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لمحة سريعة

2020 أغسطس/آب   31  : لمية لعا ا نية  إلنسا ا بة  االستجا لخطة  مرحلي  ير  تقر  

ُتعتبر تأثيرات جائحة  فيروس كورونا على حياة وسبل عيش األشخاص األكثر ضعًفا هائلة، سواء من حيث عدد المصابين 
أو األزمة االقتصادية العميقة التي اندلعت. ويتحمل األفراد والفئات السكانية الذين كانوا يعانون بالفعل من العنف 
والوصم والتمييز وعدم المساواة يف الحصول على الخدمات األساسية، وطأة هذه األزمة الجديدة. وتحلل خطة االستجابة 
اإلنسانية العالمية  لفيروس كورونا المستجد العواقب الصحية العامة المباشرة والعواقب اإلنسانية غير المباشرة للوباء 

وتستجيب لها، وال سيما لألشخاص يف البلدان التي تواجه بالفعل أزمات أخرى.

يوّضح نطاق وحجم اإلصدار الثالث لخطة االستجابة اإلنسانية العالمية الصادر يف 16 يوليو/تموز االنتشار المتزايد والعواقب 
كثر من ضعف  المدمرة للوباء. ويهدف تحديث يوليو/تموز للخطة إىل تقديم المساعدة إىل 250 مليون شخص يف 63 دولة، أي أ
عدد األشخاص المستهدفين يف البداية للمساعدات اإلنسانية يف بداية العام عندما تّم إطالق استعراض االحتياجات اإلنسانية 
العالمية الذي يغطي 55 دولة يف ديسمبر/ كانون األول 2019. وقد ازدادت احتياجات التمويل لتلبية االحتياجات اإلنسانية 
العاجلة التي سببها فيروس كورونا المستجد أو تفاقمت بسببه من 6.71 مليار دوالر يف مايو/أيار إىل 10.31 مليار دوالر يف 
منتصف يوليو/تموز. ويف الوقت الحايل، تّم تمويل خطة االستجابة اإلنسانية العالمية بنسبة 23 يف المائة فقط، حيث أبلغ 
الشركاء يف المجال اإلنساين عن تمويل قدره 2.36 مليار دوالر. انظر أدناه للحصول على لمحة عامة بشأن مكونات التكلفة، كما 

يمكن مطالعة الصفحات 13-15 للمزيد من التفاصيل حول تقدم التمويل.

بالنظر إىل المستقبل، يف االستعراضات العامة لالحتياجات اإلنسانية لعام 2021 وخطط االستجابة اإلنسانية، سيتّم النظر يف آثار 
تفشي فيروس كورونا المستجد جنًبا إىل جنب مع الصدمات أو الضغوط األخرى التي تؤثر على السكان. ونتيجة لذلك، سيتّم 
دمج خطة االستجابة اإلنسانية العالمية مع استعراض االحتياجات اإلنسانية العالمية. ويف معظم الحاالت، سيكون  فيروس 
كورونا المستجد أحد األسباب العديدة لالحتياجات اإلنسانية، حيث ترتبط اآلثار الصحية واالجتماعية واالقتصادية للوباء بمخاطر 

الصحة والتغذية واألمن الغذايئ وسبل المعيشة والحماية التي تواجهها مجموعات سكانية مختلفة.

لذلك سيكون تعزيز التعاون بين العمل اإلنساين والتنمية أمًرا حاسًما للمساعدة يف تعزيز االستجابة اإلنسانية وتعزيز التكامل 
عبر االستجابات األخرى الجارية أو المخطط لها، وتجنب االزدواجية وتحديد المناطق أو المجموعات التي قد تكون االستجابات 
كثر مالءمة لها. وسيوفر ذلك فرًصا لمشاركة البيانات والتحليالت، مع الفوائد المتبادلة بشأن  التنموية أو االجتماعية/االقتصادية أ

عمق تحليل االحتياجات.

ويلخص هذا التقرير المرحلي االستجابة الجماعية لآلثار اإلنسانية  لفيروس كورونا المستجد يف الدول الـ 63 التي تغطيها 
خطة االستجابة اإلنسانية العالمية. ويقدم تحديًثا عن سياق العمليات؛ أمثلة على كيفية استمرار الشركاء يف المجال اإلنساين 
يف تكييف استجاباتهم الميدانية؛ األقسام المستهدفة للحماية واألمن الغذايئ؛ نظرة عامة بشأن التمويل وتحليله؛ معلومات 
عن الكيفية التي تدعم بها الصناديق المشتركة االستجابة؛ وتحديث ألولويات االستجابة االستراتيجية والتقدم المحرز يف ضوء 

كتوبر / تشرين األول. المؤشرات الرئيسية. وستصدر اإلصدارات الالحقة من هذا التقرير يف أواخر سبتمبر/ أيلول و أ
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1 على الرغم من عدم إضافة بلدان جديدة، فإن التكرار لشهر يوليو/ 

تموز يتضمن المكون اإلنساين للخطط المشتركة بين القطاعات للبلدان 
التي لم يتّم فيها تغطية احتياجات األشخاص المستضعفين بموجب 

الخطط اإلقليمية للالجئين و/أو المهاجرين. وتتمثل هذه البلدان يف 
بنغالديش، جيبويت، اإلكوادور، األردن، كينيا، جمهورية الكونغو، تنزانيا، 

أوغندا وزامبيا.

جدول المحتويات

االستجابات على مستوى الدولة

االستجابة العالمية

تدابير الوقاية من المجاعة ووضع  المخزون يف المكان المناسب للحّد من إمكانية حدوث مجاعة 
يف المجتمعات األكثر ضعًفا.

حافظة المنظمة غير الحكومية للتمويل التكميلي غير المخّصص للمنظمات غير الحكومية، 
باإلضافة إىل االحتياجات على المستوى القطري، لتعزيز إجراءات االستجابة السريعة للمنظمات 

غير الحكومية والسماح لها بإعادة توجيه استجابتها بالسرعة التي يتطور بها الوباء.

خدمات الدعم للنقل الجوي اإلنساين، اإلخالء الطبي، والمهاجرين العالقين.

المجموع

االحتياجات )بالدوالر األمريكي(

8.49 مليار

1.83 مليار

10.31 مليار

500 مليون

300 مليون

1.03 مليار

مكون التكلفة

صنعاء، اليمن
ح لهم الطريقة الصحيحة  متطوع يوجه األطفال يف شوارع صنعاء ويوضِّ

لغسل أيديهم.
ضياء األديمي/يونيسيف
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سياق العمليات التشغيلية

يف  ضعًفا  الناس  كثر  أ على  مأساوية  تأثيرات  إحداث  يف  كورونا  فيروس  جائحة  استمرت 
العالم. وحتى تاريخ 28 أغسطس/آب، بلغ العدد اإلجمايل لحاالت  فيروس كورونا المستجد 
يف 63 دولة من دول خطة االستجابة اإلنسانية العالمية 8.9 مليون شخص وتويف ما ال يقل 
الالتينية  أمريكا  يف  العالمية  اإلنسانية  االستجابة  خطة  دول  تزال  وال  شخص.   321000 عن 
الشرق  الحاالت يف منطقة  الحاالت والوفيات. وقد زادت  الكاريبي تمثل غالبية  البحر  ومنطقة 
أفريقيا  يف  عنها  المبلّغ  الحاالت  أن  حين  ويف  الماضي.  الشهر  خالل  أفريقيا  وشمال  األوسط 
المناطق  هذه  يف  البلدان  جميع  يف  ثابت  غير  هذا  فإن  انخفضت،  قد  الهادئ  والمحيط  وآسيا 
بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، والتي تشمل قدرة االختبار المحلية، العوامل االجتماعية 
واالقتصادية، حالة األنظمة الصحية ومواطن الضعف الحالية.  وهناك أيًضا العديد من األمثلة 

من جميع أنحاء العالم حيث حدث تراجع مؤقت بالنسبة لالنتكاسة يف عدد الحاالت.

هذه  واقتصادات  الناس  لحياة  مدمرة  للوباء  مناسب  بشكل  التصدي  عدم  تكلفة  وستكون 
البلدان، وستزداد تكلفة التأخير يف العمل. ويشير التحليل الذي أجراه مكتب تنسيق الشؤون 
اإلنسانية وشركاؤه إىل أن فيروس كوفيد-19 يمكن أن يصيب ما يصل إىل 640 مليون شخص 
ويقتل 1.67 مليون من السكان األكثر ضعًفا يف العالم يف 32 دولة من الدول المنخفضة الدخل 
ويدفع ما ال يقل عن 71 إىل 100 مليون شخص إىل الفقر المدقع إذا لم يتخذ المجتمع الدويل 
المستجد  كورونا  لفيروس  لالستجابة  جهودها  اإلنسانية  الوكاالت  وتكثف  عاجلة1.   إجراءات 
الوباء يف مضاعفة  الجارية، لكنها تواجه ضغوًطا متزايدة مع استمرار  والحفاظ على العمليات 

األوضاع الهشة ونقاط الضعف الموجودة.

هناك أدلة قوية على اآلثار السلبية للوباء على األمن الغذايئ مع تزايد خطر المجاعة يف بعض 
البلدان، وتعطيل حمالت التلقيح، واألثر على األطفال من تعطيل التعليم، والعنف القائم على 
التخفيف  الزيادة نتيجة لتدابير  الفقر يف  النوع االجتماعي. ويستمر خطر المجاعة وارتفاع نسبة 
الخاصة بفيروس كورونا، بما يف ذلك قيود الحركة للحّد من انتشار الفيروس، وغيرها من عوامل 
انعدام األمن الغذايئ الحاد. ووفًقا لتحليل اإلنذار المبكّر المشترك بين منظمة األغذية والزراعة 
دولة   27 فإن  الغذايئ،  األمن  انعدام  من  تعاين  التي  الساخنة  للبؤر   العالمي  األغذية  وبرنامج 
لتقديم  التمويل ضعيًفا  يزال  وال  الغذايئ.  األمن  انعدام  من حيث  الحاد  التدهور  لخطر  معرضة 
غذائية ضخمة محتملة  بأزمة  النطاق  الواسع  االعتراف  الرغم من  على  الغذايئ،  األمن  خدمات 
يف العديد من السياقات الضعيفة والمعرضة بشدة للمجاعة. وهناك حاجة اآلن إىل زيادة حجم 

المساعدات العاجلة بشكل كبير لمعالجة حجم األزمة المحتملة.

جميع  يف  البلدان  على  أثّر  وقد  واسع  نطاق  على  منتشًرا  التلقيح  خدمات  تعطيل  يزال  ال  و 
المناطق. وحتى 24 أغسطس/ آب، تّم تأجيل أو إلغاء حمالت التلقيح ضد األمراض التي يمكن 
كثر من 70 يف المائة من  الوقاية منها يف 45 دولة من دول خطة االستجابة اإلنسانية العالمية )أ
دول خطة االستجابة اإلنسانية العالمية( كلًيا أو جزئًيا بسبب الوباء. ويف الوقت نفسه، استؤنفت 
بعض الخدمات الروتينية ويجري التخطيط لحمالت التلقيح التي كانت قد توقفت يف السابق. 
ومن األمثلة على ذلك حمالت مكافحة الحصبة يف بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية 
الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا ونيبال، وحملة الكزاز والخناق )التيتانوس والدفتريا( يف مايل. وال يزال 
التنفيذ يعوقه نقص معدات الحماية الشخصية، واالعتبارات المتعلقة بقضايا السالمة للعاملين 
والمسائل  اإلغالق  وسياسة  المستجد،  كورونا  فيروس  انتقال  زيادة  من  والخوف  الصحيين، 

اللوجستية.

الوفيات المؤكدةالحاالت المؤكدةالنداءات المتضمنة في خطة االستجابة اإلنسانية العالمية

528.86321 منها:
خطة االستجابة اإلنسانية  24 

خطة االستجابة العاجلة  5
خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين والمهاجرين 2

أخرى  21

كثر من 100,000 أ
99,999 – 50,000
49,999 – 10,000

9,999 – 1,000
999 – 100

أقل من 100

عدد الحاالت الجديدة خالل ال 14 يوًما الماضية

covid19.who.int .المصدر: منظمة الصحة العالمية

3 1 انظر ثمن التقاعس عن العمل خالل أزمة فيروس كورونا المستجد، 15 يوليو/تموز 2020.
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كثر القطاعات تضرًرا، وقد تكون فيه العواقب أشد خطورة على المدى الطويل.  ال يزال التعليم أحد أ
كثر من مليار متعلم بإغالق المدارس بسبب فيروس كورونا  2020، تأثر أ وحتى أغسطس/آب 
كثر من 250 مليون امرأة وفتاة  كثر من نصف مليار من هؤالء المتعلمين )أ المستجد. ويتواجد أ
و300 مليون فتى ورجل( يف 45 دولة من دول خطة االستجابة اإلنسانية العالمية2.  وأبلغت 83 
دولة فقط عن وصول التعليم عن بعد إىل الفئات الضعيفة أو المهمشة. ووفًقا لتقرير اليونيسيف 
الذي نُشر يف 27 أغسطس/آب، لم يتمكن ما يقدر بنحو 463 مليون طفل يف جميع أنحاء العالم 
المدارس على  التعليم عن بعد وسط جائحة فيروس كورونا المستجد وإغالق  من الوصول إىل 
لخطر  معرضون  األطفال  ماليين  فإن  هذه،  التعليم  بأزمة  العاجل  االهتمام  وبدون  واسع.  نطاق 
كثر عرضة للزواج القسري واالستغالل وسوء المعاملة، فضالً عن  عدم العودة إىل المدرسة وهم أ

زيادة مستويات الفقر.

كًا لحجم الزيادة يف العنف القائم على النوع االجتماعي كأحد عواقب جائحة فيروس كورونا  وإدرا
االهتمام  تضمين  تّم  الضعيفة،  للفئات  الدعم  ونقص  اإلغالق  عمليات  زيادة  بسبب  المستجد 
المتزايد بالعنف القائم على النوع االجتماعي يف خطط االستجابة القطرية المحّدثة. وقد خصص 
التي  الطوارئ  نافذة حاالت  100 مليون دوالر من  العام،  الطوارئ، هذا  اإلغاثة يف حاالت  منسق 
ينقصها التمويل التابعة للصندوق المركزي لالستجابة يف حاالت الطوارئ لدعم 10 دول، منها 5.5 
مليون دوالر على األقل مخصصة للعنف القائم على النوع االجتماعي. وتتّم زيادة البرامج يف دول 

خطة االستجابة اإلنسانية العالمية، ولكن ال تزال هناك عقبات بسبب التمويل المحدود.

ال تزال القيود المفروضة على الحركة بسبب فيروس كورونا المستجد تعيق العمليات اإلنسانية. 
ففي حين كان هناك تخفيف تدريجي وإعادة فتح االقتصادات والمجال الجوي، ال تزال المنظمات 
كان  المواقع  بعض  ويف  كبيرة،  تحديات  يواجهون  الوطنيون  والموظفون  المحلية  الحكومية  غير 
الوجود اإلنساين أقل مما كان عليه قبل الوباء، على الرغم من االحتياجات المتزايدة على األرض. 
ويستمر التفاوض بشأن تدابير الحجر الصحي لتخفيف القيود المفروضة على العاملين يف المجال 
كثر كفاءة داخل الدول وإليها. ومع ذلك، ينبغي على الدول منح  اإلنساين والسماح بحركة أفضل وأ
العاملين يف المجال اإلنساين والبضائع إعفاءات خاصة حتى نتمكن من مواصلة وزيادة مساحة 

وجودنا للوصول إىل الفئات األكثر ضعًفا.

على الرغم من كل هذه التحديات، قامت الوكاالت اإلنسانية بالحفاظ على استمرارية برامج إنقاذ 
البرامج  إعادة تشكيل  األرواح وتوّسعها، باستخدام مناهج جديدة حيثما كان ذلك ضروريًا. وتّم 
الحالية، وإحراز تقدم كبير نحو أهداف خطة االستجابة اإلنسانية العالمية. ولكن هناك حاجة لمزيد 

من دعم المانحين القوي.

2 اليونسكو، الرصد العالمي إلغالق المدارس بسبب كوفيد-19، أداة المتابعة يف 2 أغسطس/آب 2020. 
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يقدم هذا القسم أمثلة على كيفية قيام الشركاء يف المجال اإلنساين بتكييف برامجهم وتقديم 
الخدمات الخاصة بهم يف سياق تشغيلي قد تأثّر بشدة بسبب الوباء، لضمان وصول المساعدات 

المتعلقة بفيروس كورونا والمساعدات األخرى إىل المحتاجين.

واالستطالعات  النساء،  من  مكالمات  تتلقى  التي  الساخنة  الخطوط  ُتظهر  أفغانستان،  يف 
يف  ازداد  قد  والفتيات  النساء  ضد  العنف  أن  الحكومية  غير  المنظمات  من  والتقارير  األخيرة 
جميع أنحاء أفغانستان خالل جائحة فيروس كورونا المستجد. وبالمثل، فإن الخدمات المقدمة 
للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي، بما يف ذلك خدمات الرعاية الصحية والشرطة 
والعدالة والخدمات االجتماعية، تتأثر بشكل خاص باألزمة. وتّم إنشاء مجموعة عمل حول النوع 
االجتماعي يف العمل اإلنساين بشأن فيروس كورونا المستجد لقيادة تحليل وتخطيط االستجابة 
للوباء التي تركز على النوع االجتماعي. وقام شركاء الحماية بتوسيع نطاق رصد الحماية والدعم 
وتلبية  الطفل  االجتماعي وحماية  النوع  القائم على  العنف  للتخفيف من مخاطر  المتخصص 
احتياجات الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي. ويقدم شركاء الحماية المساعدات 
يف مجال الحماية الفردية، والمنح النقدية لألسر  الضعيفة ذات الحاجة الماسة للحماية، والدعم 

النفسي واالجتماعي.

كورونا  لفيروس  استجابًة  التقييدية  التدابير  بدء  منذ  أوكرانيا،  يف  المحلية  للسلطات  ووفقصا 
التي  المكالمات  عدد  يف  الوطني  الصعيد  على  المائة  يف   30 بنسبة  زيادة  حدثت  المستجد، 
 40-60 أوكرانيا  شرق  يف  الزيادة  وتبلغ  المنزيل.  العنف  لمعالجة  دعم  على  للحصول  تسعى 
يف المائة. واستجابة لذلك، تلقى ما يقرب من 200 متخصص من مؤسسات الدولة المحلية 
والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدين تدريًبا عبر اإلنترنت حول مبادئ الرعاية 
النفسية واالجتماعية من ِقبل صندوق األمم المتحدة للسكان. باإلضافة إىل ذلك، قام صندوق 
إعالمية  مواد  بتطوير  الداخلية،  ووزارة  الوطنية  الشرطة  مع  بالتعاون  للسكان،  المتحدة  األمم 
للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي حول كيفية الحفاظ على سالمتهم من سوء 

المعاملة أو العنف أثناء الوباء.

يف السودان، تقدم اليونيسيف الدعم النفسي واالجتماعي لألطفال للتعامل مع حالة اإلجهاد 
الناجم عن فيروس كورونا المستجد. وقدمت اليونيسيف وشركاؤها الدعم النفسي واالجتماعي 
كثر من 2700 منهم من الالجئين. ومع  لما يقرب من 36000 طالب يف والية النيل األبيض، أ
إغالق المدارس والقيود المفروضة على الحركة، يقضي األطفال معظم وقتهم داخل منازلهم 
وال يستطيعون مواصلة أنشطتهم العادية مما يؤدي إىل اإلجهاد والتوتر. وتلقت العائالت أيًضا 
واتساب  تطبيق  اإلذاعي ورسائل  البث  أطفالها من خالل  كيفية دعم  وإرشادات حول  نصائح 
كثر من 200 عضو من شبكات  وجلسات المشاركة المجتمعية. باإلضافة إىل ذلك، تّم تدريب أ

حماية الطفل المجتمعية، بما يف ذلك األخصائيون االجتماعيون والمعلمون، على تقديم الدعم 
النفسي واالجتماعي والمشورة للعائالت واألطفال، مما يجعل من الممكن مواصلة االستجابة 

يف األشهر المقبلة.

النوع  على  القائم  العنف  معّدل حدوث  ارتفع  بانغي،  الوسطى،  أفريقيا  جمهورية  عاصمة  يف 
2019 إىل  االجتماعي والعنف الجنسي الذي يمس األطفال المرضى من 37 يف المائة يف عام 
50 يف المائة بين نيسان/أبريل ويونيو/حزيران 2020. وقدم الشركاء يف المجال اإلنساين برامج 
هادفة للسماح لألطفال بالوصول إىل آليات التنبيه يف مجتمعاتهم. كما تّمت الدعوة إىل التمويل 
المرن مع الجهات المانحة لتشجيع الحصول على المزيد من األموال لالستجابة للعنف المبني 

على النوع االجتماعي.

بتكييف  اإلنساين(  السودان  من صندوق  )بدعم  لالجئين  األمريكية  اللجنة  قامت  السودان،  يف 
اإلجراءات يف نقاط المياه لمنع االزدحام والتشجيع على االبتعاد اآلمن أثناء الوقوف يف الطابور. ويف 
بيليل وقريضة وديمسو ومستوطنات أخرى للنازحين يف جنوب دارفور، تّمت زيادة الوقت يف نقاط 
واالستخدام  للشرب  الكافية  المياه  يمكنهم جمع  الجميع  أن  والتأكد من  االكتظاظ  لمنع  المياه 
المنزيل. كما أدرجت المنظمة الرسائل الفورية بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد كجزء 
تدريب  ويتّم  المياه.  نقاط  يف  اليدين  لغسل  مرافق  ببناء  وتقوم  بالنظافة  التوعية  حمالت  من 

المتطوعين المجتمعيين على نقل المعرفة حول أهمية إرشادات غسل اليدين األخرى.

الفلبين، جمعت أوكسفام المنظمات اإلنسانية المحلية والحكومة المحلية والقطاع الخاص  يف 
لتقديم  كة  شرا الرقمي( يف  للدفع  بايمايا، وهي شركة هاتف جوال ووتطبيق  و  )مايركوسوفت 
حاالت  ولديها  دخلها  فقدت  التي  الحضرية  المناطق  يف  الفقيرة  لألسر  رقمية  نقدية  تحويالت 
الغذاء والدواء والماء ومستلزمات  النقدي الوصول إىل خدمات  الدعم  كوفيد-19 مؤكدة. وأتاح 
على  بالتدريب  والمدعومة  مسبًقا،  المدفوعة  اإللكترونية  البطاقة  استخدام  ويساعد  النظافة. 
وتوفر  والشفافية؛  بالكفاءة  وتتسم  الفيروسات؛  انتقال  تقليل مخاطر  الرقمية، على  المعامالت 
للعائالت إمكانية الوصول إىل الخدمات المالية التي تتجاوز االستجابة لفيروس كورونا المستجد.

يف إثيوبيا، شكل مكتب عمدة أديس أبابا تحالًفا بين القطاعين العام والخاص مع شركات القطاع 
الخاص )مجموعة دالبيرج ومجموعة روها( والمنظمات غير الحكومية، بما يف ذلك منظمة إنقاذ 
الطفولة إلطالق مشروع يسمى تناشين بيجاشين والذي يعني "صحتنا يف أيدينا". ومن المتوقع 
أن يساعد المشروع األشخاص الذين يعيشون يف المجتمعات المعرّضة لمخاطر عالية والذين 
يعانون من صعوبة الحصول على الماء والصابون وغير ذلك من التحديات المعقدة. كما سيدعم 
الشركات ذات األهمية لضمان الصحة االقتصادية للمجتمعات المحلية. وتبلغ القيمة اإلجمالية 

دائرة غراند آنس، هايتي
توزيع مجموعات النظافة والنقود على المستفيدين من بلديات جيريمي وأبريكو وبونبون ودام ماري. منظمة كير لإلغاثة/جون روثيرفورد
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المحتملة للمشروع 6 ماليين دوالر لدعم 1.2 مليون شخص معرضين لإلصابة بفيروس كورونا 
المستجد يف العاصمة على مدار األشهر الستة المقبلة.

يف اليمن، أجرت المجموعة المعنية بتوفير المياه والصرف الصحي والنظافة تقييمصا سريًعا 
المستجد  كورونا  فيروس  حول  أبريل/نيسان  من  األول  النصف  يف  الهاتف/اإلنترنت(  )عبر 
لفهم المعرفة وإدراك المخاطر والمواقف والممارسات فيما يتعلق بالوباء. ونتيجة لذلك، على 
سبيل المثال يف عدن، عمل الشركاء يف المجال اإلنساين على رفع مستوى الوعي باستخدام 
الصوت  مكبرات  أيًضا  الشركاء  ويستخدم  االجتماعي.  التواصل  ووسائل  المجتمعية  اإلذاعة 
النازحين.  كز  مرا يف  المثبتة  الصوت  ومكبرات  للصالة  آذان  كل  بعد  المساجد  وميكروفونات 
وتمكنت األمم المتحدة وشركاؤها من الوصول إىل 16.5 مليون شخص بمواد توعية متعلقة 
تّم  بفيروس كورونا المستجد من خالل منصات متعددة. ويشمل ذلك 13.5 مليون شخص 
على  التوعية  مواد  شاهدوا  شخص  ماليين  و10  النصية،  الرسائل  طريق  عن  إليهم  الوصول 
يف  خطب  خالل  من  إليهم  الوصول  تّم  شخص  مليون  و3.6  االجتماعي،  التواصل  منصات 
المساجد المحلية، و3.2 مليون شخص تّم الوصول إليهم من خالل زيارات من منزل إىل منزل.

طور اتحاد النقد يف العراق موجًزا ُيحلل تأثير فيروس كورونا المستجد على األسعار واألسواق 
واالستهالك على مستوى األسرة. وباستخدام البيانات التي تّم جمعها يف خمس محافظات منذ 
مارس/ آذار 2020، يفحص الموجز تأثير األزمة األخيرة على نظام السوق والوصول إىل السلع؛ 

ويحّدد النقاط المحتملة للمصاعب األساسية؛ ويستعرض التوزيع الجغرايف لتلك اآلثار.

يف أفغانستان، أعد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية مذكرة توجيهية بشأن إجراءات وتنسيق 
والمجتمع  الدولية  الحكومية  غير  المنظمات  من  الطبي  الطبي/اإلجالء  اإلخالء  طلبات 
الدبلوماسي. وتتضمن المذكرة قيود التكاليف والقدرات، وقائمة بـ 14 إجراًء سيتّم استخدامها 
من خالل عملية الطلب، و10 مالحق مع األوراق المطلوبة. وتّم بعد ذلك إبالغ هذه التفاصيل 
ينسق  والتي  الحكومية،  غير  السالمة  منظمة  الدولية من خالل  الحكومية  غير  المنظمات  إىل 
معها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لتأكيد الطلبات، وبعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة 
الكيان المسؤول عن تنسيق عمليات اإلجالء. وتّم تجهيز طائرة اإلخالء الطبي  إىل أفغانستان، 
بكبسولة عزل  اآلن  أفغانستان  إىل  المساعدة  لتقديم  المتحدة  األمم  بعثة  المتعاقد عليها مع 
وتّم  األوروبية.  المطارات  ألغلب  مباشرة  برحالت  لها  يسمح  مما  كوفيد-19،  مرضى  لنقل 
24 ساعة من تسليمها  أقل من  بعد  البالد  الطبي داخل  اإلخالء  أجل  الكبسولة من  استخدام 
المتحدة  البلد، يقوم مكتب األمم  إىل كابول. ونظًرا لعدم وجود مرافق طبية مناسبة وآمنة يف 
لخدمات المشاريع ببناء مرفق للعناية المركزة من خمسة أسرّة يف مجمع بعثة األمم المتحدة 
لتقديم المساعدة إىل أفغانستان يف كابول بتمويل من وزارة التنمية الدولية البريطانية وصندوق 
"جاهزة"  مجموعة  بمثابة  المرفق  يكون  أن  المقّرر  ومن  ألفغانستان.  اإلنسانية  المساعدة 

للمنظمات غير الحكومية الدولية واألمم المتحدة والمجتمع الدويل.

التباعد  لبروتوكوالت  وفقاً  شخصياً  األخرى  والعناصر  الغذائية  المواد  توزيع  يتّم  اليمن،  يف 
المستفيدين. وطور  العالمات على األرض لضمان مساحة كافية بين  االجتماعي، بما يف ذلك 
بعض الشركاء أيضاً "دواسات قدم" منخفضة التقنية لخزانات المياه المخصصة. وتسمح هذه 
لألفراد بالوصول إىل المياه من الخزان دون الحاجة إىل لمس الصنبور. وتّم تركيب حوايل 2700 

محطة لغسيل األيدي.

والحمالت  الصوت،  مكبرات  اإلنساين  السودان  صندوق  يدعمهم  الذين  الشركاء  يستخدم 
المتنقلة يف دارفور. واضطر األخصائيين االجتماعيين من منظمة ندى األزهر للوقاية من الكوارث 
والتنمية المستدامة يف شمال دارفور، إىل خفض عّدد المشاركين يف الجلسات التي ينظمونها 
للتأكد من وصولها إىل جميع  النفسي والحمالت،  التدريب والدعم  الحماية، بما يف ذلك  حول 
المحتاجين. وللتأكدأيًضا  من وصول رسائل التوعية إىل جميع األشخاص المحتاجين، تم زيادة 
عدد الجلسات التي تشمل اآلن رسائل توعية بشأن فيروس كورونا المستجد. يف جنوب وشرق 
وبدأت  النازحين  مع  الجارية  الحماية  أعمال  بعض  والتنمية  التأهيل  منظمة  وتبنت  دارفور، 
حمالت باستخدام السيارات ومكبرات الصوت لتشرح لألشخاص الذين يعيشون يف مخيمات 
كثر من 26000  النزوح كيفية حماية أنفسهم وعائالتهم من فيروس كورونا المستجد. وتلقى أ

شخص الرسالة.

النقدي  العمل  مجموعة  تقوم  كولومبيا،  يف  والقسائم  النقدية  المساعدة  برامج  تقديم  لدعم 
وتقدم  المستجد.  كورونا  لفيروس  والقسائم  النقدية  المساعدة  مخاطر  مصفوفة  بإنتاج 
وتأثيرها  بها  المرتبطة  واالحتماالت  المحتملة،  والخارجية  الداخلية  للمخاطر  تحليالً  المصفوفة 

المحتمل، وتحدد تدابير التخفيف ذات الصلة.

أخبار من مبادرة ربط األعمال3  
شبكات أعضاء مبادرة ربط األعمال هي آليات استجابة محلية لها أهمية خاصة يف مواقف مثل 
جائحة فيروس كورونا المستجد عندما ال تكون آليات االستجابة التقليدية قادرة على نشر أو تلبية 
االحتياجات المحلية بالكامل. وتوضح األمثلة التالية قيمتها كأول مستجيبين وأصحاب مصلحة 

يف االستجابة أثناء العمل عن كثب مع الحكومة والمجتمع اإلنساين.

هايتي، تحالف  الثالثة الماضية، عملت الشبكة المحلية لمبادرة ربط األعمال يف  وخالل األشهر 
كورونا يف  فيروس  مكافحة  إىل جنب مع شركائها، يف  جنًبا  األعمال،  واستمرارية  المخاطر  إدارة 
الميدان وعلى المنصات الرقمية. وأطلق التحالف منصة االستجابة لمنظمات المجتمع المدين 
)PROC19(، وهي مبادرة تجمع بين العديد من منظمات المجتمع المدين لتنفيذ االستجابات 
لهذه األزمة الصحية. وأجرت الشبكة أيًضا مسًحا لتأثير فيروس كورونا المستجد على المؤسسات 
التدريب على  النظافة، وقدمت  الهايتية الصغيرة والمتوسطة الحجم، ووزعت مجموعات لوازم 

تدابير الصحة والسالمة.

يف مدغشقر، وزعت شبكة مبادرة ربط األعمال، وتعتبر المنصة اإلنسانية للقطاع الخاص، 200 
المتعلقة  الريفية للعائالت لتلقي األخبار  المناطق  جهاز راديو شمسي ومجموعات تعليمية يف 
األطفال  كتاب  توزيع  الشبكة  وواصلت  الدروس.  لمتابعة  ولألطفال  المستجد  كورونا  بفيروس 
المصور كورنابوكي لزيادة الوعي؛ كما حافظت على توزيع الطعام يف سجن أنتانيمورا؛ واتخذت 
إجراءات دعم صحية محّددة لتعزيز قدرة المستشفى من بين أمور أخرى؛ وتّم تنفيذ مشروع مع 

كاين الريفو ميفوي  لتحسين بنيتهم التحتية والعروض المقدمة لهم. مأوى المشردين، أ

6

كثر  3   مبادرة ربط األعمال هي مبادرة ألصحاب المصلحة المتعددين، تعمل على تحويل الطريقة التي تشارك بها شبكات األعمال قبل وأثناء وبعد الكوارث الطبيعية والكوارث التي هي من صنع اإلنسان واألزمات اإلنسانية لخلق مجتمعات أ

مرونة، وزيادة القدرات المحلية وتخفيف المعاناة اإلنسانية. وهي مدعومة بشكل مشترك من ِقبل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمايئ. وتشارك جميع شبكات مبادرة ربط األعمال يف االستجابة لفيروس كورونا 
https://www.connectingbusiness.org/novel-coronavirus-2019 :المستجد. يتوفر مزيد من المعلومات حول أنشطة مبادرة ربط األعمال يف االستجابة  لفيروس كورونا المستجد على الرابط التايل
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اإلنسانية  األزمات  يف  الحماية  مخاوف  تفاقم  إىل  المستجد  كورونا  فيروس  جائحة  تؤدي 
داخلًيا  والنازحين  اللجوء  وطالبي  والالجئين  والمتضررين  الضعفاء  السكان  وتعرّض 
شركاء  قدم  التحديات،  من  الرغم  وعلى  جديدة.  لتهديدات  الجنسية  وعديمي  والمهاجرين 
احترام  لضمان  ويسعون  النائية،  الطرائق  ذلك من خالل  بما يف  األساسية،  الخدمات  الحماية 

حقوق األشخاص المعنيين.

ويف البلدان التي تتلقى تموياًل من خطة االستجابة اإلنسانية العالمية لفيروس كورونا المستجد، 
المنقذة  الحماية  إجراءات  وتشمل  الحماية.  خدمات  على  شخص  مليون   6.7 حوايل  حصل 
للحياة مساعدة الضحايا والدعوة من أجل الحقوق والتسجيل والتوثيق والخدمات المتخصصة 
العنف  من  للناجين  الفردية  الحاالت  وإدارة  اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  السن  وكبار  لألطفال 
القائم على النوع االجتماعي واإلحاالت إىل الرعاية الطبية والدعم النفسي واالجتماعي واألمن، 
والمساعدة القانونية. وتّم توجيه إجراءات الحماية المنسقة من خالل مجموعة األنشطة الدنيا 
التشغيلية لفيروس كورونا المستجد لمجموعة الحماية العالمية يف أماكن النازحين داخلًيا، ويف 

عمليات الالجئين التي تقوم بها مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين.

الحق في الحماية للجميع
لمكافحة انتشار ، فرضت الدول قيوًدا مشروعة على حركة األشخاص. حالًيا، 154 دولة وإقليم 
لديها حدود مغلقة بشكل كلي أو جزيئ. 79 دولة على األقل ال تستثني األشخاص الذين يطلبون 
اللجوء، مما يحّد من حقوق األشخاص الذين يحتاجون إىل الحماية الدولية. باإلضافة إىل التأثير 
على الالجئين، وجد العديد من المهاجرين أنفسهم محاصرين عند النقاط الحدودية وغير قادرين 

على العودة إىل ديارهم.

عمل شركاء الحماية مع سلطات الدولة على تدابير التكيف لتسجيل طلبات اللجوء الجديدة 
االضطهاد  من  الفارين  أن  لضمان  اإلنترنت  وعبر  اإللكتروين  والبريد  والهاتف  البريد  طريق  عن 
والخطر ال يزالون قادرين على القيام بذلك. ووجه اهتمام مماثل إىل حالة أولئك الذين وجدوا 
أنفسهم عالقين وغير قادرين على ممارسة حقهم يف العودة إىل الوطن ولم شمل أسرهم عبر 

الحدود أو داخلها.

كثر من مائة دولة )105 دولة يف وقت كتابة التقرير( بتكييف إجراءات التسجيل لمقدمي  قامت أ
الطلبات الجّدد. فقد سجلت كولومبيا، على سبيل المثال، عن بعد 57741 فرًدا )73 يف المائة 

منهم من النساء( منذ بداية الوباء، مما يضمن قدرتهم على الوصول إىل الخدمات الحيوية.

فإن  االحتجاز،  مرافق  يف  االزدحام  لتخفيف  تدابير  اتخذت  قد  البلدان  من  العديد  أن  حين  يف 
األشخاص المحرومين من حريتهم يظلون معرضين بشدة بسبب االكتظاظ، ومحدودية الوصول 
من  للتخلص  إجراءات  دولة   109 حوايل  وتبنت  الصحية.  غير  والظروف  الصحية،  الرعاية  إىل 
االكتظاظ للحّد من مخاطر انتقال  فيروس كورونا المستجد يف السجون باتباع اإلرشادات الصادرة 

عن شركاء الحماية.

كره األجانب والوصم والتمييز
المهمشين  من  وغيرهم  النازحين  ضد  الهجمات  ذلك  يف  بما  الوصم،  ازداد  الوباء،  تفشي  منذ 
يف  األهمية  بالغ  أمًرا  المتضررة  المجتمعات  مع  المشاركة  وكانت  الفيروس.  بنشر  المتهمين 
التخفيف من تأثير الفيروس نفسه، فضالً عن مخاطر الحماية الجديدة. ومن بين 57 دولة من 
بتوثيق  المائة منها  بالتبليغ، قامت 47 يف  التي قامت  العالمية  اإلنسانية  االستجابة  دول خطة 
حوادث بشأن كره األجانب أو الوصم أو التمييز ضد الالجئين أو النازحين أو األشخاص عديمي 
التواصل  وسائل  على  لألجانب  المعادية  الرسائل  وأدت  كورونا.  بفيروس  المتعلقة  الجنسية 
اإلخالء  حوادث  ذلك  يف  بما  المواطنين،  غير  ضد  والتمييز  العنف  إىل  األخبار  يف  أو  االجتماعي 

والحرمان من الخدمة أو الطرد من الفنادق.

نفذت الدول أيًضا سياسات متعلقة بفيروس كورونا المستجد، كان لها، يف بعض الحاالت، تأثير 
تمييزي ضد الالجئين وطالبي اللجوء وغيرهم من المشردين. ورفضت سلطات الحدود يف بعض 
أو  الدولية  للحماية  حاجتهم  تحديد  دون  البحر،  طريق  عن  وصلوا  الذين  النازحين  إنزال  البلدان 

الوصول إىل الخدمات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا أوالً.

التركيز القطاعي:
الحماية

سان أنطونيو ديل تاتشيرا. فنزويال
ضابط حماية يسلم مجموعات نظافة للمهاجرين يف مركز مجتمعي. مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية/جيما كورتيس
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االستمرار في إطالع ومشاركة المجتمعات 
مع  التواصل  من  الحماية  مجال  يف  الفاعلة  الجهات  زادت  المستجد،  كورونا  فيروس  تأثير  من  للتخفيف 
المجتمع  قادة  وقام  االتجاه.  ثنايئ  االتصال  على  للحفاظ  المجتمعية  الهياكل  من  واستفادت  المجتمعات 
المعلومات  بنشر  والشباب  النساء  وأعضاء مجموعات  التوعية  والمتطوعون يف مجال  الدينيون  والزعماء 
بالذهاب من منزل إىل آخر، وركوب الدراجات للوصول إىل المجتمعات المعزولة، أو التجمع يف مجموعات 
صغيرة، أو استخدام مكبرات الصوت. وأفادت 39 دولة بأنها قامت بحمالت إعالمية تصل إىل المناطق النائية 

أو التي يصعب الوصول إليها والتي يسكنها الالجئون والنازحون والمهاجرون وعديمو الجنسية.

كأمثلة حية، تّم الوصول إىل حوايل 614000 فرد من خالل مجموعات تطبيق واتساب والمتطوعين يف مجال 
التوعية وحمالت االتصال الجماهيري يف سوريا. كما وصل المعلمون والعاملون يف مجال الصحة المجتمعية 
كثر من 128000 الجئ )96 يف المائة من الالجئين يف المقاطعة(. ويف  ومروجو النظافة يف شرق تشاد إىل أ
الصحة  وتعزيز  التوعية  بشأن  المخاطر  عن  اتصاالت  السودان  جنوب  من  الجئ   54000 تلقى  السودان، 
والوقاية من العدوى والوصم. وأظهر تقييم تّم إجراؤه يف مرحلة الحقة أن %96 فهموا رسائل الوقاية الواردة، 

بما يف ذلك إىل أين يذهبوا للحصول على المساعدة إذا ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا المستجد.

كز االتصال من خالل االستجابة الصوتية المتكاملة باللغات  كما عززت الجهات الفاعلة يف مجال الحماية مرا
المستهدفة وأنشأت خطوًطا ساخنة للحماية على مدار الساعة طوال أيام األسبوع، تليها تدخالت تهدف إىل 
كثر من  أ تّم تقديم المساعدة يف كولومبيا إىل  حماية الوصول إىل الحقوق والخدمات. وكمثال على ذلك، 
20000 الجئ ومهاجر فنزويلي وعائدين ومشردين داخلًيا عبر 47 خًطا للمساعدة. ويف جمهورية الكونغو 
الديمقراطية، وصل الشركاء اإلنسانيون إىل 254000 الجئ ونازح من خالل زيادة الوعي يف جميع أنحاء البالد 

عبر المناقشات الجماعية والنشرات والرسائل من الباب إىل الباب.

باإلضافة إىل ذلك، تّم الوصول إىل ماليين النازحين وعديمي الجنسية من خالل الرسائل النصية الجماعية 
والرسائل الصوتية والنصية على تطبيق واتساب. وتّم تطوير روبوتات المحادثة للرد على األسئلة الشائعة، 
عبر  االتجاه  ثنايئ  االتصال  وانتشر  المجتمعات.  عبر  دقيقة  معلومات  لنشر  االتصاالت،  شبكات  ونشرت 
وسائل التواصل االجتماعي على تويتر وأنستجرام وتريللو، باإلضافة إىل صفحات مخصصة على فيسبوك 
الستين  الدول  جميع  وتشير  اإلشارة.  لغة  ذلك  يف  بما  متعّددة،  بلغات  المساعدة  خط  وصفحات  وكوبو 
التي تقدم تقريًرا على أساس مؤشر خطة االستجابة اإلنسانية العالمية هذا إىل أنه تّم إنشاء آليات فّعالة 

للتعليقات والشكاوى.

ومع ذلك، ال يزال االتصال يشكل تحديًا كبيًرا. ففي المناطق المتضّررة من النزاع يف تشاد وليبيا والنيجر 
تعمل  كما  اطالع.  على  الضعيفة  المجتمعات  إبقاء  ضمان  على  القدرة  االتصال  مشكالت  تعيق  واليمن، 
مشكالت االتصال أيًضا على تقييد القدرة على مراقبة انتهاكات الحقوق وإدارة االستجابة لفيروس كورونا 
المستجد. ففي وسط راخين وميانمار، تّم فرض حظر على اإلنترنت لعدة أشهر، ولم يكن باإلمكان الوصول 
إمكانية  لديهم  ليس  الذين  أولئك  إىل  وللوصول  يوليو/تموز.  أسابيع يف  ثالثة  لمدة  إثيوبيا  اإلنترنت يف  إىل 
كورونا  لفيروس  العامة  الخدمة  إعالنات  لبث  والتلفزيون  الراديو  استخدام  تّم  التكنولوجيا،  إىل  الوصول 
المستجد. على سبيل المثال، يف بوركينا فاسو، تّم بث برنامج أخبار بشأن فيروس كورونا المستجد يومًيا 

على 37 محطة إذاعية باللغات المحلية.

ضمان الوصول إلى حماية األطفال وتعليمهم

أو زيادة  23 مجموعة حماية عن زيادة الحوادث  أبلغت  تصاعدت مخاطر حماية األطفال عبر العمليات - 
معلومات  على  الحصول  ولضمان  المستجد.  كورونا  فيروس  تدابير  بسبب  األطفال  ضد  العنف  مخاطر 
العمليات. ومع  عبر  لألطفال  اتصال صديقة  الطفل طرق  للعمر، يستخدم شركاء حماية  ومناسبة  دقيقة 
مراعاة عوامل العمر والجنس والهوية الثقافية/الدينية ومستوى التعليم، يتّم تصميم الرسائل بالتشاور مع 
اآلباء ومقدمي الرعاية ومع األطفال أنفسهم، ويتّم تسليمها من خالل الملصقات واألغاين ورواية القصص 
الطفل،  حماية  لجان  ذلك  يف  بما  األطفال،  لحماية  المجتمعية  اآلليات  الحماية  شركاء  ويدعم  والدراما. 
ومجموعات الوالدين، ونوادي المراهقين، والمتطوعين المجتمعيين، والرياضة واألماكن الصديقة لألطفال، 

ومجموعات تعليم المهارات الحياتية.

االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي

تفشي  فترة  طوال  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  ازداد 
)و24  السبع  المناطق  جميع  يف  البلدان  وأبلغت  الجائحة. 
النوع  على  القائم  العنف  من  تعاين  التي   26 الـ  المناطق  من 
االجتماعي( عن زيادة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي، 
بما يف ذلك زيادة يف الخالفات األسرية وعنف الشريك الحميم.
الفتيات،  ضد  الضارة  الممارسات  ارتفاع  على  أدلة  أيًضا  وهناك 
مثل ختان اإلناث وزواج األطفال، والتي تّم اإلبالغ عنها يف 15 من 
المناطق الـ 26 التي تعاين من العنف القائم على النوع االجتماعي.

العنف  مجال  يف  الفاعلة  الجهات  أفادت  التحدي،  هذا  ولمواجهة 
دول خطة  من  دولة   52 من   40 يف  االجتماعي  النوع  على  القائم 
االستجابة اإلنسانية العالمية )77 بالمائة( أن خدمات العنف القائم 
استجابًة  توسيعها  أو  عليها  الحفاظ  تّم  قد  االجتماعي  النوع  على 
لفيروس كورونا المستجد. وقام مقدمو الخدمات بتكييف مسارات 
اإلحالة الحالية وتعزيز الحماية المجتمعية. كما أنشأ موظفو الحماية 
قاموا  أو  وزامبيا  السودان  وجنوب  وباكستان  كينيا  مثل  دول  يف 
وطوال  الساعة  مدار  على  اللغات  متعّددة  بتوفير خطوًطا ساخنة 
أيام األسبوع تمثل نقاط دخول رئيسية للناجين. على سبيل المثال، 
يف جميع أنحاء كولومبيا، أنشأ شركاء الحماية 29 كشكًا للمعلومات 
توفر  االجتماعي  النوع  على  القائم  بالعنف  معنية  اتصال  وجهات 
والقانوين  واالجتماعي  النفسي  والدعم  الحاالت  ومتابعة  التوجيه 
للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي عبر الهاتف والبريد 
اإللكتروين. وقامت العديد من الجهات التشغيلية مثل لبنان أيًضا 
الذين  المجتمعي  بالتواصل  المعنيين  المتطوعين  بتوسيع شبكة 
يعملون كوسيلة آمنة وموثوق بها إلحالة الناجين من العنف القائم 
التشغيلية  الجهات  ووزعت  الخدمات.  إىل  االجتماعي  النوع  على 
يف زيمبابوي وموزمبيق شرائح للهاتف الجوال ورصيد للهاتف إىل 
الناشطين المجتمعيين لضمان وصول الناجين إىل خدمات الحماية 
الحيوية واإلحالة إليها. وتجري الجهات الفاعلة يف مجال الحماية يف 
سوريا تدريبات افتراضية حول العنف القائم على النوع االجتماعي 

للمتطوعين المجتمعيين وموظفي الخط الساخن.

االستجابة للعنف القائم 
على النوع االجتماعي
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إيليا, جمهورية الكونغو الديمقراطية
توضح مجموعة من النساء منّظمة من قبل منظمة ترانسكالتشيريل سايكوسوشيل، 

تصوير: أليون أندياي/أوتشا
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يف أفغانستان، تمكن 100724 شخًصا من الوصول إىل مجموعات الدعم النفسي واالجتماعي 
تشاد،  العام. ويف  األول من هذا  النصف  والعائالت يف  لألطفال  الباب  إىل  الباب  المنزلية ومن 
حشد موظفو الحماية شبكات حماية الطفل المجتمعية، ومعلمي ما قبل المدرسة، وجمعيات 
ويف  المستجد.  كورونا  فيروس  بشأن  الباب  إىل  الباب  من  توعية  إلجراء  والمعلمات  األمهات 
تقييمات  بعد  عن  الحاالت  إدارة  إجراءات  تشمل  وأوكرانيا،  وباكستان  كوادور  وإ بنغالديش 
الطارئة لألطفال  المساعدة  أوكرانيا من  الحماية يف  وزاد شركاء  وجلسات استشارية لألطفال. 
إثيوبيا  ويف  واإليجار.  األساسية  االحتياجات  لتغطية  ذويهم  عن  والمنفصلين  المصحوبين  غير 
المتطوعين  وتعبئة  الهاتفية  المكالمات  خالل  من  الرعاية  ترتيبات  رصد  يستمر  كوادور،  وإ

المجتمعيين.

والعمل  المسلح  التجنيد  مخاطر  من  لمزيد  األطفال  يتعرض  المدرسة،  خارج  تواجدهم  أثناء 
القسري )أبلغت عنها 26 مجموعة حماية(. لذلك، يعمل شركاء الحماية على ضمان إمكانية 
وصول برامج التعليم إىل األطفال الذين يعيشون يف بعض المجتمعات األكثر ضعًفا. وتحافظ 
واإلنترنت  الراديو  عبر  للنازحين،  ذلك  يف  بما  وطنية،  تعليمية  برامج  على  البلدان  من  العديد 
والتلفزيون. حالًيا، هناك 645000 من األطفال والشباب الالجئين خارج المدرسة بسبب اإلغالق 
اإللزامي للمدارس. ويتّم دعم العديد من هؤالء األطفال بالتعلم عن بعد/يف المنزل. على سبيل 
الدروس  بث  خالل  من  قسًرا  النازحين  لألطفال  بعد  عن  التعلم  ضمان  يتّم  مايل،  يف  المثال، 
بالطاقة الشمسية ألطفال  5500 جهاز راديو يعمل  الوطني وتوزيع  التلفزيون  المدرسية على 
المدارس. ودعمت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين يف كينيا الدروس المسجلة مسبًقا 
والمطورة محلًيا والتي يقدمها المعلمون على الراديو لطالب المدارس االبتدائية والثانوية، بينما 
التعليمية يف شكل  المواد  إىل  الوصول  من  الثانوية  المدارس  من طالب  طالب   2500 تمكن 

صوت وفيديو ويف شكل مطبوع عبر تطبيق واتساب.

التحدي ينتظرنا في المستقبل

يؤثر الوباء بشكل غير متناسب على األشخاص الذين كانوا ضعفاء بالفعل بسبب جنسهم أو 
عمرهم أو إعاقتهم أو حالة نزوحهم أو انتمائهم إىل الفئات المهمشة أو التي تعاين من التمييز. 
لكن التحدي الحقيقي ينتظرنا يف المستقبل. وسيتعين على المجتمع اإلنساين اآلن االستجابة 
مستوى  على  الملموس  واالقتصادي  االجتماعي  الضغط  بسبب  اإلغالق  يخفف  بينما  للوباء 

األسرة المعيشية والمستوى الوطني، مما يزيد من خطر انتقال العدوى.

الحاد يف  النقص  المستجد؛ ومع ذلك، فإن  المانحون بسخاء يف مكافحة فيروس كورونا  تبرع 
تمويل أنشطة الحماية يحد من القدرة على رصد االتجاهات وتحديد التدخالت من أجل نتائج 
الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  الكاميرون،  مثل  البلدان،  من  العديد  ففي  الجماعية.  الحماية 
هايتي، موزمبيق، ميانمار، النيجر، نيجيريا، أوكرانيا وزيمبابوي، ال تزال مجموعة الحماية تعاين من 
نقص حاد يف التمويل مما يؤدي يف النهاية إىل إضعاف االستجابة الشاملة. وسيحتاج المجتمع 
اإلنساين إىل االستثمار والحفاظ على االستثمارات يف برامج الحماية لالستجابة للزيادة الموثقة 
يف مخاطر الحماية باإلضافة إىل الفقر والبطالة واالضطرابات المدنية وغيرها من اآلثار المرتبطة 

بفيروس كورونا المستجد التي تلوح يف األفق.
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تهدد جائحة  فيروس كورونا المستجد بدفع ماليين األشخاص إىل حافة المجاعة. وبالنسبة 
السريعة  والزيادة  المناخ  الصراع وتغير  آثار  للتعامل مع  بالفعل  يكافحون  الذين  للماليين 
يف تفشي الجراد الصحراوي واالضطرابات االقتصادية، فإن فيروس كورونا المستجد يمثل 
أدلة  وهناك  التغذية.  الحاد وسوء  الجوع  صدمة أخرى تقوض سبل عيشهم وتدفعهم نحو 
تفاقم  إىل  تؤدي  المستجد  كورونا  فيروس  من  األساسية  التخفيف  تدابير  أن  تثبت  متزايدة 
وتضخيم نقاط الضعف الموجودة مسبًقا ودوافع الجوع الحاد، مع تأثيرات على األمن الغذايئ 
الكبير يف األمن  التدهور  على جانبي العرض والطلب. ويتعرض األشخاص يف 27 دولة لخطر 
الغذايئ يف األشهر الستة المقبلة وفًقا لتحليل البؤر الساخنة بشأن الجوع المشترك بين منظمة 
األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي مؤخًرا، مع  تسبب فيروس كورونا المستجد يف زيادة 

تفاقم نقاط الضعف الحالية. 4

بين أبريل/نيسان ويوليو/تموز 2020، تّم إجراء التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذايئ أو 
جمهورية  بوروندي،  فاسو،  بوركينا  )أفغانستان،  دولة   11 يف  الفرنسية،  باللغة  المنّسق  اإلطار 
أفريقيا الوسطى، هندوراس، مدغشقر وموزمبيق - تحليل حضري، نيجيريا، الصومال، السودان 
واليمن - تحليل جزيئ(. ويف ستة بلدان )بوركينا فاسو، جمهورية أفريقيا الوسطى، هندوراس، 
نيجيريا، الصومال والسودان(، لوحظ تدهور كبير يف حالة األمن الغذايئ مقارنة بذروة عام 2019. 
ويف بوركينا فاسو، تضاعف عدد األشخاص الذين يعانون من أزمة أو مستويات أسوأ من انعدام 
المائة يف هندوراس،  60 إىل 70 يف  بنسبة  الرقم  ارتفع  بينما  الحاد ثالث مرات،  الغذايئ  األمن 
بوركينا  وأبلغت  الوسطى.  أفريقيا  الثلث يف جمهورية  بنحو  وزاد  والسودان،  الصومال  نيجيريا، 
المرحلة  المنّسق،  )اإلطار  طوارئ  حالة  يف  مناطق مصنفة  عن  اإلطالق،  على  مرة  ألول  فاسو، 

الرابعة( والسكان الذين يشهدون كارثة )اإلطار المنّسق، المرحلة 5(.

تشير الدالئل الميدانية إىل أنه يف المناطق الريفية، قد تكون القيود الضرورية المتعلقة بفيروس 
المدخالت  الوصول إىل  الزراعي بسبب محدودية  اإلنتاج  كورونا المستجد قد أدت إىل انخفاض 
الوسطى،  أفريقيا  جمهورية  بوروندي،  يف  المثال  سبيل  على  لوحظ  )كما  والعمالة  الزراعية 
على  لوحظ  )كما  الموسمية  الرعوية  المجتمعات  هجرة  أنماط  وتعطيل  والسودان(،  هندوراس 
سبيل المثال يف بوركينا فاسو، جمهورية أفريقيا الوسطى، نيجيريا، الصومال والسودان(. ومع 
ذلك، فإن حجم تأثيرات الوباء يختلف بشكل كبير من بلد إىل آخر. على سبيل المثال، يف القرن 
األفريقي، يظل الدافع الرئيسي النعدام األمن الغذايئ الحاد هو الزيادة السريعة يف انتشار الجراد 
أمراض  الناشئة يف تفشي  الرئيسية  المشكالت  إحدى  تتمثل  أفغانستان،  بينما يف  الصحراوي، 
الماشية، حيث توقفت الخدمات البيطرية أو تباطأت بسبب استمرار العنف والقيود المفروضة 
المرتبطة بفيروس كورونا المستجد. ونتيجة لذلك، يف سياقات األزمات الغذائية، من الضروري 
من  وغيرها  الحالية  الصدمات  االعتبار  يف  تأخذ  بطريقة  المتزايدة  اإلنسانية  االحتياجات  تلبية 

الصدمات الناشئة، مع اعتبار الوباء أحد العوامل الدافعة لزيادة الجوع الحاد.

الرغم من  الغذايئ، على  باألمن  المعنية  الخدمات  تقديم  للتمكن من  التمويل ضعيًفا   يزال  ال 
االعتراف الواسع النطاق بوجود أزمة غذائية ضخمة محتملة يف العديد من السياقات الضعيفة 
للتدخالت  واسعة  برمجة  إعادة  الغذايئ  األمن  قطاع  شركاء  أجرى  وقد  للغاية.  والمكشوفة 
يف  االستمرار  يف  ضعًفا  األكثر  األشخاص  ودعم  الوباء  تأثير  مواجهة  أجل  من  مسبًقا  الموجودة 
الحصول على الغذاء المغذي وإنتاجه. وهناك حاجة اآلن إىل مساعدة عاجلة ومكثفة على نطاق 
وتحركات  الحرجة،  الزراعية  المواسم  تأجيل  يمكن  وال  المحتملة.  األزمة  حجم  لمعالجة  واسع 
الماشية بحًثا عن المراعي والمياه، وحصاد األغذية ومعالجتها وتخزينها. وهناك حاجة إىل زيادة 
كبيرة يف المساعدات الغذائية وسبل المعيشة - على غرار تلك التي تّم إجراؤها يف عام 2017 
لتجنب المجاعة يف شمال شرق نيجيريا، الصومال، جنوب السودان واليمن - لتجنب سيناريو 

أسوأ الحاالت وإعادة الماليين من حافة الهاوية.

التركيز القطاعي:
األمن الغذائي

طرابلس، لبنان
عمال اإلغاثة يملئون الشاحنات بالطرود الغذائية ومستلزمات النظافة. بول عساكر/ منظمة كير لإلغاثة 

4 سُينشر تحليل وخريطة محّدثة لبؤر الجوع الساخنة يف سبتمبر/أيلول يف تقرير اإلنذار المبكر - العمل المبكر المشترك بين منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي.
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الحفاظ على األغذية اإلنسانية الحرجة والتغذية والمساعدة المعيشية وزيادتهم
تمثلت إحدى األولويات العاجلة يف ضمان عدم تأثر المساعدة اإلنسانية والمعيشية المستمرة وإنتاج الغذاء 
بين الفئات األكثر ضعًفا بالوباء. وقام الشركاء بتكييف وزيادة توزيعات المدخالت الزراعية ومساعدة الثروة 

الحيوانية لضمان استمرار إنتاج الغذاء وتوليد الدخل يف المناطق األكثر ضعًفا.

بين مارس/آذار ويوليو/تموز 2020، قدمت منظمة األغذية والزراعة مساعدات معيشية طارئة إىل مليوين 
كثر  أسرة معيشية يف 34 دولة. وكانت هذه بالفعل ضعيفة قبل الوباء. ودعمت منظمة األغذية والزراعة أ
من مليون أسرة معيشية زراعية )حوايل 6.1 مليون فرد(5  بمدخالت إنتاج المحاصيل والخضروات للحفاظ 
الزراعة ومواجهة التحديات المتعلقة بالوباء المرتبطة بنقص العمالة ومحدودية الوصول إىل  على مواسم 
المدخالت. كما تّم تقديم مساعدات الثروة الحيوانية )خدمات صحة الحيوان واألعالف( إىل 800.650 أسرة 
معيشية )ما يقرب من 4.6 مليون شخص(، بما يف ذلك تسهيل الوصول إىل المياه، وحماية ممرات التنقل 

الرعوي، والوصول إىل األسواق والمعلومات حول تدابير احتواء كوفيد-19 بين السكان الرحل. 6

 .2020 عام  مليون شخص يف   138 إىل  ما يصل  احتياجات  لتلبية  بالتعبئة  العالمي  األغذية  برنامج  يقوم 
وبالنظر إىل أن المدن تتحمل وطأة أزمة فيروس كورونا المستجد )التي تمثل 90 يف المائة من الحاالت(، 
كثر من نصف عمليات البرنامج تقوم اآلن بزيادة المساعدة بشكل مباشر يف المناطق الحضرية، بعضها  فإن أ

ألول مرة.

كثر من 2.4 مليون شخص من خالل  كة مع وكاالت أخرى، بدعم أ قام برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ، بالشرا
مقابل  والنقد  والصغيرة،  الصغرى  المنشآت  إلنعاش  البدء  ومجموعات  الزراعية،  البذور/المدخالت  توفير 
العمل، والتدريب وخلق فرص العمل يف بنغالديش، كولومبيا، جيبويت، اإلكوادور الفلبين، سيراليون، السودان، 

توغو وأوغندا.

تكييف المساعدات والرسائل الفورية
اإلنساين.  المجال  يف  العاملين  وكذلك  المستفيدين  وسالمة  صحة  لحماية  المساعدة  برامج  تكييف  تّم 
ويشمل ذلك استخدام المزيد من التباعد االجتماعي، على سبيل المثال اعتماد بدائل رقمية لتوفير النقد 
لالستهالك  الغذائية  والحصص  المطبوخة  الوجبات  مثل  البديلة،  الغذاء  توزيعات  عن  فضالً  والمدخالت، 

المنزيل واألطعمة المعززة.

إىل جانب ذلك، تقدم الجهات الفاعلة يف مجال األمن الغذايئ رسائل فورية للتوعية والوقاية من فيروس كورونا 
المستجد. ففي الصومال، انتقلت المنصات المالية القائمة على الهاتف المحمول بالكامل إىل التحويالت 
معلومات  تصميم  ويعد  النقدية+.  المعيشية  المساعدة  برامج  لتشمل  وتوسعت  المحمولة  األجهزة  عبر 
والمجتمعات  األسماك  وصيد  الريفية  الزراعة  سياق  يف  العدوى  انتقال  مخاطر  الحتواء  دقيقة  وإرشادات 
الوقاية من فيروس كورونا المستجد  الرئيسية حول  الفورية  الرسائل  أمًرا أساسًيا. ويتضمن ذلك  الرعوية 
لألشخاص على طول سلسلة اإلمداد الغذايئ بما يف ذلك نصائح منظمة الصحة العالمية بشأن الوقاية من 
فيروس كورونا المستجد للجمهور. ووصلت حمالت الرسائل الفورية المستمرة لفيروس كورونا المستجد إىل 

ما نحو 3.5 مليون شخص بين مارس/آذار ويوليو/تموز 2020.

التقليل من االنقطاعات التي تتعرض لها سالسل توريد األغذية الهامة وضمان 
عمل نظم األغذية الزراعية وقدرتها على الصمود

يعد األداء السليم لسالسل السوق وتدفق المنتجات الزراعية من العوامل الرئيسية التي تؤثر على األمن 
وتخزينها  األغذية  معالجة  تأثر  عن  جمعها  يتّم  التي  والثانوية  األولية  البيانات  وتشير  والتغذية.  الغذايئ 
وتسويقها ونقلها بشكل خاص بتدابير احتواء مخاطر فيروس كورونا المستجد. وتتزايد خسائر ما بعد الحصاد 
خاصة بين صغار المنتجين بسبب انخفاض قدرات مرافق التخزين والتجهيز، والقيود المفروضة على النقل 
كه والخضروات والحليب ومنتجات اللحوم بشكل خاص.  والوصول إىل األسواق الوطنية والدولية. وتتأثر الفوا
ففي أفغانستان، يتّم الجمع بين التقاليد المحلية والتقنيات الحديثة لبناء القدرات المحلية لمعالجة األغذية، 
مع إنشاء مخازن مبردة، ووحدات تخزين طاقة صفرية ومستودعات لتخزين المنتجات المحلية بأمان. ويف 
كه وتسويقها؛ والتفاوض حول  سيراليون، يجري تدريب المزارعات والشباب على تجهيز وحفظ الخضار والفوا

ممرات األسواق للنساء خالل عمليات اإلغالق بسبب فيروس كورونا المستجد.

األساسية  المستجد  كورونا  فيروس  احتواء  تدابير  تطبيق  مع 
من  العديد  ووجد  لالستمرار  الشركات  كافحت  أفغانستان،  يف 
أمان  العمال أنفسهم بدون مصدر دخل. ومع عدم وجود شبكة 
اجتماعي، واجهت العديد من األسر قيوًدا خطيرة يف الحصول على 
ما يكفي من الغذاء وتلبية االحتياجات األساسية. ووجد حافظ هللا، 
وهو نجار يف محافظة غور ولديه سبعة أطفال، نفسه يتساءل كيف 
يتعامل مع ذلك. وتدير منظمة األغذية والزراعة وشريكها المحلي 
ترأسها نساء من  التي  الضعيفة  األسر  يركز على تمكين  مشروعاً 
ذلك  وخلق  والخضروات.  الدواجن  إنتاج  خالل  من  دخلها  زيادة 
فرصة لدعم الحرفيين المحليين وتّم التعاقد مع حافظ هللا إلنتاج 
النساء،  على  توزيعها  سيتّم  التي  الدجاج  ألقفاص  ونوافذ  أبواب 
األسر   بين  أوثق  روابط  وبناء  اإلغالق  مع  التعامل  من  يمكنه  مما 
بشأن  للغاية  قلًقا  "كنت  وقال:  ومجتمعهن.  نساء  تعولها  التي 
كيفية االستمرار يف إطعام أسريت أثناء اإلغالق، ولكن بمساعدة هذا 
المشروع، تمكنت من التغلب على أصعب األوقات. لقد ساعدتني 
منظمة األغذية والزراعة يف الحفاظ على عملي خالل أزمة فيروس 

كورونا المستجد".

قصة من الميدان

أفغانستان
تستهدف مشروعات تدريب الدواجن التي تنفذها منظمة األغذية والزراعة النساء 

على وجه التحديد

5  تستفيد نحو 2.4 مليون امرأة من دعم منظمة األغذية والزراعة إلنتاج المحاصيل والخضروات.

6  يقدر عدد النساء المستفيدات من دعم منظمة األغذية والزراعة للماشية بنحو 1.96 مليون امرأة. ومن بين هذه األسر ، تلقت 

4546311 اسرة )ما يمثل نحو 225.582 شخصاً( أيضاً مبالغ نقدية كجزء من نهج النقد + لمنظمة األغذية والزراعة.
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نطاقها  وتوسيع  االجتماعية  الحماية  أنظمة  لتعزيز  الحكومات  دعم 
وتعزيز تقديم الخدمات األساسية

يعد  المستجد،  كورونا  لفيروس  واالقتصادية  االجتماعية  اآلثار  من  فعال  بشكل  للتخفيف 
العمل لتحقيق التزامات الصفقة الكبرى لتحسين فعالية االستجابة اإلنسانية و"عدم ترك أحد 
نطاقها  وتوسيع  النقود  استخدام  يدافعون عن  الشركاء  وكان  أمًرا حيويًا.  الركب"  يتخلف عن 
عند االقتضاء، يف كل من استجابة الحماية اإلنسانية واالجتماعية، لتلبية احتياجات األشخاص 
مارس/آذار،  ومنذ  الريفية.  المناطق  يف  سيما  وال  المستجد  كورونا  فيروس  من  المتضررين 
كثر من 1.1 مليون شخص )47 يف المائة منهم من النساء(  دعمت منظمة األغذية والزراعة أ
المائة من  50 يف  النقد + لدعم  والزراعة نهج  األغذية  نقدية. واستخدمت منظمة  بمساعدات 
برنامًجا  النقدية  التحويالت  لتوفير  للحكومات  العالمي  األغذية  برنامج  دعم  ويشمل  هؤالء. 
كينيا لمساعدة 279000 شخص  نيرويب،  أنشطة يف  إىل 17500 شخص؛  للوصول  إثيوبيا  يف 
يعانون من  الذين  األشخاص  غير رسمية؛ ومساعدة 180.000 من  يعيشون يف مستوطنات 
انعدام األمن الغذايئ والضعفاء الذين يعيشون يف المناطق الحضرية وشبه الحضرية المحرومة 

وذات الكثافة العالية والمنخفضة الدخل يف جميع أنحاء زامبيا.

الوصول إلى المجموعات المستبعدة واألخذ في االعتبار التأثير المحدد 
لـكوفيد-19 على النساء والفتيات

السكان  ويستضيف  البالد،  يف  الفقر  معدالت  أعلى  أحد  الكولومبية  الغواخيرا  مقاطعة  تشهد 
المحليون عدًدا متزايًدا من العائدين والمهاجرين من فنزويال. ومع اعتماد عائالت وايوو  على 
الحايل  الدعم  تكييف  تّم  دخلها،  على  للحصول  المحلية  األسواق  يف  الحرفية  المنتجات  بيع 
للمجتمع لنقل سوق وايوو عبر اإلنترنت، مما يتيح ألكثر من 79 ورشة عمل حرفية االستمرار يف 
توليد الدخل وتلبية احتياجات أسرهم على الرغم من تدابير االحتواء. ويف غرب أفريقيا، أطلقت 
األمم  للمرأة وصندوق  المتحدة  األمم  والزراعة مبادرة "سلة األسر " مع هيئة  األغذية  منظمة 
المتحدة للسكان، والتي تهدف إىل الجمع بين المنتجين )وخاصة التعاونيات النسائية( الذين 
ال يستطيعون بيع منتجاتهم الغذائية بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد واألسر  
يدعم  نيبال،  ويف  نساء.  ترأسها  التي  تلك  خاصة  والتغذوي،  الغذايئ  األمن  انعدام  تواجه  التي 
برنامج األغذية العالمي هيئة األمم المتحدة للمرأة لتقديم تحويالت نقدية إىل 600 أسرة تعولها 

نساء من الفئات الضعيفة والمهمشة استجابة لفيروس كورونا المستجد.
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متطلبات خطة االستجابة اإلنسانية 
العالمية )بالدوالر األمريكي(

10.31 مليار
التغطيةالتمويل )بالدوالر األمريكي(

23%2.36 مليار

كان التمويل من أجل خطة االستجابة اإلنسانية العالمية واالستجابة لكوفيد-19 سخًيا، لكنه 
بأزمة. وأدى تحرك  التي تمر  البلدان  األكثر ضعًفا يف  لتلبية احتياجات األشخاص  غير كاٍف 
المانحين السريع يف بداية الوباء إىل اإلعالن عن مبالغ كبيرة للتمويل يف مارس/أذار أبريل/
االحتياجات  الرغم من  على  كبير،  بشكل  الجديد  بالتمويل  المتعلقة  التقارير  وتباطأت  نيسان. 
كثرها هشاشة. وشكلت قيود  المتزايدة والتطور المقلق للوباء، ال سيما يف أفقر بلدان العالم وأ
اإلنسانيين  للشركاء  تحديًا  الحركة  على  المفروضة  والقيود  واإلقفال  األسواق  وإغالق  الوصول 
اإلنسانية  االستجابات  مواصلة  من  مكّن  المقدم  التمويل  فإن  ذلك،  ومع  والدوليين،  الوطنيين 

لكوفيد وغير الكوفيد يف معظم المناطق.

حتى تاريخ 31 أغسطس/آب، بلغ تمويل احتياجات خطة االستجابة اإلنسانية العالمية، بما يف 
ذلك االحتياجات المالية لـ 63 دولة، 2.35 مليار دوالر، أو 23 يف المائة، مما يترك 7.96 مليار دوالر 
كثر مما ورد يف التقرير المرحلي  من االحتياجات غير مستوفاة. وهذا مبلغ 940 مليون دوالر أ
األول لبرنامج خطة االستجابة اإلنسانية العالمية يف نهاية يونيو/حزيران. وتتباين التغطية على 
 23 القطرية أقل من  كثر من نصف خطط االستجابة  أ البلد، حيث مولت  نطاق واسع حسب 
يف المائة من المتوسط العالمي، مما يترك فجوات كبيرة. كما لم يتّم تمويل احتياجات الدعم 
التشغيلي العالمية البالغة 1.03 بليون دوالر إال بنسبة 22 يف المائة. إن التمويل الخاص بخطة 
االستجابة اإلنسانية العالمية يزيد عن 20 يف المائة من إجمايل التمويل اإلنساين المبلّغ عنه إىل 

اآلن لعام 2020. 

تّم اإلبالغ عن 1.98 مليار دوالر إضايف من التمويل اإلنساين للدعم الثنايئ المباشر للحكومات، والتمويل 
لحركة الصليب األحمر/الهالل األحمر، والتمويل لوكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية 

وليس نحو دول خطة االستجابة اإلنسانية العالمية، بما يف ذلك أكثر من 500 مليون دوالر لخطة 
االستجابة االستراتيجية للتأهب وصندوق الطوارئ لحاالت الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية اللذان 
يغطيان البلدان غير تلك المحددة يف خطة االستجابة اإلنسانية العالمية. وتّم توفير بعض هذا التمويل 
بشكل مرن للمنظمات وقد يتّم تسجيله يف النهاية وفًقا الحتياجات خطة االستجابة اإلنسانية العالمية 

مع تنفيذ المشاريع واستالم المزيد من التفاصيل. 

المناطق من حيث تمويل احتياجات خطة االستجابة اإلنسانية  رأينا أعاله، هناك تفاوت بين  كما 
العالمية، مع وجود أخطر نقص يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مع تغطية 11 يف المائة 
فقط يف المتوسط، على الرغم من الزيادة الهائلة يف الحاالت يف هذه المنطقة. كما أن تغطية خطة 
االستجابة اإلنسانية العالمية يف جنوب وشرق أفريقيا )16 يف المائة( هي أيًضا أقل بكثير من المتوسط 

العالمي البالغ 23 يف المائة.

ُتعتبر تكلفة عدم اتخاذ تدابير استثنائية لتمويل االستجابة المخطط لها بالكامل مرتفعة. فبدون 
اإلنساين  والعمل  العالمية  اإلنسانية  االستجابة  خطة  بتمويل  مستدام  وسياسي  مايل  التزام 
والنازحين  السن  كبار  ذلك  بما يف  األضرار،  للتعرض ألشد  الضعيفة  الفئات  المنسق، ستستمر 

والالجئين والنساء والفتيات واألشخاص ذوي اإلعاقة. 

لمحة عامة عن الوضع المالي
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إجمالي التمويل اإلنساني لكوفيد-19 )بالدوالر األمريكي(

منها:4.34 مليار
نحو خطة االستجابة اإلنسانية العالمية 

2.36 مليار
خارج خطة االستجابة اإلنسانية العالمية 

1.98 مليار

104

52

2.51

7.53
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fts.unocha.org .المصدر: خدمة التتبع المايل، أوتشا

نحو خطة االستجابة اإلنسانية العالمية
خارج خطة االستجابة اإلنسانية العالمية

تمويل خطة االستجابة اإلنسانية العالمية
متطلبات خطة االستجابة اإلنسانية العالمية

بالمليار دوالر أمريكي

خطة االستجابة اإلنسانية العالمية
مارس/آَذار

2.01

آسيا والمحيط الهادي

أوروبا الشرقية

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

جنوب وشرق أفريقيا

غرب ووسط أفريقيا

احتياجات خطة 
االستجابة اإلنسانية 

العالمية
التمويل اإلجمالي 

لكوفيد-19

1.15 مليار

46.9 مليون

1.05 مليار

2.22 مليار

2.99 مليار

1.03 مليار

436.8 مليون

29.1 مليون

119.3 مليون

590.2 مليون

546.9 مليون

300.1 مليون

% من إجمالي التمويل الموجه نحو خطة االستجابة التمويل
اإلنسانية العالمية

التغطية

% 27

% 48

% 11

% 24

% 16

% 25

% 72

% 77

% 96

% 89

% 86

% 85

المنطقة

313.6 مليون

22.3 مليون

114.2 مليون

527.8 مليون

470.2 مليون

254.2 مليون

االحتياجات والتمويل حسب المنطقة )بالنسبة للدول المدرجة في خطة االستجابة اإلنسانية العالمية(
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بالمليار دوالر أمريكي

خطة االستجابة اإلنسانية العالمية
ار مايو/َأيَّ

6.71

خطة االستجابة اإلنسانية العالمية
ار مايو/َأيَّ

10.31
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أفغانستان

بوركينا فاسو

بوروندي

الكامرون

جمهورية أفريقيا الوسطى

تشاد

جمهورية الكونغو الديمقراطية

إثيوبيا

هاييتي

العراق

ليبيا

مايل

ميانمار

النيجر

نيجريا

األرض الفلسطينية المحتلة

الصومال

جنوب السودان

السودان

سوريا

أوكرانيا

فنزويال

اليمن

زيمبابوي

بوروندي )الخطة اإلقليمية(

جمهورية الكونغو الديمقراطية )الخطة اإلقليمية(

نيجريا )الخطة اإلقليمية(

جنوب السودان )الخطة اإلقليمية(

سوريا )الخطة اإلقليمية(

القرن األفريقي واليمن

فننزويال )الخطة اإلقليمية(

أزمة الروهينجا

RRP

3RP

RMRP

RMRP

RRP

RRP

Other

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

RRP

HRPFARRPOther RMRP نداءات أخرى مشتركة بين الوكاالتخطة االستجابة اإلقليمية لالجئينالنداء اإلنساين العاجلخطة االستجابة اإلنسانية خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين والمهاجرين

التمويلالتمويل التغطيةالتغطية
متطلبات خطة 

االستجابة اإلنسانية 
العالمية

متطلبات اللمحة 
العامة عن العمل 
اإلنساني العالمي

النداء اإلنساني 
المشترك بين 
الوكاالت

1.13 مليار

424.4 مليون

197.9 مليون

390.9 مليون

553.6 مليون

664.6 مليون

2.07 مليار

1.65 مليار

472.0 مليون

662.2 مليون

129.8 مليون

474.3 مليون

275.3 مليون

516.1 مليون

1.08 مليار

390.4 مليون

1.01 مليار

1.90 مليار

1.63 مليار

3.82 مليار

204.7 مليون

762.5 مليون

3.38 مليار

800.8 مليون

275.4 مليون

638.7 مليون

-

1.34 مليار

6.00 مليار

76.5 مليون

1.41 مليار

1.06 مليار

395.7 مليون

105.9 مليون

38.0 مليون

81.7 مليون

152.8 مليون

124.2 مليون

274.5 مليون

506.0 مليون

144.4 مليون

264.8 مليون

46.7 مليون

75.4 مليون

58.8 مليون

82.3 مليون

242.4 مليون

42.4 مليون

225.6 مليون

387.3 مليون

283.5 مليون

384.2 مليون

46.9 مليون

87.9 مليون

385.7 مليون

85.0 مليون

65.4 مليون

155.7 مليون

-

128.8 مليون

758.3 مليون

31.5 مليون

438.8 مليون

181.4 مليون 

330.9 مليون

146.0 مليون

59.2 مليون

100.7 مليون

209.7 مليون

195.0 مليون

472.0 مليون

452.6 مليون

74.0 مليون

250.7 مليون

110.9 مليون

166.2 مليون

112.3 مليون

195.6 مليون

353.6 مليون

184.5 مليون

565.5 مليون

616.0 مليون

714.9 مليون

1.47 مليار

60.2 مليون

61.9 مليون

811.0 مليون

151.2 مليون

22.9 مليون

29.9 مليون

-

64.0 مليون

1.32 مليار

0.3 مليون

297.2 مليون

477.5 مليون

109.1 مليون

38.6 مليون

9.6 مليون

23.0 مليون

39.5 مليون

22.5 مليون

93.0 مليون

72.2 مليون

23.6 مليون

77.3 مليون

26.8 مليون

32.0 مليون

31.0 مليون

19.2 مليون

56.7 مليون

33.9 مليون

55.3 مليون

67.3 مليون

87.8 مليون

107.4 مليون

24.2 مليون

19.5 مليون

77.7 مليون

19.0 مليون

9.6 مليون

10.3 مليون

-

12.7 مليون

113.2 مليون

0.3 مليون

38.7 مليون

50.0 مليون

% 29

% 34

% 30

% 26

% 38

% 30

% 23

% 27

% 16

% 38

% 85

% 35

% 41

% 38

% 33

% 47

% 56

% 32

% 44

% 38

% 29

% 8

% 24

% 19

% 8

% 5

-

% 5

% 22

% 1<

% 21

% 45

% 28

% 37

% 25

% 28

% 26

% 18

% 34

% 14

% 16

% 29

% 57

% 43

% 53

% 23

% 23

% 80

% 25

% 17

% 31

% 28

% 52

% 22

% 20

% 22

% 15

% 7

-

% 10

% 15

% 1

% 9

% 28
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بنين

كولومبيا

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

إيران

لبنان

ليبيريا

موزمبيق

الباكستان

الفلبين

سييراليون

توجو

بنجالدش )مشترك بين القطاعات(

جيبويت )مشترك بين القطاعات(

اإلكوادور )مشترك بين القطاعات(

األردن )مشترك بين القطاعات(

كينيا )مشترك بين القطاعات(

جمهورية الكونغو )مشترك بين القطاعات(

تنزانيا )مشترك بين القطاعات(

أوغندا )مشترك بين القطاعات(

زامبيا )مشترك بين القطاعات(

الوقاية من المجاعة )عالمًيا(

مظروف المنظمات غير الحكومية )عالمًيا(

خدمات الدعم )عالمًيا(

اإلجمايل

الرجاء إبالغ خدمة التتبع المالي السريع بجميع مساهمتكم لضمان لضمان إبراز التمويل المقدم. 
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متطلبات خطة االستجابة اإلنسانية 
العالمية/اللمحة العامة عن العمل 

اإلنساني العالمي

17.9 مليون

329.4 مليون

39.7 مليون

117.3 مليون

136.5 مليون

57.0 مليون

68.1 مليون

145.8 مليون

121.8 مليون

62.9 مليون

19.8 مليون

205.9 مليون

30.0 مليون

46.4 مليون

52.8 مليون

254.9 مليون

12.0 مليون

158.9 مليون

200.2 مليون

125.6 مليون

500.0 مليون

300.0 مليون

1.03 مليار

10.31 مليار

0.1 مليون

23.9 مليون

1.8 مليون

56.8 مليون

40.6 مليون

2.6 مليون

12.9 مليون

63.8 مليون

11.4 مليون

8.9 مليون

2.7 مليون

47.1 مليون

2.9 مليون

8.5 مليون

–

17.8 مليون

8.3 مليون

2.9 مليون

7.2 مليون

13.3 مليون

–

3.9 مليون

228.5 مليون

2.36 مليار

% 1

% 7

% 5

% 48

% 30

% 5

% 19

% 44

% 9

% 14

% 14

% 23

% 10

% 18

–

% 7

% 69

% 2

% 4

% 11

–

% 1

% 22

% 23
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كوفيد
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تمويل االستجابة:
التمويل المرن وغير المخّصص

جولونجولونج ، نيجيريا
قوم منظمة غير حكومية محلية بتوصيل المياه إىل النازحين داخلًيا الذين فروا من منازلهم. مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية / إيف صباغ

حصول  من  والتأكد  التوقيت  وحسن  المرونة  بأن  االعتراف  تّم  الوباء،  من  مبكر  وقت  يف 
ضرورية  أمور  يحتاجونها  التي  والمواد  التمويل  على  األمامية  الخطوط  يف  المستجيبين 
لالستجابة لـكوفيد-19. وكان ذلك مهًما للتأهب واإلجراءات االستباقية واالستجابة الفعلية 
المتحدة  األمم  وكاالت  عملت  وقد  التغير.  سريع  تشغيلي  سياق  يف  عالمي  نطاق  على 
والمنظمات غير الحكومية عن كثب على تطوير اقتراح اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 
لنهج منسق لمرونة التمويل يف سياق كوفيد-19 )30 يونيو/ حزيران( ومقترحات اللجنة الدائمة 
المشتركة بين الوكاالت لمعالجة التناقض يف تحرير األموال وصرفها إىل المنظمات غير الحكومية 
تجعل  التي  المقنعة  األسباب  الوثائق  هذه  وتوضح  يوليو/تموز(.   20( لكوفيد-19  استجابة 
التمويل المرن والذي يمر يف الوقت المناسب بوساطة وكاالت األمم المتحدة إىل المنظمات غير 
الحكومية أمًرا بالغ األهمية، ليس فقط لالستجابة الفورية، ولكن أيًضا بما يتماشى مع االلتزامات 
طويلة األجل المبينة يف الصفقة الكبرى لتحسين كفاءة وفعالية المساعدات اإلنسانية، لتقديم 

تمويل مرن وغير مخصص، وزيادة التمويل للجهات الفاعلة يف الخطوط األمامية. 

)غير  المرن  الدعم  مقدار  فإن  المتحدة،  لألمم  تابعة  وكاالت  لسبع  أجري  الذي  للمسح  وفًقا 
المخصص والمخصص بيسر( من الجهات المانحة لالستجابة لـكوفيد-19 قد تباين بشكل كبير. 
ويتراوح التمويل المرن كنسبة مئوية من إجمايل تمويل كوفيد-19 الذي تّم تلقيه بين 1 مارس/

آذار و31 يوليو/تموز من 12 يف المائة إىل 65 يف المائة، بمتوسط 37 يف المائة.7 وهذا أقل من 
متوسط 42 يف المائة المبلغ عنه سابًقا للفترة من 1 مارس/آذار إىل 31 مايو/أيار. 

واستخدم  كثيرة.  نواح  من  مفيدة  الموارد  استخدام  وكيفية  بمكان  يتعلق  فيما  المرونة  كانت 
الوقاية  معدات  الحتياجات  األولوية  إلعطاء  المرن  التمويل  للسكان  المتحدة  األمم  صندوق 
الموارد  بتخصيص  للوكالة  ذلك  سمح  وقد  األزمة.  تطور  مع  اللوجستيات  وإدارة  الشخصية 
عالمًيا بناًء على االحتياجات، بدالً من االعتماد فقط على المساهمات المخصصة على المستوى 
القطري. كما تّم استخدام التمويل المرن لنقل معدات الوقاية الشخصية وغيرها من اإلمدادات 
الناجمة عن  اللوجستية  االختناقات  والتغلب على  التأخير،  األدىن من  الحد  للحياة مع  المنقذة 

الوباء على المستويين الدويل والوطني. 

يف جمهورية الكونغو الديمقراطية، عندما ضرب كوفيد-19 البالد ألول مرة، أدركت اليونيسيف 
المميتة  والعواقب  البالد،  يف  العامة  الصحة  خدمات  على  للفيروس  المحتمل  المدمر  التأثير 
ومعدات  الشخصية  الوقاية  معدات  بشراء  المرنة  الموارد  سمحت  وقد  لألطفال.  المحتملة 
وتمكنت  شديد.  خطر  يف  كانت  التي  الميدانية  الصحة  فرق  لدعم  بسرعة  التشخيصية  االختبار 
فرق الخطوط األمامية من مواصلة تقديم الخدمات الحيوية يف العيادات والمجتمعات يف جميع 
أنحاء البالد. وعلى الرغم من أهمية التمويل المرن، إال أنه لم يحدث على نطاق واسع لسد جميع 
العديد من  التأهب وكفل استمرار  المرن مفيًدا لالستثمار يف  التمويل اإلنساين  الفجوات. وكان 
وحماية  والصحة  التغذية  ذلك  بما يف  لألطفال،  التمويل  حاد يف  نقص  تعاين من  التي  البرامج 

الطفل وتوفير المياه والصرف الصحي والنظافة والتعليم. 

لحساب  سابق  وقت  يف  به  التبرع  تّم  الذي  المرن  التمويل  العالمي  األغذية  برنامج  استخدم 
وتلبية  التمويل  نقص  من  تعاين  التي  العمليات  الستدامة  به  الخاص  الفورية  االستجابة 
االحتياجات الجديدة غير المتوقعة. وبالنظر إىل النطاق العالمي لألزمة واالستجابة لها، فإن هذا 
الشركاء  واحتياجات  الوبايئ  المنحنى  إلتباع  التركيز  مجاالت  يغير  أن  يمكن  البرنامج  أن  يعني 
الناشئة. باإلضافة إىل ذلك، دعم التمويل المرن الخدمات المشتركة العالمية التي توفر خدمات 
النقل والخدمات اللوجستية الهامة لالستجابة اإلنسانية والصحية األوسع. ومن خالل الخدمات 
مواد  وّفر  مما  للشركاء،  اللوجستية  القدرات  العالمي  األغذية  برنامج  استكمل  المشتركة، 

كوفيد-19 المهمة يف جميع أنحاء العالم.

تّم استخدام األموال المرنة يف الوقت المناسب لدعم عمليات المنظمة الدولية للهجرة يف بلدان 
كما  الحالية.  اإلنسانية  االحتياجات  تفاقم  إىل  الوباء  أدى  والصومال حيث  بنغالديش، مايل  مثل 
أتاحت األموال المرنة للمكاتب القطرية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة تغيير أنشطة البرنامج 

أثناء فترة التنفيذ عند الضرورة.

سمحت المساهمات يف الصندوق الخاص لمنظمة األغذية والزراعة لحاالت الطوارئ وأنشطة 
المبكر، لمنظمة األغذية  العمل  المبكر -  باإلنذار  الخاصة  التمويل  نافذة  التأهيل، وتحديًدا  إعادة 
فاسو،  بوركينا  أفغانستان،  يف  القطرية  التقييم  لعمليات  بسرعة  التمويل  بتخصيص  والزراعة 
كولومبيا، العراق، ليبيريا، مايل، سييرا ليون، الصومال، السودان وزيمبابوي، وتعزيز الفرق القطرية 

7 النسب المئوية الفعلية هي 52, 71, 89, 95, 98 و100. 
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يف تشاد، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي. كما دعمت أداة التمويل المرنة هذه، 
الغذائية يف  السلسلة  انتشار كوفيد-19  على طول  المبذولة لمنع  المخاطر والجهود  اإلبالغ عن 

أفغانستان، بنغالديش، كولومبيا، هايتي، العراق، باكستان، منطقة الساحل، السودان واليمن.

بفضل  ممكنة  الالجئين  لشؤون  المتحدة  األمم  لمفوضية  السريعة  االستجابة  أصبحت 
المساهمات غير المخصصة من العديد من المانحين، مما مكنها من تخصيص األموال للعمليات 
األكثر احتياًجا، وتوسيع نطاق االستجابة وفًقا لبروتوكوالت صارمة وعبر التسجيل عن بُعد للوصول 
الفجوات  ملء  العالمية  الصحة  لمنظمة  المرن  التمويل  أتاح  وبالمثل،  والخدمات.  الحماية  إىل 
الصحة  لمنظمة  التابعة  أفريقيا  منطقة  يف  المثال،  سبيل  على  الحرجة.  والبرنامجية  الجغرافية 
العالمية، نتيجة للتخصيص، يتّم توجيه حوايل 70 يف المائة من التمويل الحايل المتلقى إىل 12 
دولة فقط يف أفريقيا، وتوزيع الـ 30 يف المائة المتبقية من األمـوال بشكل ضئيل للغاية عبر البلدان 
كثر إنصاًفا للتمويل عبر المنطقة.  الـ 35 المتبقية. وقد ساعد التمويل المرن يف ضمان تخصيص أ

قد  المرن  تمويلها  من  المائة  يف   62 متوسطه  ما  أن  المتحدة  لألمم  تابعة  وكاالت  أفادت سبع 
استخدام  وتّم  العالمية.8  اإلنسانية  االستجابة  خطة  يف  لدول  تخصيصه  سيتّم  أو  تخصيصه  تّم 
البايق للمشتريات العالمية ونقل اإلمدادات، والتي ذهب جزء كبير منها إىل دول خطة االستجابة 

اإلنسانية العالمية. 

إن حجم التمويل والسرعة التي يتدفق بها من وكاالت األمم المتحدة إىل المنظمات غير الحكومية 
احتلت  األمد  طويلة  قضايا  هي  األحمر  األحمر/الهالل  الصليب  وشركاء  األمامية  الخطوط  يف 
الدائمة  اللجنة  الوباء. وحددت إرشادات  بداية  التمويل اإلنساين عند  الصدارة يف مناقشات  مركز 
المشتركة بين الوكاالت المذكورة أعاله بشأن هذه الموضوعات خطوات لزيادة تدفق التمويل من 
وكاالت األمم المتحدة إىل المنظمات غير الحكومية بشكل مباشر قدر اإلمكان )بصورة متعاقبة(. 
ولضمان مرور الموارد يف الوقت المناسب من خالل وكاالت األمم المتحدة، اقترح التوجيه عدة 
المبسطة  واإلجراءات  تكلفة،  بدون  التمديدات  ذلك  يف  بما  التعاقب،  لتحسين  ملموسة  تدابير 
البرمجة  نطاق  لتوسيع  التكلفة  تمديد  أمكن،  وحيثما  الميزانية،  ومرونة  التمويل،  عن  لإلفراج 
الحالية. وكمثال ملموس، أدخلت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين تدابير مرنة لالستجابة 
لكوفيد-19 لتمكين الشركاء من تنفيذ خطط استمرارية األعمال وإجراء التعديالت الالزمة على 
تكلفة،  بدون  والتمديد  المالية،  األقساط  عن  السريع  اإلفراج  ذلك  يف  بما  وعملياتهم،  برامجهم 

وتقليل متطلبات اإلبالغ، وخيارات التوقيعات الرقمية.

وفًقا لخمس من وكاالت األمم المتحدة التي ردت على استطالع أغسطس/آب، ، سيتّم تنفيذ 19 
يف المائة يف المتوسط، من إجمايل التمويل المتلقى لالستجابة لكوفيد-19 ، بما يف ذلك التمويل 
المرن، من ِقبل المنظمات غير الحكومية و/أو الجمعيات الوطنية للصليب األحمر/الهالل األحمر. 
يكون  واحدة،  لوكالة  بالنسبة  أما  السنوي.  المتوسط  من  أعلى  هذا  وكالتين،  لكونهما  وبالنسبة 
التمويل المار بالنقد/المنح أقل من المتوسط بسبب كميات كبيرة من المواد العينية التي يتّم 
الدقيق  القياس  الصعب  أنه من  والوطنيين. ويف حين  الدوليين  الشركاء  وتوزيعها على  شراؤها 
للسرعة التي يتّم بها توفير التمويل للشركاء بسبب طرق التمويل المختلفة، أبلغت ثالث وكاالت 

عن مدة تصل يف المتوسط إىل 30 يوًما، وأبلغت واحدة عن مدة تصل إىل 14 يوًما.

على الرغم من التقدم الملموس الذي تّم إحرازه منذ بداية الوباء، فمن الواضح أن هناك المزيد 
المرن  بالتمويل  يتعلق  فيما  به  القيام  يتعين  الذي  السياسي  والعمل  والتوجيه  البحوث  من 
تشجيع  يتّم  اإلنسانية،  االحتياجات  يف  قياسًيا  ارتفاًعا  يشهد  الذي  الوقت  هذا  ويف  والمتعاقب. 
التتبع  خدمة  إىل  بسرعة  وشفافية  كتماالً  ا كثر  أ تقارير  تقديم  على  والمتلقية  المانحة  الجهات 
المتحدة  األمم  وكاالت  والثالث من  الثاين  المستوى  التمويل من  تدفقات  تتبع  لتحسين  المايل 
للمنظمات  المخصص  التمويل  لتفصيل  خاص  اعتبار  إيالء  مع  الحكومية،  غير  المنظمات  إىل 
غير الحكومية الوطنية والمحلية. وسيؤدي ذلك إىل فهم أفضل لما إذا كان يتّم تزويد االستجابة 
لكوفيد-19 بالموارد الكافية على المستويات المناسبة والسماح بالتعرف المبكر على العوائق 
العالمية  اإلنسانية  االستجابة  المرحلي لخطة  التقرير  بحيث يمكن معالجتها بسرعة. وسيواصل 
للشهر القادم استكشاف هذه القضايا وسيركز على تجربة المنظمات غير الحكومية ووجهة نظرها. 

8 النسب المئوية الفعلية للوكاالت الفردية هي 30, 52, 71, 89, 95, 98 و100. 
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الصناديق المشتركة
الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ، والصناديق القطرية المشتركة

خصصت الصناديق المشتركة لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية حتى اآلن 309 مليون دوالر 
يف 49 دولة لدعم الشركاء اإلنسانيين يف استجابتهم لوباء كوفيد-19 بما يف ذلك المخصصات 

الجديدة والتمويل المعاد برمجته. 

دعم المنظمات غير الحكومية
قدمت الصناديق القطرية المشتركة والصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ دعًما كبيًرا 
مًعا  المشتركة  الصناديق  خصصت  وقد  األرواح.  إنقاذ  أنشطة  لبدء  الحكومية  غير  للمنظمات 
حوايل 152 مليون دوالر للمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، والجمعيات الوطنية للصليب 

األحمر/الهالل األحمر وشركاء آخرين.

المتحدة  األمم  وكاالت  المشتركة  القطرية  للصناديق  األولية  المخصصات  يف حين دعمت بعض 
الوطنية،  الصحية  السلطات  مع  بالتنسيق  والوقائية  الطبية  المعدات  من  كبيرة  كميات  لشراء 
انتقلت المنظمات غير الحكومية بسرعة إىل مركز استجابة الصناديق القطرية المشتركة للوباء، مع 

تخصيص 67 % من التمويل للمنظمات غير الحكومية حتى اآلن.

خصص الصندوق المركزي لالستجابة يف حاالت الطوارئ ألول مرة 25 مليون دوالر للمنظمات 
غير الحكومية عبر المنظمة الدولية للهجرة ووصل المبلغ إىل 24 منظمة غير حكومية - ثلثها 
منظمات غير حكومية وطنية. ويدعم هذا التخصيص تنفيذ 26 مشروًعا تستهدف 1.27 مليون 
السودان  جنوب  ليبيا،  هايتي،  الوسطى،  أفريقيا  جمهورية  بنغالديش،  بلدان:  ستة  يف  شخص 
مهمين  قطاعين  على  الطوارئ  حاالت  لالستجابة يف  المركزي  الصندوق  تمويل  ويركز  والسودان. 
لالستجابة لكوفيد-19: الصحة )بما يف ذلك الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي( والمياه 
والمرافق الصحية والنظافة. وتتضمن المشاريع اهتماًما كبيًرا بقضايا النوع االجتماعي، بما يف ذلك 

العنف القائم على النوع االجتماعي واألشخاص ذوي اإلعاقة.

سرعة االستجابة
قامت الصناديق المشتركة لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( بصرف الموارد بسرعة 
وقت  يف  أنشطتها  ببدء  اإلنسانية  للمنظمات  التمويل  هذا  وسمح  العاجلة.  االستجابة  لضمان 
مبكر بتاريخ 3 فبراير/شباط. وبإطالق خطة االستجابة اإلنسانية العالمية، أفرج الصندوق المركزي 

لالستجابة لحاالت الطوارئ والصناديق القطرية المشتركة عن مبلغ قدره 79.4 مليون دوالر. 

كملت الصناديق القطرية المشتركة يف العادة عمليات التخصيص يف غضون شه، وبدأت الصرف  أ
يف غضون 7 أيام من إبرام اتفاقيات المنح.

تأثير الصناديق المشتركة
الطوارئ  لحاالت  لالستجابة  المركزي  والصندوق  المشتركة  القطرية  الصناديق  من  كل  مكنت 
يف  بما  رئيسية  قطاعات  يف  واسع  نطاق  على  تدخالت  تقديم  من  اإلنسانية  الفاعلة  الجهات 
النوع  على  القائم  العنف  من  والحماية  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  توفير  الصحة،  ذلك 

االجتماعي.  

الصندوق  من  كل  يمولها  التي  المخاطر  عن  اإلبالغ  وأنشطة  الصحية  التوعية  حمالت  وصلت 
مليون   20 من  كثر  أ إىل  المشتركة  القطرية  والصناديق  الطوارئ  لحاالت  لالستجابة  المركزي 
معدات الحماية الشخصية ومجموعات  كثر من أربعة ماليين وحدة من  شخص، وتّم تسليم أ

اللوازم الصحية واإلمدادات الطبية.

وبتمويل من الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئقدمت وكاالت األمم المتحدة وشركاؤها 
التعلم  ودعمت  مليون شخص،   2.3 إىل  النظافة  لوازم  الضرورية ومجموعات  المياه  إمدادات 
يف المنزل ألكثر من 5 ماليين طفل، وقدمت الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية إىل 287000 

امرأة وفتاة.

والنظافة  النظيفة  المياه  لتوفير  المشتركة  القطرية  للصناديق  المستمرة  المخصصات  تخطط 
تقديم  إىل  وتهدف  مليون شخص   8.8 لحوايل  الصحية  المرافق  إىل  الوصول  الجيدة وتحسين 
خدمات الحماية األساسية إىل 1.7 مليون شخص )الخدمات الطبية والنفسية االجتماعية وحزم 

المساعدة الطارئة والمساعدة القانونية وحمالت التوعية بمسألة الحماية(.

إجمالي المخصصات 
)بالدوالر األمريكي(

مخصصات الصندوق المركزي لالستجابة 
لحاالت الطوارئ )بالدوالر األمريكي( 9

البلدان

17549مليون134مليون309مليون

9 تّم تخصيص 175.3 مليون دوالر للشركاء يف المجال اإلنساين، منها 15.4 مليون دوالر قيد المراجعة للموافقة النهائية.

10 يشمل األشخاص المستهدفين بشكل غير مباشر، على سبيل المثال عبر الحمالت اإلعالمية. 

11 قد تشمل األرقام الخاصة باألشخاص المستهدفين الحساب المزدوج ألن نفس األشخاص قد يتلقون المساعدة من مجموعات/ قطاعات/مشاريع متعددة.

األشخاص المستهدفون: الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ 11األشخاص المستهدفون: الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ 10

42.7مليون64.7 مليون من بينهم :
الرجال 18.2 مليون 
النساء 18.8 مليون

 
البنين 14.0 مليون 
البنات 13.7 مليون

18

التمويل
)بالدوالر األمريكي(

1.27مليون2562624مليون
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مخصصات الصندوق المركزي لالستجابة 
لحاالت الطوارئ )بالدوالر األمريكي(

من بينهم :
الرجال 11.2 مليون 
النساء 12.9 مليون

 
البنين 9.1 مليون 
البنات 9.5 مليون

المشاريعالبلدان
المنظمات

األشخاص المستهدفونغير الحكومية



وإعادة  االجتماعية  والتوعية  الصحي  التعليم  مؤسسة  تدعم 
التأهيل أقسام العيادات الخارجية يف ثالثة مرافق صحية يف منطقة 
وزيرستان الجنوبية يف باكستان. ومع تمويل من الصندوق المجمع 
االستشارات  مجانًا  المؤسسة  تنفذ   ،)PHPH( الباكستاين  اإلنساين 
الطبية وتوّفر األدوية التي تشتد الحاجة إليها لمئات المرضى كل يوم.

بسبب  واإلغالق  الصحية  الطوارئ  حالة  باكستان  أعلنت  عندما 
كوفيد-19 يف مارس/آذار، أغلقت السلطات المحلية جميع أقسام 
العيادات الخارجية يف جميع أنحاء المنطقة. كانت المؤسسة سريعة 
التي  الترتيبات  بفضل  وذلك  برمجتها،  وإعادة  أنشطتها  تكييف  يف 
االستجابة  لدعم  الباكستاين  اإلنساين  المشترك  الصندوق  وضعها 

المرنة.

خالل  من  وملموس  فوري  دعم  تقديم  من  المؤسسة  تمكنت 
الشخصية  الحماية  معدات  وتوفير  العامة  اإلعالمية  الحمالت 
مع  وثيق  اتصال  يف  والقفازات،  والمعقمات  واألقنعة  والصابون 
إسعاف  توفير سياريت  ومع  الصلة.  ذات  المحلية  الصحية  اإلدارات 
مجهزتين جيًدا، كفل ذلك القدرة على االستجابة لكوفيد-19  وحاالت 

الطوارئ الصحية الحرجة األخرى.

18 صندوًقا  الباكستاين واحًدا من  اإلنساين  المجمع  الصندوق  يعد 
يدعم  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  لمكتب  تابعين  مشتركًا  قطريًا 
المنظمات غير الحكومية والشركاء المحليين للوصول إىل األشخاص 
طويلة  كات  شرا وللصناديق  كوفيد-19.  لجائحة  نتيجة  المحتاجين 
عجل  مما  والدولية،  الوطنية  الحكومية  غير  المنظمات  مع  األمد 

بترتيب األولويات وتخصيص األموال ألنشطة الخط األمامي. 

أصبحت مخصصات الصناديق المشتركة ممكنة بفضل استثمارات المانحين يف الوقت المناسب منذ بداية العام. 
وسمحت مساهماتهم بنشر موارد كبيرة على الفور لدعم العمل اإلنساين يف سياق كوفيد-19 عندما وحيثما كانت 
هناك حاجة ماسة إليها. كما قدم جميع المانحين يف الجدول أعاله تعهدات ومساهمات إضافية يف سياق كوفيد-19، 

أو قاموا بالتمويل األويل المخطط للسنوات المقبلة، أو صرفوا بسرعة الموارد المخطط لها يف وقت الحق من العام.

إجمالي المساهمات )بالدوالر األمريكي(

1.18مليار
المانحون

60

ألمانيا

المتحدة المملكة 

السويد

هولندا

النرويج

بيلجيكا

كندا

الدنمارك

سويسرا

أيرلندا

إجمالي 
المساهمات

282.2 مليون

159.8 مليون

150.1 مليون

136.8 مليون

83.8 مليون

72.7 مليون

52.6 مليون

50.7 مليون

43.3 مليون

42.3 مليون

الصندوق المركزي 
لالستجابة لحاالت الطوارئ

الصناديق القطرية 
المشتركة

113.4 مليون

12.6 مليون

84.4 مليون

89.4 مليون

50.3 مليون

24.3 مليون

22.5 مليون

25.2 مليون

24.0 مليون

11.4 مليون

168.8 مليون

147.2 مليون

65.7 مليون

47.4 مليون

33.5 مليون

48.4 مليون

30.1 مليون

25.5 مليون

19.3 مليون

30.9 مليون

أعلى 10 مانحين

إجمالي المساهمات للصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ والصناديق 
القطرية المشتركة

وكاالت األمم 
المتحدة
57.8 مليون
% 33

المنظمات غير 
الحكومية الدولية12 

64.8 مليون
% 37

المنظمات غير
الحكومية المحلية12

42.9 مليون
% 24

عدد الشركاء

إجمالي المخصصات )بالدوالر 
األمريكي(

عدد وكاالت األمم المتحدة

294

175مليون

10
عدد المشاريع

منها:
للمنظمات غير الحكومية

513

% 67WFP

WHO

UNICEF

UNHCR

UNDP

UNFPA

FAO

IOM

UN-Habitat

NGOs via IOM

الصناديق المعاد 
برمجتها 

من وكاالت مختلفة

ALLOCATIONS
TOTAL

40.0 مليون

20.0 مليون

16.0 مليون

6.9 مليون

3.2 مليون

3.2 مليون

3.0 مليون

2.7 مليون

0.05 مليون

25.0 مليون

13.7 مليون

وكاالت األمم المتحدة *

مخصصات الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت 
قصة من الميدانالطوارئ لكل وكالة من وكاالت األمم المتحدة

ساراروغا، باكستان
نشاط الفحص يف ساراروغا، باكستان. تصوير: مؤسسة التعليم الصحي والتوعية 

)EHSAR( االجتماعية وإعادة التأهيل

تقر األمم المتحدة بالمساهمات السخية من المانحين 
األساسي  أو  المخصص  غير  التمويل  يقدمون  الذين 
المركزي  والصندوق  اإلنساين،  المجال  يف  للشركاء 
القطرية  والصناديق  الطوارئ  لحاالت  لالستجابة 
عن  مفصلة  معلومات  على  للحصول  المشتركة. 
المساهمات والمخصصات ألزمةكوفيد-19، بما يف ذلك 

األموال المعاد برمجتها، يرجى زيارة

.pfbi.unocha.org/COVID19 

19

منها :
للصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ 512.4 مليون

للصناديق المشتركة 667.0 مليون

12 تشمل األموال المقدمة للمنظمات اإلنسانية إما كمتلقي رئيسي أو كمتبرع فرعي. )قد تقوم بعض المنظمات بمنح جزء من ميزانياتها 

التمويلية إىل منظمة أخرى(. 

12

جمعيات الصليب 
األحمر/ الهالل األحمر
9.8 مليون 
% 6

12
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مخصصات الصناديق القطرية المشتركة 
لكل شريك

* وكاالت األمم المتحدة
WFP: برنامج األغذية العالمي

WHO: منظمة الصحة العالمية
UNICEF: منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(

UNHCR: مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين
UNDP: برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ

UNFPA: صندوق األمم المتحدة للسكان
FAO: منظمة األغذية والزراعة )الفاو(

IOM: المنظمة الدولية للهجرة
UN-HABITAT: برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

NGOs via IOM: المنظمات غير الحكومية عن طريق المنظمة الدولية للهجرة

pfbi.unocha.org/COVID19


منها: الصندوق 
المركزي لالستجابة 

لحاالت الطوارئ
منها: الصندوق المركزي 

لالستجابة لحاالت 
الطوارئ 13

وكاالت 
األمم 

المتحدة
المنظمات غير 

الحكومية الدولية
الصليب األحمر/
الهالل األحمر9

المنظمات 
غير الحكومية 

المحلية
إجمالي 

المخصصات

42.1 مليون

33.1 مليون

3.2 مليون

0.1 مليون

0.2 مليون

4.2 مليون

1.8 مليون

1.6 مليون

14.2 مليون

2.9 مليون

0.2 مليون

1.4 مليون

0.9 مليون

10.2 مليون

0.1 مليون

0.4 مليون

5.2 مليون

6.9 مليون

2.8 مليون

12.0 مليون

8.1 مليون

15.2 مليون

0.1 مليون

5.0 مليون

2.4 مليون

0.1 مليون

5.4 مليون

0.2 مليون

1.7 مليون

8.8 مليون

7.1 مليون

4.2 مليون

0.1 مليون

0.2 مليون

0.1 مليون

0.5 مليون

6.5 مليون

17.3 مليون

20.2 مليون

24.4 مليون

26.1 مليون

0.4 مليون

0.1 مليون

4.8 مليون

0.2 مليون

4.4 مليون

0.2 مليون

0.3 مليون

0.4 مليون

1.1 مليون

309.0 مليون

42.1 مليون

2.6 مليون

3.2 مليون

0.1 مليون

0.2 مليون

4.2 مليون

1.8 مليون

1.6 مليون

6.8 مليون

2.9 مليون

0.2 مليون

1.4 مليون

0.9 مليون

–

0.1 مليون

0.4 مليون

1.1 مليون

6.9 مليون

2.8 مليون

0.7 مليون

2.4 مليون

6.6 مليون

0.1 مليون

5.0 مليون

2.4 مليون

0.1 مليون

1.2 مليون

0.2 مليون

1.7 مليون

1.9 مليون

0.9 مليون

1.3 مليون

0.1 مليون

0.2 مليون

0.1 مليون

0.5 مليون

2.6 مليون

6.9 مليون

9.3 مليون

1.8 مليون

0.4 مليون

0.4 مليون

0.1 مليون

0.9 مليون

0.2 مليون

4.4 مليون

0.2 مليون

–

0.4 مليون

1.1 مليون

133.7 مليون

–

30.6 مليون

–

–

–

–

–

–

7.4 مليون

–

–

–

–

10.2 مليون

–

–

4.1 مليون

–

–

11.2 مليون

5.7 مليون

8.6 مليون

–

–

–

–

4.1 مليون

–

–

6.7 مليون

6.2 مليون

2.9 مليون

–

–

–

–

3.9 مليون

10.4 مليون

11.0 مليون

22.6 مليون

25.7 مليون

–

–

3.9 مليون

–

–

–

0.3 مليون

–

–

175.3 مليون

42.1 مليون

2.6 مليون

0.2 مليون

0.1 مليون

0.2 مليون

4.2 مليون

1.8 مليون

1.6 مليون

1.8 مليون

2.9 مليون

0.2 مليون

1.4 مليون

0.9 مليون

–

0.1 مليون

0.4 مليون

1.1 مليون

2.9 مليون

2.8 مليون

0.7 مليون

2.4 مليون

6.6 مليون

0.1 مليون

2.0 مليون

2.4 مليون

0.1 مليون

1.2 مليون

0.2 مليون

1.7 مليون

1.9 مليون

0.9 مليون

1.3 مليون

0.1 مليون

0.2 مليون

0.1 مليون

0.5 مليون

2.6 مليون

2.0 مليون

6.2 مليون

1.8 مليون

0.4 مليون

0.4 مليون

0.1 مليون

0.9 مليون

0.2 مليون

4.4 مليون

0.2 مليون

–

0.4 مليون

1.1 مليون

110.8 مليون

–

12.1 مليون

–

–

–

–

–

–

1.7 مليون

–

–

–

–

1.6 مليون

–

–

2.4 مليون

–

–

1.9 مليون

0.3 مليون

0.1 مليون

–

–

–

–

1.6 مليون

–

–

3.7 مليون

5.0 مليون

0.4 مليون

–

–

–

–

3.6 مليون

5.5 مليون

4.5 مليون

14.1 مليون

5.4 مليون

–

–

0.1 مليون

–

–

–

–

–

–

64.1 مليون 15

–

–

1.5 مليون

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1.2 مليون

–

–

–

–

–

0.5 مليون

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1.1 مليون

0.4 مليون

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4.7 مليون

–

2.6 مليون

–

–

–

–

–

–

1.0 مليون

–

–

–

–

1.2 مليون

–

–

0.1 مليون

–

–

0.3 مليون

2.1 مليون

4.7 مليون

–

–

–

–

1.0 مليون

–

–

0.4 مليون

0.3 مليون

2.5 مليون

–

–

–

–

0.3 مليون

1.6 مليون

1.0 مليون

2.9 مليون

8.1 مليون

–

–

1.5 مليون

–

–

–

0.1 مليون

–

–

31.7 مليون 17

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0.4 مليون

–

–

–

–

–

–

0.3 مليون

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1.0 مليون

8.1 مليون

–

–

–

–

–

–

–

–

–

9.8 مليون

–

–

1.5 مليون

–

–

–

–

–

5.0 مليون

–

–

–

–

–

–

–

–

2.9 مليون

–

–

–

–

–

2.5 مليون

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.8 مليون

2.6 مليون

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

18.2 مليون

–

15.8 مليون

–

–

–

–

–

–

4.6 مليون

–

–

–

–

7.1 مليون

–

–

1.5 مليون

–

–

9.0 مليون

3.0 مليون

3.8 مليون

–

–

–

–

1.5 مليون

–

–

2.6 مليون

0.9 مليون

–

–

–

–

–

–

3.3 مليون

5.5 مليون

4.6 مليون

4.0 مليون

–

–

2.3 مليون

–

–

–

0.1 مليون

–

–

69.6 مليون 16

البلد /
الصناديق القطرية 
المشتركة

اللوجستيات العالمية

أفغانستان

بنجالدش

بوليفيا

البرازيل

بوركينا فاسو

بوروندي

الكاميرون

جمهورية أفريقيا الوسطى

تشاد

كولومبيا

جيبويت

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

جمهورية الكونغو الديمقراطية

كوادور إ

إريتريا

إثيوبيا

هاييتي

إيران

العراق

األردن

لبنان

ليزوتو

ليبيا

مايل

موريتانيا

ميانمار

ناميبيا

النيجر

نيجريا

األرض الفلسطينية المحتلة

باكستان

بيرو

الفلبين

جمهورية الكونغو

ساموا

الصومال

جنوب السودان

السودان

سوريا

عبر الحدود السورية

تنزانيا

أوغندا

أوكرانيا

أوزباكستان

فنزويال

فنزويال )الخطة اإلقليمية(

اليمن

زامبيا

زيمبابوي

اإلجمايل

مخصصات الصناديق القطرية المشتركة لكل شريك

13 يشمل هذا الجدول األموال المقدمة للشركاء يف المجال اإلنساين بصفتهم متلقين أساسيين فقط. انظر الصفحة 17 لمعرفة المستويات العالمية شاملة المنح الفرعية. 

14 الصليب األحمر / الهالل األحمر

15 تلقت وكاالت األمم المتحدة 64.1 مليون دوالر أمريكي كمتلقين أساسيين، ومنحت من الباطن 6.3 مليون دوالر لمنظمات إنسانية أخرى. انظر الصفحة 18 للتمويل متضمًنا المنح الفرعية.

16 تلقت المنظمات غير الحكومية الدولية 69.6 مليون دوالر كمتلقين أساسيين، قبل منح جزء من ميزانيتها الفرعية للشركاء المحليين، وقبل تلقي المنح الفرعية من وكاالت األمم المتحدة كشركاء منفذين فرعيين. انظر 

الصفحة 18 للتمويل شامالً المنح الفرعية )اإلجمايل: 64.8 مليون دوالر(.
17 المنظمات غير الحكومية الوطنية تلقت 31.7 مليون دوالر كمتلقين أساسيين، قبل تلقي بعض المنح الفرعية من منظمات أخرى كشركاء منفذين فرعيين. انظر صفحة 18 من أجل التمويل شامالً المنح الفرعية 

)المجموع: 42.9 مليون دوالر(. 
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وكاالت 
األمم 

المتحدة
المنظمات غير 

الحكومية الدولية
المنظمات 

غير الحكومية 
المحلية



تقدم االستجابة:
األولويات االستراتيجية

المجال  يف  العاملون  واصل  العالمية،  اإلنسانية  االستجابة  لخطة  األخير  التحديث  منذ 
المتزايدة  األعداد  من  الرغم  على  كوفيد-19  انتشار  من  التخفيف  على  العمل  اإلنساين 
لإلصابات المبّلغ عنها والتحديات المستمرة بسبب قيود التنقل. الغالبية العظمى من دول 
ومتعددة  القطاعات  متعددة  وظيفية  تنسيق  آلية  لديها  العالمية  اإلنسانية  االستجابة  خطة 
كبر  الشركاء. ومع ذلك، ال يزال نقص التمويل والقيود المفروضة على السفر يشكالن اثنين من أ

العوائق أمام تنفيذ البرامج الموضحة يف خطة االستجابة اإلنسانية العالمية.

االستجابة  إطار رصد خطة  المحددة يف  األهداف  تحقيق  المحرز يف  التقدم  القسم  هذا  يلخص 
اإلنسانية العالمية، ويقدم سرًدا لتوضيح التغييرات يف األهداف واألمثلة الدقيقة، باإلضافة إىل 
إطار المراقبة نفسه مع التقارير الكمية مقابل المؤشرات كما تقدمه الوكاالت. وتظهر المؤشرات 
منتصف   - آذار  )25مارس/  العالمية  اإلنسانية  االستجابة  خطة  إطالق  منذ  كمية  الترا القيم 
لخطة  يوليو/تموز  تحديث  إطالق  منذ  التحديثات  على  السرد  يركز  بينما  أغسطس/آب(، 
االستجابة اإلنسانية العالمية )منتصف يوليو/تموز - منتصف أغسطس/آب(. وتعكس نتائج 
رصد االستجابة التقدم الذي تّم تتبعه وفًقا للوكالة المسؤولة المشار إليها. وقد ُدعيت المنظمات 

غير الحكومية والمجموعات أيًضا لإلبالغ عن هذه المؤشرات )حسب االقتضاء لعملياتها( وحيثما 
الدائمة  اللجنة  شركاء  ويستكشف  السرد.  و/أو  الرصد  إطار  يف  تضمينها  وتّم  المواد،  توفير  تّم 
المشتركة بين الوكاالت طرًقا لتحسين إعداد التقارير استناًدا لألولويات االستراتيجية من خالل 
استيعاب النطاق الكامل للجهود الجماعية بشكل أفضل. وسيستمر تقديم بيانات الرصد هذه يف 

كتوبر/تشرين األول.  التقارير المرحلية الالحقة يف سبتمبر/أيلول وأ

كاس، فنزويال كارا
وصول طائرة تحمل 90 طًنا من اإلمدادات الطبية ومستلزمات المياه والصرف الصحي والنظافة إىل فنزويال لالستجابة لكوفيد-19. اليونيسيف

احتواء انتشار جائحة كوفيد-19 وتقليل 
معدالت االعتالل والوفيات.

الحد من تدهور أصول وحقوق اإلنسان 
والتماسك االجتماعي وسبل المعيشة.

الالجئين والنازحين داخلًيا  حماية ومساعدة ومناصرة 
بشكل  المعرضة  المضيفة  والمجتمعات  والمهاجرين 

خاص للوباء. 

األولويات االستراتيجية لخطة االستجابة اإلنسانية العالمية
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الوقاية من العدوى ومكافحتها والتوعية المجتمعية
العدوى  من  الوقاية  على  الصحيين  العاملين  من   220814 تدريب  تّم  الوباء،  بداية  منذ 
ومكافحتها وتّم تزويد 729429 من العاملين الصحيين بمعدات الوقاية الشخصية. وقد اقترنت 
الشخصية.  الحماية  معدات  استخدام  بشأن  واضحة  توجيهية  مبادئ  بتوفير  التدخالت  هذه 
لتسهيل  الصحية  والسلطات  الفاعلة  الجهات  مع  العمل  للهجرة  الدولية  المنظمة  وواصلت 
العزل والتباعد الجسدي، وعند االقتضاء، والحجر الصحي. ويشمل ذلك إعادة استخدام المرافق 
دول  من  دولة   59 وقامت  النزوح.  مواقع  يف  ومعالجة  عزل  مرافق  لتصبح  القائمة  الصحية 
خطة االستجابة اإلنسانية العالمية بوضع خطط محددة التكلفة لتوفير المياه والصرف الصحي 
والنظافة وتوّفر إمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة األساسية، بما يف ذلك مواد النظافة، 
وشركاؤها  اليونيسيف  وتعمل  األمراض.  انتقال  مخاطر  وتقليل  السكان  حماية  للمساعدة يف 
على مستوى العالم لضمان أن تراعي جميع مرافق وتدخالت توفير المياه والصرف الصحي 

والنظافة الفوارق بين الجنسين وأن تشمل األشخاص ذوي اإلعاقة.

كثر من مليار شخص يف 59 دولة من دول خطة االستجابة اإلنسانية العالمية  تّم الوصول إىل أ
عن طريق رسائل فورية بشأن كوفيد-19 حول الوقاية والوصول إىل الخدمات منذ ظهور الوباء. 
ويتّم االستفادة من منصات متعددة، بما يف ذلك وسائل اإلعالم التقليدية )التلفزيون والراديو(، 
الناس  التواصل االجتماعي، واإلعالنات عبر مكبرات الصوت والمساجد، للوصول إىل  ووسائل 
برسائل مناسبة محلًيا وثقافًيا. وتّم إطالق حمالت االتصال الوطنية، لتصل إىل 8.3 مليون من 
الطبيعية، وتقديم  الرضاعة  أهمية  الثانية مع رسائل حول  الرعاية لألطفال دون سن  مقدمي 

المشورة بشأن تغذية األطفال الصغار، والوجبات الغذائية الصحية.

الحيوية، ال سيما  االتصاالت  الطوارئ على دعم خدمات  االتصاالت يف حاالت  عملت مجموعة 
البيانات يف  لالستجابة الصحية. ففي بنغالديش، تقوم المجموعة بتنسيق توفير خدمات ربط 
كز االتصال التي أنشأتها  20 مركزاً للعالج. ويف جمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا، تقدم كافة مرا
كة مع السلطات الوطنية، الدعم والمشورة بشأن القضايا المتعلقة  وتديرها المجموعة، بالشرا
كز  مرا جميع  لتشمل  باإلنترنت  االتصال  خدمات  المجموعة  وسعت  اليمن،  ويف  بـكوفيد-19. 

الحجر الصحي المعينة.

الرعاية في حاالت الطوارئ وتوفير اإلمدادات
أدى تفشي كوفيد-19 إىل نقص اإلمدادات األساسية، بما يف ذلك معدات الحماية الشخصية 
والتشخيص والمواد الالزمة لإلدارة السريرية. وقامت منظمة الصحة العالمية بشحن 57 مليون 
كثر من ثالثة ماليين مجموعة  كمامة إىل 56 دولة حتى تاريخ 17 أغسطس/آب. وتّم تسليم أ
عينات تشخيصية، إىل جانب زيادة اإلمدادات من المواد الطبية الحيوية، بما يف ذلك مكثفات 
األكسجين ومقاييس الحرارة باألشعة تحت الحمراء وأقنعة األكسجين للبالغين واألطفال. كما 
أرسلت المنظمة الدولية للهجرة معدات الوقاية الشخصية، ومقاييس الحرارة، ومطهرات اليد، 
المستهدفة.  البلدان  إىل  الحماية  معدات  من  وغيرها  المعقمة،  والقفازات  الجراحية،  واألقنعة 
وتّم تحديث كتالوج نظام سلسلة التوريد العالمية للطوارئ18 يف 10 أغسطس/آب، حيث يسرد 
جميع األجهزة الطبية التي قد يتّم طلبها من خالل بوابة إمداد كوفيد-19. يف المجمل، سلمت 
مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين حوايل 250 طًنا متريًا من معدات الوقاية الشخصية 
والمعدات الطبية إىل دول خطة االستجابة اإلنسانية العالمية. ويشمل ذلك 12 طًنا متريًا من 

خيام المستشفيات وشراء 2000 مكثف أكسجين و1.4 مليون عباءة.

ويف البرازيل، تصل السفينة الطبية "سوليداريتي" التي تديرها منظمة الرؤية العالمية والكنيسة 
الطبية  الرعاية  وفيها  األمازون  منطقة  يف  النائية  المجتمعات  كثر  أ إىل  ماناوس  يف  المشيخية 

العاجلة ومستلزمات النظافة.

أنشأت اآلن نسبة 76 يف المائة من دول خطة االستجابة اإلنسانية العالمية مجموعة عمل معنية 
النشر السريع المشتركة بين  آلية  البدء يف  النفسي واالجتماعي. وتّم  بالصحة العقلية والدعم 
الوكاالت لمنسقي الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي على مستوى الدولة. وأطلقت 
الصحة  إلكترونًيا جديًدا يجمع كافة موارد  أيًضا موقًعا  الوكاالت  بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة 

العقلية والدعم النفسي واالجتماعي. 

العنف القائم على النوع االجتماعي ومنع االستغالل واالعتداء الجنسيين
ويعمل  االجتماعي.  النوع  على  القائم  بالعنف  المرتبطة  المخاطر  زيادة  إىل  كوفيد-19  أدى 
صندوق األمم المتحدة للسكان، جنًبا إىل جنب مع شركاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، 
تحديث  يتّم  أن  وضمان  الحالية  اإلبالغ  قنوات  لتكييف  الميدانية  الشبكات  مع  وثيق  بشكل 
آمن  بمكان  وبالغ  تزويد 6.9 مليون طفل  تّم  الوباء،  وأنها تعمل. ومنذ ظهور  اإلحالة  مسارات 

وقنوات يسهل الوصول إليها لإلبالغ عن االستغالل واالعتداء الجنسيين.

لتعزيز قدرة المكاتب القطرية وضمان بقاء منع االستغالل واالعتداء الجنسي أمًرا أساسًيا يف 
نقاط  خمس  من  مرجعية  قائمة  للسكان  المتحدة  األمم  صندوق  وضع  كوفيد-19،  استجابة 
لمنسقي ومديري منع االستغالل واالعتداء الجنسي. كما دعم صندوق األمم المتحدة للسكان 
مع  تكييفها  تّم  والتي  الجنسي  واالعتداء  االستغالل  بمنع  المتعلقة  االتصاالت  مواد  تطوير 
سياق كوفيد-19، على سبيل المثال، يف نيجيريا، طور صندوق األمم المتحدة للسكان مقاطع 
صوتية/مدونات صوتية لتطويع وحدات التدريب. واستضاف صندوق األمم المتحدة للسكان 
للمنسقين/ اإلنترنت  عبر  ندوة  الوكاالت  بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة  وأمانة  واليونيسيف 
منع  تدابير  حول  المخاطر  عالية  دولة   32 من  الجنسي،  واالعتداء  االستغالل  منع  شبكات 

االستغالل واالعتداء الجنسيين يف سياق كوفيد-19. 

التغلب على قيود الحركة
المنظمة  وتقوم  وغير مسبوقة.  بطرق معقدة  العالمي  التنقل  التأثير على  كوفيد-19  يواصل 
الدولية للهجرة بتحديث قاعدة بيانات التنقل بانتظام لرسم خريطة وتتبع وتحليل تأثير جائحة 
كوفيد-19 على نقاط الدخول والمواقع الرئيسية األخرى. وحتى تاريخ 8 أغسطس/آب، قامت 
المنظمة الدولية للهجرة بتقييم 3835 نقطة عبور )بما يف ذلك 936 مطاراً و2302 نقطة عبور 
حدودية برية و597 نقطة عبور حدودية زرقاء( يف 173 دولة وإقليم. كما أجرت المنظمة الدولية 
فاسو،  بوركينا  يف  الوطنية  السلطات  مع  العبور  نقاط  يف  القطاعات  متعددة  تقييمات  للهجرة 

بوروندي، الكاميرون والسودان.

خدمات الدعم العالمية
أنشأ برنامج األغذية العالمي خدمات المسافرين جًوا لنقل العاملين الصحيين واإلنسانيين إىل 
البلدان المتضررة حيث ال تتوفر عمليات تجارية آمنة وموثوقة. ووصلت خدمة الركاب التي تّم 
إطالقها يف األول من مايو/أيار إىل 60 وجهة يف جميع أنحاء أفريقيا، آسيا والشرق األوسط. وحتى 
30 أغسطس/آب، نقل برنامج األغذية العالمي 21177 موظًفا صحًيا وإنسانًيا بالنيابة  تاريخ 
عن 325 منظمة خالل 1183 رحلة جوية. ومن بين هؤالء، هناك 9390 شريكًا للمنظمات غير 

الحكومية )44 يف المائة(. ويمثل هذا 97 يف المائة من طلبات حركة الركاب الواردة. 

كز استجابة إنسانية  أنشأ برنامج األغذية العالمي الشبكة المخطط لها المكونة من ثمانية مرا
لتسهيل حركة البضائع على أساس مجاين للمستخدمين.19 وحتى تاريخ 19 أغسطس/آب، تّم 
نقل 35350 متراً مكعباً من عناصر االستجابة لكوفيد-19 وغيرها من البضائع اإلنسانية كجزء 
من الخدمات المجانية للمستخدمين، لتصل إىل 153 دولة نيابة عن 41 منظمة من خالل 643 

رحلة جوية. 
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كرا )غانا( وأديس أبابا )إثيوبيا(. كز يف غوانغجو )الصين(، لييج )بلجيكا(، ديب )اإلمارات العربية المتحدة(، بنما سيتي )بنما(، كوااللمبور )ماليزيا(، جوهانسبرغ )جنوب أفريقيا(، أ 1922 تقع المرا

تقدم االستجابة
األولوية االستراتيجية 1

2020 أغسطس/آب   31  : لمية لعا ا نية  إلنسا ا بة  االستجا لخطة  مرحلي  ير  تقر االستجابة   خطة 
العالمية اإلنسانية 

لكوفيد-19 

https://interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-support-resources-covid-19
http://www.who.int/publications/i/item/emergency-global-supply-chain-system-(covid-19)-catalogue


العنف القائم على النوع االجتماعي
المتحدة  األمم  صندوق  أجراه  الذي  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  مسح  نتائج  أظهرت 
االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  خدمات  على  المحافظة  تّمت  عام،  بشكل  أنه،  للسكان 
بالتقرير  المشمولة  بالفترة  مقارنة  االضطرابات  من  أقل  عدد  مع  بُعد(  عن  و/أو  )شخصياً 
النفسية  الخدمات  توفير  تّم  باكستان،  ففي  بُعد.21  عن  المحسنة  األساليب  بفضل  السابق 
االجتماعي. ويف  النوع  القائم على  العنف  التركيز بشكل خاص على  واالجتماعية عن بعد، مع 
جمهورية الدومينيكان، تحققت استمرارية خدمات رعاية العنف المبني على النوع االجتماعي 
يتّم  الصومال،  ويف  الفورية.  والرسائل  والبريد  الهاتف  إليها من خالل خطوط  الوصول  بتوسيع 
تقديم المساعدة النفسية واالجتماعية واإلحاالت يف مواقع الحجر الصحي للمهاجرين الدوليين 
النوع  القائم على  العنف  الوقاية من  الدولية للهجرة بتكييف جهود  المنظمة  العائدين. وقامت 
التحديد  وجه  على  والفتيات  النساء  على  كوفيد-19  تأثير  لمعالجة  له  واالستجابة  االجتماعي 
منهج  والفتيان يف  الرجال  بنغالديش، شارك  بازار،  كوكس  المثال، يف  فعلى سبيل  ومعالجته. 
على  الحفاظ  يف  يعزز مشاركتهم  مما  كوفيد-19،  الجنسين خالل  بين  المتساوية  األدوار  حول 
عمليات الصرف الصحي والنظافة ودعمها، وكذلك يف تحمل مسؤوليات الرعاية والمسؤوليات 
المنزلية. كما دعمت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين إنشاء أماكن آمنة كما هو الحال 
يف أراوكا، كولومبيا، حيث توجد مساحة حماية جديدة تخدم النساء الحوامل والمرضعات، فضالً 
كثر من 500 امرأة حامل ومرضعة وتّم تحديد  عن الناجيات من العنف الجنسي. وقد استفادت أ
العديد من حاالت العنف األخرى القائمة على النوع االجتماعي وإحالتها إىل بيوت آمنة للحصول 

على المساعدة.

على الرغم من بقاء خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي يف مكانها إىل حد كبير، شهدت 
بعض البلدان انخفاًضا كبيًرا يف استيعاب الخدمات )يف إثيوبيا، على سبيل المثال، وصل الشركاء 
الخدمات  توفر  من  الرغم  على  مايو/أيار  األشخاص يف  من  المائة  يف   50 بنسبة  أقل  عدد  إىل 
األساسية(. ومن المحتمل أن يكون هذا مرتبًطا باالعتقاد الخاطئ بأن الخدمات قد توقفت. وتّم 
إرسال الرسائل الفورية للتأكد من أن المجتمعات على دراية بمخاطر العنف القائم على النوع 

االجتماعي وأن الخدمات ُتنّفذ يف جميع المناطق المستهدفة. 

األمن الغذائي وسبل المعيشة
راجع القسم المواضيعي حول األمن الغذايئ يف قسم سابق من التقرير المرحلي.

البرامج القائمة على النقد
المعيشة.  سبل  دعم  لتوفير  كوسيلة  متزايد  بشكل  النقد  على  القائمة  البرامج  استخدام  يتّم 
النقد  على  قائمة  تحويالت  لتقديم  دولة   35 يف  الحكومات  العالمي  الغذاء  برنامج  ويدعم 
العالمي  األغذية  برنامج  يتعاون  كما  لكوفيد-19.  واالقتصادية  االجتماعية  اآلثار  من  للتخفيف 
لدعم عمليات التحويالت القائمة على النقد للجهات الفاعلة اإلنسانية األخرى من خالل السماح 
لهم بتحويل األموال إىل المستفيدين باستخدام النظم المالية لبرنامج األغذية العالمي ومنصاته 
وعقوده المبرمة. وخالل النصف األول من عام 2020، استقدم برنامج األغذية العالمي 20 شريكًا 
كمي  يف تسعة بلدان. ويدعم البرنامج اآلن 26 شريكًا يف 13 دولة، حيث يقوم بتحويل إجمايل ترا
للهجرة  الدولية  المنظمة  وقدمت  ماليين مستفيد.   3 من  كثر  أ إىل  دوالر  مليون   190 عن  يزيد 

الرعاية الصحية يف  أنظمة  العبء على  العاملين الصحيين واإلنسانيين وتقليل  لضمان رفاهية 
البلد المضيف، قام األمين العام لألمم المتحدة بتفعيل نظام مشترك لإلخالء الطبي لكوفيد-19 
والمعالين  المتحدة  األمم  موظفي  لجميع  الطبي  اإلخالء  خدمات  وتتوفر  مايو/أيار.   22 يف 
الدولية  الحكومية  غير  المنظمات  شركاء  موظفي  وجميع  العالم،  أنحاء  جميع  يف  المؤهلين 
المؤهلين ومعاليهم المؤهلين يف البلدان التي تغطيها خطة االستجابة اإلنسانية العالمية. وكجزء 
من هذا النظام، يتمتع برنامج األغذية العالمي بإمكانية الوصول إىل شبكة عالمية من سيارات 
المجال  يف  العاملين  عن  نيابة  إجالء  عملية   39 نفذت  والتي  معها  المتعاقد  الجوي  اإلسعاف 

اإلنساين يف جميع أنحاء العالم حتى تاريخ 19 أغسطس / آب. 

المتحدة  لألمم  التابعة  التشغيلي  الدعم  إدارة  مع  اتفاقية  يف  للهجرة  الدولية  المنظمة  دخلت 
لتوفير خدمات صحية بالغة األهمية لموظفي األمم المتحدة المؤهلين والمعالين وغيرهم من 

دعًما لسبل المعيشة، بما يف ذلك التحويالت النقدية، إىل الفئات السكانية الضعيفة المتضررة 
أسرة  إىل 17816  نقدية  تحويالت  اليونيسيف  وقدمت  دولة.   40 من  كثر  أ يف  كوفيد-19  من 
ووصلت إىل 6.1 مليون أسرة أخرى من خالل تعزيز وتوسيع برامج المساعدة االجتماعية التي 
تقدمها الحكومات. ودعمت منظمة األغذية والزراعة 200641 أسرة )حوايل 1.1 مليون شخص، 
نهج  والزراعة  األغذية  منظمة  واستخدمت  نقدية.  بمساعدة  النساء(  من  منهم  المائة  يف   47
المائة  50 يف  لـ  الحيوانية أو مصايد األسماك(  الثروة  أو  الزراعة  النقد + )النقد إىل جانب دعم 
)من  توغو  يف  النقدية  التحويالت  بتيسير  اإلنمايئ  المتحدة  األمم  برنامج  وقام  األسر.  هذه  من 
خالل برنامج التحويالت النقدية NOVISSI(، استفاد منها 567002 شخًصا، 65 يف المائة منهم 
من النساء. وبين مارس /آذار و يوليو/تموز2020، تلقى 914251 الجًئا فلسطينًيا مساعدات 
من  األشخاص  من  كبر  أ عدد  إىل  األونروا  وصلت  األونروا.  عمليات  مناطق  يف  وغذائية  نقدية 
كبر من الالجئين الفلسطينيين إىل الحصول على مساعدة  هدفها األصلي، حيث سعى عدد أ
بسبب  الغربية  الضفة  يف  الغذائية  للطرود  مساعدتها  األونروا  ووسعت  لبنان،  يف  األونروا  من 
االرتفاع الكبير يف عدد حاالت اإلصابة بكوفيد-19. كما قدم المجلس الدنماركي لالجئين مساعدة 
للسكان  المتحدة  األمم  صندوق  ويستخدم  والمهاجرين.  لالجئين  األغراض  متعددة  نقدية 
المساعدات النقدية والقسائم للمساهمة يف وصول المرأة إىل الصحة الجنسية واإلنجابية، بما 
العاجلة  االحتياجات  وتلبية  النقل،  األساسية ووسائل  للمواد  المباشر  المحلي  الشراء  ذلك  يف 
للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي والنساء والفتيات المعرضات لخطر العنف 
القائم على النوع االجتماعي. ويف سوريا، يستفيد صندوق األمم المتحدة للسكان من برنامج 
القسائم اإللكترونية الحايل لبرنامج األغذية العالمي مع قيمة إضافية لتمكين النساء الحوامل 
والمرضعات من شراء مواد النظافة األساسية يف متاجر مختارة. ونجحت مفوضية األمم المتحدة 
االجتماعية  الحماية  الجئ يف خطط   500000 من  كثر  أ إدراج  إىل  الدعوة  يف  الالجئين  لشؤون 
الوطنية، وتعمل على سد الفجوة بين المساعدات اإلنسانية واإلنمائية من خالل المنح النقدية. 
وتلقى حوايل ثالثة ماليين نازح حتى اآلن منحاً نقدية من المفوضية، وهي زيادة قدرها 2 مليون 

نازح منذ تحديث خطة االستجابة اإلنسانية العالمية يف يوليو/تموز.

استمرار الرعاية الصحية األساسية ودعم النظافة
يف  المجتمع  ثقة  على  للحفاظ  جارية  والجهود  الصحية  األنظمة  إرهاق  يف  كوفيد-19  يتسبب 
الخدمات الصحية وإعادة بنائها وعكس االنخفاض يف كل من توافر الخدمات واستخدامها. ودعمت 
المنظمة الدولية للهجرة استمرار تقديم خدمات الرعاية الصحية األساسية والمعلومات للمهاجرين 
العزل  كز  مرا وإدارة  إنشاء  على  التركيز  خالل  من  المضيفين  والسكان  والالجئين  والنازحين 
)بنغالديش( ودعم توفير الخدمات الصحية األولية، وعالج الحاالت المستمرة، والعيادات الموجودة 
يف أفغانستان، ليبيا، موزمبيق، اليمن وغيرها. وتمكنت اليونيسيف وشركاؤها من الوصول إىل ما 
ال يقل عن 25.6 مليون طفل وامرأة بخدمات الرعاية الصحية األساسية بما يف ذلك رعاية ما قبل 
الطفولة  الوالدة، والتلقيح والدعم ألمراض  الوالدة، والوالدة وبعدها، والرعاية األساسية لحديثي 
الشائعة. ويف كولومبيا، شمل دعم مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين للسلطات المحلية 
تسليم المعدات، مثل 18 سريًرا يف وحدة العناية المركزة تّم توزيعها على المستشفيات يف أراوكا.

األشخاص المحالين من ِقبل األمم المتحدة. وستعمل عيادات التقييم الصحي الطبي يف 20 
األخرى  والحاالت  كوفيد-19  لمرضى  الخدمات  واسعة من  مبدئًيا وستوفر مجموعة  موقًعا20 

غير المصابة بـكوفيد. 

20 تشمل البلدان العشرين: بنغالديش، بوروندي، كمبوديا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، إثيوبيا، غانا، األردن، كينيا، كازاخستان، نيبال، نيجيريا، الفلبين، رواندا، جنوب أفريقياـ سريالنكا، تنزانيا، تايالند، أوغندا وأوكرانيا )حتى تاريخ 

19 أغسطس/آب 2020(.
21 أظهر استطالع صندوق األمم المتحدة للسكان يف يوليو/تموز لـ 988 نقطة خدمة للعنف القائم على النوع االجتماعي يف 49 دولة من دول خطة االستجابة اإلنسانية العالمية 79 خدمة جديدة مع انقطاعات أقل من التقرير السابق.
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تدابير  تخفيف  مع  البلدان  بعض  يف  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  توفير  احتياجات  زادت 
الحجز وزيادة خطر انتقال الفيروس. وقد أدى ذلك إىل قيام المنظمات بمراجعة أهدافها األصلية 
للمساعدة. ووصلت اليونيسيف إىل 43.6 مليون شخص من خالل تدخالت توفير المياه والصرف 
الصحي والنظافة، بما يف ذلك مواد النظافة الشخصية والخدمات. وقامت المنظمة الدولية للهجرة 
بتوسيع عملياتها يف توفير المياه والصرف الصحي والنظافة ووصلت إىل 10 ماليين شخص إضايف 
منذ مايو/أيار 2020. كما تقوم أيًضا بتوزيع مواد النظافة الخاصة بـكوفيد-19، مع المزيد من 
الصابون ومواد التنظيف والكلور. ووصل المجلس الدنماركي لالجئين إىل ما ال يقل عن 130000 

شخص بإمدادات وخدمات توفير المياه والصرف الصحي والنظافة.

يواصل صندوق األمم المتحدة للسكان العمل مع الشركاء الوطنيين والدوليين لدعم خدمات 
الصحة الجنسية واإلنجابية من خالل توفير معدات الوقاية الشخصية وتدريب الموظفين يف أقسام 
الوالدة، وإنشاء عيادات متنقلة للوصول إىل المجتمعات الضعيفة، وشراء سلع الصحة الجنسية 
واإلنجابية المنقذة للحياة. ووصل صندوق األمم المتحدة للسكان إىل 9.7 مليون امرأة و4.6 مليون 
مراهق مع خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية يف 52 دولة من دول خطة االستجابة اإلنسانية 
العالمية بين يناير/كانون الثاين ويوليو/تموز 2020. ويف أفغانستان، ليبيا، األراضي الفلسطينية 
المتنقلة  الفرق  لدعم  الشركاء  مع  للسكان  المتحدة  األمم  صندوق  يعمل  وسوريا،  المحتلة 
المتكاملة للعنف القائم على النوع االجتماعي/الصحة الجنسية واإلنجابية التي تستمر يف تقديم 
خدمات الدعم النفسي واالجتماعي )االستشارة الفردية واإلحاالت القائمة على الموافقة( وخدمات 

الصحة الجنسية واإلنجابية )مع اإلحاالت إىل مرافق ثابتة(. 

حماية األطفال وتعليمهم
على الرغم من تسهيل تدابير الحجز واستئناف التعليم يف بعض البلدان، ال يزال جزء كبير من األطفال 
غير قادرين على الوصول إىل التعليم وبرامج حماية الطفل المرتبطة به. وحالًيا، أبلغت 58 دولة يف تقرير 
خطة االستجابة اإلنسانية العالمية بأن الحد األدىن من خدمات حماية الطفل كانت قيد التشغيل طوال 
أزمة كوفيد-19. وقدم برنامج األغذية العالمي حصًصا غذائية منزلية لحوايل سبعة ماليين تلميذ يف 45 
دولة تضررت من إغالق المدارس. ومنذ بداية الوباء، تّم الوصول إىل 12.3 مليون طفل وأولياء األمور 
ومقدمي الرعاية األولية لتوفير خدمات الصحة النفسية والخدمات النفسية واالجتماعية المجتمعية. 
ومن خالل تعزيز القدرات والنهج القائم على المجتمع، من المرجح أن يتّم تحديد األطفال المعرضين 

للخطر الذين يحتاجون إىل رعاية متخصصة ودعمهم بشكل مناسب.

دعمت اليونيسيف وشركاؤها 93.6 مليون من األطفال والشباب بالتعلم عن بعد/يف المنزل يف 55 
دولة. وعدلت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين هدفها بالنسبة لعدد األطفال الذين تهدف إىل 
دعمهم بالتعلم عن بعد أو يف المنزل إىل 1.2 مليون. وحتى تاريخ 19 أغسطس/آب، كانت قد دعمت 
782790 طفالً يف 29 دولة. ففي زيمبابوي، تقدم منظمة الرؤية العالمية التعليم عن بعد لـ 10000 
متعلم عبر الهواتف المحمولة. ومن شهر  مارس/ آذار حتى نهاية العام الدراسي 2020-2019، واصلت 
األونروا دعم تعليم األطفال والطالب المسجلين يف مدارس األونروا ومراكز التدريب الفني والمهني 

فيها. 

يتعرض الالجئون والنازحون داخلًيا والمهاجرون والمجتمعات المضيفة لخطر كبير من اإلصابة 
الخدمات  إىل  المحدود  والوصول  الكثافة  عالية  مستوطنات  يف  العيش  بسبب  بـكوفيد-19 
مليون   27 حوايل  الالجئين  لشؤون  المتحدة  األمم  مفوضية  ساعدت  اآلن،  وحتى  األساسية. 
شخص من خالل ضمان الوصول إىل الخدمات الصحية والدعوة إلدراجهم يف االستجابة الصحية 
الوطنية. وخالل الفترة المشمولة بالتقرير )يوليو/تموز - أغسطس/آب(، تمكن حوايل 3.3 مليون 
شخص إضايف من الوصول إىل الخدمات الصحية، بما يف ذلك يف مخيمات الالجئين والنازحين 
مليون   2.3 يقرب من  ما  إىل  لالجئين  الدنماركي  المجلس  ووصل  النائية.  المناطق  ويف  داخلًيا 
كثر من 18 مليون شخص يف  شخص من خالل برامجه، ووصلت المنظمة الدولية للهجرة إىل أ
كثر من 150000 شخص ووفرت  60 دولة تعمل فيها. كما وصلت منظمة الرؤية العالمية إىل أ

لهم الصابون وأنشأت مجموعات لتصنيع أقنعة الوجه.

والتكيف مع  الناشئة  الضعف  لمواطن  برامجها لالستجابة  لتعديل  تقييمات  المنظمات  أجرت 
لشؤون  المتحدة  األمم  مفوضية  أجرت  الالتينية،  أمريكا  ففي  المتغيرة.  التشغيلية  السياقات 
االحتياجات  بشأن  لالحتياجات  جديدة  تقييمات  للهجرة وشركائهما  الدولية  والمنظمة  الالجئين 
والمنظورات على المدى المتوسط إىل الطويل. ويف كولومبيا، كانت األولوية ضمان العزل الوقايئ 
المهاجرين  حول  تحليالً  للهجرة  الدولية  المنظمة  أعدت  اإلكوادور،  ويف  والمهاجرين.  لالجئين 
والالجئين من المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية لتحديد 
احتياجاتهم وقدراتهم المتباينة وثغرات الحماية. وأنشأت األونروا آلية مراقبة شاملة يف غزة حتى 
للمساعدة  الجديدة  التوزيع  طريقة  حول  مالحظات  تقديم  من  الفلسطينيون  الالجئون  يتمكن 
الغذائية للمنازل. وتّم استخدام المعلومات لتحسين طريقة التوصيل للمنازل خالل الربع الثاين.

يف حين لم يتّم تلقي تمويل محدد للعنف المبني على النوع االجتماعي، فقد خصصت مفوضية 
كثر من 13 مليون دوالر من مصادر التمويل المرنة لمساعدة  األمم المتحدة لشؤون الالجئين أ
النوع  على  القائم  العنف  خدمات  توسيع  ذلك  يف  بما  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  األشخاص 
كثر من 445500 شخص، معظمهم من النساء والفتيات. وبطريقة مماثلة، تّم  االجتماعي إىل أ

كثر من 203000 شخص على خدمات الصحة العقلية. تخصيص األموال لضمان حصول أ

اإلبالغ عن المخاطر
ُيعتبر اإلبالغ عن المخاطر والمعلومات أمًرا أساسًيا لتمكين االستجابات التي يقودها المجتمع. 
ووصلت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين إىل 77 يف المائة من المناطق التي يسكنها 
الالجئون والنازحون الداخليون والمهاجرون من خالل اإلبالغ عن المخاطر. ففي جنوب السودان، 
المصورة  المواد  مثل  العامة،  الصحة  معلومات  لمشاركة  إبداعية  وسائل  النازحون  استخدم 
عززت  زيمبابوي،  ويف  التواصل.  يف  تحديات  يواجهون  الذين  واألشخاص  لألطفال  المناسبة 
المفوضية والشركاء ووزارة الصحة الوعي بكوفيد-19 بين الشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة من 
خالل مناقشات جماعية صغيرة منظمة. ووصلت المنظمة الدولية للهجرة إىل 49 دولة بحمالت 
مخاطر  عن  معلومات  الوطنيون  والشركاء  للسكان  المتحدة  األمم  صندوق  ونشر  إعالمية. 
كوفيد-19 يف 638 منطقة مستهدفة يف 34 دولة من دول خطة االستجابة اإلنسانية العالمية. 
التواصل  بوسائل  والمنشورات(  والنشرات  )الملصقات  المطبوعة  اإلعالم  وسائل  تعزيز  وتّم 
تقييد  إىل  اإلغالق  إجراءات  أدت  حيث  الوعي  على  والحفاظ  الشباب  إىل  للوصول  االجتماعي 
تحركات النساء. ويف أوغندا، نفذت منظمة الرؤية العالمية مجموعة من تدابير التثقيف الصحي 
واستخدم  كوفيد-19.  بمخاطر  السودان  جنوب  الجئي  إبالغ  ضمان  يف  للمساعدة  المبتكرة 
المتطوعون من المراهقين والبالغين مكبرات الصوت وأنظمة مخاطبة الجمهور لتسليط الضوء 
الذين دربتهم منظمة  الشباب  الجسدي. وطور الصحفيون  اليدين والتباعد  على أهمية غسل 
الرؤية العالمية قصًصا إخبارية حول كوفيد-19 وشاركوها من خالل وسائل التواصل االجتماعي، 

وحتى ألفوا موسيقى الراب التي يتّم تشغيلها يف نقاط توزيع الطعام. 
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مؤشرات المراقبة
الحالة واالحتياجات

موضوع الحالة 
واالحتياجات 

تقرير أغسطس/ آب 22المسؤولالمؤشر

WHO23 8,859,184عدد حاالت كوفيد-19 المؤكدة يف دول خطة االستجابة اإلنسانية العالميةانتشار الوباء وشدته

WHO23 321,284العدد اإلجمايل للوفيات بين الحاالت المؤكدة يف بلدان خطة االستجابة اإلنسانية العالمية

–WHOعدد ونسبة الحاالت المؤكدة الجديدة يف العاملين يف مجال الرعاية الصحية

الصحة الجنسية 
واإلنجابية

عدد الوالدات التي حدثت يف مستشفى يف المناطق المتضررة من  كوفيد-19 على مستوى 
العالم

UNFPA تظهر  بيانات  المواليد  المؤسسية
من 38 دولة  انخفاًضا  يف  28 منها

WHO–

نسبة البلدان التي تّم فيها الحفاظ على مستويات خدمات تنظيم األسرة/منع الحمل قبل 
كوفيد-19

UNFPA–

WHO–

نسبة البلدان التي تّم فيها الحفاظ على مستويات الوالدات التي حدثت يف مستشفى قبل 
كوفيد-19

UNFPA تّم الحفاظ على الوالدات التي
حدثت يف مستشفى  يف 10 من 

أصل 38 دولة. أظهرت 3 دول 
انخفاًضا يف أقل من %10 من 

المرافق الصحية المستهدفة، و8 
من 10 إىل %25، و17 من 25 

إىل 88%. 24

قيود التنقل والسفر 
واالستيراد/التصدير يف 

البلدان ذات األولوية

IOM, WHO25 62عدد البلدان ذات األولوية التي تفرض قيوداً على السفر الدويل

WFP يمكن االطالع على اللمحة
العامة هنا

IOM, WHO26 54عدد البلدان ذات األولوية التي تّم إغالق حدودها بشكل جزيئ أو كامل

كمية منذ إطالق خطة االستجابة اإلنسانية العالمية )آذار/25 مارس( حتى 19 أغسطس/آب، ما لم يذكر خالف ذلك. وتعكس نتائج مراقبة االستجابة التقدم الذي تّم تتبعه حسب الوكالة المسؤولة المشار إليها. وقد  22 تظهر المؤشرات القيم الترا

ُدعيت المنظمات غير الحكومية والمجموعات أيضاً لإلبالغ عن هذه المؤشرات )حسب االقتضاء لعملياتها( وحيثما تّم توفير المواد، تم تضمينها يف إطار الرصد و/أو السرد. لم تكن البيانات الخاصة ببعض المؤشرات متاحة يف وقت الجمع. وتخطط 
الوكاالت لإلبالغ عن هذه األمور يف التقارير الالحقة.

23 عدد الحاالت والوفيات المؤكدة حتى 28 أغسطس/آب.

24 ال ينطبق هذا المؤشر إال على 38 دولة من أصل 61 دولة من خطة االستجابة اإلنسانية العالمية التابعة لصندوق األمم المتحدة للسكان، حيث كانت البيانات األساسية متاحة لتمكين التحليل. 

25 من بين البلدان ذات األولوية التي تفرض قيوًدا على السفر الدويل، يف 35 دولة، ُيحظر دخول الركاب القادمين من بلدان أو أقاليم أو مناطق معينة، ويف 23 دولة يتّم تطبيق اإلجراءات الطبية )الحجر الصحي اإللزامي عند الدخول( فقط. وقد سجلت 

17 دولة استثناءات من قيود السفر للدخول المتعلقة باألمم المتحدة والمنظمات الدولية واإلنسانية والمسؤولين الدبلوماسيين وأخصائيي الرعاية الصحية والموافقات الخاصة من الحكومات والحاالت الطبية وغيرها، بما يف ذلك اإلجالء ورحالت 
الطوارئ اإلنسانية. )رفعت أفغانستان جميع قيود السفر الجوي الدويل، ولم يتّم تضمين األراضي الفلسطينية المحتلة عند النظر يف قيود السفر الدولية(.

26 لم يتم تضمين األراضي الفلسطينية المحتلة عند النظر يف حالة إغالق الحدود. 

مالحظة: المعلومات التي تحتوي على شحطة )-( تشير إىل المعلومات التي لم يتّم اإلبالغ عنها أو أنها غير متوفرة بعد.
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موضوع الحالة 
واالحتياجات 

تقرير أغسطس/ آب 22المسؤولالمؤشر

ال يمكن تجميع البيانات المتاحة WFPمؤشر وظائف السوقاألمن الغذايئ
على المستوى العالمي

العدد = WFP 183،381،441عدد ونسبة األشخاص الذين يعانون من نسبة استهالك غذايئ غير مقبولة

النسبة = 27.6%

عدد األشخاص الذين يتبنون استراتيجيات التأقلم على مستوى األزمة )انخفاض مؤشر 
استراتيجية التكيف(

WFP177,191,954

–FAOتقديرات إنتاج الغذاء والمحاصيل يف دول خطة االستجابة اإلنسانية العالمية

–FAOمقياس تجربة انعدام األمن الغذايئ يف دول خطة االستجابة اإلنسانية العالمية

FAO26 17عدد البلدان ذات األولوية التي تعاين من انخفاض توافر المدخالت الزراعية

عدد األشخاص يف المرحلة +3 من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذايئ يف البلدان ذات 

األولوية )يف البلدان التي تتوفر فيها تحليالت جديدة(

FAO/التصنيف 
المتكامل لمراحل 

األمن الغذايئ

27 52,175,590

عدد األطفال والشباب غير الملتحقين بالمدارس بسبب اإلغالق اإللزامي للمدارس يف دول خطة التعليم
االستجابة اإلنسانية العالمية

UNESCO 1،058،824،335 من المتعلمين
المتأثرين، أي %60.5 من 

إجمايل المتعلمين المسجلين  30

UNHCR 1،645،000 الجئ من األطفال
والشباب )29 دولة تقدم تقارير(

نسبة البلدان التي تأثرت فيها حملة تلقيح جماعية واحدة على األقل من األمراض التي يمكن التلقيح
الوقاية منها باللقاحات )تّم تعليقها أو تأجيلها، كلًيا أو جزئًياً( بسبب كوفيد-19 

WHO% 60.3

العنف القائم على النوع 
االجتماعي

UNFPA29 17/49عدد ونسبة البلدان التي توقفت فيها خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي

العدد والنسبة المئوية للبلدان التي تدمج نظام رصد قادر على قياس التغييرات وتحديد حماية األطفال
احتياجات حماية األطفال

مجال المسؤولية 
عن حماية األطفال

29

UNICEF عدد البلدان التي قامت بتنشيط آلية تنسيق التغذية استجابًة لكوفيد-19 و/أو آثارهالحماية
)مجموعة التغذية 

العالمية(

28

عدد البلدان التي أبلغت عن حوادث كراهية األجانب أو الوصم أو التمييز ضد الالجئين أو التغذية
النازحين داخلًيا أو األشخاص عديمي الجنسية ذات الصلة بجائحة كوفيد-19

UNHCR 47 % )قدمت 27 دولة تقرير
من أصل 57 دولة( 

26 المعلومات المتاحة استناًدا إىل البيانات األولية.

27 يأخذ هذا الرقم يف االعتبار جميع أرقام التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذايئ واإلطار المنّسق )الحالية والمتوقعة( الصالحة حتى أغسطس/آب 2020 يف البلدان المشار إليها أدناه. يمثل هذا الرقم زيادة مقارنة بفترة التقرير السابق 

)42،369،601(. ومع ذلك، يجب توخي الحذر الشديد عند مقارنة هذه األرقام بسبب التغييرات الرئيسية يف البلدان المشمولة )إضافة 9 دول يف اإلطار المنّسق، وانتهاء بعض أرقام التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذايئ المبلغ عنها يف الفترة 
السابقة )إثيوبيا، هايتي، كينيا، جنوب السودان، زيمبابوي( وإضافة أرقام جديدة للتصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذايئ )موزمبيق، السودان، اليمن(. يغطي هذا الرقم البلدان التالية: أفغانستان* )10،313،185(، بنين )14،578(**، بوركينا فاسو* 
)3،376،265(، بوروندي* )858،960(، الكاميرون** )2،126،114(، جمهورية أفريقيا الوسطى* )2،362،737(، تشاد ** )1،017،358(، مايل** )1،340،741(، موزمبيق* )499،739(، النيجر** )2،012،367(، نيجيريا* )8،650،608(، باكستان** 

)1،236،107(، سيراليون** )1،304،985(، الصومال* )3،500،000(، السودان* )9،578،685(، تنزانيا** )488،661(، توغو* )281،500(، اليمن* )3،213،000(. * يشير إىل تحليل تّم إجراؤه بين مارس/ آذار ويوليو/تموز 2020؛ ** يشير إىل 
تحليل تّم إجراؤه قبل مارس/ آذار 2020، وال تأخذ نتائجه يف االعتبار تأثير كوفيد-19 والصدمات/التغييرات األخرى غير المتوقعة.

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse :28 متوفر على العنوان

كملت 49 دولة مسح البيانات لهذا المؤشر. 29 من أصل 61 دولة من دول خطة االستجابة اإلنسانية العالمية التابعة لصندوق األمم المتحدة للسكان، أ
26
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مؤشرات المراقبة
األولوية االستراتيجية 1

تقرير أغسطس/ الهدفالمسؤولالمؤشرالهدف محدد
آب

ضمان الخدمات واألنظمة 
الصحية األساسية

WFP% 90% 97عدد طلبات حركة الركاب التي تّم تلبيتها

عدد بلدان خطة االستجابة اإلنسانية العالمية التي لديها مجموعات عمل تقنية 
متعددة القطاعات للصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي

WHO% 100)% 67( 42

WFP% 90% 91عدد طلبات نقل البضائع التي تّم تلبيتها

كز التي تّم إنشاؤها لتوحيد وإرسال اإلمدادات الصحية واإلنسانية  عدد المرا
األساسية فيما بعد

WFP88

عدد مقدمي الرعاية لألطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين والذين تّم 
الوصول إليهم برسائل فورية حول الرضاعة الطبيعية أو تغذية األطفال الصغار 

أو النظم الغذائية الصحية يف سياق كوفيد-19 من خالل حمالت االتصاالت 
الوطنية

UNICEF14,393,1768,364,228

1,792,115 )منذ 25,000,000عدد األقنعة الطبية ذات الـ3 طبقات، الموزعة حسب الحاجة )أو الطلب(
يونيو/حزيران(

UNFPA% 100 14.4/7 ماليين
مليون، 49 %

UNHCR% 10057,046,164

عدد ونسبة األطفال والبالغين الذين يمكنهم الوصول إىل قناة آمنة ويمكن 
الوصول إليها لإلبالغ عن االستغالل واالعتداء الجنسيين

WHO––

UNFPA10,127,1586,975,916

UNICEF1,405,349729,429عدد العاملين الصحيين المزودين بمعدات الحماية الشخصية

UNRWA توفير معدات الوقاية
الشخصية لمدة 

3 أشهر ألكثر من 
3،000 عامل صحي 
يف الخطوط األمامية 

3,124

WVI–220,825

WHO% 20% 15.9النسبة المئوية للبلدان التي تنفذ تحقيقات أو دراسات وبائية مصليةتعلم، ابتكر وحّسن

عدد البلدان التي لديها خطط محددة التكلفة لتعزيز النظافة وغسل اليدين استعد وكن جاهًزا
استجابة لـكوفيد-19

UNICEF6049

نسبة دول خطة االستجابة اإلنسانية العالمية التي لديها برنامج وطني للوقاية 

من العدوى ومكافحتها بما يف ذلك معايير توفير المياه والصرف الصحي 

والنظافة وخدماتها األساسية العاملة يف جميع مرافق الرعاية الصحية

WHO% 100% 38

27مالحظة: ال يمكن تجميع المؤشرات التي ُتدرج عدة وكاالت، حيث أن األرقام خاصة بكل وكالة، وتختلف وحدات العد يف بعض المؤشرات من وكالة إىل أخرى وقد يكون هناك تداخل طفيف يف األرقام.
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تقرير أغسطس/ الهدفالمسؤولالمؤشرالهدف محدد
آب

منع وكبح ووقف انتقال 
العدوى

نسبة دول خطة االستجابة اإلنسانية العالمية التي لديها آلية تنسيق وظيفية 
متعددة القطاعات ومتعددة الشركاء للتأهب واالستجابة لكوفيد-19

WHO% 100% 98.4

عدد ونسبة البلدان التي لديها برامج لإلبالغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية 
لكوفيد-19

UNICEF6059

نسبة دول خطة االستجابة اإلنسانية العالمية التي لديها خطة تأهب واستجابة 
وطنية لكوفيد-19

WHO% 100% 98.4

مؤشرات المراقبة
األولوية االستراتيجية 2

تقرير أغسطس/ آبالهدفالمسؤولالمؤشرالهدف محدد

الحفاظ على قدرة 
األشخاص األكثر 

تعرًضا للوباء على تلبية 
احتياجاتهم من الغذاء 

باإلضافة إاىل االحتياجات 
األساسية األخرى، من 

خالل أنشطتهم اإلنتاجية 
والحصول على الحماية 
االجتماعية والمساعدة 

اإلنسانية

عدد األشخاص/األسر  األكثر تعرًضا/تأثًرا بكوفيد-19 الذين تلقوا دعم سبل 
المعيشة، على سبيل المثال التحويالت النقدية والمدخالت والمساعدة الفنية

FAO– 11,825,447 شخص
/2,039,284 أسرة 30

WVI–100,963 شخص

CARE–459,000 شخص

UNHCR809,970 2,467,400 شخص
شخص 31

UNICEF 1.3 مليون أسرة
معيشية

17,816 أسرة معيشية

UNDP0.8 مليون شخص2 مليون شخص

IOM432,188 شخص1,330,464 شخص

DRC–754,363 شخص

عدد األشخاص/األسر  األكثر تعرًضا/ تأثًرا بكوفيد-19 الذين يستفيدون من 
الحماية االجتماعية المتزايدة أو الموسعة

FAO– 510,556
أسرة 32

UNICEF 15.4 مليون أسرة
معيشية

 6,120,249
أسرة

UNDP2.4 مليون شخص4 مليون شخص

UNRWA 850,000 الجئ
فلسطيني

 914,251
الجئ فلسطيني33

UNHCR521,520 شخص640,00034 شخص

30 تمثل النساء حوايل 40 يف المائة من المستفيدين من مساعدات منظمة األغذية والزراعة لسبل المعيشة. التقدير على أساس متوسط تكوين األسرة يف مناطق التدخل. 

31 ال يشمل مؤشر سبل المعيشة لمفوضية األمم المتحدة لالجئين المساعدة النقدية. وُتبلغ المفوضية عن جميع المبالغ النقدية التي يتّم تسليمها بموجب مؤشر المساعدة لخطة االستجابة اإلنسانية العالمية ضمن األولوية 3 بدالً من توفير سبل 

المعيشة. ويتّم صرف معظم األموال النقدية )95 يف المائة( دون قيود مما يعطي الخيار لالجئين وغيرهم من األشخاص المعنيين بشأن أفضل السبل لتلبية احتياجاتهم الخاصة. 
32 يشمل ذلك دعم منظمة األغذية والزراعة للحكومات للتوسع الرأسي و/أو األفقي ألنظمة الحماية االجتماعية.
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33 البيانات من مارس/ آذار إىل يوليو/تموز 2020. 

34 قد يتغير هدف الحماية االجتماعية يف دورة اإلبالغ التالية بناًء على المشاورات مع الشركاء الحكوميين. 

كز األونروا الصحية يف خمسة ميادين عمليات. 35 خالل شهر يوليو/تموز 2020، قام 525،164 مريضاً بزيارة مرا

تقرير أغسطس/ آبالهدفالمسؤولالمؤشرالهدف محدد

ضمان االستمرارية 
وسالمة اإلصابة للخدمات 

األساسية بما يف ذلك 
الصحة والمياه والصرف 

الصحي والتغذية والمأوى 
والحماية والتعليم للفئات 

السكانية األكثر تعرًضا 
للوباء وتأثًرا به

عدد األشخاص )الفتيات والفتيان والنساء والرجال( الذين يتلقون خدمات 
الرعاية الصحية األساسية

IOM5,013,6961,759,610

UNHCR5,400,0003,212,760

UNICEF43,450,52425,652,905

UNRWA–35 525,164

عدد األشخاص الذين تّم الوصول إليهم بإمدادات وخدمات توفير المياه 
والصرف الصحي والنظافة الضرورية )بما يف ذلك مواد النظافة(

UNICEF61,816,91543,632,018

WVI–7,889,194

CARE–million 2.48

IOM18,602,29014,462,368

DRC–138,270

UNICEF178,336,63193,610,033عدد األطفال والشباب المدعومين بالتعلم عن بعد/يف المنزل

UNHCR1.2782,790 مليون

عدد األطفال والشباب يف األوضاع اإلنسانية وحاالت النزوح الطويل األمد 
المسجلين يف مستويات التعليم قبل االبتدايئ واالبتدايئ والثانوي

UNHCR––

UNRWA533,000 يشير الهدف إىل العام
الدراسي 2019/2020. 

أرقام التسجيل للعام 
الدراسي 2020/2021 

قيد اإلنهاء

عدد األشخاص )بما يف ذلك األطفال واآلباء ومقدمي الرعاية األولية( الذين يتم 
تزويدهم بخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي

UNICEF17,658,97412,352,248

UNHCR115,000203,000

IOM719,674225,550

عدد ونسبة البلدان التي يتم فيها تشغيل الحد األدىن من خدمات حماية الطفل 
أثناء أزمة كوفيد-19

UNICEF6058

عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهًرا الذين تّم حجزهم 
بالمستشفى للعالج من سوء التغذية الحاد بشكل شديد

UNICEF3,616,3401,267,864

UNHCR34,11720,440
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تقرير أغسطس/ آبالهدفالمسؤولالمؤشرالهدف محدد

عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهًرا الذين تّم حجزهم 
بالمستشفى للعالج من سوء التغذية الحاد بشكل معتدل

UNHCR63,08352,910

النساءUNFPAعدد النساء والفتيات اللوايت حصلن على الخدمات الجنسية واإلنجابية
الفتيات

9,668,443  امرأة 
4,858,349  فتاة

UNHCR375,000–

CARE–1.38 مليون

عدد ونسبة البلدان التي تّم فيها نشر رسائل فورية بشأن مخاطر العنف 
القائم على النوع االجتماعي وخدمات العنف القائم على النوع االجتماعي 

المتاحة يف جميع المناطق المستهدفة

UNFPA% 100 100( 49 49  من أصل
)%

UNICEF% 100–

CARE–26

عدد ونسبة البلدان التي تتّم فيها المحافظة على خدمات العنف القائم على 
النوع االجتماعي أو توسيعها استجابة لفيروس كوفيد-19

UNFPA 63 دولة يف خطة
االستجابة اإلنسانية 

العالمية/100%

48/49

UNHCR 63 دولة يف خطة
االستجابة اإلنسانية 

العالمية/100%

40 من أصل 52 
36 )77%(

6.7 مليون–UNHCRعدد األشخاص الذين حصلوا على خدمات الحماية

IOM1,252,949432,377

DRC–457,388

WVI–1,237,568

تأمين استمرارية 
سلسلة التوريد للسلع 

والخدمات األساسية 
مثل الغذاء، المدخالت 

اإلنتاجية والزراعية سريعة 
الزوال، الصحة الجنسية 

واإلنجابية، والمواد غير 
الغذائية

WFP% 90% 91عدد طلبات نقل البضائع التي تّم تلبيتها

WFP% 90% 97عدد طلبات حركة الركاب التي تّم تلبيتها

العدد والنسبة المئوية للبلدان التي طلبت شحنات من مجموعات الصحة 
اإلنجابية وغيرها من المستحضرات الصيدالنية واألجهزة الطبية واإلمدادات 

لتنفيذ خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية المنقذة للحياة التي تّم شحنها منذ 
1مارس/ آذار 2020

UNFPA% 100 33/41 وصلت
شحنتهم و29/33 

وزعت اإلمدادات على 
الشركاء المنفذين

36 تركز البيانات على الوصول إىل خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي الموسعة/المستمرة من ِقبل األشخاص الذين تعنى بهم مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين.
30
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مؤشرات المراقبة
األولوية االستراتيجية 3

تقرير أغسطس/ آبالهدفالمسؤولالمؤشرالهدف محدد

الدعوة والتأكد من أن 
الالجئين والمهاجرين 

والنازحين داخلًيا 
واألشخاص المعنيين 

ومجموعات السكان 
المضيفة المعرضين 

بشكل خاص للوباء يتلقون 
مساعدة كوفيد-19 

عدد الالجئين والنازحين داخلًيا والمهاجرين المعرضين بشكل خاص للوباء 
والذين يتلقون مساعدة كوفيد-19 

IOM21,671,99618,018,281 شخص

UNHCR27.3 مليون شخص 6737 مليون شخص

DRC–2.3 مليون شخص

منع وتوقع ومعالجة 
مخاطر العنف والتمييز 

والتهميش وكراهية 
األجانب تجاه الالجئين 
والمهاجرين والنازحين 

داخلًيا واألشخاص 
المعنيين من خالل تعزيز 

الوعي والفهم لوباء 
كوفيد-19 على مستوى 

المجتمع

عدد ونسبة البلدان التي يتّم فيها الوصول إىل المناطق التي يسكنها الالجئون 
والنازحون والمهاجرون والمجتمعات المضيفة من خالل الحمالت اإلعالمية 

حول مخاطر جائحة كوفيد-19

IOM6049

UNFPA% 10034/34

UNHCR% 100 71 % )أفادت بذلك
39 دولة من أصل 55(

UNICEF–5

DRC– تّم دمج رسائل فورية
بشأن كوفيد-19 

ومعلومات عن المخاطر 
يف معظم العمليات يف 
إطار CCMS بينما تبلغ 

إحصاءات المشاركة 
المجتمعية فقط حوايل 

660.000 شخص يف 
13 دولة

نسبة البلدان التي يسكنها نازحون والجئون ومهاجرون التي لديها آليات تقييم 
وشكاوى عاملة

UNHCR% 100 100 % )أفادت بذلك
60 دولة من أصل 60(

UNRWA الجئو فلسطين
يف جميع ميادين 

العمليات الخمسة

5 ميادين للعمليات

كثر من 3 ماليين فرد تلقوا مساعدات نقدية  37 تلقى ما يقرب من 27.3 مليون الجئ ومشرد داخلًيا مساعدة لكوفيد-19، بما يف ذلك الوصول إىل خدمات الحماية والمأوى والصحة والتغذية والتعليم ودعم سبل المعيشة. ويشمل هذا الرقم أ

وعينية ومساعدات أخرى.
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2020 أغسطس/آب   31  : لمية لعا ا نية  إلنسا ا بة  االستجا لخطة  مرحلي  ير  تقر االستجابة   خطة 
العالمية اإلنسانية 

لكوفيد-19 

المسئول
WFP: برنامج األغذية العالمي

WHO: منظمة الصحة العالمية
UNICEF: منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(

UNHCR: مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين
UNDP: برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ

UNFPA: صندوق األمم المتحدة للسكان
FAO: منظمة األغذية والزراعة )الفاو(

IOM: المنظمة الدولية للهجرة
UN-HABITAT: برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

DRC: المجلس الدنماركي لالجئين
WVI: منظمة الرؤية العالمية

CARE: منظمة كير لإلغاثة
UNESCO: اليونسكو



“ال يمكن أن يكون هذا العمل كالمعتاد. هناك حاجة إلى 
تدابير استثنائية لمعالجة المشكلة االستثنائية التي 

نواجهها.”

مارك لوكوك
وكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة 

في حاالت الطوارئ، األمم المتحدة


