،مثل
انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية واألوبئة والنزوح الناجم عن النزاع والكوارث الطبيعية،
بطريقة مستدامة ومتكاملة.

تكييف االستجابة اإلنسانية لدعم قدرة الناس على

الصمود.

توضح االحتياجات اإلنسانية المرتفعة باستمرار في منطقة الساحل تآكل قدرة سكانها على
الصمود في مواجهة الصدمات .إن األسر الضعيفة أقل قدرة على التكيف مع زيادة تواتر
وشدة الظواهر الجوية وعدم القدرة على التنبؤ بها .سوف يستمر العمل اإلنساني في االستجابة
لالحتياجات المنقذة للحياة كأولوية أولى ،ولكنه سيعطي األولوية أيضا ً للعمل المبكر من أجل
حماية سبل عيش وأصول األُسر والمجتمعات .إن االستثمار في نظم اإلنذار المبكر واالستجابة
بمجرد أن تشير المراقبة إلى تدهور الوضع سوف يساعد األُسر على حماية األصول وتجنب
استراتيجيات التكيف السلبية .وسوف يحول التدخل بسرعة لخفض أوقات التعافي وإعادة بناء
األصول دون تزايد االحتياجات وتنفيذ البرامج التي تكلف المزيد من المال.

بناء شراكات للحد من االحتياجات المتزايدة.
إن المشاكل المتكررة في منطقة الساحل تتطلب حلوالً هيكلية غالبا ً ما تكون خارج نطاق
االستجابة اإلنسانية .لن يتم تخفيف العبء اإلنساني الهائل في المنطقة بقدر كبير إال إذا تم
التصدي للدوافع الكامنة وراء الضعف من قبل الحكومات وشركائها في مجال التنمية ،وكذلك
المجتمعات المتضررة نفسها .وتلتزم فرق اإلغاثة بالعمل مع هذه الجهات الفاعلة الرئيسية
ودعمها والتأثير عليها بشكل أكثر منهجية لتعزيز السياسات واالستثمارات التي من شأنها
حماية الفئات األكثر ضعفاً.

8

األهداف االستراتيجية

1
2
3

متابعة وتحليل المخاطر والضعف ،ودمج النتائج في الب رامج اإلنسانية والتنموية.
دعم الفئات الضعيفة من السكان للتعامل بشكل أفضل مع الصدمات من خالل االستجابة المبكرة إلشارات
اإلنذار ،عن طريق تخفيض أوقات اإلنعاش بعد األزمة وبناء قدرات الجهات الفاعلة الوطنية.
تقديم مساعدة منسقة ومتكاملة ومنقذة لحياة األشخاص المتضررين من حاالت الطوارئ.

تجتمع بعثة مشتركة بين الوكاالت مع األُسر النازحة داخليا ً في
مستوطنتهم بالقرب من موكولو ،في والية أقصى الشمال في
الكاميرون
© أوتشا/ايفو برانداو
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االستجابة لالحتياجات
األمن الغذائي

تم اإلبالغ عن هطول كمية كافية من األمطار وتحسن المحاصيل في عدة مناطق عبر منطقة الساحل،
ولكن المنطقة ال تزال تتأثر بانعدام األمن الغذائي ،الذي وصل إلى مستوى األزمة في العديد من
المجتمعات التي تحتاج إلى مساعدة طارئة ،وخاصة في المناطق المتضررة من النزاع.

سوف تستهدف االستجابة في عام  2016تقديم المساعدة إلى  7.7مليون شخص ،من بينهم أكثر من
 890,000شخص تضرروا من مستويات حرجة من انعدام األمن الغذائي وسوف تتم مساعدتهم من
خالل التحويالت  /القسائم النقدية المشروطة ،وأكثر من  874,000شخص سيتم استهدافهم لتلقي
التحويالت الغذائية المشروطة .سيواصل المجتمع اإلنساني ،جنبا ً إلى جنب مع الحكومات ،تعزيز اآلليات
التي تهدف إلى حل األسباب الجذرية النعدام األمن الغذائي الحاد من خالل الكشف المبكر والعمل المبكر.
في عام  ،2016سيساعد الدعم الزراعي في حاالت الطوارئ  3.8مليون شخص قبل موسم الجفاف
للحد من شدة تأثيره والتقليل من عدد األشخاص الذين سيحتاجون إلى مساعدة عاجلة في عام .2017
ويشمل هذا توفير مدخالت الزراعة والثروة الحيوانية لحماية واستعادة سبل عيش األُسر المتضررة من
النزاعات والمخاطر المناخية.
لقد أضعفت األزمات المتكررة سبل العيش وقدرات تكيف المجتمعات التي تعتمد أساسا ً على الزراعة
وتربية الماشية للحصول على الدخل والغذاء .إن استعادة سبل عيش السكان المتضررين وحماية
األشخاص المعرضين للخطر من اإلجراءات الرئيسية لتعزيز القدرة على الصمود والحد من انعدام
األمن الغذائي .وسيتم تكييف نوع المساعدة المقدمة حسب مستويات الضعف ،أي انعدام أمن غذائي
معتدل أو شديد ،وتعديلها لكي تتوافق مع التقويمات الموسمية .وسينصب التركيز على توفير الدعم المبكر
للمجتمعات األكثر ضعفا ً لتجنب استنزاف سبل العيش التي يمكن أن تؤثر على األمن الغذائي في وقت
الحق ،وال سيما خالل موسم الجفاف.

الصحة

ُتص ّنف االحتياجات الصحية اإلنسانية في منطقة الساحل في المقام األول ضمن فئة الوقاية والعالج من
األمراض المعدية .ويشمل هذا األمراض التي تتسبب في تفشي أوبئة مثل الكوليرا ومرض فيروس
اإليبوال والحصبة والتهاب السحايا .ال يزال نقص األدوية واللقاحات األساسية يشكل نقطة ضعف
دائمة في العديد من النظم الصحية في جميع أنحاء المنطقة ،وخاصة فيما يتعلق باألوضاع في المناطق
المتضررة من النزاع حيث تخضع إمكانية الحصول على الخدمات الصحية لقيود شديدة في كثير من
األحيان .وسوف تمثل معالجة نقاط الضعف هذه أولوية في االستجابة اإلنسانية في عام  2016بغرض
تسهيل توفير األدوية األساسية وتعزيز قدرة النظم الصحية والمجتمعات على الصمود لخدمة  6.9مليون
شخص .وسيركز الدعم الصحي على تقديم االستشارات الطبية لألشخاص الذين يعيشون في المناطق
المعرضة للخطر التي تحظى بدعم من الشركاء في المجال اإلنساني ،وتوفير دعم الصحة اإلنجابية ألكثر
من  111,000امرأة حامل.

التغذية

في عام  ،2016سيتم تقديم خدمات التغذية إلى  1.1مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد
( )SAMوإلى  2مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل ( .)MAMوسيوفر الشركاء
في المجال اإلنساني والحكومات الدعم التغذوي ألكثر من  950,000امرأة حامل ومرضعة ،الالتي
ستحصلن على مساعدات في صورة تغذية تكميلية للوقاية من سوء التغذية الحاد .سوف يجدد الشركاء
جهودهم لتقديم خدمات التغذية التكميلية جنبا ً إلى جنب مع القطاعات األخرى من أجل التصدي لألسباب
الجذرية لنقص التغذية لدى األطفال.
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سيتم تعزيز خدمات التغذية في ما ال يقل عن  8,400مرفق صحي في مختلف أنحاء منطقة الساحل.
وسيتم دعم النظم الصحية الوطنية لتحسين الوصول المالئم إلى العالج المنقذ لحياة األطفال دون سن
الخامسة ،مع التركيز بشكل خاص على توفير األغذية العالجية الجاهزة لالستخدام أو التكميلية والعالج
الطبي المنتظم لجميع األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد والمعتدل .في المناطق
المتضررة من النزاع بشكل خاص ،سيتم تقديم دعم التغذية لألطفال والنساء النازحين ،بما في ذلك
المغذيات الدقيقة ،والمكمالت الغذائية الغنية بفيتامين (أ) ،وأنشطة مكافحة الديدان والوقاية .سيعمل
الشركاء في جميع أنحاء المنطقة على تحديد سوء التغذية في وقت مبكر وفحص النساء واألطفال في
مجتمعاتهم المحلية لضمان تغطية واسعة النطاق .وسيتم ذلك جنبا ً إلى جنب مع توفير المشورة المتعلقة
بتغذية الرضع واألطفال الصغار.

امرأة في مخيم دالوري ،في مايدوغوري .شهدت عاصمة والية بورنو تضخم
عدد سكانها إلى  2.6مليون عقب تدفق  1.6مليون نازح بسبب العنف في شمال
شرق نيجيريا.
© أوتشا/جاسبريت كيندرا
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الحماية

سوف تسعى الجهات الفاعلة في مجال الحماية إلى دعم ما يقرب من مليون الجئ وأكثر من 3.5
مليون نازح داخليا ً وعائد من أصل  9مليون شخص بحاجة إلى الحماية في منطقة الساحل .تتطلب
النزاعات المستمرة والمتصاعدة في شمال شرق نيجيريا وحوض بحيرة تشاد بشكل أوسع تدابير
حماية مستمرة ،بما في ذلك الحماية القانونية والبدنية مع التركيز على الفئات المستضعفة ،وال سيما
النساء واألطفال .وتبدأ خدمات الحماية بتسجيل وتوثيق ذوي االحتياجات الخاصة وتوفير العالج الطبي
والنفسي واالجتماعي ،وتنتهي بضحايا العنف الجنسي والجنساني بين النازحين والمجتمعات المضيفة.
سوف يستفيد  4.4مليون شخص على األقل من النازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة لهم من
خدمات الحماية ،بما في ذلك المتضررين من جماعة بوكو حرام في حوض بحيرة تشاد .كما سيحتاج
 485,000شخص آخرين من مواطني مالي النازحين والعائدين إلى المساعدة .وستمثل تقوية البيئة
الوقائية من خالل المناصرة والدعم الفني للحكومات بما يتماشى مع اتفاقية كمباال أولوية أيضا ً لضمان
توفير الحماية والمساعدة للنازحين وفقا ً للصكوك القانونية الدولية واإلقليمية ذات الصلة.

المياه والصرف الصحي والنظافة

تخطط المنظمات العاملة في هذا القطاع لدعم  8.1مليون شخص يفتقرون حاليا ً إلى خدمات المياه
والصرف الصحي والنظافة الكافية .ويشمل هذا الهدف  3.1مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد
(الشديد والمعتدل) ،و  2.5مليون نازح وفرد من أفراد المجتمعات المضيفة ،ومليون شخص يعيشون
في المناطق المتضررة من النزاع التي تضررت فيها الخدمات األساسية بشدة ،و 1.5مليون شخص
يعيشون في المجتمعات التي تم تقييمها على أنها عرضة لمخاطر الفيضانات واألوبئة .ويتطلع النهج
اإلقليمي لتقديم الدعم اإلنساني في مجال المياه والصرف الصحي إلى تقديم المساعدة في هذا المجال
كحزمة كاملة ،جنبا ً إلى جنب مع القطاعات الرئيسية األخرى مثل الصحة والتغذية.
في عام  ،2016سيستمر هذا الوضع في دمج خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في منازل
األطفال الذين يعانون من سوء التغذية ومراكز التغذية لتوفير مياه شرب آمنة ،وغسل اليدين بالصابون،
والمراحيض الصحية ،وإدارة النفايات المالئمة .سوف يواصل الشركاء في قطاع المياه والصرف
الصحي والنظافة دعم تطوير خطط الطوارئ واالستجابة بالتعاون مع السلطات الوطنية والمحلية ،ال
سيما لمواجهة خطر الفيضانات والوقاية من الكوليرا واالستجابة لها.

التعليم

تعاني منطقة الساحل من أعلى معدل عدم التحاق األطفال بالمدارس في العالم .وتساهم النزاعات والفقر
وتدني نوعية التعليم في جميع أنحاء المنطقة في انخفاض االلتحاق بالمدارس والبقاء فيها ،وخاصة من
جانب الفتيات والفتيان األكثر ضعفاً .في عام  ،2016سيعمل الشركاء في قطاع التعليم مع الحكومات
لتوفير إمكانية الحصول على التعليم الجيد والمناسب لألطفال المتضررين من األزمة ،وسوف ينصب
التركيز على تعزيز الدور الوقائي للتعليم في حاالت الطوارئ ،ال سيما في السياقات التي ينعدم فيها
األمن .وسيعزز الشركاء في قطاع التعليم ويدعمون السالمة المدرسية من خالل بناء قدرات األطفال
والمعلمين وتعبئة المجتمعات المحلية .وسيقوم الشركاء أيضا ً ببناء قدرات الحكومات على تحسين قدرة
نظام التعليم على الصمود في مواجهة حاالت الطوارئ أو الهجمات المتكررة.

االستجابة ألزمة الالجئين

ال يزال تكثيف العنف والهجمات المستمرة من قبل
متمردي بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا وعبر
حوض بحيرة تشاد يتسبب في تدفق الالجئين والنزوح
الجماعي ،حيث يوجد حوالي  200,000الجئ نيجيري
في الكاميرون وتشاد والنيجر .وفي الوقت نفسه،
تستضيف الكاميرون وتشاد معا ً  70في المائة من
 441,000الجئ من جمهورية أفريقيا الوسطى .وال
يزال أكثر من  138,000الجئ من مواطني مالي غير
قادرين على العودة إلى ديارهم في أمن وأمان ،وبحاجة
إلى دعم الحماية.
سوف تستمر االستجابة ألزمة الالجئين في إيالء
اهتمام خاص لضمان الحصول على حق اللجوء
ومنع اإلعادة القسرية لالجئين .وال يزال تحديد الهوية
والتسجيل والوثائق ،بما في ذلك األطفال المعرضين
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للخطر ،من األنشطة ذات األولوية .سوف يستمر تقديم
التوعية والمساعدة متعددة القطاعات للناجين من العنف
الجنسي والجنساني إلى الالجئين ،مع التركيز على
الفئات الضعيفة .ال يزال توفير التعليم الجيد محوريا ً
في الحماية واالستقرار وتوسيع نطاق الفرص المتاحة
للفتيان والفتيات الالجئين على حد سواء .سوف تضمن
االستجابة إمكانية الحصول على الخدمات األساسية،
مثل المأوى والغذاء والمواد غير الغذائية والرعاية
الصحية والمياه والصرف الصحي ،لتلبية الحد األدنى
من المعايير .ومن المقرر أيضا ً تنفيذ أنشطة لتشجيع
االعتماد على الذات ،والقدرة على الصمود ،والحماية
البيئية لالجئين الذين يواجهون النزوح الطويل األمد.

يتناول الطالب في أحد فصول مدرسة ابتدائية طعام الغداء المقدم من
خالل برنامج التغذية المدرسية في شمال بوركينا فاسو.
© أوتشا/ايفو برانداو
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ﺍﻟﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺳﺎﺣﻝ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ

 ۱٫٤ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺷﺧﺹ
ﻣﺳﺗﻬﺩﻑ

ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ

۱

ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﻭﻓﻲ ﺳﻥ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﺷﺑﺎﺏ؛ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ،
ﺍﻟﻣﻠﺗﺣﻘﻭﻥ ﺑﺗﻌﻠﻳﻡ ﺟﻳﺩ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﻁﺎﺭﺋﺔ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ  /ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻳﺔ )ﻣﻔﺻﻠﺔ ﺣﺳﺏ
ﻧﻭﻉ ﺍﻟﺟﻧﺱ(

۲

ﻣﺗﻭﺳﻁ ﻋﺩﺩ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻬﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻭﺟﺑﺔ ﻣﺩﺭﺳﻳﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﺃﻭ ﻭﺟﺑﺔ ﺧﻔﻳﻔﺔ

۳

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺟﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺯﻋﺔ

ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺋﻲ

۱۹
 ۷٤٫۳ﻣﻠﻳﻭﻥ
ﻭﺟﺑﺔ

 ۷٫٥ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺷﺧﺹ
ﻣﺳﺗﻬﺩﻑ

۱
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۲
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۳

ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻓﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻠﻘﻭﺍ ﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﻣﺷﺭﻭﻁﺔ )ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺫﺍء(

٤
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٦
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۱
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۱۱٤٫۹٥۱

۲
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۲٫٥۲۰

۳
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٤
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۱
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 ۱٫٤ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺷﺧﺹ
ﻣﺳﺗﻬﺩﻑ

۱۸٤٫۰۲۳

ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﻡ
ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻭﺻﻠﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺣﻝ ﺩﺍﺋﻡ )ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ،ﺃﻭ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ،ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ(

۲٤٫٥۱۰

ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﻣﺣﻝ ﺍﻫﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﻔﻭﺿﻳﺔ ﺍﻟﺳﺎﻣﻳﺔ ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺗﻠﻘﻭﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ

۲٦٫٦۹۷

۲٫۸٥۰

ﻋﺩﺩ ﺣﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻌﻧﻑ ﺍﻟﺟﻧﺳﻲ ﻭﺍﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﻬﺎ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻠﻘﻰ ﺍﻟﻧﺎﺟﻭﻥ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻁﺑﻳﺔ

ﺍﻟﺗﻐﺫﻳﺔ

 ٤٫۱ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺷﺧﺹ
ﻣﺳﺗﻬﺩﻑ

ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ

۱

ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﺗﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻣﺎﺭﻫﻡ ﺑﻳﻥ  ٦ﻭ ٥۹ﺷﻬﺭﺍً ﻭﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻌﺎﻧﻭﻥ ﻣﻥ ﺳﻭء ﺍﻟﺗﻐﺫﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﺩ ﻭﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻡ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﻡ
ﻓﻲ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺗﻐﺫﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﺟﻳﺔ

۲

ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﺗﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻣﺎﺭﻫﻡ ﺑﻳﻥ  ٦ﻭ ٥۹ﺷﻬﺭﺍً ﻭﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻌﺎﻧﻭﻥ ﻣﻥ ﺳﻭء ﺍﻟﺗﻐﺫﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﺩ ﺍﻟﻣﻌﺗﺩﻝ ﻭﺍﻟﺫﻳﻥ
ﺗﻡ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺗﻐﺫﻳﺔ ﺍﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻓﺔ )(TSFP

۳

ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﺗﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻣﺎﺭﻫﻡ ﺑﻳﻥ  ٦ﻭ ۲۳ﺷﻬﺭﺍً ﻭﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻡ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺗﻐﺫﻳﺔ ﺍﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
)(BSFP

٤

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔﺫ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻐﺫﻳﺔ

۲
۳

 ۲ﻣﻠﻳﻭﻥ
ﻁﻔﻝ
 ۳ﻣﻠﻳﻭﻥ
ﻁﻔﻝ

۸٫٤۰۰

 ٤٫٥ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ

ﺷﺧﺹ
ﻣﺳﺗﻬﺩﻑ

۱۹٤٫٦٦۰

ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﻣﺗﺿﺭﺭﻳﻥ )ﺑﺎﻟﻐﻳﻥ ﻭﺃﻁﻔﺎﻝ( ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻠﻘﻭﺍ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﻣﺩﻧﻳﺔ

۸٥٦٫۰۰٦

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻧﺎﺯﺣﻳﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﺩﻳﻥ  /ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﻡ
ﻋﺩﺩ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻘﺩﻣﻭﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﻧﺎﺟﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻧﻑ ﺍﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ

۱٦۰

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻧﻔﺳﻲ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺇﻟﻳﻬﻡ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺳﺎﺣﺎﺕ ﺻﺩﻳﻘﺔ ﻟﻠﻁﻔﻝ  /ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻁﻔﻝ

ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﻭﺍﻟﺻﺭﻑ ﺍﻟﺻﺣﻲ ﻭﺍﻟﻧﻅﺎﻓﺔ

۱

 ۱٫۱ﻣﻠﻳﻭﻥ
ﻁﻔﻝ

ﻣﺭﻛﺯﺍً ﺻﺣﻳﺎ ً

ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ

۱
۲
۳
٤

ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ

۲٤۷٫۰۸۱
ﻁﻔﻝ

 ۸٫۱ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺷﺧﺹ
ﻣﺳﺗﻬﺩﻑ

ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﻣﺗﺿﺭﺭﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻡ ﺗﺯﻭﻳﺩﻫﻡ ﺑﺣﺯﻣﺔ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﻭﺍﻟﺻﺭﻑ ﺍﻟﺻﺣﻲ ﻭﺍﻟﻧﻅﺎﻓﺔ ،ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ
ﺗﻛﻳﻳﻔﻬﺎ ﻟﺗﻼﺋﻡ ﻣﻭﺍﻁﻥ ﺿﻌﻔﻬﻡ )ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﺍﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺷﺭﺏ ،ﻭﺍﻟﺻﺭﻑ ﺍﻟﺻﺣﻲ ،ﻭﻟﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻧﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺭﺳﺎﺋﻝ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ  /ﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ ﺍﻟﺳﻠﻭﻛﻳﺔ(.
ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺩﺧﻠﻭﺍ ﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎﺕ ﻟﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻣﻥ ﺳﻭء ﺍﻟﺗﻐﺫﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﺩ ﺍﻟﺷﺩﻳﺩ ﻭﺍﻟﺫﻳﻥ ﺣﺻﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﻟﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﻭﺍﻟﺻﺭﻑ ﺍﻟﺻﺣﻲ ﻭﺍﻟﻧﻅﺎﻓﺔ ﻣﻊ ﺭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻧﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ  /ﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ ﺍﻟﺳﻠﻭﻛﻳﺔ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻳﻥ  /ﻣﻘﺩﻣﻲ
ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ )ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻳﺔ ﻭﻟﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻧﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ(.
ﻋﺩﺩ ﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺗﻐﺫﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻟﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﻭﺍﻟﺻﺭﻑ ﺍﻟﺻﺣﻲ ﺍﻟﺩﻧﻳﺎ )ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﺍﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺷﺭﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﻛﻠﻭﺭ
ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ،ﻭﺻﺎﺑﻭﻥ ﺍﻟﻳﺩﻳﻥ ﺍﻟﻣﻁﻬﺭ ،ﻭﺃﻭﺍﻧﻲ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ،ﻭﺍﻟﺗﻐﻭﻁ ﺍﻟﺻﺣﻲ ،ﻭﺍﻟﺭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ /ﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺳﻠﻭﻛﻳﺔ(.

ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ

 ٥ﻣﻠﻳﻭﻥ

 ۲ﻣﻠﻳﻭﻥ
ﻁﻔﻝ

۸٫٤۰۰
ﻣﺭﻛﺯﺍً ﺗﻐﺫﻭﻳﺎ ً

ﻣﺗﻁﻠﺑــﺎﺕ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ
۲۰۱٤
 ۸٦٤٫۷ﻣﻠﻳﻭﻥ
ﻣﻣﻭﻝ

 ٪٤٤ﻣﻣﻭﻝ

۲۰۱٥
 ۱٫۹٤ﻣﻠﻳﺎﺭ
ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ

 ۸۱٤٫۳ﻣﻠﻳﻭﻥ
ﻣﻣﻭﻝ

 ٪٤۱ﻣﻣﻭﻝ

)ﻣﻧﺗﺻﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ(

 ۱٫۹۷ﻣﻠﻳﺎﺭ
ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ

ﺑﻭﺭﻛﻳﻧﺎ ﻓﺎﺳﻭ
٪٥۰

 ۹۹٫۳ﻣﻠﻳﻭﻥ
 ٤۹٫۲ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺑﻭﺭﻛﻳﻧﺎ ﻓﺎﺳﻭ

 ۹۸٫۸ﻣﻠﻳﻭﻥ
 ۳۰٫٤ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺍﻟﻛﺎﻣﻳﺭﻭﻥ
٪٥۸

 ۱۲٥٫۸ﻣﻠﻳﻭﻥ
 ۷۳٫۲ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺍﻟﻛﺎﻣﻳﺭﻭﻥ

 ۲٦٤٫۰ﻣﻠﻳﻭﻥ
 ۱۱۷٫۱ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺗﺷﺎﺩ
٪۳۷

 ٦۱۸٫٥ﻣﻠﻳﻭﻥ
 ۲۲٦٫٥ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺗﺷﺎﺩ

ﻏﺎﻣﺑﻳﺎ
٪۲٤

 ۱۸٫۳ﻣﻠﻳﻭﻥ
 ٤٫٤ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﻏﺎﻣﺑﻳﺎ

 ۲۳٫۷ﻣﻠﻳﻭﻥ
 ۱٫۱ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﻣﺎﻟﻲ
٪٥۰

 ٤۸۱٫۰ﻣﻠﻳﻭﻥ
 ۲۳۸٫۷ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﻣﺎﻟﻲ

 ۳۷۷٫٤ﻣﻠﻳﻭﻥ
 ۱۲۸٫۹ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﻣﻭﺭﻳﺗﺎﻧﻳﺎ
٪٤۱

 ۹۰٫۹ﻣﻠﻳﻭﻥ
 ۳۷٫۷ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﻣﻭﺭﻳﺗﺎﻧﻳﺎ

 ۹٤٫٦ﻣﻠﻳﻭﻥ
 ٥۰٫۸ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺍﻟﻧﻳﺟﺭ
٪٥۷

 ۳۰٥٫۲ﻣﻠﻳﻭﻥ
 ۱۷۳٫۰ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺍﻟﻧﻳﺟﺭ

 ۳۷٥٫۷ﻣﻠﻳﻭﻥ
 ۱٦٦٫۳ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﻧﻳﺟﻳﺭﻳﺎ
٪۱۹

 ۹۳٫٤ﻣﻠﻳﻭﻥ
 ۱۷٫۸ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﻧﻳﺟﻳﺭﻳﺎ

٪٥٥

 ۱۰۰٫۳ﻣﻠﻳﻭﻥ
 ٥٤٫۸ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺍﻟﺳﺎﺣﻝ ﺇﻗﻠﻳﻣﻲ
٪٤۷

 ٤۹٫۸ﻣﻠﻳﻭﻥ
 ۲۳٫۳ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺍﻟﺳﺎﺣﻝ ﺇﻗﻠﻳﻣﻲ
٪۱٥

 ۱۰٫۳ﻣﻠﻳﻭﻥ
 ۱٫٦ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺍﻟﺳﻧﻐﺎﻝ
٪۳۳

 ٦٤٫۱ﻣﻠﻳﻭﻥ
 ۲۰٫۹ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺍﻟﺳﻧﻐﺎﻝ

 ٥۹٫٤ﻣﻠﻳﻭﻥ
 ۱۰٫۲ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﻟﻛﻝ ﻗﻁﺎﻉ
ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺧﻁﺔ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﺍﻟﻣﺗﻠﻘﺎﺓ

٪۳۱

٪٤٤

 ٥۷۱٫٦ﻣﻠﻳﻭﻥ
 ۲٥۳٫٥ﻣﻠﻳﻭﻥ

٪٤٤

٪٥

٪۳٤

٪٥٤
٪٤٤

٪۱۷

ﻟﻛﻝ ﻗﻁﺎﻉ
ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺧﻁﺔ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﺍﻟﻣﺗﻠﻘﺎﺓ

 ٤۳٫۸ﻣﻠﻳﻭﻥ
٪۷۱

 ۷۲۱٫۸ﻣﻠﻳﻭﻥ
٪٤۸

 ۲٤۳٫۷ﻣﻠﻳﻭﻥ
٪٤٦

 ٤۸٫٦ﻣﻠﻳﻭﻥ
٪٥٥

 ۷۰۰٫۰ﻣﻠﻳﻭﻥ
٪٥۳

 ۲۹۱٫۸ﻣﻠﻳﻭﻥ
٪٤٤

 ٦۹٫۳ﻣﻠﻳﻭﻥ
٪۹

 ۱۱۰٫٤ﻣﻠﻳﻭﻥ
٪۲۷

 ۹٦٫۸ﻣﻠﻳﻭﻥ
٪۳۱

 ٤۹٫٥ﻣﻠﻳﻭﻥ
٪۸

 ۱۳۸٫٦ﻣﻠﻳﻭﻥ
٪۱۹

 ۱۳۷٫۸ﻣﻠﻳﻭﻥ
٪۲۱

 ۲۹٫٦ﻣﻠﻳﻭﻥ
٪۱٤

 ٤۸٫۸ﻣﻠﻳﻭﻥ
٪٦۳

 ۲٫۰ﻣﻠﻳﻭﻥ
٪٥

 ٥۹ﻣﻠﻳﻭﻥ
٪۱۹

 ۲۸٫٥ﻣﻠﻳﻭﻥ
٪٦٤

 ۷٫٥ﻣﻠﻳﻭﻥ
٪٥

 ٤۲٫۸ﻣﻠﻳﻭﻥ
٪۲۳

 ٤۲۳٫٦ﻣﻠﻳﻭﻥ
٪۳۸

 ۹۳٫۹ﻣﻠﻳﻭﻥ
٪۲۹

 ۲۱٫۳ﻣﻠﻳﻭﻥ
٪۲۸

 ۳۹۱٫۰ﻣﻠﻳﻭﻥ
٪٤۰

 ۱۰۲٫۱ﻣﻠﻳﻭﻥ
٪۱۲٫۹

 ۱۹٫۷ﻣﻠﻳﻭﻥ
٪۷

۲۰۱٦
 ۱٫۹۸ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ
ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ

ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ
۲۰۱٦ - ۲۰۱٤
 ۹۹٫۳ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺑﻭﺭﻛﻳﻧﺎ ﻓﺎﺳﻭ

 ۹۰٫٥ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺑﻭﺭﻛﻳﻧﺎ ﻓﺎﺳﻭ

ﺍﻟﻛﺎﻣﻳﺭﻭﻥ

 ۲۸۲٫۲ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺍﻟﻛﺎﻣﻳﺭﻭﻥ

ﺗﺷﺎﺩ

 ٥٦٦٫٦ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺗﺷﺎﺩ

ﻏﺎﻣﺑﻳﺎ

 ۱۱٫٥ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﻏﺎﻣﺑﻳﺎ

ﻣﺎﻟﻲ

 ۳٥٤٫۱ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﻣﺎﻟﻲ

ﻣﻭﺭﻳﺗﺎﻧﻳﺎ

 ۸۹٫۲ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﻣﻭﺭﻳﺗﺎﻧﻳﺎ

ﺍﻟﻧﻳﺟﺭ

 ۳۱٦٫۰ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺍﻟﻧﻳﺟﺭ

ﻧﻳﺟﻳﺭﻳﺎ

 ۲٤۷٫۹ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﻧﻳﺟﻳﺭﻳﺎ

ﺍﻟﺳﺎﺣﻝ ﺇﻗﻠﻳﻣﻲ

 ٤٫۹ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺍﻟﺳﺎﺣﻝ ﺇﻗﻠﻳﻣﻲ

 ۱۹٫۹ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺍﻟﺳﻧﻐﺎﻝ

۲۰۱٤

 ۹۸٫۸ﻣﻠﻳﻭﻥ  ۹۰٫٥ﻣﻠﻳﻭﻥ

۲۰۱٦

۲۰۱٥

 ۲۸۲٫۲ﻣﻠﻳﻭﻥ

 ۲٦٤ﻣﻠﻳﻭﻥ
 ۱۲٥٫۸ﻣﻠﻳﻭﻥ
۲۰۱٤

۲۰۱٦

۲۰۱٥

 ٦۱۸٫٥ﻣﻠﻳﻭﻥ  ٥۷۱٫٦ﻣﻠﻳﻭﻥ  ٥٦٦٫٦ﻣﻠﻳﻭﻥ
۲۰۱٤

 ۱۸٫۳ﻣﻠﻳﻭﻥ
۲۰۱٤

 ٤۸۱ﻣﻠﻳﻭﻥ

۲۰۱٤

۲۰۱٦

۲۰۱٥

 ۲۳٫۷ﻣﻠﻳﻭﻥ
 ۱۱٫٥ﻣﻠﻳﻭﻥ
۲۰۱٦

۲۰۱٥

 ۳۷۷٫٤ﻣﻠﻳﻭﻥ  ۳٥٤٫۱ﻣﻠﻳﻭﻥ
۲۰۱٦

۲۰۱٥

 ۹۰٫۹ﻣﻠﻳﻭﻥ  ۹٤٫٦ﻣﻠﻳﻭﻥ
۲۰۱٤

۲۰۱٥

۲۰۱٦

۲۰۱٥

 ۲٤۷٫۹ﻣﻠﻳﻭﻥ

 ۹۳٫٤ﻣﻠﻳﻭﻥ  ۱۰۰٫۳ﻣﻠﻳﻭﻥ
۲۰۱٤

 ٤۹٫۸ﻣﻠﻳﻭﻥ

۲۰۱٤

۲۰۱٥

۲۰۱٦

 ۱۰٫۳ﻣﻠﻳﻭﻥ

 ٤٫۹ﻣﻠﻳﻭﻥ

۲۰۱٥

۲۰۱٦

 ٦٤٫۱ﻣﻠﻳﻭﻥ  ٥۹٫٤ﻣﻠﻳﻭﻥ
 ۱۹٫۹ﻣﻠﻳﻭﻥ
۲۰۱٤

ﻟﻛﻝ ﻗﻁﺎﻉ
ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺧﻁﺔ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ

۲۰۱٦

 ۳۰٥٫۲ﻣﻠﻳﻭﻥ  ۳۷٥٫۷ﻣﻠﻳﻭﻥ  ۳۱٦ﻣﻠﻳﻭﻥ
۲۰۱٤

ﺍﻟﺳﻧﻐﺎﻝ

 ۸۹٫۲ﻣﻠﻳﻭﻥ

۲۰۱٥

۲۰۱٦

ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﻟﺭﺳﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻕ ﻭﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ

ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺋﻲ

ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻟﻼﺟﺋﻳﻥ

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﺟﺳﺗﻳﺔ

ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﻭﺍﻟﺻﺭﻑ ﺍﻟﺻﺣﻲ

ﺍﻟﻣﺄﻭﻯ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ
ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺋﻳﺔ

ﺍﻟﺻﺣﺔ

ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ

 ٥۱٫۸ﻣﻠﻳﻭﻥ

 ٦۸۲٫۹ﻣﻠﻳﻭﻥ

 ۲٥۸٫۸ﻣﻠﻳﻭﻥ

 ۷٤٫۰ﻣﻠﻳﻭﻥ

 ۱۱٦٫٦ﻣﻠﻳﻭﻥ

 ۱۲٦٫۲ﻣﻠﻳﻭﻥ

 ۷٤٫۳ﻣﻠﻳﻭﻥ

 ۲۷٫۷ﻣﻠﻳﻭﻥ

 ۱۰٫٥ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺍﻟﺗﻐﺫﻳﺔ

 ٥٥٫٤ﻣﻠﻳﻭﻥ

 ٤۰۳٫۲ﻣﻠﻳﻭﻥ

 ۱۰۱٫۲ﻣﻠﻳﻭﻥ

ﺍﻟﺗﻌﺎﻓﻲ ﺍﻟﻣﺑﻛﺭ

ﺍﻟﻣﺄﻭﻯ  /ﺗﻧﺳﻳﻕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﻳﻣﺎﺕ
ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ

التقويم الموسمي
ﺍﻟﺗﻘﻭﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻣﻲ

ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻟﻸﺣﺩﺍﺙ ﺍﻟﺣﺭﺟﺔ

۱
ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺣﻣﻠﺔ
 ۲ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻳﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ
ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﻛﻭﻟﻳﺭﺍ
۳
ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺣﻣﻠﺔ ﻏﻳﺭ
 ٤ﺍﻟﻣﻭﺳﻣﻳﺔ

ﻳﻧﺎﻳﺭ

ﺗﻣﻭﻳﻝ ﻋﻼﺝ ﺳﻭء ﺍﻟﺗﻐﺫﻳﺔ

ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ

ﻭﺳﻡ ﺍﻟﺟﻔﺎﻑ
ﻣ

۱

ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ

ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ

۲
ﻣﻠﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻣﻭﺳﻡ
ﺣ

ﻣ
ﻭﺳ

ﺍﻟﺣ
ﺻﺎﺩ

ﺳﺣﺎﻳﺎ
ﺏ ﺍﻟ
ﺗﻬﺎ
ﻡ ﺍﻟ
ﺑﺫﺭ

ﻣﺎﺭﺱ

ﺍﻛﺗﻭﺑﺭ

۳
ﻣ ﻭ ﺳ ﻡ ﻧﺩﺭ

ﺍﻟﺣﺻﺎﺩ

ﺓ ﺍﻟ ﺭ
ﻋﺎﺓ

ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ

ﻟﻛ ﻭ

ﻟﻳ ﺭ

ﻣﻭ

ﻣ
ﻣﺎﻳﻭ

ﻭﺳ

ﻡ
ﺍﻧ ﺧ

ﻔﺎ

ﺽ ﺍﻧ

٤

ﺗﺎ ﺟ ﻳ
ﺔ ﺍﻟﻣ ﺯﺍﺭ ﻋ ﻳ

ﻳﻥ

ﺳﻡ ﺍ

ﻳ
ﺔ ﺍﻟ
ﺭﺋﻳ
ﺳﻳﺔ

ﺍ

ﺍﺑﺭﻳﻝ

ﻣﻠﺔ
ﺣ
ﺑﺫﺭ

ﺍﻋ
ﺯﺭ
ﺍﻟ

ﺍﻏﺳﻁﺱ

ﻣﻭﺳ
ﻡ ﺍﻟﺟﻭﻉ
ﻣﻭﺳﻡ ﺍﻷﻣﻁﺎﺭ ﺍﻟﻔﻳﺿﺎﻧﺎﺕ
ﻳﻭﻧﻳﻭ

ﻳﻭﻧﻳﻭ

ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ

ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺧﻁﻁ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺳﺎﺣﻝ
ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺍﻟﺟﻭﻉ  -ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ | ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺃﻛﺭﺍ ﻟﻠﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺭﻳﻔﻲ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﻭﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ | ﺗﺣﺎﻟﻑ ﺃﻛﺕ  /ﺍﻟﻣﻌﻭﻧﺔ ﺍﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ | ﺗﺣﺎﻟﻑ ﺃﻛﺕ  /ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻛﻧﻳﺳﺔ ﺍﻟﺩﺍﻧﻣﺭﻛﻳﺔ |
ﺗﺣﺎﻟﻑ ﺃﻛﺕ  /ﻣﻌﻭﻧﺔ ﺍﻟﻛﻧﻳﺳﺔ ﺍﻟﻧﺭﻭﻳﺟﻳﺔ | ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺍﻟﺟﻭﻉ | ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﺷﺎﺭﻛﻳﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ | ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻻﺳﺗﻌﺎﺩﺓ ﻭﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﺳﻭﺑﺎﻧﺎ | ﺃﻛﺷﻥ ﺍﻳﺩ | ﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﺃﺩﺍﻣﺎﻭﺍ ﻟﻠﺳﻼﻡ |
ﺗﺑﻧﻰ ﻣﺧﻳﻣﺎ ً | ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺳﺑﺗﻳﺔ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻭﺍﻹﻏﺎﺛﺔ | ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ | ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﻓﺭﻳﻘﻳﺔ ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ | ﺍﻟﺗﺿﺎﻣﻥ ﺍﻷﻓﺭﻳﻘﻲ  -ﺳﻭﻳﺳﺭﺍ | ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺍﻹﻓﺭﻳﻘﻳﺔ | ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺗﻘﻧﻲ
ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ | ﺍﻟﺗﺣﺎﻟﻑ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻁﺑﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ | ﺟﻣﻌﻳﺔ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ | ﺟﻣﻌﻳﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺍﻟﻌﻧﻑ ﺿﺩ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ | ﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﺗﺿﺎﻣﻥ ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻭﺍﻟﺷﺑﺎﺏ | ﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ | ﺟﻣﻌﻳﺔ
ﻛﻭﻡ ﻟﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺑﻭﺭﻛﻳﻧﺎ ﻓﺎﺳﻭ | ﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ | ﺟﻣﻌﻳﺔ ﺳﻳﻧﻲ-ﻻﺑﻲ | ﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﺻﻠﻳﺏ ﺍﻷﺣﻣﺭ ﻓﻲ ﺑﻭﺭﻛﻳﻧﺎ ﻓﺎﺳﻭ | ﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﺻﻠﻳﺏ ﺍﻷﺣﻣﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻛﺎﻣﻳﺭﻭﻥ | ﻛﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ
| ﻛﻳﺭ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ | ﻛﺎﺭﻳﺗﺎﺱ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻳﺟﺭ | ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﺍﻟﻛﺎﺛﻭﻟﻳﻛﻳﺔ | ﻣﺭﻛﺯ ﺩﻋﻡ ﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ | ﻣﺭﻛﺯ ﺷﻔﺎء ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﻣﺣﺭﻭﻣﻳﻥ ﻓﻲ ﺗﺷﺎﺩ | ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻹﻧﺟﻳﻠﻲ ﻟﺗﺄﻁﻳﺭ ﺍﻟﺗﻐﺫﻳﺔ
| ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ | ﺍﺗﺣﺎﺩ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ ﻟﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ | ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺷﻌﻭﺏ | ﻛﻭﻧﺳﻳﺭﻥ ﻭﻭﺭﻟﺩﻭﺍﻳﺩ | ﺍﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻟﻠﺗﺿﺎﻣﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻧﺳﺎء
ﻭﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ | ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﻭﺍﻟﺻﺣﺔ | ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻛﻭﺑﻲ | ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺩﺍﻧﻣﺭﻛﻲ ﻟﻼﺟﺋﻳﻥ | ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺩﻳﺎﻛﻭﻧﻲ ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻛﻭﺍﺭﺙ | ﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ | ﺗﻣﻛﻳﻥ 54
| ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻏﺫﻳﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ | ﺍﻟﺻﻠﻳﺏ ﺍﻷﺣﻣﺭ ﺍﻟﻔﺭﻧﺳﻲ | ﺍﻟﻬﺩﻑ | ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻣﻁﺎﺭﺩ ﺍﻟﻣﻭﺕ | ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻭﻗﻳﻥ | ﻫﻳﻠﻔﻪ ﺯﻭﺭ ﺳﻳﻠﺑﺳﺗﻳﻠﻔﻪ | ﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
| ﺍﻧﺗﺭﻣﻭﻥ ﺃﻭﻛﺳﻔﺎﻡ | ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ | ﻣﻌﻭﻧﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ | ﺇﻏﺎﺛﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ | ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺟﻣﻌﻳﺎﺕ ﺍﻟﺻﻠﻳﺏ ﺍﻷﺣﻣﺭ ﻭﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍﻷﺣﻣﺭ | ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ
ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ | ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﻬﺟﺭﺓ | ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ | ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺍﻧﺗﺭﺳﻭﺱ | ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ | ﺍﻟﺻﻠﻳﺏ ﺍﻷﺣﻣﺭ ﻓﻲ ﻟﻭﻛﺳﻣﺑﻭﺭﻍ | ﻣﺅﺳﺳﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎﺟﺳﺗﻲ
ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺭﻳﻔﻳﺔ | ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍﻷﺣﻣﺭ ﺍﻟﻣﻭﺭﻳﺗﺎﻧﻲ | ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺃﻁﺑﺎء ﺣﻭﻝ ﺍﻷﺭﺽ | ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺃﻁﺑﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﺭﻧﺳﺎ | ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺃﻁﺑﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ | ﻣﻳﺩﻳﻛﻭﺱ ﻣﻭﻧﺩﻱ | ﻓﻳﻠﻕ ﺍﻟﺭﺣﻣﺔ | ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻧﺭﻭﻳﺟﻲ ﻟﻼﺟﺋﻳﻥ | ﻣﻛﺗﺏ
ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻛﻧﺎﺋﺱ ﺍﻹﻧﺟﻳﻠﻳﺔ | ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻟﺗﻧﺳﻳﻕ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ | ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﻔﻭﺽ ﺍﻟﺳﺎﻣﻲ ﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ | ﻣﻧﻅﻣﺔ ﻏﻳﺭ ﺣﻛﻭﻣﻳﺔ  -ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ  /ﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﺗﺿﺎﻣﻥ | ﻣﻧﻅﻣﺔ ﻏﻳﺭ ﺣﻛﻭﻣﻳﺔ
 ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ | ﻣﻧﻅﻣﺔ ﻏﻳﺭ ﺣﻛﻭﻣﻳﺔ  -ﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ | ﻣﻧﻅﻣﺔ ﻏﻳﺭ ﺣﻛﻭﻣﻳﺔ  -ﺳﺗﻭﺏ ﺍﻟﺳﺎﺣﻝ | ﺃﻭﻛﺳﻔﺎﻡ | ﺃﻭﻛﺳﻔﺎﻡ ﻫﻭﻟﻧﺩﺍ ) | (NOVIBﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ | ﺧﻁﺔ ﺍﻟﻧﻳﺟﺭ | ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻠﺣﺔ ﻣﻌﻭﻧﺔ ﻁﺑﻳﺔ ﺩﻭﻟﻳﺔ | ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﻌﻭﻧﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ | ﻣﻛﺗﺏ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﻧﺳﻘﻳﻥ ﺍﻟﻣﻘﻳﻣﻳﻥ | ﻣﺭﻛﺯ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺭﺣﻣﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ | ﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﺭﻳﺑﻠﻳﻧﻐﺗﻭﻥ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ | ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ | ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ| ﺍﻟﺗﺿﺎﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ | ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺗﺿﺎﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ | ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﻧﺳﻕ ﺍﻟﻣﻘﻳﻡ ﻟﻸﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ | ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻟﻠﻁﻔﻭﻟﺔ | ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﻭﺍﻷﻣﻥ | ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻡ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻹﻧﻣﺎﺋﻲ | ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻟﻠﻣﺳﺎﻭﺍﺓ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﻥ ﻭﺗﻣﻛﻳﻥ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ | ﺍﻟﻣﻔﻭﺿﻳﺔ ﺍﻟﺳﺎﻣﻳﺔ ﻟﻸﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ | ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻟﻠﻧﻘﻝ ﺍﻟﺟﻭﻱ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ | ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﺍﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﻔﻳﺭﻭﺱ ﻧﻘﺹ ﺍﻟﻣﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ  /ﺍﻹﻳﺩﺯ | ﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻟﻺﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻟﻐﺎﻡ | ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻛﺎﻥ | ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻁﻭﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ
| ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻏﺫﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ | ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ | ﻣﻧﻅﻣﺔ ﻭﻭﺭﻟﺩ ﻓﻳﺟﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ.
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منطقة الساحل

خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2016
ديسمبر 2015

متطلبات التمويل لمنطقة الساحل

 1.98مليار دوالر

أوتشا/ايفو برانداو ©

دليل التبرع

لالستجابة اإلنسانية في منطقة الساحل

المساهمة في حاالت الطوارئ الفردية وخطط االستجابة
االستراتيجية
للتشاور بشأن النظرة العامة على االحتياجات اإلنسانية وخطط
االستجابة في بلدان الساحل التسعة لعام  2016والمساهمة فيها ،يرجى
زيارة الموقع التالي:
sahel.humanitarianresponse.info
يضم هذا الموقع معلومات عن المنظمات المشاركة في خطط االستجابة
اإلنسانية لعام  2016وكذلك األشخاص الذين يمكن االتصال بهم بشأن
التبرعات .نحن نعول على الجهات المانحة لتقديم الدعم المالي ،في
بداية عام  ،2016مباشرة إلى وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير
الحكومية في كل نداء.

التبرع عن طريق الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ
()CERF

وأيضا ً للتأكد من تسليم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها .إذا كان
الخيار الوحيد المتاح هو تقديم مساهمات عينية فقط بغرض االستجابة
للكوارث وحاالت الطوارئ ،يرجى االتصال ب.logik@un.org :

تسجيل مساهماتكم واالعتراف بها
يتولى مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية إدارة خدمة التتبع المالي
( ،)FTSالتي تشرف على جميع المساهمات اإلنسانية المبلغ عنها
(النقدية والعينية والثنائية ومتعددة األطراف) وتحقق منها وتنشرها ،بما
في ذلك المساهمات المخصصة لخطط االستجابة اإلنسانية واإلقليمية.
تقوم العديد من المنظمات المانحة والمستفيدة والمنفذة باإلبالغ عن
مساهماتها بشكل منتظم من خالل مسؤولي تنسيق اإلبالغ المعينين.
لمزيد من التفاصيل ،يرجى زيارة موقع خدمة التتبع المالي التجريبي:
.ftsbeta.unocha.org

تكييف التبرعات لتتالئم مع حاالت الطوارئ المزمنة والحادة
في منطقة الساحل

الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ هو واحد من أسرع الطرق إن اتباع نهج القدرة على الصمود يتطلب من المانحين العمل بشكل
وأكثرها فعالية لدعم االستجابة اإلنسانية السريعة .الصندوق مخصص مختلف في دعم الجهود اإلنسانية.
للعمل اإلنساني المنقذ للحياة في بداية حاالت الطوارئ ولألزمات التي
لم تجتذب التمويل الكافي .يتم تلقي التبرعات على مدار العام ،ويأتي Ò Òالتمويل اإلنساني متعدد السنوات أمر بالغ األهمية للحفاظ على أثر
المساعدات وزيادته في األزمات اإلنسانية المزمنة.
معظمها من الحكومات ،ولكن أيضا ً من الشركات الخاصة والمؤسسات
والجمعيات الخيرية واألفراد .يمكن معرفة المزيد من المعلومات عن
الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ وكيفية المساهمة عن طريق Ò Òالتمويل العادل لجميع القطاعات الرئيسية في خطة االستجابة
ضروري لتقديم استجابة متكاملة ومستدامة للتحديات المزمنة
زيارة الموقع التالي:
والحادة ،مثل سوء التغذية واألوبئة والنزوح أو انعدام األمن
www.unocha.org/cerf/donate
الغذائي.

مساعدات اإلغاثة العينية
تحث األمم المتحدة الجهات المانحة على توفير السيولة النقدية بدالً
من التبرعات العينية ،وذلك لتحقيق أقصى قدر من السرعة والمرونة،

Ò

Òالتمويل المبكر ضروري لتوقع طبيعة التحديات اإلنسانية
الموسمية بطبيعتها في منطقة الساحل واالستجابة في الوقت
المناسب للذروات الدورية لالحتياجات الحادة.
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ماذا لو؟

فشلنا فى اإلستجابة .....

إذا لم يكن العاملون في المجال اإلنساني قادرين على جمع األموال وتقديم المساعدات ألزمة الساحل...

1

سوف يؤدي غياب خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الحيوية إلى زيادة مخاطر األوبئة ،ونظراً
لالرتباط بين سوء التغذية واإلسهال والمالريا ،سيؤدي أيضا ً إلى زيادة كبيرة في حاالت سوء التغذية
ومضاعفة فترة العالج المطلوب من سوء التغذية الحاد الشديد.

2

سوف يفتقر حوالي مليون شخص في المناطق غير اآلمنة إلى إمكانية الحصول على مياه الشرب.
وسوف يزيد عدم الوصول اآلمن والمأمون إلى مياه الشرب والمراحيض المناسبة أو مرافق الغسيل من
خطر العنف الجنسي والجنساني في مخيمات الالجئين  /النازحين ومناطق الصراع ،وال سيما ضد النساء
واألطفال ،ويزيد من مخاطر اإلصابة باألمراض المعدية.

3

لن يتمكن  1.4مليون طفل من الحصول على تعليم .سيُترك األطفال عرضة لظروف العمل الضار،
والتجنيد ،واالتجار وسوء المعاملة .ومن المرجح أن تتدهور كثيراً مؤشرات تنمية رأس المال االجتماعي
والبشري في المنطقة ،مما سيكرس دورات الفقر والضعف والمخاطر.

4

سوف يستمر النازحون في جميع أنحاء منطقة الساحل في مواجهة العنف والنزوح وسوء المعاملة
واالستغالل .وستتوقف أنشطة كسب العيش التي تهدف إلى الحد من اعتماد الالجئين على المساعدات.
ومن دون الرعاية النفسية واالجتماعية ومساحة آمنة للعب والتعلم ،فإننا نخاطر بفقدان جيل كامل من
األطفال في البلدان األكثر تضرراً ،وهي الكاميرون وتشاد ومالي والنيجر ونيجيريا.

5

سوف يخسر أكثر من  3.1مليون شخص في جميع أنحاء منطقة الساحل دعم سبل كسب العيش الحاسم
الذي يساعدهم على الوقوف على أقدامهم مرة أخرى .ستنتهي أنشطة سبل العيش التي تهدف إلى الحد
من االعتماد على المساعدات .إن فقدان هذه الفرصة لحماية واستعادة سبل العيش سوف يؤدي إلى زيادة
في انعدام األمن الغذائي والتغذوي ،فضالً عن التعرض لمخاطر الصدمات المقبلة.

6

سيزداد عدد األشخاص الذين يواجهون انعدام األمن الغذائي الحاد .لن توفر نظم اإلنذار المبكر تحذيرات
في الوقت المناسب لتمكين االستجابة المبكرة المنسقة ،وقد تزداد شدة األزمة الغذائية المحتملة .يمكن
أن ُتستنزف خطوط إمداد المساعدات الغذائية الحيوية ،وقد يتم الحد من برامج الزراعة وسبل العيش.
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سوف يستمر خطر تفشي مرض الكوليرا ،وسيظل خطر األوبئة األخرى واألمراض المنقولة عن طريق
المياه مرتفعاً .من دون الدعم الكافي ،يمكن توقع حدوث  100,000حالة إصابة بالكوليرا في المنطقة.
ولن يتم تحصين  6.2مليون طفل ضد الحصبة.
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قد يفتقر ما يقرب من مليون الجئ وأكثر من  3.4مليون نازح داخليا ً في جميع أنحاء المنطقة إلى الحماية
عن طريق التواجد والمساعدة في تلبية أشد احتياجاتهم األساسية.

www.unocha.org/sahel

