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كوفيد-19 والمشهد اإلنساني

لم يكن عام 2020 عاًما عاديًا، حيث اضطر العالم بأسره إىل مكافحة جائحة عالمية 
يف خضم أزمات إنسانية مستمرة، ولم يزد فقط الصراع والعنف من تفاقمها، ولكن 
كبر اجتياح للجراد خالل جيل  أيًضا كانت آلثار التغير المناخي دورٌ يف ذلك، مثل أ
واحد. ففي أقل من عام واحد )مارس/ آذار - ديسمبر/ كانون األول 2020(، ُسجِّلت 
ويف  وفاة.  حالة  مليون  و1.8  كوفيد-19،  بـعدوى  إصابة  حالة  مليون   82 من  كثر  أ
ذلك اإلطار الزمني، ُسّجلت نسبة 30 بالمائة من حاالت اإلصابة بـعدوى كوفيد-19 
الدول  يف  لكوفيد-19  العالمية  النسبة  إجمايل  من  الوفاة  حاالت  من  بالمائة  و39 

المشمولة بخطة االستجابة اإلنسانية العالمية.

يف  خاصة  بصورة  خطيرة  للوباء  الثانوية  اآلثار  كانت  كوفيد-19،  عن  الناجمة  المباشرة  الصحية  اآلثار  جانب  إىل 
السياقات اإلنسانية، ولألسف زادت القيود المفروضة على السفر والتنقل - نفسها التي تهدف إىل احتواء الوباء 
- من تفاقمها. أدى حدوث انقطاعات يف سلسلة اإلمداد، والقيود المفروضة على التنقل عن طريق إغالق الحدود 
كثر من  واإلغالق الشامل، وتقلبات السوق إىل زيادة كبيرة يف انعدام األمن الغذايئ، وبحلول نهاية عام 2020، عاىن أ
270 مليون شخص حول العالم من انعدام األمن الغذايئ الحاد. وازداد العنف القائم على النوع االجتماعي بدرجة 
واألماكن  المدارس  وإغالق  للمعلومات،  الوصول  إمكانية  وفقدان  اإلحالة  فقدان مسارات  ذلك  كبيرة، وساهم يف 
اآلمنة، والعزل اليومي للنساء والفتيات أثناء عمليات اإلغالق الشاملة. وقد سجلت بعض الدول زيادة بنسبة 700 
بالمائة يف عدد المكالمات الصادرة للخطوط الساخنة المخصصة لحاالت العنف القائم على النوع االجتماعي خالل 
الفئة األكثر  الجائحة يف زيادة إساءة معاملة كبار السن وإهمالهم، وهم  الجائحة، وتسببت تلك  األشهر األوىل من 

عرضًة لخطر الوفاة بسبب كوفيد-19.

األقل  على  واحدة  حملة  تأجيل  جرى   ،2020 عام  نهاية  فبحلول  األساسية:  الصحية  الخدمات  أيًضا  تأثرت  كما 
االستجابة  بخطة  المشمولة  الدول  من  دولة   35 يف  منها  الوقاية  يمكن  التي  األمراض  ضد  الجماعي  للتحصين 
اإلنسانية العالمية )56 بالمائة من الدول البالغ عددها 63( بسبب فيروس كوفيد-19. 1 كما أدى تعطل الخدمات 
إضايف  طفل  مليون   7 من  يقرب  ما  مخلفًة  األساسية  التغذية  لخدمات  العالمية  التغطية  انخفاض  إىل  الصحية 
المبكر  للتدخل  المدارس يف فقدان فرص هامة  الحاد، وتسبب إغالق  التغذية  المعاناة من سوء  معرضين لخطر 
االنكماش  حاالت  ونتج عن  التغذية.  وبرامج  االجتماعي  النفسي  والدعم  النفسية  والصحة  بالحماية  يتعلق  فيما 
الثاين  يناير/كانون  1998، ويف  المدقع عالمًيا ألول مرة منذ عام  الفقر  زيادة يف معدالت  العالم  االقتصادي حول 
2021، أشارت التقديرات إىل أن ما يتراوح بين 119 إىل 124 مليون شخص قد وقعوا تحت خط الفقر المدقع 
خالل عام 2020 بسبب كوفيد-19، مع زيادة إضافية تتراوح بين 24 إىل 39 مليون شخص خالل عام 2021، ومن 

المحتمل أن يرتفع عدد األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع إىل ما بين 143 إىل 163 مليون شخص. 2 

خطة االستجابة اإلنسانية العالمية لكوفيد-19
اإلنسانية  االستجابة  خطة  المتحدة  األمم  أطلقت  كوفيد-19،  لتفشي  استجابًة 
المباشرة  اإلنسانية  للعواقب  للتصدي  مارس/آذار   25 يف  لكوفيد-19  العالمية 
الجائحة  العالمية  الصحة  منظمة  إعالن  من  فقط  أسبوعين  بعد  هذا  وكان  للوباء، 
اللجنة  به  قامت  مشترًكا  جهًدا  ُيعد  الذي  البرنامج،  هذا  كان  عالمًيا.  وباًء  بصفتها 
اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  بتنسيقه مكتب  وقام  الوكاالت  بين  المشتركة  الدائمة 
هو أول نداء عالمي موجه إىل المجتمع اإلنساين بشأن أحداث محّددة، وأظهر مدى 
السرعة التي يمكن أن يجتمع بها المجتمع الدويل للتصدي لحالة طارئة بدون حدود. 
المجتمع  سارع  المحدودة،  والمعلومات  السوء  شديدة  الظروف  من  الرغم  وعلى 
اإلنساين إىل تحديد االستجابات وتطويرها لمعالجة األثر المدمر على الفئات األكثر 
ضعًفا من السكان والناجم عن حاالت اإلغالق والقيود المفروضة على التنقل، بما 
يشمل تزايد حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي، والصحة النفسية، وعرقلة 
اإلنسانية  االستجابة  خطة  وساهمت  العيش،  وُسبل  الحيوية  الصحية  الخدمات 
العالمية يف أن تأيت احتياجات الفئات األكثر ضعًفا من السكان يف مقدمة أولويات 

االستجابة لكوفيد-19.

وجهت الخطة غير المسبوقة نداًء لجمع مبلغ 2 مليار دوالر لالستجابة لالحتياجات العاجلة يف 54 دولة. نظًرا للتطور 
تواجه  التي  والتحديات  المطلوبة  واالستجابة  الميدانية  لالحتياجات  الكامل  النطاق  والكشف عن  للوضع  السريع 
وصول المساعدات )بما يشمل ارتفاع تكلفة اللوازم الصحية األساسية والنقل الجوي والبحري(؛ جرى تنقيح خطة 
االستجابة اإلنسانية العالمية خالل شهري مايو/أيار ويوليو/تموز لتشمل 63 دولة وأصبح المبلغ المطلوب 9.5 

كوفيد-19 والمشهد اإلنساين

لمحة عامة عن الوضع المايل

التمويل المرن وغير المخصص

الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ والصناديق 
القطرية المشتركة

اإلنجازات والتقدم المحقق
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الوفيات المؤكدة الحاالت المؤكدة النداءات المتضمنة في خطة االستجابة اإلنسانية العالمية 3
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عدد الحاالت الجديدة )من 1 اىل 15 فبراير/شباط 
2021( يف بلدان خطة االستجابة اإلنسانية العالمية

covid19.who.int . .المصدر: منظمة الصحة العالمية

التمويل المقدم لخطة االستجابة  التقارير أن  2021. وأفادت  15 فبراير/شباط  مليار دوالر. يف 
العالمية  اإلنسانية  االستجابة  خطة  وقدمت  دوالر،  مليار   3.73 إىل  وصل  العالمية  اإلنسانية 
المنظمات  وبعض  الوكاالت  معظم  سعت  التي  التقدم  مؤشرات  تتضمن  عالمية  خطة  أيًضا 
مجتمع  يف  نوعها  من  األوىل  وهي  شهر،  كل  لها  استناًدا  تقارير  لتقديم  جاهدًة  الحكومية  غير 
العمل اإلنساين العالمي. بينما من الممكن إدخال تحسينات يف المستقبل على عملية جمع 
المناسب  الوقت  ومتسًقا ويف  عالمًيا  الشهرية جهدا  التقارير  التقارير، قدمت  وتقديم  البيانات 

إلبراز اإلنجازات الجماعية.

وعلى الرغم من الصدمات األولية التي أصابت سلسلة اإلمدادات والتحديات التي نشأت عن 
القيود المفروضة على التنقل، إال أن العاملون يف مجال العمل اإلنساين تكيفوا مع ذلك بسرعة، 
المعونة  تقديم  يف  واالستمرار  الجائحة،  أشهر  خالل  العمليات  نطاق  توسيع  من  مكنهم  مما 
للفئات األكثر ضعًفا من السكان. حتى يف ظل التمويل المحدود، كان توسيع نطاق العمليات 
ممكًنا بسبب الضخ األويل السريع للتمويل المرن، وإدخال نُهج مبتكرة لتقديم المعونة، واعتماد 
عملية ديناميكية لتحديد األولويات والتي سلطت الضوء على االحتياجات الفورية للفئات األكثر 
ضعًفا من السكان. وعلى سبيل المثال، قامت منظمات العمل اإلنساين يف جمهورية أفريقيا 
وتجميع  الحاالت،  لعزل  مناطق  وإنشاء  داخلًيا،  النازحين  مخيمات  تنظيم  بإعادة  الوسطي 
المساعدة  لتقديم  المخيمات؛  داخل  ُمحددة  مناطق  يف  مصابة  حاالت  لديها  التي  العائالت 
المُحددة والمتخصصة. ويف الصومال، أطلق برنامج األغذية العالمي متجًرا إلكترونًيا لخدمات 
أفغانستان،  ويف  لكوفيد-19.  االستجابة  يف  رئيسًيا  عنصًرا  أصبح  والذي  للمنازل  التوصيل 
العمل  ومجموعة  العالمي  األغذية  وبرنامج  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  من  كٌل  عمل 

للمساعدات  تكميلي  برنامج وطني  الدويل على وضع  البنك  القسائم مع  بمساعدات  المعنية 
العمل اإلنساين بدعٍم  الحاالت غير المشمولة يف  الوصول إىل عدد  الغذائية يهدف إىل  النقدية/ 
األمم  بمنظمة  الخاصة  اللقاحات  انخفضت شحنات  كوفيد-19.  تأثير  بسبب  األمان  من شبكة 
المتحدة للطفولة )اليونيسف( إىل النصف يف الفترة بين مارس/آذار ومايو/أيار، ولكنها عادت إىل 

المستويات التي كانت عليها قبل كوفيد-19 بحلول يونيو/حزيران ويوليو/تموز.

اإلنسانية  الُمقدمة من خالل خطة االستجابة  المساعدة  البارزة يف مجال  النقاط  تتضمن بعض 
87 بالمائة من الدول المشمولة بخطة االستجابة  الوقاية الشخصية يف  العالمية توفير معدات 
النوع  على  القائم  العنف  منع  رسائل  وتوجيه  دولة(،   63 أصل  من   55( العالمية  اإلنسانية 
االجتماعي للتصدي للتصاعد الكبير يف العنف القائم على النوع االجتماعي يف 100 بالمائة من 
الدول المشمولة بخطة االستجابة اإلنسانية العالمية، وتوفير التعلم عن بعد لحوايل 129 مليون 
طفل يف 60 دولة من الدول المشمولة بخطة االستجابة اإلنسانية العالمية الذين استفادوا من 
التعليم االفتراضي أو التعليم المنزيل، والخدمات الصحية األساسية لحوايل 57 مليون شخص 
إىل  اإلشارة  المهم  ومن  العالمية.  اإلنسانية  االستجابة  بخطة  المشمولة  الدول  من  دولة   60 يف 
الخدمات  وإنشاء  لتصميم  أساسية  ضرورة  كان  العالمية  اإلنسانية  االستجابة  خطة  تمويل  أن 
العمل اإلنساين والبضائع والتغلب  العاملين يف مجال  العالمية غير المسبوقة لنقل  المشتركة 
على القيود المفروض على السفر. قام نظام الخدمات المشتركة – وهو األول من نوعه – بدوًرا 
الخدمات، كما أظهر  الحكومية من استئناف  المتحدة والمنظمات غير  محوريًا يف تمكين األمم 
المرونة وسرعة التدخل الالزمة لتوسيع نطاق المساعدات مع استئناف السفر الجوي التجاري. 
قام برنامج األغذية العالمي خالل الفترة بين مارس/ آذار ويناير/ كانون الثاين 2021 عن طريق 

1. ُيعد هذا تحسًنا منذ يونيو/ حزيران 2020، عندما تأثرت حملة واحدة على األقل للتحصين الجماعي يف 70 بالمائة من الدول المشمولة ضمن خطة االستجابة اإلنسانية العالمية.

 www.worldbank.org - 2021 2. أحدث التقديرات ألثر كوفيد-19 على معدالت الفقر على مستوى العالم: نظرة عامة على 2020 والتوقعات بالنسبة لعام

3. الدول التي لديها خطة استجابة إنسانية: أفغانستان بوركينا فاسو وبوروندي والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وهايتي والعراق وليبيا ومايل وميانمار والنيجر ونيجيريا واألراضي 
الفلسطينية المحتلة والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وأوكرانيا وفنزويال واليمن وزيمبابوي. الدول التي لديها خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين: أنغوال وبوروندي والكاميرون وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر 

والعراق واألردن وكينيا والنيجر ونيجيريا ولبنان وجمهورية الكونغو ورواندا وجنوب السودان وأوغندا وتنزانيا وتركيا وزامبيا. الدول التي لديها خطة االستجابة للمهاجرين والالجئين من فنزويال: األرجنتين وأروبا وبوليفيا والبرازيل وشيلي 
وكولومبيا وكوستاريكا وكوراساو وجمهورية الدومينيكان واإلكوادور وغيانا والمكسيك وبنما وباراغواي وبيرو وترينيداد وتوباغو وأوروغواي. الدول التي لديها خطة االستجابة اإلقليمية للمهاجرين للقرن األفريقي واليمن: جيبويت. نداءات 

أخرى: بنغالديش. الدول التي لديها خطط تتعلق بكوفيد-19: بنين وكولومبيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وإيران وليبيريا ولبنان وموزمبيق وباكستان والفلبين وسيراليون وتوغو. الدول التي لديها خطط مشتركة بين القطاعات 
تتعلق بكوفيد-19: بنغالديش وجيبويت واإلكوادور واألردن وكينيا وجمهورية الكونغو وتنزانيا وأوغندا وزامبيا.

4. لمزيد من التفاصيل؛ ُيرجى الرجوع إىل قسم اإلنجازات والتقدم المحقق.

منها:
خطط االستجابة اإلنسانية،  25 

خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين  4
خطة االستجابة اإلقليمية للمهاجرين والالجئين  2

أخرى  21
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اإلنساين  العمل  مجال  يف  موظف   28000 من  يقرب  ما  بنقل  العالمية  المشتركة  الخدمات 
وخدمات الرعاية الصحية من 426 منظمة. 4 

جرى تنفيذ خطة االستجابة اإلنسانية العالمية بين شهري مارس/ آذار وديسمبر/ كانون األول، 
إىل جانب إدماج االستجابة لكوفيد-19 يف اللمحات العامة عن االحتياجات اإلنسانية "العادية" 
والخطط المنسقة المشتركة بين الوكاالت لعام 2021. يف حين أن بعض االستجابات المحددة 
للوباء قد تظل ضرورية يف سياقات معينة، إال أن يف أغلب الحاالت يمثل كوفيد-19 أحد أهم 
إىل  لكوفيد-19  المشتركة  اآلثار  البرامج  اإلنسانية، وستعكس  االحتياجات  المؤثرة يف  العوامل 
جانب الصدمات األخرى. عملت الفرق الُقطرية على مواءمة االستجابة اإلنسانية مع االستجابات 
بين  الجمع  تم  الدمج،  لهذا  نتيجًة  التنمية.  مع شركاء  وخاصًة  للوباء،  لها  المخطط  أو  الجارية 
االحتياجات اإلنسانية المتعلقة وغير المتعلقة بكوفيد-19 واالستجابات الخطط لها والمتطلبات 

المالية يف اللمحة العامة عن العمل اإلنساين العالمي لعام 2021. 

إنسانية  استجابة  وجود  ضرورة  الجائحة  وأثبتت  مسبوقة،  غير  أزمة  كوفيد-19  جائحة  كانت 
تسليط  تم  اليقين.  عدم  درجة  فيها  ترتفع  التي  الفترات  يف  وخاصًة  بالمرونة،  يتسما  وتمويل 
كثر جدوى إلشراك المنظمات غير  الضوء مرة أخرى على الحاجة إىل االستمرار يف إيجاد طرق أ
الحكومية الوطنية والمحلية منذ البداية ولضمان حصولها على ما يكفي من الدعم والتمويل. 
سيقوم فريق التقييم اإلنساين المشترك بين الوكاالت بتقييم االستجابة اإلنسانية لكوفيد-19 
واجه  حال  والتوصيات يف  المستفادة  الدروس  من  المزيد  بتحديد  وسيقوم   ،2021 عام  خالل 

المجتمع الدويل حالة طارئة عالمية أخرى.

التوقعات لعام 2021
ومن  المستقبل،  يف  كوفيد-19  وأثر  بانتشار  تماًما  التنبؤ  يمكن  ال 
المؤكد أنه سيستمر يف إحداث أثر كبير خالل عام 2021، وخاصًة مع 
اللقاحات  من  للعديد  القياسي  التطور  ُيعد  جديدة.  متغيرات  ظهور 
الفعالة والمعتمدة والتعجيل بتعميم جرعات اللقاح يف العديد من 
الرغم  األمام، وعلى  إيجابية إىل  المرتفع خطوات  الدخل  الدول ذات 
من ذلك، لن يحدث تغيير ملموس يف مسار الوباء خالل النصف األول 

من 2021، ال سيما يف السياقات اإلنسانية. 

مع قرب نهاية 2020 ويف بداية 2021، زاد تفشي الوباء بسرعة مع ظهور حاالت إصابة يومية 
األميركتين ودول  أنحاء  المسجلة يف معظم  القياسية  األرقام  ووفيات متجاوزة بصورة متكررة 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأوروبا، واستغرق األمر ما يقرب من خمسة أشهر للوصول إىل 
أول 500,000 حالة يف إفريقيا، ولكن بحلول نهاية عام 2020، استغرق األمر 48 يوًما فقط لتأكيد 
نصف مليون حالة إصابة إضافية. قامت العديد من الحكومات بإعادة فرض اإلغالق الشامل 
ووقفها يف  فرضها  المرجح  من  والتي  والمحلي،  الوطني  الصعيدين  على  السفر  على  والقيود 
المستقبل القريب تبعا لمستويات انتقال العدوى يف المجتمع المحلي وبدء استخدام اللقاحات 
والبدائل الجديدة. إذا سارت األمور بشكل جيد؛ ربما تكون العديد الدول ذات الدخل المرتفع 
قد قامت بتلقيح نسبة كبيرة من سكانها بحلول نهاية العام أو قبل ذلك، ومع ذلك، نظًرا لشراء 
التغطية  ستظل  والمستقبلية،  الحالية  اللقاحات  إمدادات  معظم  المرتفع  الدخل  ذات  الدول 
الكافية باللقاحات إمكانية بعيدة المنال بالنسبة للدول ذات الدخل المنخفض حيث ستضطر 
الفئات الضعيفة من السكان إىل االنتظار ألشهر عديدة أو حتى سنوات قبل الحصول على تلك 
اللقاحات. ُتعد مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19 ومرفق إتاحة لقاحات كوفيد-19 
على الصعيد العالمي )كوفاكس( أداتين أساسيتين لتعزيز الوصول العادل والمنصف للقاحات 
وخدمات التشخيص والعالج، وتطلًعا للُمستقبل، سيكون الدعم القوي لهذه اآلليات، بما يشمل 
الدول  على  يتعين  أساسًيا.  أمًرا  كوفاكس،  خالل  من  اللقاحات  من  الفائضة  الجرعات  توجيه 
داخل  للخطر  المعرضة  السكانية  الفئات  جميع  إدراج  عن  بمسئوليتها  تفي  أن  أيًضا  األعضاء 
داخلًيا  والنازحين  والمهاجرين  الالجئين  يشمل  وذلك  للقاحات،  الوطنية  خططها  يف  أراضيهم 
التابعة  غير  المسلحة  الجماعات  عليها  تسيطر  التي  المناطق  يف  يعيشون  الذين  واألشخاص 
للدولة. سيكون من المهم أيًضا ضمان أن أي عملية لنشر لقاح كوفيد-19 لن يحوِّل الموارد 
المالية أو البشرية ال بعيًدا عن عمليات التحصين المعتادة التي ال تزال معلقة او ملغاة يف عديد 

من السياقات اإلنسانية. 

سيكون لآلثار االقتصادية على الوباء وقًعا محسوًسا بوجه خاص يف الدول ذات الدخل المنخفض 
والمتوسط، حيث بلغت الديون بالفعل مستويات قياسية عالية قبل الجائحة، وتستمر األزمة يف 
دفعها لمستويات أعلى. ُتضيف هذه الجائح إىل فقات الحكومة، حيث تسعى الدول ذات الدخل 
المنخفض إىل التخفيف من اآلثار الصحية واالقتصادية لألزمة، يف حين تنخفض اإليرادات بسبب 
انخفاض النمو والتجارة وتزداد أعباء الديون، ومن التوقع أن تخسر العديد من الدول مكاسب 
االقتصادي  االنتعاش  يكون معدل  أن  المتوقع  الفرد،5  ومن  كثر من دخل  أ أو  الزمن  عقد من 
العالمي بطيًئا؛ مما يضع ضغوًطا على المانحين أثناء تعاملهم مع أزماتهم على الصعيد الوطني. 

تعتمد االستجابة لكوفيد-19 لعام 2021 على الثقافة المتنامية للتعاون بين الجهات الفاعلة يف 
مجال العمل اإلنساين ومجال التنمية. تعاون المنسقون المقيمون ومنسقو الشؤون اإلنسانية 
التحليل  قام  لـكوفيد-19.  األجل  وطويلة  الفورية  لآلثار  مشترك  تفاهم  إليجاد  الُقطرية  والفرق 
أفغانستان وبوركينا فاسو وتشاد والكاميرون والصومال من  المثال يف  المشترك، على سبيل 
بين دول أخرى، بفحص العوامل المحركة لنشأة االحتياجات عبر القطاعات اإلنسانية واإلنمائية. 
واالقتصادي  االجتماعي  األثر  من  للحد  تهدف  التي   - االستجابة  وخطط  التقييمات  تتضمن 
كثر انتظاًما - المؤسسات المالية الدولية، وتستكمل الجهود المبذولة لتحقيق  للوباء على نحٍو أ
االستجابة اإلنسانية. يوجد 23 دولة من بين 53 دولة مشمولة ضمن اللمحة العامة عن العمل 

اإلنساين العالمي لعام 2021 لديها خطة اقتصادية اجتماعية قيد التنفيذ لعام 2021. 

اإلنسانية؛  السياقات  والوفيات يف  بانتقال كوفيد-19  يتعلق  أدلة ملموسة فيما  تتوافر  ما  نادًرا 
مما يجعل وضع التوقعات أمًرا صعًبا. ُتشير الدراسات يف سوريا واليمن والسودان إىل االستهانة 
بصورة كبيرة بحاالت اإلصابة والوفيات، ومن المتوقع أن تستمر الصورة الغامضة، حيث من غير 
التقارير واالختبارات يف السياقات اإلنسانية بصورة كبيرة، بل  المرجح أن تتحسن عملية تقديم 
وقد تتدهور يف بعض األماكن خالل عام 2021. وما يزيد األمر سوًءا هو استمرار الصراع والنزوح 

وآثار تغير المناخ دون هوادة؛ مما يجعل االستجابة اإلنسانية القابلة للتكيف أمًرا ضروريًا.6 

5. التوقعات االقتصادية العالمية للبنك الدويل. 

6. لالطالع على نظرة شاملة بشأن االتجاهات العالمية وكيفية تأثيرها على المشهد اإلنساين؛ ُيرجى الرجوع إىل اللمحة العامة عن العمل اإلنساين العالمي لعام 2021. 

االستجابة  خطة 
العالمية اإلنسانية 

كوفيد-19
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39%3.73 مليار9.50مليار

كان تمويل اإلجراءات المنسقة العالمية المشتركة بين الوكاالت يف 
إطار االستجابة للوباء أقل بكثير من المبلغ المطلوب )9.5 مليار دوالر( 
المنصوص عليه يف خطة االستجابة اإلنسانية العالمية. اعتباًرا من 15 
فبراير، بلغت قيمة بلغ تمويل خطة االستجابة اإلنسانية العالمية، بما 
يشمل االحتياجات المالية لثالثة وستين )63( دولة 3.73 مليار دوالر، 

أو 39 بالمائة من المتطلبات.

يوحي  مما  الثاين،  تشرين  نوفمبر/  بداية  يف  مسجاًل  كان  ا  عمَّ طفيفة  زيادة  الرقم  هذا  يمثل 
بمحدودية التمويل الجديد المخصص لكوفيد-19 حتى نهاية العام. ويف المقابل، بلغت التغطية 
المخصصة للمحة العامة عن العمل اإلنساين العالمي لعام 2020 التي تضمنت خطة االستجابة 
اإلنسانية  االستجابة  لخطة  المخصص  التمويل  ويبلغ  بالمائة،   48 نسبة  العالمية  اإلنسانية 
العالمية 20 بالمائة من إجمايل التمويل المخصص للمحة العامة عن العمل اإلنساين العالمي 

لعام 2020. 

على الرغم من المبلغ الكبير المخصص للتمويل والُمقدم بواسطة المانحين يف بداية الجائحة 
وهذا  دوالر،  مليار   5.77 يبلغ  تلبيتها  تتم  لم  التي  المتطلبات  أن حجم  إال  األزمة،  فترة  وطوال 
مبلغ هائل. كان من الممكن أن يساعد التمويل اإلضايف يف سد الفجوات يف الخدمات الصحية 
األولية وتوفير المزيد من فرص التعلم عن بُعد لألطفال المستضعفين وتوسيع نطاق أنشطة 
التخفيف من العنف القائم على النوع االجتماعي والوقاية منه واالستجابة له، وكان يمكن أن 
يعني أيضا المزيد من الدعم لُسبل العيش للتخفيف من بعض اآلثار االقتصادية الثانوية لألزمة، 

كثر حدة وانتشاًرا.  ال سيما وأن عمليات اإلغالق أصبحت أ

كما أُشير إىل ذلك يف التقارير المرحلية السابقة لخطة االستجابة اإلنسانية العالمية، فإن التغطية 
التمويلية تتفاوت على نطاق واسع حسب الدولة، حيث جرى تمويل 15 من أصل 51 خطة/ 
حالة خاصة بكوفيد-19 بنسبة أعلى من 50 بالمائة )مقارنة بنسبة 13 بالمائة يف نوفمبر وفقط 
الخاصة  لكوفيد-19  االستجابة  بالمائة يف سبتمبر(، ويجري تمويل ستة وثالثين من خطط   4
بالدولة/ الحالة بتمويل أقل من المتوسط المخصص لخطة االستجابة اإلنسانية العالمية البالغ 

48 بالمائة. 

الدول  من  دولة   25 بكوفيد-19يف  المتعلقة  وغير  المتعلقة  المتطلبات  تحليل  يكشف 
المشمولة ضمن خطة االستجابة اإلنسانية أن بعض الخطط تلقت مستويات مماثلة من الدعم 
لـكوفيد-19 وإجمايل المتطلبات اإلنسانية )اللمحة العامة عن العمل اإلنساين العالمي(، يف حين 
توجد تفاوتات كبيرة بالنسبة للخطط األخرى )انظر الجدول يف الصفحة 6(. على سبيل المثال، 
اإلنسانية  االستجابة  خطط  من  أفضل  بصورة  كوفيد-19  خطط  تمويل  جرى  دول،  تسعة  يف 

الشاملة )الكاميرون وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومايل والنيجر واألراضي الفلسطينية 
المحتلة وأوكرانيا وفنزويال واليمن(. وعلى العكس من ذلك، فإن أبرز األمثلة على نقص تمويل 
االستجابة لكوفيد-19 مقارنًة بخطة االستجابة اإلنسانية الشاملة هي بوروندي وإثيوبيا وهايتي 

والعراق ونيجيريا والصومال وجنوب السودان.

باإلضافة إىل مبلغ 3.73 مليار دوالر المعلن عنه لخطة االستجابة اإلنسانية العالمية، جرى اإلعالن 
الدعم  لكوفيد-19لتقديم  لالستجابة  اإلنساين  العمل  تمويل  من  أخرى  دوالر  مليار   2.86 عن 
الثنايئ مباشرة إىل الحكومات، والتمويل لحركة الصليب األحمر/ الهالل األحمر، والتمويل لوكاالت 
األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من أجل الدول غير المشمولة ضمن خطة االستجابة 
الصحة  لمنظمة  التابعة  واالستجابة  للتأهب  االستراتيجية  الخطة  وتمويل  العالمية،  اإلنسانية 
العالمية، الصندوق االحتياطي للطوارئ، واألنشطة األخرى التي توفر تغطية للدول غير المحددة 
يف خطة االستجابة اإلنسانية العالمية. تم توفير بعض هذا التمويل بمرونة للمنظمات، ويمكن 
تسجيله يف النهاية وفًقا لمتطلبات خطة االستجابة اإلنسانية العالمية حيث يتم استالم التقارير 

النهائية يف نهاية الربع األول من عام 2021. 

التالية، ال يزال هناك تفاوت بين المناطق من حيث التمويل الالزم  كما هو موضح يف الصفحة 
لمتطلبات خطة االستجابة اإلنسانية العالمية، كما ُذِكَر سابًقا. وكان العجز األشد خطورة بحلول 
نهاية العام يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث بلغت نسبة التغطية 23 بالمائة فقط 
يف المتوسط، وكانت التغطية يف جنوب وشرق أفريقيا )27 بالمائة(، وهي أيضا أقل من المتوسط  

العالمي لخطة االستجابة اإلنسانية العالمية البالغ 39 بالمائة. 

6.60 مليار
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471.3 مليون

38.9 مليون

225.8 مليون

1.00 مليار

649.1 مليون

587.0 مليون

االحتياجات والتمويل حسب المنطقة )دول خطة االستجابة اإلنسانية العالمية(

متطلبات تمويل خطة االستجابة 
إجمالي تمويل العمل اإلنساني لالستجابة لكوفيد-19)بالدوالر األمريكي(التغطيةالتمويل )بالدوالر األمريكي(اإلنسانية العالمية  )بالدوالر األمريكي(

تمويل خطة االستجابة اإلنسانية العالمية
متطلبات خطة االستجابة اإلنسانية العالمية

نحو خطة االستجابة اإلنسانية العالميةبالمليار دوالر أمريكي
خارج خطة االستجابة اإلنسانية العالمية

بالمليار دوالر أمريكي

منها:
ضمن نطاق خطة االستجابة اإلنسانية العالمية  3.73 مليار
خارج نطاق خطة االستجابة اإلنسانية العالمية،  2.87 مليار

خطة االستجابة اإلنسانية العالمية
يوليو/تموز 10.31

خطة االستجابة 
اإلنسانية العالمية

ار 6.71 مايو/َأيَّ

خطة االستجابة 
اإلنسانية العالمية

مارس/آَذار 2.01

سبتمبر/ايلولأغسطس/آبيونيو/َحزِيرَانإبريل/نَْيَسان وزمايو/أَيَّارمارس/آَذار سبتمبر/ايلولأغسطس/آبيونيو/َحزِيرَانإبريل/نَْيَسانيوليو/تَمُّ وزمايو/أَيَّارمارس/آَذار يوليو/تَمُّ

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

متطلبات
خطة االستجابة اإلنسانية 

التغطيةالتمويلالعالمية المنطقة

آسيا والمحيط الهادي

أوروبا الشرقية

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
الشرق األوسط وشمال أفريقيا

جنوب وشرق أفريقيا
غرب ووسط أفريقيا

1.15 مليار

46.9 مليون

1.00 مليار

2.25 مليار

2.45 مليار

1.46 مليار

fts.unocha.org .المصدر: خدمة التتبع المايل، أوتشا
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267.6 مليون
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–
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–
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أفغانستان

بوركينا فاسو

بوروندي

الكاميرون

جمهورية أفريقيا الوسطى

تشاد

جمهورية الكونغو الديمقراطية

إثيوبيا

هاييتي

العراق

ليبيا

مايل

ميانمار

النيجر

نيجيريا

األراضي الفلسطينية المحتلة

الصومال

جنوب السودان

السودان

سوريا

أوكرانيا

فنزويال

اليمن

زيمبابوي

بوروندي الخطة اإلقليمية

جمهورية الكونغو الديمقراطية الخطة اإلقليمية

نيجيريا الخطة اإلقليمية

جنوب السودان الخطة اإلقليمية

سوريا الخطة اإلقليمية

القرن األفريقي واليمن

فنزويال الخطة اإلقليمية

أزمة الروهينجا

HRPRRPRMRP خطة االستجابة للمهاجرينخطة االستجابة اإلنسانية خطة االستجابة المشتركةخطة االستجابة اإلقليمية لالجئين والمهاجرينخطة االستجابة اإلقليمية لالجئين JRP

النداء اإلنساني المشترك بين الوكاالت
متطلبات خطة االستجابة 

اإلنسانية العالمية
متطلبات اللمحة العامة عن 

العمل اإلنساني العالمي التمويلالتمويل التغطيةالتغطية

الرجاء إبالغ خدمة التتبع المالي السريع بجميع مساهمتكم لضمان لضمان إبراز التمويل المقدم. 
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17.9 مليون

283.9 مليون

39.7 مليون
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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
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158.9 مليون

200.2 مليون
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500.0 مليون
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376.0 مليون

9.50 مليار

3.3 مليون

35.6 مليون

3.5 مليون

73.5 مليون

103.7 مليون

7.5 مليون

54.5 مليون

86.4 مليون

20.6 مليون

20.1 مليون

5.2 مليون

54.7 مليون

5.0 مليون

19.9 مليون

18.6 مليون

61.8 مليون

1.5 مليون

18.8 مليون

27.6 مليون

13.0 مليون

37.0 مليون

5.9 مليون

289.0 مليون
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%35
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%13

%12
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%10
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%77
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COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

كثر من 430 مليون دوالر كتمويل لخطة االستجابة اإلنسانية العالمية، ولكن لم يتم بعد تسجيلها لخطة استجابة بلد بعينه. ملحوظة: تم اإلبالغ عن أ
تغطي الخطط المشتركة بين القطاعات البلدان المدرجة بالفعل يف خطة االستجابة اإلنسانية العالمية من خالل خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين أو خطة االستجابة اإلقليمية للمهاجرين أو خطة االستجابة المشتركة.

التمويل لكل نداء 

متطلبات خطة االستجابة اإلنسانية 
العالمية/اللمحة العامة عن العمل 

اإلنساني العالمي
التغطيةالتمويل

النداء اإلنساني المشترك 
بين الوكاالت

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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التمويل المرن وغير المخصص

قدرة  لضمان  أساسًيا  ركًنا  المخصص  وغير  المرن  التمويل  ُيعد 
منظمات العمل اإلنساين على االستجابة السريعة والفاعلة لجائحة 
كوفيد-19، التي سرعان ما تطورت، وبدأت يف التفشي يف جميع أنحاء 
أوثق  نحو  على  العمل  إىل  الملحة  الحاجة  وُتعد   .2020 عام  العالم 
األهمية،  القدر من  ذات  األمامية على  الخطوط  المستجيبين يف  مع 
وذلك نظًرا إلغالق الحدود، وإلزام السكان بالتباعد الجسدي، والبقاء 
يف المنازل، فضاًل عن أن الفئات الضعيفة من السكان لم تعد قادرة 

على الوصول إىل المساعدات والخدمات التي يحتاجونها.

عملت وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بشكٍل وثيق وعلى كافة المستويات 
لالستجابة لصعوبات التمويل وسياقات تنفيذ العمل اإلنساين، وتم وضع مقترح اللجنة الدائمة 
المشتركة بين الوكاالت بشأن اتباع نهج منسق إزاء مرونة التمويل يف سياق كوفيد-19)30 يونيو/ 
حزيران( ومقترحات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت لمعالجة عدم االتساق يف صرف األموال 
استندت  تموز(.  يوليو/  لكوفيد-19)20  االستجابة  يف  الحكومية  غير  المنظمات  على  وتوزيعها 
المذكورة يف  الرئيسية  المبادئ  الخبرة، واسترشدت بعدد من  اإلرشادات إىل سنوات من  هذه 
الصفقات الكبرى، وتحديًدا التعهدات بتقليص فجوات تمويل العمل اإلنساين من خالل تحسين 
فاعلية وكفاءة اإلغاثة اإلنسانية والعمل اإلنساين، بما يف ذلك من خالل التمويل المرن وإيصال 

التمويل للجهات الفاعلة يف مجال العمل اإلنساين على الخطوط األمامية لالستجابة اإلنسانية.

وتوضح الدراسات االستقصائية التي أجرتها سبع وكاالت تابعة لألمم المتحدة يف يونيو/ حزيران 
وأغسطس/ آب وسبتمبر/ وأيلول ونوفمبر/ تشرين الثاين 2020، ومرة أخرى يف فبراير/ شباط 
2021، صورة مختلفة عن مدى مرونة التمويل المقدم يف الفترة ما بين 1 مارس/ آذار إىل 31 
اعتبار  إىل  حزيران  يونيو/  يف  األوىل  االستقصائية  الدراسة  نتائج  تشير  األول.  كانون  ديسمبر/ 
لالستجابة  الممنوح  التمويل  إجمايل  من  بالمائة   42 نسبته  ما  المرن  التمويل  نسبة  متوسط 
يف  بالمائة  و32  آب،  أغسطس/  يف  بالمائة   37 إىل  المتوسط  هذا  وانخفض   1 لكوفيد-19. 
سبتمبر/ أيلول، و29 بالمائة يف نوفمبر/ تشرين الثاين، لينخفض هذا المعدل من جديد إىل 25 
بالمائة يف فبراير/ شباط 2021. قد تكون القيم المتوسطة مضللة، لذا من الضروري مالحظة 
أعلى  وتتراوح  بالمائة،  9 و12  بين  األدىن  النسبة  تتراوح  النسب كل شهر، حيث  تراوح  ارتفاع 
البيانات الكمية مع المعلومات الُمستمدة والُمجمعة  35 و65 بالمائة. تتسق هذه  نسبة بين 

كبر يف بداية الجائحة مقارنة  من الدراسات االستقصائية: لُتشير إىل توفر التمويل المرن بشكٍل أ
بنسبته يف األشهر الالحقة.

فيما يتعلق بمدى مرونة التمويل يف دعم الدول المشمولة بخطة االستجابة اإلنسانية العالمية، 
اإلنسانية  االستجابة  لدعم خطة  المرن  تمويلها  الوكاالت قد استنفدت غالبية  أن معظم  يتضح 
بالمائة وقدمت ثالث   80 بالمائة، بمتوسط  65 و100  المئوية بين  النسب  العالمية )وتراوحت 

وكاالت تقاريرها بنسب تبلغ 100 و96 و95 بالمائة(.2

فإن  العالمية؛  اإلنسانية  االستجابة  لخطة  السابقة  المرحلية  التقارير  يف  آنًفا  المحدد  النحو  على 
التمويل المرن الُمقدم يف بداية تفشي الوباء العالمي قد أتاح للوكاالت التكيف وتعديل برامجها 
الُمنقذة  المساعدات  تقديم  مواصلة  مع  بكوفيد-19،  الخاصة  األنشطة  نطاق  وتوسيع  وزيادة 
المرن يف  التمويل  للهجرة، ساهم  الدولية  للمنظمة  بالنسبة  الجارية.  الطوارئ  حاالت  للحياة يف 
توسيع نطاق االستجابة وتنفيذ استجابة شاملة يف المناطق شديدة الخطورة التي تعاين من عجز 
وجدت،  إن  المحدودة،  الصحية  الخدمات  ذات  النائية  المناطق  إىل  الدعم  قدمت  كما  التمويل. 
وتمكن الشركاء من توسيع نطاق أنشطتهم من خالل العيادات المتنقلة، ووضع أنظمة فريدة 
من نوعها للرصد المجتمعي واإلحاالت والتوعية. كما استخدم صندوق األمم المتحدة للسكان 
تضفي  التي  االفتراضية  المنصات  مثل  البرامج،  لتنفيذ  استثنائية  إليجاد سبل  المرن  التمويل 
لها؛  الُمستخدمين  الموظفين  مهارات  وزيادة  الخدمات،  إىل  الوصول  إمكانية  على  الديمقراطية 
وقد اُستخدمت هذه البرامج يف تشاد وليبيا وفنزويال. ويف المجاالت التي تسمح بالمرونة، وسع 
وال سيما  المستهدفة،  الفئات  ليشمل مختلف  أنشطته  نطاق  للسكان  المتحدة  األمم  صندوق 
الشباب، الذين كثيرا ما يتم إهمالهم يف األوضاع اإلنسانية. عالوة على ذلك، استخدمت اليونيسف 
االتصال اإللكتروين أو الهاتفي مع الدول الُمتلقية للمعونة من أجل تقديم الخدمات، بينما أنشأت 
منظمة الصحة العالمية صندوق التضامن من أجل االستجابة لجائحة كوفيد-19 يف مارس/ آذار 

2020 لتمكين الشركات واألفراد والمؤسسات والمنظمات األخرى.

 يف جميع أنحاء العالم من تقديم الدعم بصورة مباشرة للجهود العالمية الرامية إىل المساعدة يف 
الوقاية من كوفيد-19 والكشف عنه واالستجابة له. وُيعد الصندوق أول منصة من نوعها للقطاع 
الخاص والعام تعمل على تسريع ودعم الجهود العالمية الرامية إىل احتواء الوباء والحد من آثاره 
كثر من  من خالل تجميع الموارد المالية المرنة. وتم تجميع ما يزيد على 240 مليون دوالر من أ

660,000 جهة من األفراد والشركات والمنظمات الخيرية. 3

شكوايت، بنغالديش
اعتادت هذه المرأة العيش مع زوجها وابنها بالقرب من نهر براهمابوترا، ولكن منزلهما كان مغمورا بسبب تعرية النهر. وحصلوا على طوف مصنوع من البراميل للتنقل من مكان آلخر كلما ارتفع مستوى المياه، وساعدهم البرميل أيًضا على 

إحضار الماء. وقد أدى وباء فيروس كورونا إىل تدهور سبل معيشتهم، لكنهم رفضوا البقاء مكتويف األيدي فيتضورون جوًعا. " علّقت: "علّي أن أفعل شيئا للبقاء على قيد الحياة"، منظمة األغذية والزراعة/فهد كايزر
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وعلى الرغم من هذه اإلجراءات اإليجابية، كان من شأن التمويل المرن اإلضايف إتاحة المزيد من 
الفرص لتحسين االستجابة لكوفيد-19، فعلى سبيل المثال، قد يسمح التمويل المرن اإلضايف 
لتطور  وفًقا  اتساًقا  كثر  وأ أسرع  بشكل  البرامج  تعديل  أو  بتكييف  والزراعة  األغذية  لمنظمة 
المساعدة  تقديم  للهجرة  الدولية  المنظمة  بوسع  كان  بينها.  وفيما  البلدان  داخل  االحتياجات 
كبر من المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل يف عدة بلدان من خالل المساعدات الُمنقذة  لعدد أ
إجراء عمليات بشأن  الرغم من  والعودة. وعلى  المنشأ  نقطتي  العائدين يف  للحياة ومساعدة 
ترتيب األولويات من أجل تحديد خصائص ضعف المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل، فقد 
اقتصر التمويل غير المخصص على البلدان التي يمكن تقديم المساعدة فيها. كان من شأن 
التمويل األكثر مرونة أن يسمح لصندوق األمم المتحدة للسكان بمواجهة األزمات غير المتوقعة 
بوسع  وكان  الوباء.  تطور  مستجدات  ظل  يف  الخطة  يف  المشمولة  غير  البلدان  أو  المواقع  يف 
السماح للمفوضية   2021 2020 إىل عام  المرونة فيما يتعلق بترحيل تمويل عام  المزيد من 
الذاتية  للخدمة  رقمية  نحو وضع ونشر منصة  أسرع  تقدم  بتحقيق  الالجئين  السامية لشؤون 
التسجيل عن  وتيسير عملية  الشخصية،  بياناتهم  إىل  الوصول  أجل  المعنيين من  لألشخاص 
بعد، وطلب خدمات المفوضية. وبالنسبة لليونيسف، يف حال تلقي المزيد من التمويل المرن 
قبل ذروة تفشي كوفيد-19، لتمكنت فرق اليونيسف من تمديد فترات البرامج والمشروعات 
الحالية أو تعديل نشاطات البرامج الجارية أو تعديل التغطية الجغرافية للبرامج القائمة وفًقا 
لتطور االحتياجات على أرض الواقع مباشرة بعد تفشي الوباء، وكان من شأن ذلك أن يحد من 
كات )بما يف ذلك مع الشركاء المنفذين والمانحين(  العمليات المطولة لمراجعة وتعديل الشرا
)بما  التأهب  لالستثمار يف  أيضا  المرن مفيًدا  التمويل  وكان  أساس كل حالة على حدة.  على 
كثر  أ تنفيذ استجابة  اإلمدادات األساسية(، مما يساعد على  المسبق ألماكن  التحديد  يف ذلك 
توفر تمويل إضايف مرن،  األرواح. ويف حال  المزيد من  التكلفة، وإلنقاذ  دقة وفاعلية من حيث 
لتمكنت استجابة اليونيسف الخاصة بكوفيد-19 من تناول العنف القائم على النوع االجتماعي 
األشهر  خالل  أوسع  نطاق  وعلى  أسرع  نحو  على  االجتماعي  النوع  حسب  األولويات  وترتيب 
القليلة األوىل من االستجابة. ولم ُيخصص التمويل الذي تلقاه برنامج األغذية العالمي لتمويل 
خدماته العالمية المشتركة حسب بلدان محددة، مما سمح للعمليات بتلبية االحتياجات األكثر 
المزيد  ومن شأن  الشركاء؛  ومطالب  القائمة  واألولويات  األوضاع  على مستجدات  بناء  إلحاحا 
الُمقدم يف الوقت المناسب أن يسمح بتوسيع نطاق العمليات على نحو  من التمويل المرن 
العالمية ضمان  الصحة  لمنظمة  ُيتيح  أن  المرن  التمويل  كان من شأن  وفاعلية.  كثر سرعة  أ
حصول جميع البلدان ذات االحتياجات العالية أو ذات القدرات المالية المحدودة أو المعدومة 
على الموارد التي تحتاجها. وعلى الرغم من توسيع نطاق توفير المعدات األساسية للمختبرات 
وتوزيع معدات الوقاية الشخصية، ونشر الخبراء، وتدريب الموظفين الوطنيين يف هذه البلدان 
ذات الموارد المحدودة؛ ال تزال بعض المناطق تعاين من عدم المساواة يف التمويل ومن فجوات 

تمويلية كبيرة يف برامجها.

اللجنة  توجيهات  خالل  من  ذلك  يف  بما  مرونة،  كثر  أ تمويل  توفير  إىل  الدعوة  إىل  وباإلضافة 
الدائمة المشتركة بين الوكاالت السالفة الذكر، بُذلت الكثير من الجهود لزيادة تسلسل التمويل 
)وشروط التعاقد/ إعداد التقارير( يف الوقت المناسب إىل الجهات الفاعلة األقرب إىل الخطوط 
المرن  للتمويل  كان  اإليجايب،  الجانب  على  اإلنساين.  والعمل  اإلنسانية  لالحتياجات  األمامية 
الخطوط  يف  والشركاء  الحكومية  غير  المنظمات  إىل  للهجرة  الدولية  المنظمة  بواسطة  الُمقدم 
األمامية أثرٌ كبير يف توفير خدمات الرعاية الصحية الضرورية ويف تحقيق الالمركزية يف االستجابة 
لكوفيد-19. قام الشركاء ببناء مرافق للعزل والعالج، وشراء وإرسال معدات الوقاية الشخصية 
واللوازم الصحية، وتعيين وتدريب الموظفين؛ كما عزز الشركاء قدرات مقدمي الخدمات الصحية 
والشبكات المجتمعية يف العديد من البلدان، بما يف ذلك جمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية 
كثر مرونة لتعجيل  الكونغو الديمقراطية. واصلت اليونيسف الدعوة إىل انتهاج عمليات داخلية أ
القابلة  والنتائج  النشاطات  ذات  المبسطة  النماذج  ذلك  يف  بما  كة،  للشرا الزمنية  الجداول 
كات ذات الصلة  للتعديل، وخففت من إجراءات عمليات المراجعة والموافقات الداخلية للشرا

بكوفيد-19، وإطالق آليات التوقيعات الرقمية. كانت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 
الالجئين أول وكالة تابعة لألمم المتحدة تصدر مبادئ توجيهية بشأن زيادة المرونة للشركاء من 
كبر يف تخصيص  أ مرونة  للشركاء  وقدمت   ،2020 نيسان  إبريل/  الحكومية يف  غير  المنظمات 
اعتمادات تقديرية يف الميزانية، وإصدار توجيهات تسمح لمكاتبها القطرية بالتعجيل باإلفراج عن 

األقساط المالية، وخفض متطلبات إعداد التقارير، واتجهت نحو قبول الوثائق الرقمية.

وعلى الرغم من هذه اإلنجازات، ال تزال هناك أسئلة هامة تتعلق بالمبلغ الفعلي للتمويل المقدم 
إىل الشركاء بنفس الشروط المرنة )أو المتشابهة( التي تحددها الجهات المانحة لوكاالت األمم 
التمويل  من  المتوسط  يف  بالمائة   11 نسبة  بأن  المتحدة  األمم  وكاالت  أفادت  وقد  المتحدة، 
التمويل  كان حجم  الحاالت،  بعض  ويف  المنفذين؛  الشركاء  إىل  تقديمه  تم  بكوفيد-19  الخاص 
العالمية  المشتريات  بسبب  اإلجمالية،  السنوية  المتوسطات  من  أقل  بكوفيد-19  الخاص 
األساسية من اإلمدادات يف األيام األوىل من تفشي الوباء، ويف حاالت أخرى، لم يكن من الممكن 
حساب التمويل التعاقبي لكوفيد-19 مقابل تمويل العمل اإلنساين العادي التعاقبي. وما ال يزال 
واضًحا بالنسبة لخطة االستجابة اإلنسانية العالمية، فضال عن الخطط اإلنسانية األخرى المشتركة 
والمنسقة بين الوكاالت، هو أن هناك حاجة مستمرة إىل تحسين الشفافية وتتبع التمويل - المرن 
وغيره – الُمقدم من خالل النظام والذي يصل إىل الشركاء على الخطوط األمامية، الذين يلعبون 
وقوع  أو  الصراعات  نشوب  أو  الوباء  تفشي  سياقات  يف  األرواح  إنقاذ  يف  األهمية  غاية  يف  دوًرا 

الكوارث الطبيعية.

1. كثيرا ما يكون لدى منظمات العمل اإلنساين تعاريف متباينة للتمويل المرن. وألغراض هذه الممارسة، استخدم التعريف العملي لعبارة "التمويل غير المخصص لبلد أو مشروع معين".

2. لم يتم إدراج برنامج األغذية العالمي؛ بسبب استخدام قدر كبير من تمويله المرن يف الخدمات اللوجستية العالمية لنقل العاملين يف المجال اإلنساين وسلع المساعدات اإلنسانية. كان من الممكن أن يكون المتوسط أعلى لو أُخذت يف االعتبار 
المشتريات العالمية لليونيسف من اللوازم ومعدات الوقاية الشخصية يف بداية األزمة.

3. قدم صندوق التضامن من أجل االستجابة لجائحة كوفيد- 19 الدعم للمجتمعات الضعيفة، بما يف ذلك النازحين والالجئين المعرضين للخطر، يف البلدان المشمولة ضمن خطة االستجابة اإلنسانية العالمية وغيرها.

االستجابة  خطة 
العالمية اإلنسانية 

كوفيد-19
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الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ 
والصناديق القطرية المشتركة 

يف مقدمة االستجابة لكوفيد–19

اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  لمكتب  المشتركة  الصناديق  خصصت 
عام 2020 مبلغ 493 مليون دوالر، يف 48بلداً أو سياًقا لدعم الشركاء 

العاملين يف مجال العمل اإلنساين يف استجابتهم لوباء كوفيد-19.

اإلسهامات الخاصة لالستجابة لكوفيد-19 
القطري  والصندوق  الطوارئ  لحاالت  لالستجابة  المركزي  الصندوق  قدم   ،2020 عام  يف 
كثر مرونة وسرعة لكوفيد-19، وتم تقديم  المشترك إسهامات هامة تهدف لتحقيق استجابة أ
موارد ضخمة لمئات من شركاء العمل اإلنساين لضمان االستجابة يف الوقت المناسب آلثار 
حاالت  من  وغيرها  الطبيعية  والكوارث  الصراع  من  بالفعل  المتضررة  السياقات  يف  الوباء 

الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة.

قدمت الصناديق القطرية المشتركة تدابير تكفل المرونة يف استخدام الميزانيات وتعديل ترتيبات 
الرصد والمراقبة، مما يسمح للشركاء تحقيق المرونة الالزمة للتكيف مع السياقات واالحتياجات 
أقصى  المتحدة  األمم  وكاالت  وُمنحت  السليمة.  والرقابة  المساءلة  على  الحفاظ  مع  المتغيرة 
المركزي لالستجابة لحاالت  الخاص بالصندوق  التمويل  المرونة بشأن كيفية استخدام  قدر من 

الطوارئ، لتمكين الوكاالت من إعطاء األولوية لالحتياجات األكثر إلحاًحا. 

إىل  التمويل  لتوجيه  استثنائًيا  نهًجا  الطوارئ  لحاالت  لالستجابة  المركزي  الصندوق  وضع  كما 
كًبا للطبيعة المتطورة للوباء. تم تقديم أول دعم مباشر  المناطق يف أمس الحاجة إليه، وليظل موا
من نوعه من الصندوق المركزي لمواجهة حاالت الطوارئ للمنظمات غير الحكومية العاملة يف 
البلدان  األمامية يف يونيو /حزيران عقب تقديم مساعدات مالية إجمالية من مختلف  الخطوط 
المركزي لالستجابة لحاالت  الصندوق  المتحدة؛ واستجاب  األمم  لدفع عجلة استجابات وكاالت 
والصرف  الصحية  للرعاية  االستجابة  عزز  مما  للوباء،  والثانوية  المباشرة  لآلثار  أيضا  الطوارئ 
واالقتصادي  االجتماعي  األثر  لمعالجة  والقسائم  النقدية  المساعدات  نطاق  وتوسيع  الصحي، 
المخصصات  خالل  من  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  لمواجهة  الدعم  وتقديم  لألزمات، 
الداعمة للمنظمات المحلية التي تقودها النساء. تمت إتاحة هذه المخصصات االستثنائية إىل حد 
كبير، بفضل المستوى العايل للتمويل الُمقدم من الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ 

يف عام 2020، وهو ما يقرب من مليار دوالر.

االستجابة لآلثار األّولية والثانوية:

وبفضل تخصيص ما يقرب من 500 مليون دوالر، لعبت الصناديق القطرية المشتركة والصندوق 
المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ دوًرا رئيسًيا يف إيصال المعونة يف حاالت الطوارئ لالستجابة 
لدعم  ضمان  عن  فضاًل  الزًما،  ذلك  كان  وحيثما  أينما  للوباء،  والثانوية  األولية  اإلنسانية  لآلثار 

االستجابة اإلنسانية3.

اآلثار األّولية: خصصت الصناديق المشتركة 163 مليون دوالر للشركاء العاملين يف مجال الصحة 
من  والوقائية،  الطبية  المعدات  من  كبيرة  كميات  شراء  ذلك  يف  بما  االستجابة،  نطاق  لتوسيع 
خالل وكاالت األمم المتحدة. وزودت الصناديق القطرية المشتركة للمجتمعات النائية الضعيفة 
بمعدات الحماية ومستلزمات النظافة الصحية والتقنيات الحديثة، من خالل عملهم األساسي مع 
المستجيبين العاملين يف الخطوط األمامية، بما يف ذلك المنظمات غير الحكومية المحلية. كما تم 
تقديم تمويل بقيمة 53 مليون دوالر للشركاء لزيادة إمكانية الوصول إىل المياه النظيفة والمرافق 

الصحية المناسبة والنظافة الجيدة.

يف  الغذايئ  األمن  تحسين  أجل  من  دوالر  مليون   113.4 من  كثر  أ تخصيص  تم  الثانوية:  اآلثار 
سبل  وتدهور  كوفيد-19  انتشار  قبل  القائمة  الضعف  خصائص  فيها  تفاقمت  التي  السياقات 
حددت  االجتماعي  النوع  على  القائم  للعنف  والتعرض  المخاطر  لتزايد  واستجابًة  العيش. 
نصف  نحو  وكان  واالستجابة.  الوقاية  تعزيز  تستهدف  محددة  مخصصات  المشتركة  الصناديق 
لالستجابة  المركزي  الصندوق  جانب  من   2020 عام  يف  الُمخصص  دوالر  مليون   65 الـ  مبلغ 
لحاالت الطوارئ لالستجابة لحاالت العنف القائم على النوع االجتماعي مرتبًطا بالوباء. كما قدمت 
الصناديق القطرية المشتركة 6.6 مليون دوالر لتوسيع نطاق الوقاية من العنف القائم على النوع 
الخاصة  الصناديق  من  دوالر  مليون   24 قدره  إضايف  مبلغ  وُخصص  له،  واالستجابة  االجتماعي 
هذا  من  المتضررين  السكان  من  األكثر ضعًفا  الفئات  منها  لتستفيد  األخرى،  الحماية  بخدمات 

الوباء.

كبير،  بشكٍل  الدولية  اإلمدادات  تعطيل سالسل  إىل  الوباء  هذا  أدى  اإلنسانية:  االستجابة  دعم 
مبلغ  الطوارئ  لحاالت  لالستجابة  المركزي  والصندوق  المشترك  القطري  الصندوق  وخصص 
46 مليون دوالر لضمان وصول اإلمدادات الضرورية إىل المحتاجين إليها. كما مكّن هذا التمويل 
نقل  ذلك  يف  بما  اللوجستية،  الخدمات  نطاق  توسيع  من  والشركاء  العالمي  األغذية  برنامج 

اإلمدادات والعاملين يف حاالت الطوارئ.

توجيه الموارد إلى المنظمات غير الحكومية لالستجابة على الخطوط 
األمامية:

دعًما  الطوارئ  لحاالت  لالستجابة  المركزي  والصندوق  المشتركة  القطرية  الصناديق  قدمت 
226 مليون دوالر4 للمنظمات  الُمستجيبة للوباء، حيث قدمت  محلًيا على الخطوط األمامية 
غير الحكومية الدولية والوطنية والجمعيات الوطنية للصليب األحمر أو الهالل األحمر، وغيرهم 

من الشركاء المحليين.

كبر مصدر لتمويل الشركاء المحليين والوطنيين يف   والتزال الصناديق القطرية المشتركة تمثل أ
االستجابة للوباء، وعلى نطاق أوسع )317 مليون دوالر إجمااًل يف عام 2020(، مما يزيد من فرصة 
لذلك،  واستجابًة  االجتماعية؛  وشبكاتهم  المحلية  معارفهم  من  واالستفادة  للمتضررين  وصولها 
استفاد 32 بالمائة )80 مليون دوالر( من التمويل الُمقدم من الصندوق القطري المشترك من 

الجهات الفاعلة على المستويين المحلى والوطني. 

غير  للمنظمات  دوالر  مليون   58 الطوارئ  لحاالت  لالستجابة  المركزي  الصندوق  قدم  وإجمااًل، 
ذلك  ويشمل  المتحدة؛  األمم  وكاالت  من  الفرعية  المنح  عبر  ذلك  يف  بما  والشركاء،  الحكومية 
تحديد مخصصات استثنائية بقيمة 25 مليون دوالر على وجه التحديد للمنظمات غير الحكومية 
الوطنية  الحكومية  المنظمات  ثلث  كان  إليها.  الحاجة  أمس  يف  بلدان  والوطنية يف ستة  الدولية 
ففي  المحلية؛  أو  الوطنية  الحكومية  غير  المنظمات  من  المخصصات  هذه  بموجب  المدعومة 
لالستجابة  المركزي  الصندوق  تمويالت  نصف  تخصيص  تم  المثال،  سبيل  على  بنغالديش 
المياه  الرعاية الصحية وخدمات  التي تقدم  الوطنية،  الحكومية  للمنظمات غير  الطوارئ  لحاالت 
والصرف الصحي ومساعدات النظافة، كما قدم الصندوق أيضا نحو 15 مليون دوالر للشركاء من 
المنظمات غير الحكومية - ومعظمها منظمات تقودها النساء - كجزء من مخصصاته البالغة 25 

مليون دوالر لمواجهة زيادة العنف القائم على النوع االجتماعي.

25248مليون241مليون493مليون

44.8 مليون69.2 مليون

إجمالي المخصصات 
)بالدوالر األمريكي(

مخصصات الصناديق الُقطرية 
المشتركة  )بالدوالر األمريكي( 

البلدان مخصصات الصندوق المركزي لالستجابة 
لحاالت الطوارئ )بالدوالر األمريكي(

من بينهم :
الرجال 19.3 مليون 
النساء 20.1 مليون

 
البنين 15.1مليون 
البنات 14.8 مليون

األشخاص المستهدفون:الصندوق القطري المشترك  2األشخاص المستهدفون: الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ 1
من بينهم :

الرجال 12.1 مليون 
النساء 13.5 مليون

 
البنين 9.4مليون 
البنات 9.8 مليون

االستجابة  خطة 
العالمية اإلنسانية 

كوفيد-19
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تحديات العمل السريري 
أثناء الوباء

للغرف  العزل  وستائر  الشخصية  الحماية  ومعدات  الوقاية  بروتوكوالت  تعد 
المشتركة والتطهير المستمر للغرف والمخزون الكايف من األدوية ضرورية الحتواء 
مخاطر كوفيد–19 واالستمرار بعالج المرضى يف المرافق الصحية، مثل مركز طب 
ونبذل  للغاية  حريصون  دائًما  "نحن  حوا،  للممرضة  وفًقا  سودان.  بور  يف  األطفال 
بقاء  التأكد من  عاتقنا مسؤولية  تقع على  ومرضانا.  أنفسنا  لحماية  قصارى جهدنا 
المركز مكانًا آمًنا للجميع ". تعتبر الدورات التدريبية والتنشيطية ضرورية أيًضا لضمان 
تمكن الموظفين من مواصلة العمل السريري بأمان، حتى أثناء فترة الوباء. إن مركز 
طب األطفال هو المستشفى الوحيد يف واحدة من أفقر مناطق المدينة. يوفر المركز 
عالًجا مجانًيا عايل الجودة لألطفال دون سن 14 عاماً. يعيش هؤالء األطفال يف ظروف 
منازل  ويف  والخدمات،  التحتية  البنية  ضعف  إىل  جزئًيا  ذلك  ويرجع  للغاية،  صعبة 
مزدحمة تزيد من خطر العدوى. يؤثر الوباء الحايل على السكان الذين أصيبوا بالفعل 
بالكوليرا يف السنوات األخيرة، ويتعرض األطفال ألمراض متوطنة مثل المالريا وسوء 
التغذية. تمكّن األطباء والممرضون واللوجستيون واإلداريون يف مركز طب األطفال 
تلقاه من صندوق  الذي  الدعم  بفضل  االشخاص  حياة  وإنقاذ  عملهم  مواصلة  من 

السودان اإلنساين.

بورسودان، السودان 
Emergency تصوير: منظمة

الصناديق القطرية المشتركة

تقديم الدعم ألكثر من 2000 مرفق طبي )وحدات العناية المركزة، غرف العزل، 
العيادات المتنقلة(، واستفاد 3.5 مليون شخص من خدمات الرعاية الصحية.

حصل 500,000 شخًصا على المساعدات النقدية لتلبية االحتياجات األساسية لألسر، 
بما يف ذلك الغذاء والمياه واألدوية والمرافق العامة واإليجار.

وصول 4 ماليين شخص إىل مياه الشرب اآلمنة والنظيفة.
 تلقى 3,7 مليون شخص مستلزمات النظافة واللوازم الصحية.

دعم ُسبل العيش، بما يف ذلك المدخالت الزراعية والحيوانية والتدريب على تنمية 
المهارات لـنحو 130,000 شخص من السكان، وحصل 615,000 شخص على 

مساعدات المأوى ومواد أخرى لتحقيق التعايف المبكر.

تم الوصول إىل 22 مليون شخص من خالل حمالت التوعية الصحية وأنشطة تعزيز 
النظافة الشخصية.

حصل 692,000 شخص على خدمات الحماية األساسية، بما يف ذلك الدعم النفسي 
االجتماعي والمساعدات القانونية وحمالت التوعية بالحماية.

دعم 5 مليون طفل بالتعلم عن بعد أو التعليم المنزيل.

كثر من 23 مليون وحدة من معدات الوقاية الشخصية ولوازم الصحة واللوازم  توفير أ
الطبية.

استفاد نحو 343,000 شخًصا من األنشطة الخاصة بالوقاية من العنف القائم على 
النوع االجتماعي واالستجابة له.

إنشاء 54 مركًزا لتيسير حركة نقل السلع. تم تنفيذ 4,834 رحلة لنقل السلع.

1. تشمل المستهدفين بشكل غير مباشر، من خالل الحمالت اإلعالمية على سبيل المثال.

2. قد يشمل عدد المستهدفين أشخاصاً تم استهدافهم بشكل غير مباشر )على سبيل المثال من خالل حمالت التوعية 
كثر من مشروع. والنظافة(، فضالً عن العدد المزدوج؛ حيث قد يحصل نفس األشخاص على المساعدة من أ

3. على الرغم من المبالغ الكبيرة المستثمرة يف االستجابة لكوفيد-19، فإن هذه المبالغ تمثل حوايل ربع المخصصات من كال 
الصندوقين عام 2020. وباإلضافة إىل صرف 493 مليون دوالر يف االستجابة لكوفيد-19، قدم الصندوق المركزي لالستجابة 

لحاالت الطوارئ والصناديق القطرية المشتركة أيضاً 1.3 مليار دوالر لالستجابة لالحتياجات اإلنسانية األخرى يف ظل األزمات يف 
مختلف أنحاء العالم )توفر 658 مليون دوالر من ثمانية عشر صندوًقا قطريًا مشتركًا، وخصص الصندوق المركزي لالستجابة 

لحاالت الطوارئ 607 ماليين دوالر عام 2020(.

4. المنح الفرعية أو المباشرة لمنظمات أخرى.

االستجابة  خطة 
العالمية اإلنسانية 

كوفيد-19

نطاق وأثر مساعدات الصناديق المشتركة:
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كانت مخصصات الصناديق المشتركة أمًرا ممكًنا بفضل استثمارات الدول المانحة يف الوقت المناسب 
منذ بداية العام، حيث هيأت إسهاماتهم الفرصة لتخصيص موارد كبيرة على الفور لدعم العمل اإلنساين يف 
ظل تفشي كوفيد-19، أينما وحيثما كان ذلك الزًما. كما تعهدت جميع الدول المانحة - المدرجة يف الجدول 
أعاله - وقدمت إسهامات إضافية يف ظل تفشي الوباء، وذلك بضخ التمويل الالزم لخطط االستجابة على مدار 

السنوات المقبلة، أو سرعة تقديم الموارد الُمخصصة لوقت الحق من السنة.

1.5060مليار

ألمانيا

المتحدة المملكة 

هولندا

السويد

النرويج

بلجيكا

الدنمارك

كندا

سويسرا

أيرلندا

349.7 مليون

269.5 مليون

169.2 مليون

163.9 مليون

99.3 مليون

76.5 مليون

65.5 مليون

59.1 مليون

52.4 مليون

46.4 مليون

125.3 مليون

87.4 مليون

98.8 مليون

88.8 مليون

56.9 مليون

24.3 مليون

30.9 مليون

22.5 مليون

24.0 مليون

11.4 مليون

224.3 مليون

182.2 مليون

70.4 مليون

75.1 مليون

42.4 مليون

52.3 مليون

34.5 مليون

36.5 مليون

28.3 مليون

35.0 مليون

283

252مليون

10 765

%63WFP

UNFPA

WHO

UNICEF

FAO

UN Women

UNHCR

UNDP

IOM

UN-Habitat

NGOs via IOM

الصناديق المعاد 
برمجتها 

من وكاالت مختلفة

40.0 مليون

20.2 مليون

20.0 مليون

16.0 مليون

9.0 مليون

8.0 مليون

6.9 مليون

3.2 مليون

2.7 مليون

0.05 مليون

25.0 مليون

15.6 مليون

12

5. تشمل التمويالت الُمقدمة إىل منظمات العمل اإلنساين بصفتها الُمتلقي الرئيسي والمانح الفرعي )قد تمنح بعض المنظمات جزءاً 
فرعياً من ميزانيتها التمويلية لمنظمة أخرى(.

6. تبرعات المانحين اعتباًرا من 31 ديسمبر / كانون األول 2020.

5

5
التدريب  اآلن  حضرت  سوداري  من  صحية  رعاية  أخصائية  وأنا  زهرة  اسمي 
كن أعرف الكثير عن المرض  التنشيطي للوقاية من كوفيد – 19 ومكافحته. لم أ
قبل الحضور، لكن التدريب زودين بالكثير من المعلومات حول التثقيف الصحي 
حماية  وكيفية  واألعراض  االنتقال  مثل  نفسه،   19  – كوفيد  ومرض  للمجتمعات 

أنفسنا وعائالتنا والجيران من المرض."

"سأعمل على إيصال هذا الوعي حول انتقال المرض واألعراض وطرق الوقاية، مثل 
غسل اليدين بالماء والصابون والتباعد االجتماعي وكيفية تجنب انتشار العدوى عند 
العطس. كما سأشجع عائلتي وأقاريب وجيراين على نشر هذه المعلومات لألعضاء 
 Plan International Sudan منظمة  أشكر  أن  أود  وأخيراً،  مجتمعنا.  يف  اآلخرين 
والجهات المانحة لها )الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ عبر IOM( على 

دعمهم السخي." 

الفاشر، السودان
شهزاد نوراين/ اليونيسف

دعم األخصائيين الصحيين في 
السودان

الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ

مخصصات الصناديق القطرية المشتركة 
لكل شريك

مخصصات الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت 
الطوارئ لكل وكالة من وكاالت األمم المتحدة

عدد وكاالت األمم المتحدةعدد الشركاء عدد المشاريع

إجمالي المخصصات  وكاالت األمم 
المتحدة

إجمالي المخصصات )بالدوالر 
األمريكي(

منها:
للمنظمات غير الحكومية

وكاالت األمم 
المتحدة
84.0 مليون
% 33

المنظمات غير 
الحكومية الدولي5 

87.7 مليون
% 35

المنظمات غير
الحكومية المحلية5

69.6 مليون
% 28

جمعيات الصليب 
األحمر/ الهالل األحمر
10.4 مليون
% 28

إجمالي المساهمات للصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ والصناديق 
القطرية المشتركة

المانحونإجمالي المساهمات )بالدوالر األمريكي(6

إجمالي 
المساهمات

الصندوق المركزي 
لالستجابة لحاالت الطوارئ

الصناديق القطرية 
المشتركة

أعلى 10 مانحين

* 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

المقدمة  السخية  للمساهمات  تقديرها  عن  المتحدة  األمم  ُتعبر 
من المانحين الذين يقدمون التمويل غير المخصص أو التمويل 
األساسي للشركاء يف مجال العمل اإلنساين، والصندوق المركزي 

لالستجابة لحاالت الطوارئ والصناديق الُقطرية المشتركة.

للحصول على معلومات ُمفصلة عن الُمساهمات والُمخصصات 
ذلك  يف  بما  كوفيد19-،  جائحة  عن  الناجمة  األزمات  لمعالجة 

pfbi.unocha.org األموال الُمعاد برمجتها، يرجى زيارة

االستجابة  خطة 
العالمية اإلنسانية 

كوفيد-19

pfbi.unocha.org/COVID19
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42.6 مليون

59.5 مليون

6.0 مليون

0.1 مليون

0.2 مليون

10.2 مليون

1.9 مليون

4.3 مليون

15.4 مليون

2.9 مليون

3.0 مليون

1.4 مليون

0.9 مليون

17.2 مليون

0.1 مليون

0.4 مليون

9.4 مليون

6.9 مليون

2.8 مليون

23.8 مليون

10.4 مليون

15.7 مليون

0.1 مليون

5.0 مليون

3.7 مليون

0.1 مليون

8.3 مليون

0.2 مليون

1.7 مليون

23.7 مليون

20.7 مليون

11.0 مليون

0.1 مليون

0.2 مليون

0.1 مليون

0.5 مليون

8.6 مليون

24.3 مليون

25.2 مليون

25.0 مليون

38.4 مليون

0.4 مليون

0.1 مليون

4.7 مليون

0.2 مليون

6.0 مليون

47.3 مليون

0.4 مليون

1.3 مليون

492.3 مليون

42.6 مليون

17.6 مليون

6.0 مليون

0.1 مليون

0.2 مليون

10.2 مليون

1.9 مليون

4.3 مليون

6.8 مليون

2.9 مليون

3.0 مليون

1.4 مليون

0.9 مليون

7.0 مليون

0.1 مليون

0.4 مليون

3.9 مليون

6.9 مليون

2.8 مليون

2.3 مليون

2.6 مليون

6.6 مليون

0.1 مليون

5.0 مليون

3.7 مليون

0.1 مليون

4.1 مليون

0.2 مليون

1.7 مليون

16.9 مليون

3.7 مليون

1.3 مليون

0.1 مليون

0.2 مليون

0.1 مليون

0.5 مليون

4.1 مليون

13.9 مليون

12.6 مليون

1.8 مليون

0.4 مليون

0.4 مليون

0.1 مليون

0.9 مليون

0.2 مليون

6.0 مليون

30.0 مليون

0.4 مليون

1.3 مليون

240.6 مليون

–

41.9 مليون

–

–

–

–

–

–

8.6 مليون

–

–

–

–

10.2 مليون

–

–

5.5 مليون

–

–

21.5 مليون

7.8 مليون

9.0 مليون

–

–

–

–

4.1 مليون

–

–

6.7 مليون

17.0 مليون

9.7 مليون

–

–

–

–

4.5 مليون

10.4 مليون

12.6 مليون

23.2 مليون

38.0 مليون

–

–

3.8 مليون

–

–

17.3 مليون

–

–

251.7 مليون
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0.1 مليون
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0.4 مليون

0.1 مليون

0.9 مليون

0.2 مليون

6.0 مليون

30.0 مليون

0.4 مليون

1.3 مليون

217.7 مليون

–

17.4 مليون

–

–

–

–

–

–

2.1 مليون

–

–

–

–

1.6 مليون

–

–

3.9 مليون

–

–

1.9 مليون

0.6 مليون

0.1 مليون

–

–

–

–

1.6 مليون

–

–

5.4 مليون

8.4 مليون

0.9 مليون

–

–

–

–

3.6 مليون

5.5 مليون

4.6 مليون

14.9 مليون

7.1 مليون

–

–

0.1 مليون

–

–

16.8 مليون

–

–

96.6 مليون 10

–

–

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

–

–

0.8 مليون

2.6 مليون

5.5 مليون

–

–

–

–

1.0 مليون

–

–

0.5 مليون

1.9 مليون

7.1 مليون

–

–

–

–

0.4 مليون

1.6 مليون

1.2 مليون

2.3 مليون

18.0 مليون

–

–

1.3 مليون

–

–

0.1 مليون

–

–

49.1 مليون 12

–

0.4 مليون

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0.4 مليون

–

–

–

–

–

–

0.3 مليون

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1.0 مليون

8.2 مليون

–

–

–

–

–

–

–

–

10.3 مليون 13

–

–

1.5 مليون

–

–

–

–

–

5.0 مليون

–

–

–

–

–

–

–

–

2.9 مليون

–

–

–

–

–

2.5 مليون

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.8 مليون

2.6 مليون

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

18.2 مليون

–

21.5 مليون

–

–

–

–

–

–

5.6 مليون

–

–

–

–

7.1 مليون

–

–

1.4 مليون

–

–

18.7 مليون

4.3 مليون

3.5 مليون

–

–

–

–

1.5 مليون

–

–

0.8 مليون

6.7 مليون

1.7 مليون

–

–

–

–

0.5 مليون

3.3 مليون

6.8 مليون

5.0 مليون

4.7 مليون

–

–

2.3 مليون

–

–

0.4 مليون

–

–

95.7 مليون 11

مخصصات الصناديق المشتركة لكل بلد

7. يتضمن هذا الجدول التمويل المقدم للمتلقين األساسيين من شركاء العمل اإلنساين. أنظر الصفحة السابقة للمستويات العالمية بما فيها المنح الفرعية. 

8.الصليب األحمر/ الهالل األحمر

9. الدول غير المشمولة بخطة االستجابة اإلنسانية العالمية يتم شمولها عند إعادة توجيه التمويل نحو االستجابة لكوفيد-19.

10. التمويل الذي حصلت عليه وكاالت األمم المتحدة بشكل مباشر. ُيرجى االطالع على التفصيل حسب الشريك يف الصفحة السابقة حول التمويل مخصوًما منه المنح الفرعية الُمقدمة لمنظمات أخرى.

11. التمويل الذي حصلت عليه الوكاالت الدولية غير الحكومية بشكل مباشر. ُيرجى االطالع على التفصيل حسب الشريك يف الصفحة السابقة حول التمويل الممنوح مضاًفا إليه المنح الفرعية التي حصلت عليها أو منحتها منظمات أخرى.

12. التمويل الذي حصلت عليه الوكاالت الوطنية غير الحكومية بشكل مباشر. ُيرجى االطالع على التفصيل حسب الشريك يف الصفحة السابقة حول التمويل الممنوح مضاًفا إليه المنح الفرعية الممنوحة من منظمات أخرى.

13. التمويل الذي حصل عليه المجتمعات الوطنية التي يمثلها الهالل األحمر/ الصليب األحمر بشكل مباشر. ُيرجى االطالع على التفصيل حسب الشريك يف الصفحة السابقة حول التمويل الممنوح مضاًفا إليه المنح الفرعية الممنوحة من 
منظمات أخرى.
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منها: الصندوق 
المركزي لالستجابة 

لحاالت الطوارئ
منها: الصناديق 

القطرية المشتركة 7
وكاالت 

األمم 
المتحدة

المنظمات غير 
الحكومية الدولية

الصليب األحمر/
الهالل األحمر  8

المنظمات 
غير الحكومية 

المحلية
إجمالي 

المخصصات
البلد /
الصناديق القطرية 
المشتركة

وكاالت 
األمم 

المتحدة
المنظمات غير 

الحكومية الدولية
المنظمات 

غير الحكومية 
المحلية

العمليات  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
ليزوتو9

ليبيا

مايل
موريتانيا9

ميانمار
ناميبيا9

النيجر

نيجريا

األرض الفلسطينية المحتلة

باكستان

بيرو

الفلبين

جمهورية الكونغو

ساموا

الصومال

جنوب السودان

السودان

سوريا

عبر الحدود السورية

تنزانيا

أوغندا

أوكرانيا
أوزباكستان٩

فنزويال

اليمن

زامبيا

زيمبابوي

اإلجمايل
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كمي المحقق طوال فترة تنفيذ خطة االستجابة اإلنسانية العالمية منذ )شهر مارس/ آذار وحتى ديسمبر/ كانون األول لعام  يشرح السرد وُتظهر البيانات الُموضحة يف قسم مؤشرات الرصد التقدم الترا
2020(، كما تتمثل هذه اإلنجازات يف الخدمات والسلع المقدمة يف 63 دولة من الدول المشمولة بخطة االستجابة اإلنسانية العالمية ما لم ُيذكر خالف ذلك.

14

اإلنجازات والتقدم الُمحقق

مدينة كوتيدو - أوغندا
توقف توزيع الوجبات المدرسية يف منطقة كاراموجا بشمال شرق أوغندا بعد إغالق المدارس الحتواء تفشي كوفيد-19 بعد انتشاره يف كافة أنحاء البالد، مما دعا حكومة أوغندا وبرنامج األغذية العالمي إىل توزيع حصص غذائية منزلية على 

األطفال الملتحقين بالمدارس بغرض دعم التعلم المنزيل، ليعقب ذلك تدابير اإلغالق الشامل التي سلبت الكثير من اآلباء عملهم، التي اقترنت بفرض الحجر الصحي على الماشية بسبب انتشار مرض الحمى القالعية. برنامج األغذية العالمي/ 
هيو راذرفورد.

على الرغم من القيود المفروضة على حركة التنقل والتحديات التي تواجهها سالسل التوريد، 
كان توفير المعدات الوقائية للحد من مخاطر اإلصابة بعدوى كوفيد-19 أحد أهم نجاحات خطة 
االستجابة اإلنسانية العالمية، قامت منظمة الصحة العالمية – خالل أربعة أسابيع من إعالن 
الشخصية  الوقاية  االحتياجات من معدات  بتلبية   – عالمية"  "حالة طوارئ صحية  كوفيد-19 
بالتعاون مع  العالمية –  المتوقعة لمدة تسعة أشهر قادمة، ومن ثم وضعت منظمة الصحة 
شركاءها – أدوات التخطيط لتيسير التنسيق على المستوى القطري، وإتاحة سلسلة توريدات 
فاعلة، ومن ضمن تلك األدوات منصة الشركاء يف مواجهة كوفيد-19 وبوابة التوريد وأداة التنبؤ 
آذار. بحلول  التشغيل منذ مارس/  اإلمدادات األساسية، والتي أصبحت قيد  باالحتياجات من 
االستجابة  بخطة  المشمولة  الدول  بين  من  دولة   55 حصلت   ،2020 األول  كانون  ديسمبر/ 
اإلنسانية العالمية على نحو 114 مليون قناع طبي، والموزعة من خالل استخدام األدوات آنفة 
الذكر. إضافة لما تقدم، قدمت منظمة اليونيسف معدات الوقاية الشخصية لنحو 1.5 مليون 
عامل صحي، بينما حصل 72.8 مليون شخص على إمدادات وخدمات المياه والصرف الصحي 

والنظافة، بغرض الحد من خطر انتقال األمراض.

تعمل المنظمة الدولية للهجرة مع السلطات والجهات الفاعلة يف مجال الصحة لتيسير عمليات 
المرافق  تحويل  ذلك  ويشمل  الحاجة،  عند  الصحي  الحجر  وإدارة  الجسدي،  والتباعد  العزل 
سعت  وكذلك  النازحين،  مواقع  داخل  الصحي  والعزل  للعالج  مرافق  إىل  الحالية  الصحية 
بعدوى  إصابتها  المؤكد  أو  الُمشتبه  الحاالت  ونقل  والمعدات،  االمدادات  تقديم  إىل  المنظمة 
كوفيد-19 يف 43 دولة مشمولة بخطة االستجابة اإلنسانية العالمية. أما يف مدينة كوكس بازار 
كز لعالج وعزل المصابين بالتهاب الجهاز التنفسي الحاد. كما  ببنغالديش تم تأسيس ثالثة مرا
أنشأت المنظمة الدولية للهجرة قسمين للوالدة، تحصل فيهما النساء الحوامل – من المشتبه 
أو المؤكد إصابتهن بعدوى كوفيد-19 - على رعاية ما قبل الوالدة وضمان والدة آمنة لهن، كما 
يدعم هذا التدخل تعقب مخالطي المصابين بعدوى كوفيد-19 داخل مخيمات الالجئين من 

الروهينغا.

التقدم الُمحقق في االستجابة 
األولوية االستراتيجية 1

احتواء انتشار جائحة كوفيد-19 وخفض 
معدالت الوفيات واألمراض

االستجابة  خطة 
العالمية اإلنسانية 

كوفيد-19
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مواصلة تقديم خدمات الصحة األساسية والصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي

خالل األشهر األوىل من تفشي وباء كوفيد-19، شهدت العديد من البلدان تحوالً كبيًرا يف توجيه 
الموارد والعاملين من تقديم خدمات الصحة األساسية إىل عالج المصابين بعدوى كوفيد-19، 
ويف الوقت ذاته بدأ فرض القيود المفروضة على حركة التنقل واإلغالق الشامل ليصبح الحصول 
كثر صعوبة. وعلى رأس ما تقدم، زادت المعلومات المضللة من فقدان  على الخدمات الصحية أ
لمواصلة  الدعوة  إىل  اإلنساين  المجال  الفاعلة يف  الجهات  الصحية، مما دعا  الخدمات  الثقة يف 
استخدمت  كما  مباشر،  بشكٍل  دعمها  على  وَحرَِصت  األساسية  الصحية  الخدمات  تقديم 
اليونيسف وشركاؤها وسائل االتصال الرقمية ووسائل االتصال عن بعد لتنفيذ البرامج ورصد 
التقدم الُمحقق يف تنفيذها، وشملت جلسات عبر اإلنترنت أو الهاتف إلدارة مسائل حماية الطفل 
وحاالت التعرض للعنف القائم على النوع االجتماعي، وتقديم المشورة لألمهات حديثات العهد 
الرعاية  وتقديم  الِصغار،  األطفال  وتغذية  الطبيعية  الرضاعة  حول  الرعاية  ولمقدمي  باألمومة 
النفسي  والدعم  النفسية  الصحة  خدمات  وتقديم  التغذية،  بسوء  المصابين  لألطفال  والدعم 
االجتماعي لألطفال والنساء، وجلسات للتوعية وفصول تدريبية حول مسائل التربية، وتقديم 
إمكانية  الخدمات  لمقدمي  أتاح  مما  الشخصية؛  والنظافة  الصحة  مسائل  حول  المعلومات 
التغلب على قيود حركة التنقل وخفض تكاليف التنفيذ يف نفس الوقت. استطاعت اليونيسف 
وشركاؤها تقديم خدمات الرعاية الصحية األساسية إىل نحو 57 مليون شخص يف 60 دولة من 
السامية لشؤون  المفوضية  كما قدمت  العالمية،  اإلنسانية  االستجابة  بخطة  المشمولة  الدول 
الالجئين خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي إىل نحو 605,000 داخل 44 دولة.

الصحية يف ديسمبر/  المرافق  المتحدة للسكان على  األمم  أجراه صندوق  الذي  وفًقا للمسح 
كانون األول 2020، أبلغت 21 بالمائة من الدول المشمولة بخطة االستجابة اإلنسانية العالمية 
كثر من 25 بالمائة وذلك  بشأن انخفاض نسبة الوالدات داخل المؤسسات االستشفائية بنسبة أ
كثر من نصف المرافق الصحية مقارنًة بالعام السابق. وعلى الرغم أن هذه النسبة تمثل  يف أ
تحسًنا ملحوًظا بالنسبة لالنخفاض الكبير يف إمكانية الوصول إىل المرافق الصحية واالستفادة 
من خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية يف األشهر األوىل من تفشي الوباء، وعلى ذلك يتوجب 
عمل الكثير لضمان استمرار حصول الفئات الضعيفة على الخدمات الصحية. قدمت منظمة 
كثر من 1.5 مليون امرأة وفتاة يف المرافق  "كير" الدولية خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية إىل أ

الصحية الحاصلة على دعم المنظمة.

الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي

المضطردة يف وقوع  الزيادة  كانت  الوباء قد  التي تسبب فيها  الجانبية  السلبية  اآلثار  كثر  أ أحد 
ومزدوجي  الجنس  )مثليي  الميم  ليكون مجتمع  االجتماعي،  النوع  القائم على  العنف  حاالت 
اإلنساين جهودهم  العمل  له. حشد شركاء  عرضة  األكثر  جنسًيا(  والمتحولين  الجنسي  التوجه 
للحد من المخاطر والتعامل مع تداعيات العنف القائم على النوع االجتماعي من خالل تقديم 
المعلومات عبر حمالت التوعية بالمخاطر، والحرص على تعميم تنفيذ هذه الحمالت يف كافة 
الدول المشمولة بخطة االستجابة اإلنسانية العالمية، وتقديم عدد من الخدمات اإلضافية لدعم 

مع  التعامل  أساس  على  حدة  على  بلد  كل  يف  البرامج  ُوِضَعت  ذلك،  على  وعالوًة  الضحايا. 
العنف القائم على النوع االجتماعي. بالتعاون مع برنامج األغذية العالمي؛ وضع صندوق األمم 
المتحدة للسكان – مكتب الكونغو - آلية مجانية تضمن وصول خدمات الرعاية الشاملة لضحايا 
العنف القائم على النوع االجتماعي أثناء عمليات توزيع الغذاء. ويف كولومبيا؛ قام صندوق األمم 
المتحدة للسكان بتطبيق نموذج إلدارة حاالت ضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي عن 
على  بدورها  تعمل  إدارات،  ثالث  االجتماعي من خالل  النفسي  الدعم  ولتقديم خدمات  بُعد، 
ثمانية  األخصائيين وعبر  بواسطة تسعة من  آمن  الحاالت بشكل  إحالة  الدعم وضمان  تقديم 
خطوط اتصال للمساعدة. أما يف ميانمار، وضع صندوق األمم المتحدة للسكان إرشاداٍت توجيهية 
َم دوراٍت تدريبية بشأن تعديل البرامج الَمعنّية بالعنف القائم على النوع االجتماعي لتقديم  وَقدَّ
خدماتها عن بُعد، وتم نشر فريق ُمختص بتقديم المساعدة الفنية لمجموعات الِفَرق التي ُتقدم 
خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي، لدعمها عند الحاجة ويف أسرع وقت، كما 
الحجر  داخل مرافق  والفتيات  للنساء  الصحية  اللوازم  الفنية مجموعات  المساعدة  فريق  قدم 
الصحي. كما َدَعَم صندوق األمم المتحدة للسكان يف جمهورية الكونغو الديمقراطية تجهيز أربعة 

كز متكاملة لتقديم خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي يف كينشاسا. مرا

التعليم

يف ظل إغالق المدارس نتيجة لتفشي الوباء، وحرمان األطفال من فرص التدخل الُمبكر لبرامج 
والتنشئة  األكاديمي  للتطور  والهام  الطبيعي  المسار  من  حرمانهم  وكذلك  والحماية،  التغذية 
االجتماعية يف هذه المرحلة؛ حشد شركاء العمل اإلنساين الجهود والموارد إلتاحة الَتَعُلم عن بعد 
والتعليم المنزيل للحد من أثر إغالق المدارس. كما َدَعَمت اليونيسف برامج التعليم االفتراضي 
والتعليم المنزيل، ليستفيد من هذه البرامج 128.9 مليون طفل يف 60 بلًدا المشمولين بخطة 
الالجئين  المتحدة لشؤون  لألمم  السامية  المفوضية  استطاعت  العالمية.  اإلنسانية  االستجابة 
دعم نحو 908,000 طفل وشاب من الالجئين بخدمات الَتَعُلم عن بعد والتعليم المنزيل يف 37 

دولة، إضافة إىل استخدام البث اإلذاعي يف دعم هذه الخدمات.

بدايًة من مارس/ آذار وحتى نهاية العام الدراسي 2019/ 2020، دعمت وكالة األمم المتحدة 
كز  إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( األطفال والطالب الملتحقين بالمدارس ومرا
أثر  من  للحد  التعويضية  البرامج  تنفيذ  يف  الوكالة  ساعدت  كما  لها،  التابعة  المهني  التدريب 
توقف عملية التعلم خالل العام الدراسي 2019/2020، وَشِمَلت هذه البرامج الَتَعُلم عن بعد 
والتعليم المباشر وأساليب التعليم المختلط، لتواصل الوكالة نهجها المرن يف برامجها لتضمن 
يف  شاب   8,000 من  كثر  وأ مدارسها  يف  طالب   540,644 من  ألكثر  التعلم  استمرارية  بذلك 

كز الفنية والمهنية للعام الدراسي 2020/ 2021. المرا

التقدم المحقق لالستجابة 
األولوية االستراتيجية 2

الحد من تدهور حالة األصول البشرية وحقوق 
اإلنسان والتماسك االجتماعي وُسبل العيش

التحصينات والتمهيد إلعداد لقاح كوفيد-19

اإلنسانية  االستجابة  بخطة  المشمولة  الدول  بين  من  دولة   35 أوقفت   ،2020 عام  نهاية  يف 
التي  األمراض  ضد  جماعية  تحصين  حملة  من  كثر  أ بالمائة(   56 نسبة  يمثل  )بما  العالمية 
يمكن الوقاية منها نتيجة لتفشي كوفيد-19. قامت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها بإعداد 
وسائل  مثل  المبتكرة  الوسائل  استخدام  من  وعززت  وإقليمية،  عالمية  إرشادية  مواد  ووضع 
التواصل االجتماعي، وعدلت من ساعات تقديم الخدمة وقدمت خدمات التحصين يف األماكن 
الخدمات  ُتقدم فيها  التي  كز االجتماعية والثقافية، والمناطق  االستراتيجية كالصيدليات والمرا
داخل السيارات. يف إثيوبيا على سبيل المثال؛ قدمت فرق التحصين النظامية الموسعة عمليات 

فحص لكوفيد-19، وعززت من ممارسات غسل األيدي والحفاظ على التباعد الجسدي.

وقبل تعميم نشر لقاح كوفيد-19 المتوقع )أنظر القسم "1" التوقعات لعام 2021(، واصلت 

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت جهود الدعوة لتكوين "المخزون اإلنساين من اللقاحات" 
تحليل  "أداة  العالمية  الرؤية  منظمة  الجهود؛ وضعت  لهذه  ودعًما  كوفاكس،  مرفق  من خالل 
المخزون اإلنساين من اللقاحات"، بغرض تحديد المسائل التي تؤدي إىل تردد البعض يف تلقي 
لقاح كوفيد-19، وقد أظهر التحليل الالحق الدور الرئيسي للزعماء الدينيين والعاملين يف مجال 

الصحة على مستوى المجتمع المحلي يف حمالت لقاح كوفيد-19 والحد من تردد األشخاص.

االستجابة  خطة 
العالمية اإلنسانية 

كوفيد-19
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أدت جائحة كوفيد-19 إىل تفاقم المخاوف بشأن الحماية يف ظل األزمات اإلنسانية، حيث يواجه 
جديدة.  مخاطًرا  الجنسية  وعديمو  المضيفة  والمجتمعات  والنازحون  اللجوء  وطالبو  الالجئون 
عالمًيا، كانت هناك زيادة مستمرة يف حاالت اإلصابة بعدوى كوفيد-19 بين الالجئين والنازحين 
داخلًيا. يف 31 يناير/ كانون الثاين 2021، أبلغت 103 دولة عن 49,200 حالة إصابة بكوفيد-19 
كثر من 446 الجئ ونازح حتفهم نتيجة اإلصابة بكوفيد-19)2(. على  بين النازحين قسريًا، ولقي أ
األكثر  الفئات  مليون شخص من   39.4 العالمية، حصل  اإلنسانية  االستجابة  تنفيذ خطة  مدى 
61 دولة من  والمهاجرين على مساعدات تخص كوفيد-19 يف  والنازحين  الالجئين  ضعًفا من 

دعم األمن الغذايئ وُسبل العيش 

تفشي  منذ  عمالقة  قفزة  الغذايئ  األمن  انعدام  من  يعانون  ممن  األشخاص  أعداد  َشِهدت 
كوفيد-19، وُيعزى ذلك جزئيا إىل االنكماش االقتصادي العالمي ونقص اليد العاملة ومشكالت 
تقديرات  وتشير  السوق.  حالة  وتقلب  التنقل  حركة  على  المفروضة  والقيود  التوريد  سالسل 
 270 كثر من  أ 2020، سيعاين  لعام  األول  كانون  بحلول ديسمبر/  أنه  العالمي  األغذية  برنامج 
مليون شخص من انعدام األمن الغذايئ الحاد نتيجة لتفشي كوفيد-19)1(. تستلزم أبسط أشكال 
العيش،  الغذائية ودعم ُسُبل  الغذايئ مكافحته عن طريق مزيٍج من المساعدات  انعدام األمن 
اإلنمائية  الجهات  مع  بالتعاون  وتنفيذها  وضعها  يتم  التي  األجل،  طويلة  الحلول  مع  بالتوازي 
العيش  تقديم دعم سبل  الالجئين  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  أفادت  الفاعلة. 
كوفيد-19  مواجهة  يف  ضعًفا  األكثر  الفئات  أو  المتضررين  من  شخص  مليون   1,24 من  ألكثر 
شكل  يف  الدعم  ذلك  صور  لتكون  العالمية،  اإلنسانية  االستجابة  بخطة  مشمولة  دولة   50 يف 
أو مساعدتها  التجارية  األعمال  لتأسيس  والِمنح  المساهمات  وتقديم  المهارات،  على  التدريب 
للهجرة  الدولية  المنظمة  الزراعي. ساعدت  الدعم  وتقديم  بأجر  العمالة  وتوظيف  التعايف،  على 
كثر من 1,2 مليون شخص يف 47 دولة مشمولة بخطة االستجابة اإلنسانية العالمية من خالل  أ
دعم ُسبل العيش، بما يف ذلك تقديم المساعدات النقدية، ومن جهة أخرى قدم مجلس الالجئين 
الدنماركي دعم ُسبل العيش لنحو 1.2 مليون آخرين يف 36 دولة، بما يف ذلك تقديم المساعدات 
ُسبل  والزراعة  األغذية  منظمة  َدَعمت  االقتصادي.  التعايف  ودعم  األساسية  االحتياجات  لتلبية 
العيش )مثل التحويالت النقدية واإلسهامات الزراعية وتقديم المساعدة الفنية( ألكثر من أربعة 
ماليين أسرة )أو ما يقرب من 24 مليون شخص، ُتمثل النساء 46 بالمائة منهم(، كما استفادت 

511,756 أسرة من خدمات الحماية االجتماعية.

أنشأت منظمة األغذية والزراعة – بالتعاون مع برنامج األغذية العالمي ومجموعة األمن الغذايئ 
مركزية  منشأة   – الغذائية  األزمات  لمكافحة  العالمية  الشبكة  مع  كة  الشرا وبرنامج  العالمي 
هذه  الستخدام  وتحليلها،  بُعد  عن  البيانات  جمع  دعم  بغرض  دولة؛   29 نحو  تغطي  للبيانات 
السياقات  يف  االستجابة  برامج  وضع  عند  إليها  واالستناد  مدروسة  تقييمات  عمل  يف  البيانات 
التي تشهد بالفعل أزمات إنسانية قائمة، وتقديم هذه البيانات يف صورة لوحة معلومات تفاعلية، 
ُمتاحة لجميع الشركاء لمساعدتهم يف وضع برامجهم وتنفيذ تدخالتهم.  وإنتاج لوحات معلومات 

التجربة التفاعلية ليستخدمها جميع الشركاء إلبالغ برامجهم وتدخالتهم.

البرامج القائمة على النقد

ازداد التوجه نحو تقديم المساعدات النقدية والقسائم نتيجة للمرونة الالزمة يف صرف المساعدات، 
وكالة  قدمت  العدوى.  انتقال  لتجنب  بُعد  عن  المساعدات  لتقديم  بديلة  وسائل  إىل  والحاجة 
األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين مساعدات نقدية أو غذائية إضافية ألكثر 
من مليون الجئ فلسطيني يف خمسة من ميادين العمليات. ويف بنغالديش؛ قدم برنامج األمم 
المتحدة اإلنمايئ تحويالت نقدية إىل 88,144 شخًصا، تمثل النساء 91 بالمائة منهم، بينما حصل 
8,009 آخرين )تمثل النساء 32 بالمائة منهم( على النقد مقابل العمل يف الربع األخير من العام. 

لشؤون  السامية  المفوضية  استطاعت  العالمية.  اإلنسانية  االستجابة  بخطة  المشمولة  الدول 
مليون   9,4 إىل  األساسية  الصحية  الرعاية  خدمات  تقديم  من  الشركاء  مع  بالتعاون  الالجئين 
شخص يف 39 دولة من الدول المشمولة بخطة االستجابة اإلنسانية العالمية، بزيادة تبلغ 3.4 
المبديئ. َعِمَلت المفوضية مع السلطات الحكومية يف تلك الدول  مليون شخص عن التصور 
لتعديل نظام تسجيل طلبات اللجوء الجديدة بما يتفق ومتطلبات التسجيل عن بعد، حتى يظل 
كثر من 107 دولة من إجراءات التسجيل  لت أ طالبو الحماية قادرين على الحصول عليها. َعدَّ

للطالبين الجدد.

كما قدمت منظمة كير الدولية المساعدات الغذائية إىل 764,075 شخًصا، وقدمت المساعدات 
النقدية والقسائم إىل 559,726 شخًصا، بينما حصل 596,887 آخرون على مساعدات نقدية 

فقط، وذلك يف 23 دولة من بين الدول المشمولة بخطة االستجابة اإلنسانية العالمية. 

التوعية بالمخاطر:

احتواء  بهدف  العالمية،  اإلنسانية  االستجابة  ُمخرجات خطة  أهم  أحد  بالمخاطر  التوعية  َمثََّلت 
المجتمعات  لعبت  الوباء،  تفشي  ظل  ويف  الضعيفة.  الفئات  لحماية  انتشاره  ومنع  الفيروس 
المتضررة دوًرا جوهريًا ونشًطا يف التوعية بالمخاطر يف مجتمعاتهم. يف كافة سياقات الالجئين 
لشؤون  السامية  المفوضية  فيها  تلعب  التي  المختلطة  السياقات  يف  أو  داخلًيا  النازحين  أو 
كما  الحماية،  توفير  يف  الُمجتمعية  األساليب  على  أولويتها  المفوضية  ركزت  دوًرا،  الالجئين 
نفذت آليات فاعلة لتحقيق المساءلة تجاه األشخاص المتضررين. يف أوكرانيا وجنوب إفريقيا، 
المجموعات  لدعم  داخلًيا  والنازحون  الالجئون  يقودها  التي  المنظمات  مع  المفوضية  عملت 
األكثر ُعرضة للخطر، وَعِمَلت يف جنوب السودان مع الشباب المتضررين لتوعية المجتمع بشأن 

مخاطر كوفيد-19 وتدابير الوقاية منه.

دعمت اليونيسف التوعية بالمخاطر وتدخالت المشاركة المجتمعية، إليصال المعلومات المنقذة 
للحياة إىل كافة األشخاص، ودعم الُنُهج التي يكون محورها األشخاص ويقودها المجتمع والتي 
تعزز أنماط الحياة الصحية واآلمنة يف 59 دولة من الدول المشمولة بخطة االستجابة اإلنسانية 
العالمية. إضافة إىل ذلك، هدفت هذه التدخالت إىل بناء الثقة وتحقيق التماسك االجتماعي، أي 

تحقيق الركن األساسي يف إبطاء انتشار الفيروس والحد من اآلثار السلبية للوباء.

المتحدة للسكان يف شمال غرب سوريا  التابعون لصندوق األمم  الُمنفذون  الشركاء  استخدم 
منصات وسائل التواصل االجتماعي للوصول إىل أعداد كبيرة من األشخاص والمجموعات من 
خالل جلسات تفاعلية لرفع الوعي بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي. نظًرا لزيادة كفاءة 
كثر قدرة على الوصول  الشركاء المنفذين يف التعامل مع المنصات اإللكترونية، فقد أصبحوا أ

كبر من األشخاص.  إىل عدٍد أ

إىل  لتصل  اإلذاعي،  البث  برامج  من  سلسلة  والزراعة  األغذية  منظمة  وضعت  الصومال،  يف 
المستدامة،  الزراعية  الممارسات  تعزيز  جانب  إىل  النائية،  المناطق  يف  والرعاة  المزارعين 
تجاه  المجتمع  وعي  رفع  بهدف  المحلية  باللغات  الرئيسية  رسائلها  بث  المنظمة  واستطاعة 

مخاطر انتقال كوفيد-19 وتدابير الوقاية منه.

حماية ومساعدة ومناصرة الالجئين والنازحين داخلًيا والمهاجرين 
والمجتمعات المضيفة، األكثر ضعًفا يف مواجهة الوباء.

1. ُتشير التقديرات يف فبراير/ شباط 2021 إىل معاناة نحو 272 مليون شخص من انعدام األمن الغذايئ الحاد

2. من المرجح أن يكون الرقم األخير أعلى ولكن يصعب تحديد دقة البالغات يف هذا الوضع

االستجابة  خطة 
العالمية اإلنسانية 

كوفيد-19
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اإلنسانية  االستجابة  بخطة  المشمولة  الدول  دولة من   60 نحو 15.3 مليون شخص يف  حصل 
من  لالجئين  الدنماركي  المجلس  استطاع  سبق  لما  وإضافة  الحماية،  خدمات  على  العالمية 
المياه  الحماية، وخدمات  لهم خدمات  وقدم  دولة،   34 نازح قسريًا يف  مليون   3.9 إىل  الوصول 
والصرف الصحي والنظافة، والمساعدات لتلبية االحتياجات األساسية ودعم التعايف االقتصادي.

متوسط،  إىل  منخفض  دخل  ذات  دول  تستضيفهم  الالجئين  من  بالمائة   85 أن  لحقيقة  نظًرا 
مع  التعامل  يف  المحدودة  وبقدرتها  بالضعف  تتسم  الدول  تلك  يف  الصحية  الُنُظم  أن  وحيث 
المفوضية  ُعرضة لإلصابة بعدوى كوفيد-19؛ ركزت  كثر  أ بأمراض خطيرة، ممن هم  المصابين 
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين يف دعم الُنُظم الصحية على األنشطة التي ُيمكن زيادة 
نطاقها يف سياقات العمل اإلنساين التي تعاين من انخفاض الموارد. َشِمَلت صور الدعم تدريب 
العاملين يف مجال الصحة على رصد وإدارة الحاالت وتتبع المخالطين وعمليات العزل والحجر 
الصحي والتواصل مع المجتمع. كلما أمكن، تم دعم الخدمات الصحية الوطنية يف التعامل مع 
الحاالت بالنسبة لالجئين والمجتمعات المضيفة، وال سيما من خالل تقديم الخدمات النفسية 
التعليمية وخدمات االستشارات عن بعد للمجموعات المعرضة للخطر والتي تواجه صعوبات يف 

الوصول للخدمات، مثل كبار السن وذوي اإلعاقة.

قامت المفوضية بتعديل البرامج الحالية بما يلزم لالستجابة للخطر المتزايد للعنف القائم على 
النوع االجتماعي. استطاعت نسبة 81 بالمائة من الدول الُمبلَِغة بالبيانات من الدول المشمولة 
خدماتها  نطاق  توسيع  أو  تقديم  مواصلة  من  دولة(   48( العالمية  اإلنسانية  االستجابة  بخطة 
الَمعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي يف إطار االستجابة لكوفيد-19 خالل عام 2020. من 
بين التعديالت الرئيسية على البرامج، المراجعة المنتظمة لمسارات إحالة ضحايا العنف القائم 
على النوع االجتماعي لضمان إدماج الخدمات الُمقدمة عن بعد يف هذه المسارات. استهدفت 
العديد من العمليات إنشاء أو توسيع نطاق خطوط المساعدة الساخنة يف حاالت الطوارئ على 
المثال.  سبيل  على  وزامبيا  وباكستان  السودان  وجنوب  كينيا  يف  الحال  هو  كما  الساعة،  مدار 
استطاعت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين تقديم الدعم لنحو 1,150 
كانون  وديسمبر/  آب  أغسطس/  بين  الفترة  يف  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  من  ناٍج 
األول 2020. قدمت األونروا أيًضا خدمات الدعم القانوين من خالل اإلحالة إىل شركاء خارجيين 
متخصصين، وإجراء مكالمات متابعة مجدولة لالجئين من ذوي اإلعاقة؛ بغرض تقديم المساعدة 

الممكنة لحاالت من الوالدات المنزلية.

الُقطرية  المستويات  على  التنسيق  آلليات  الفني  الدعم  للهجرة  الدولية  المنظمة  قدمت 
الفئات  من  وغيرهم  والعائدين  والنازحين  المهاجرين  إدماج  لضمان  الحدود،  وعبر  واإلقليمية 
الضعيفة يف خطة التأهب واستجابة الصحة العامة على المستويين اإلقليمي والوطني. وتشير 
نتيجة  الُسُبل  بهم  عت  تََقطُّ قد  مهاجر  ماليين  ثالثة  أن  إىل  للهجرة  الدولية  المنظمة  تقديرات 
لتفشي كوفيد-19. على مدى فترة خطة االستجابة اإلنسانية العالمية، تََلَقت المنظمة الدولية 
َعت بهم  للهجرة 201 طلًبا لتقديم المساعدات إىل 8,115 مهاجًرا من 56 جنسية مختلفة تََقطَّ
أوضاًعا  يعانون  أو  ألوطانهم  العودة  يستطيعوا  لم  ممن  ومنطقة،  وإقليم  دولة   48 يف  السبل 
كثر من 6000 مهاجر على العودة  إنسانية صعبة لضعفهم. استطاعت المنظمة أيًضا مساعدة أ
إىل بلدانهم األصلية، وقدمت المساعدات الالزمة لتلبية احتياجات المهاجرين، ومن بينها توفير 
الغذاء والمأوى، ورعاية األطفال، والخدمات الصحية، والتوعية بمخاطر كوفيد-19 وتدابير الوقاية 

منه.

االستجابة  خطة 
العالمية اإلنسانية 

كوفيد-19
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مؤشرات المراقبة 
الحالة واالحتياجات

موضوع الحالة 
واالحتياجات 

تقرير فبراير/شباطالمسؤول*المؤشر

عدد حاالت كوفيد-19 المؤكدة يف بلدان خطة االستجابة اإلنسانية انتشار الوباء وشدته
العالمية

WHOكثر من 25 مليون أ

العدد اإلجمايل للوفيات بين الحاالت المؤكدة يف بلدان خطة االستجابة 
اإلنسانية العالمية

WHO722509

عدد ونسبة الحاالت المؤكدة الجديدة يف العاملين يف مجال الرعاية 
الصحية

WHO-

الصحة الجنسية 
واإلنجابية

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

UNFPA ينخفض العدد يف 31 من 38 بلد من بلدان خطة
االستجابة اإلنسانية العالمية

WHO-

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

UNFPA-

WHO28% استمرار الخدمات بنسبة
 انقطاع جزيئ بنسبة 63 % 

انقطاع تام بنسبة 7 % 1

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

UNFPA على الحفاظ  تّم  األول:  ديسمبر/كانون  يف 
الوالدات التي حدثت يف المستشفى يف 7 من 
كثر  أصل 38 دولة؛ أظهرت 8 دول انخفاضاً يف أ
من 50 % من المرافق الصحية، و13 دولة بين 
50-25 % من المرافق الصحية و10 دول بين 

25-10 % من مرافق اإلبالغ

WHO استمرار الخدمات بنسبة 48 % انقطاع جزيئ
بنسبة 48% 2

قيود التنقل والسفر 
واالستيراد/التصدير يف 

البلدان ذات األولوية

IOM WHO WFP3 62عدد البلدان ذات األولوية التي تفرض قيوداً على السفر الدويل

IOM WHO4 54

WFPاللمحة العامة متاحة هنا 

IOM WHO50عدد البلدان ذات األولوية التي تم غلق حدودها بشكل كامل أو جزيئ

1. وفًقا لتقييمات شهر سبتمبر/ أيلول.

2. وفًقا لتقييمات شهر سبتمبر/ أيلول.

3. اعتباًر من 29 ديسمبر/ كانون األول 2020.

كتوبر/ تشرين األول لعام 2020. 4. حسبما ُذٍكَر يف تقرير شهر أ
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االستجابة  خطة 
العالمية اإلنسانية 

كوفيد-19

https://data.humdata.org/dataset/covid-19-global-travel-restrictions-and-airline-information
https://data.humdata.org/dataset/covid-19-global-travel-restrictions-and-airline-information
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موضوع الحالة 
واالحتياجات 

تقرير فبراير/شباطالمسؤول*المؤشر

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

غير  غذايئ  استهالك  نسبة  من  يعانون  الذين  األشخاص  ونسبة  عدد 
مقبولة

FAO)% 29.5( 268,435,711

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

FAO)% 29.01( 268,008,340

المدخالت  توافر  انخفاض  من  تعاين  التي  األولوية  ذات  البلدان  عدد 
الزراعية 

FAO4 20  من أصل 21 بلد

عدد األشخاص يف المرحلة + 3 من التصنيف المتكامل لمراحل األمن 
تحليالت  فيها  تتوافر  التي  البلدان  )يف  األولوية  ذات  البلدان  يف  الغذايئ 

جديدة )

FAO/التصنيف المتكامل 
لمراحل االمن الغذايئ

5،6 108,412,000

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

UNESCO عدد  85,731,664  :31/12/2020 يف 
إجمايل  من   %  4.9 أي  المتأثرين،  المتعلمين 

المتعلمين المسجلين 7

UNHCR 32( 1.68 مليون الجئ من األطفال والشباب
بلد يقدم تقارير(

نسبة البلدان التي تأثرت فيها حملة تلقيح جماعية واحدة على األقل من التلقيح
األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات )تّم تعليقها أو تأجيلها، كلياً 

أو جزئياً( بسبب كوفيد-19 

WHO 8 % 57

العنف القائم على النوع 
االجتماعي

عدد ونسبة البلدان التي توقفت فيها خدمات العنف القائم على النوع 
االجتماعي

UNFPA اعتباراً من 7 ديسمبر/كانون األول، 7 بلدان
من أصل 55 بلد

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

مجال المسؤولية عن حماية 
األطفال

)% 78( 35

استجابًة التغذية التغذية  تنسيق  آلية  بتنشيط  قامت  التي  البلدان  عدد 
لكوفيد-19 و/أو آثاره

UNICEF29

عدد البلدان التي أبلغت عن حوادث كراهية األجانب أو الوصم أو التمييز الحماية
ذات  الجنسية  عديمي  األشخاص  أو  داخلياً  النازحين  أو  الالجئين  ضد 

الصلة بجائحة كوفيد-19

UNHCR 61 %) )أبلغ 35 بلد عن حوادث من أصل
57 بلد( 

4. أبلغت 20 دولة - من أصل 21 دولة الُمتاحة بياناتها – عن انخفاض وفرة/ إمكانية الوصول إىل المدخالت الزراعية للمحاصيل أو الثروة الحيوانية، بخالف ميانمار التي لم ُتبلغ عن أي تغيرات. ُيرجى العلم أن هذه بيانات ال تمثل الواقع على 
الصعيد الوطني نظًرا لكونها تعتمد على تصورات المبلغين الرئيسيين ومن ضمنهم المزارعين وتجار المنتجات الزراعية.

5. تشمل هذه األرقام األعداد المدرجة يف التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ )IPC( واإلطار المنسق )CH(، الحالية والمتوقعة الُمعتمدة يف نهاية ديسمبر/ كانون األول 2020 يف الدول الُمشار إليها. يمثل هذا الرقم زيادة كبيرة مقارنة 
بالفترة المشمولة بالتقرير السابق )60.9 مليون(. ومع ذلك يجب توخي الحيطة والعلم عند مقارنة هذه األرقام نظًرا إلضافة أعداد جديدة أخرى من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ )IPC( واإلطار المنسق )CH( لعدد 13 دولة، 

لم ُتبلع عن أي بيانات يف الفترة المشمولة بالتقرير السابق )بنين، بوركينا فاسو، الكاميرون، تشاد، ليبيريا، مايل، النيجر، نيجيريا، سيراليون، جنوب السودان، توغو، زامبيا، زيمبابوي(. إضافة لما سبق، ُيالحُظ وجود تباينات يف أعداد األشخاص 
الُمدرجين ضمن التصنيف )3( أو أعلى من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ يف بعض البلدان المذكورة يف فتريت التقريرين، الحايل والسابق، وذلك نظراً للعوامل الموسمية وتطور العوامل األخرى التي تسهم يف انعدام األمن 

الغذايئ الحاد.

6. يغطي المؤشر البلدان التالية: أفغانستان )13.15 مليون(، بنين )0.38 مليون(، بوركينا فاسو )2.02 مليون(، بوروندي )1.33 مليون(، الكاميرون )2.69 مليون(، جمهورية أفريقيا الوسطى )1.93 مليون(، تشاد )0.60 مليون(، جمهورية 
الكونغو الديمقراطية )21.83 مليون(، إثيوبيا )8.61 مليون(، هايتي )3.99 مليون(، كينيا )1.88 مليون(، ليبيريا )0.45 مليون(، مايل )0.44 مليون(، موزمبيق )2.68 مليون(، النيجر )1.23 مليون(، نيجيريا )9.20 مليون(، سيراليون )0.85 

مليون(، الصومال )2.11 مليون(، جنوب السودان )5.77 مليون(، السودان )7.10 مليون(، توغو )0.10 مليون(، أوغندا )2.0 مليون(، اليمن )13.48 مليون(، زامبيا )1.98 مليون(، زيمبابوي )2.60 مليون(.

كثر من 1.48 مليار شخص، أي ما يعادل %84.5 من  https://en.unesco.org/covid19/educationresponse .7، يمثل هذا الرقم انخفاًضا هائالً يف فترة الذروة يف إبريل/ نيسان 2020، حيث بلغ عدد المتعلمين المتضررين من الوباء أ
إجمايل األشخاص المسجلين يف مراحل التعليم.

كتوبر/ تشرين األول لعام 2020 8. حسبما ُذِكَر يف تقرير شهر أ
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االستجابة  خطة 
العالمية اإلنسانية 

كوفيد-19

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
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مؤشرات المراقبة
األولوية االستراتيجية 1

تقرير فبراير/شباطالهدفالمسؤول*مؤشرهدف محدد

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 
واالجتماعي عدد طلبات  النفسي  والدعم  النفسية  للصحة  القطاعات  متعددة 

نقل البضائع التي تّم تلبيتها

WFP% 90% 97

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

WFP88

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

WHO% 100% 83

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

الصحية يف سياق كوفيد-19 من خالل حمالت االتصاالت الوطنية

UNICEF15,225,03417,190,093

عدد األقنعة الطبية ذات 3 طبقات التي تم توزيعها حسب الحاجة )أو حسب 
الطلب(

UNFPA25,000,000106,534,083

UNHCR20.9 مليون/ 33.0 20.5 مليون
مليون، 63 % )52 

بلد أبلغ بذلك(

WHO-113,772,530

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

UNICEF20,042,48015,855,097

بتوفير  تستمر  والتي  إنشاؤها  تّم  التي  أو  فعلياً  القائمة  الخدمات  كز  مرا عدد 
أزمة كوفيد  الجنسي خالل  المتخصصة لضحايا االستغالل واالعتداء  الخدمات 

 19 –

UNFPA- 1,120 مركز خدمة
يف 55 بلد  

UNICEF1,405,3491,517,801عدد العاملين الصحيين المزودين بمعدات الحماية الشخصية

UNRWA توفير معدات
الحماية الشخصية 
لمدة 3 أشهر ألكثر 

من 3000 عامل 
صحي يف الخطوط 

االمامية

% 100

WVI-422,719

البلدان التي بدأت WHO20%النسبة المئوية للبلدان التي تنفذ تحقيقات أو دراسات وبائية مصليةتعلم، ابتكر وحّسن
% 16

 البلدان التي أكدت 
اهتمامها 46 %  

20

االستجابة  خطة 
العالمية اإلنسانية 

كوفيد-19
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تقرير فبراير/شباطالهدفالمسؤول*مؤشرهدف محدد

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

UNICEF6060

نسبة دول خطة االستجابة اإلنسانية العالمية التي لديها برنامج وطني للوقاية 
من العدوى والسيطرة عليها بما يف ذلك معايير توفير المياه والصرف الصحي 

والنظافة الصحية وخدماتها األساسية العاملة يف جميع مرافق الرعاية الصحية

WHO% 100% 29

منع وكبح ووقف انتقال 
العدوى 

وظيفية  تنسيق  آلية  لديها  التي  العالمية  اإلنسانية  االستجابة  دول خطة  نسبة 
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 فبراير/شباطالهدفالمسؤول*مؤشرهدف محدد

الحفاظ على قدرة 
األشخاص األكثر 

عرضًة للوباء على تلبية 
استهالكهم الغذايئ 

واالحتياجات األساسية 
األخرى، من خالل 

أنشطتهم اإلنتاجية 
والحصول على الحماية 
االجتماعية والمساعدة 

اإلنسانية

بكوفيد-19  عرضًة/تأثراً  األكثر  األشخاص/األسر  عدد 
المثال  سبيل  على  العيش،  سبل  دعم  تلقوا  الذين 

التحويالت النقدية والمدخالت والمساعدة الفنية

FAO- / 4,111,310 أسرة

 23,884,718 شخص 

UNHCR1.24 مليون شخص )50 بلد أبلغ 1 مليون شخص
بذلك(9 

UNICEF  1,725,541 أسرة  1,594,666 أسرة

UNDP23,734,845 شخص  2010 مليون شخص

IOM1,232,932 شخص 2,040,542 شخص

DRC- 2,444,854 شخص

 CARE- 764,075 )غذاء( و596,887 )مساعدة
نقدية/قسائم( 

WVI-161,313

9. ال يشمل هذا الرقم المساعدات النقدية، والُمصنفة ضمن األولوية االستراتيجية )3(، المساعدات الكلية. تم توزيع أغلب المساعدات النقدية )95 بالمائة( دون أي قيود ُتفرض الالجئين أو غيرهم من المعنيين بالمساعدات، وترك الخيار لهم يف 
اختيار الطريقة المثلى لتلبية احتياجاتهم الخاصة، وبالتايل تحقيق نطاق واسع من األغراض، بما يف ذلك الحماية، وتلبية االحتياجات األساسية وُسبل العيش.

كتوبر/ تشرين األول لعام 2020 10. حسبما ُذِكَر يف تقرير شهر أ
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بكوفيد-19  تأثراً  األكثر عرضًة/  األشخاص/األسر  عدد 
أو  المتزايدة  الحماية االجتماعية  الذين يستفيدون من 

الموسعة

FAO– 511,756 أسرة

UNICEF 9,796,436أسرة 20.9مليون أسرة

UNDP2,480,000  مليون شخص 411 ماليين شخص

UNRWA850,0001,118,598 الجئ فلسطيني

UNHCR1.16  مليون شخص )35 بلد أبلغ 640,000 شخص
بذلك(

ضمان االستمرارية 
وسالمة اإلصابة للخدمات 

األساسية بما يف ذلك 
الصحة والمياه والصرف 

الصحي والتغذية والمأوى 
والحماية والتعليم للفئات 

السكانية األكثر عرضًة 
للوباء

بإمدادات  إليهم  الوصول  تّم  الذين  األشخاص  عدد 
والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  توفير  وخدمات 

الصحية الضرورية )بما يف ذلك مواد النظافة(

IOM6,418,3153,618,675

UNHCR9.38  مليون )37 بلد أبلغ بذلك(6  مليون

UNICEF50,280,94656,845,664

UNRWA– 5.8  ماليين زيارة مريض شخصية )مع
استثناء استشارات التطبيب عن بعد(

بإمدادات  إليهم  الوصول  تّم  الذين  األشخاص  عدد 
والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  توفير  وخدمات 

الصحية الضرورية )بما يف ذلك مواد النظافة(

UNICEF62,522,65372,856,959

IOM31,150,05328,702,481

DRC-1,228,123

CARE- استفاد نحو 3,860,013 مليون شخص
من زيادة الوصول إىل المياه، وتلقى 

2,470,308 شخص لوازم النظافة؛ وتم 
تجهيز68,339  مرفق لغسيل اليدين 

بالماء والصابون.

SCF- تم دعم 1,147,905 أسرة للحصول
على المياه الصالحة للشرب، ومرافق 

لغسل اليدين بالصابون وعلى 
الممارسات البيئية

WVI-14,662,134

عدد األطفال والشباب المدعومين بالتعلم عن بعد/
يف المنزل

UNICEF178,336,631128,946,720

UNHCR 907,764  أطفال وشباب الجئين )37 1.2 مليون
بلد أبلغ بذلك(

SCF- ،3,469,524 مليون طفل )51 % أناث
49 % ذكور( ، بضمنهم 87,830  طفل 

من ذوي اإلعاقة
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عدد األطفال والشباب يف األوضاع اإلنسانية وحاالت 
النزوح الطويل األمد المسجلين يف مستويات التعليم 

قبل االبتدايئ واالبتدايئ والثانوي

UNHCR 1.3 مليون الجئ من األطفال والشباب 1.7 مليون 
يف 33 بلد أبلغ بذلك

UNRWA533,000533,342 :2019/2020 العام الدراسي
العام الدراسي 2020/2021: 540,644

عدد األشخاص )بما يف ذلك األطفال واآلباء ومقدمي 
الصحة  بخدمات  تزويدهم  يتّم  الذين  األولية(  الرعاية 

العقلية والدعم النفسي واالجتماعي

UNICEF18,091,46120,640,615

 UNHCR390,000605,691  يف 44 بلد

IOM2,525,2832,298,198

SCF- % 54 ،246,838 طفل )46 % اناث
ذكور( و 378,685 بالغين )55 % اناث، 

45 % ذكور( 

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

UNICEF6058

عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهراً 
الذين تّم إدخالهم لعالج سوء التغذية الحاد الشديد

UNICEF7,280,1862,995,085

UNHCR55,00052,656  يف 23 بلد

عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهراً 
الذين تّم إدخالهم لعالج سوء التغذية الحاد المعتدل

UNHCR140,000132,219 يف 23 بلد

SCF- 391,455  طفل دون الخمس سنوات
)51 % اناث، 49 % ذكور(

الخدمات  على  حصلن  اللوايت  والفتيات  النساء  عدد 
الجنسية واإلنجابية

UNFPA- 16,751,831  امرأة يف 51 بلد من
بلدان خطة االستجابة اإلنسانية العالمية 

و7,095,287   شابة يف 47 بلد من 
بلدان خطة االستجابة اإلنسانية العالمية

UNHCR710,000 )1.18 مليون )31 بلد أبلغ بذلك

CARE–121.5 مليون

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

يف جميع المناطق المستهدفة

UNFPA% 10048 من أصل 56 بلد أبلغ بذلك

UNICEF30)% 100( 30

12. حصلت 1.5 مليون امرأة وفتاة – بصفة مستمرة - على خدمات الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية يف المرافق الصحية التي تدعمها منظمة كير خالل أزمة كوفيد-19.
دعمت منظمة كير 3,756 مرفًقا صحًيا أو مركًزا لتقديم الخدمات )مثل العيادات المتنقلة( يف مجال تقديم خدمات الصحة/ الحقوق الجنسية واإلنجابية المتعلقة بكوفيد-19.
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على  المحافظة  فيها  تتّم  التي  البلدان  ونسبة  عدد 
أو  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  خدمات 

توسيعها استجابة لفيروس كوفيد-19

UNFPA 61 بلد يف خطة االستجابة
اإلنسانية العالمية

يف ديسمبر/كانون األول، 48 من 55 بلد

UNHCR كل بلدان خطة االستجابة
اإلنسانية العالمية )63(

81 % )48 من أصل 59 بلد أبلغ 
بذلك( 14 

CARE– 25 بلد يف خطة االستجابة اإلنسانية

العالمية

15.34 مليون يف 60 بلد أبلغ بذلك10.7 مليونUNHCRعدد األشخاص الذين حصلوا على خدمات الحماية

IOM1,185,227  شخص1,675,147 شخص

DRC-2,837,713  شخص

CARE-15 1.7 1.7 مليون شخص

SCF- % 50 ،112,087  طفل )50 % اناث
ذكور(

WVI-1,439,969

تأمين استمرارية سلسلة 
التوريد للسلع والخدمات 

األساسية مثل الغذاء، 
والمدخالت اإلنتاجية 

والزراعية سريعة الزوال، 
والصحة الجنسية 

واإلنجابية، والمواد غير 
الغذائية

العدد والنسبة المئوية للبلدان التي طلبت شحنات من 
مجموعات الصحة اإلنجابية وغيرها من المستحضرات 
لتنفيذ خدمات  واإلمدادات  الطبية  واألجهزة  الصيدالنية 
تّم  التي  للحياة  المنقذة  واإلنجابية  الجنسية  الصحة 

شحنها منذ 1 آذار/مارس 2020

UNFPA% 100 48/47 بلد يف خطة االستجابة اإلنسانية
العالمية )98 %( تم شحن بضائعهم؛ 

و47/44 )94 %( وصلت شحنتهم 
اىل البالد؛ وجميع الـ44/44 )100 %( 
بلد تم توزيع امداداتهم على الشركاء 

المنفذين. 16

14. تركز البيانات على وصول األشخاص المشمولين باختصاص المفوضية السامية لشؤون الالجئين إىل خدمات االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي، والتي تمت المحافظة عليها أو توسيع نطاقها.
15. يشير هذا الرقم إىل عدد متلقي خدمات االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي وفًقا لمعلومات اإلحالة الخاصة بها، مثل الخط الساخن للعنف المنزيل أو غيرها من خدمات االستجابة أو الحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي.

16. يواصل صندوق األمم المتحدة للسكان شراء وشحن وتوزيع السلع المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية المنقذة للحياة ووسائل منع الحمل وغيرها، كما يرصد الصندوق تناقل المساعدات ووفرة المخزون على مستوى المستودعات 
كز تقديم الخدمات. بالتنسيق مع السلطات الحكومية المحلية والشركاء من منظمات األمم المتحدة؛ استطاع صندوق األمم المتحدة للسكان ضمان توفير وسائل منع الحمل يف المرافق الصحية، مع إعطاء األولوية للمناطق  المركزية ويف مرا
التي تعاين نقص مستويات مخزونها. إضافة لما سبق، حصلت المرافق الصحية على دعم يف شكل معدات الوقاية الشخصية ومعدات مكافحة العدوى الوقاية منها، وكذلك المواد الخاصة باستمرارية تقديم خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية، 

وتحديًدا الحد األدىن منها.
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الدعوة والتأكد من أن 
الالجئين والمهاجرين 

والنازحين داخلياً 
واألشخاص المعنيين 

ومجموعات السكان 
المضيفة المعرضين 

بشكل خاص للوباء يتلقون 
مساعدة كوفيد-19 

عدد الالجئين والنازحين داخلياً والمهاجرين المعرضين بشكل خاص 
للوباء الذين يتلقون مساعدة كوفيد-19 

IOM37,465,77035,925,620

UNHCR39.4 مليون شخص 6717 مليون شخص

SCF– 553,896 أسرة استلمت تحويالت
نقدية و/أو قسائم

DRC-4.86 مليون شخص

منع وتوقع ومعالجة 
مخاطر العنف والتمييز 

والتهميش وكراهية 
األجانب تجاه الالجئين 
والمهاجرين والنازحين 

داخلياً واألشخاص 
المعنيين من خالل تعزيز 

الوعي والفهم لوباء جائحة 
كوفيد-19 على مستوى 

المجتمع 

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

الحمالت اإلعالمية حول مخاطر جائحة كوفيد-19

IOM6052  بلد

UNFPA%10049 من أصل 54 بلد أبلغ بذلك

UNHCR%10040 من أصل 58 بلد أبلغ بذلك

UNICEF-18 6 بلدان

DRC- بشأن الفورية  الرسائل  دمج  تّم 
عن  والمعلومات  كوفيد-19 
يف  القطاعية  األنشطة  يف  المخاطر 
 2,718,760 إىل  لتصل  بلد   26

شخصاً يف 2020  

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

UNHCR جميع بلدان خطة
االستجابة اإلنسانية 
العالمية )100%(

100 % )61 من أصل 61 بلد أبلغ 
بذلك(

UNRWA الجئو فلسطين
يف جميع مجاالت 
العمليات الخمسة

وآليات  الساخنة  الخطوط  تنفيذ  تم 
مجاالت  جميع  يف  األخرى  االتصال 

العمليات الخمسة

17. حصل نحو 39.4 مليون الجئ ونازح داخلًيا على مساعدات كوفيد-19، بما يف ذلك خدمات الحماية وتوفير المأوى وخدمات الصحة والتغذية والتعليم والمساعدات النقدية والعينية ومساعدات ُسبل العيش وغيرها. يشمل هذا الرقم 
كثر من 7.85 مليون شخص حصلوا على مساعدات نقدية. أ

َفًة بهذا الشكل. 18. تشمل هذه األرقام الدول التي ُتبلغ عن بياناتها ُمَصنََّفًة حسب أعداد الالجئين/ النازحين داخلًيا، وعلى ذلك فإن معظم الدول ال تقوم بتقديم بياناتها ُمَصنَّ
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منظمة الصحة العالمية
المجلس الدنماركي لالجئين 

المنظمة الدولية للهجرة 
برنامج األغذية العالمي 

برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ 
صندوق األمم المتحدة للسكان

صندوق منظمة انقاذ الطفولة
مجال مسؤولية حماية الطفل 

مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين

منظمة األغذية والزراعة )الفاو(
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة)اليونسكو(

منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( 
منظمة الرؤية العالمية 

منظمة الصحة العالمية 
هيئة اإلغاثة كير

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ 
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"نمتلك ما يدعونا لنشعر باألمل؛ فالسرعة التي خرجت 
بها لقاحات فعالة للنور ُتعدُّ إنجاًزا تاريخًيا للبشرية، ولكن 
تراءى لنا في نفس الوقت الخطر الكامن في العجز عن 
مساعدة دول العالم األكثر ضعًفا، لتكون األشهر الستة 

المقبلة فترة مصيرية، ولتشكل قراراتنا اليوم مسار 
سنوات قادمة"

"حانت ساعة تغيير المسار والتحول نحو 
االستدامة، وهذا العام أمامنا فرصٌة مثاليٌة 
لتحقيق ذلك، انطالًقا من تعافينا من جائحة 

كوفيد-19 واستكمااًل للتحول من حالة 
الهشاشة إلى تعزيز القدرة على الصمود"

مارك لوكوك
وكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية
 ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ

أنطونيو غوتيريش
األمين العام لألمم المتحدة


