
لقد أدت جائحة )كوفيد – 19( إىل زيادة االحتياجات اإلنسانية العالمية يف عام 2020. يف بداية 
عام 2020، كانت المتطلبات اإلنسانية العالمية تصل بالفعل إىل ما يقارب من 30 مليار دوالر، 

مع توقٌع أن يحتاج 168 مليون شخص إىل المساعدة من أجل البقاء على قيد الحياة. وارتفعت 
هذه المتطلبات العالمية إىل رقم قياسي بلغ 37 مليار دوالر، بما يف ذلك متطلبات االستجابة 
لكوفيد – 19. وقد أدت جائحة كوفيد – 19 إىل تفاقم االحتياجات القائمة واىل خلق تحديات 

جديدة بطريقة غير مسبوقة. ومع االرتفاع السريع يف عدد اإلصابات يف قارة إفريقيا وأمريكا 
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، من المتوقع أن يصل الوباء إىل ذروته يف الشهرين أو الستة 

كثر األماكن هشاشة يف العالم. وسوف يتسبب الوباء والركود العالمي المرتبط  أشهر المقبلة يف أ
به يف زيادة الضعف واالحتياجات اإلنسانية يف البلدان التي هي بالفعل يف حالة أزمة إنسانية.

إن التأثير واسع النطاق ويتجاوز الوباء المباشر والعواقب الصحية األخرى على الماليين من 
األشخاص. وقد يتضاعف عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ الشديد، مع 
انخفاض اإلمدادات الغذائية وارتفاع األسعار. يف عشرة بلدان، بما يف ذلك بعض البلدان ذات 

االحتياجات اإلنسانية الشديدة مثل سوريا، واليمن، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فأكثر من 
مليون شخص يف كل بلد هم بالفعل على وشك المعاناة من المجاعة. وعلى المدى الطويل، 

يمكن أن يؤدي الوباء إىل المجاعة فيما يصل إىل 35 بلد، مثل أفغانستان، وجمهورية أفريقيا 
كثر من 80 مليون طفل.  الوسطى، وهايتي. قد تفوت حمالت التحصين والتطعيم الروتينية أ
ولقد أبلغ ما يقرب من مائة دولة عن تعليق أو تعطيل حمالت التحصين الروتينية. يف أوائل 

مايو/آيار )منظمة األمم المتحدة للطفولة، اليونيسف(، ومنظمة الصحة العالمية، واالتحاد 
العالمي للقاحات والتحصينات(. تتزايد التقارير عن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع 

االجتماعي. وسيتم دفع 60-40 مليون شخص إضايف نحو الفقر المدقع مع تدين الدخل واختفاء 
فرص العمل )منظمة البنك الدويل(.

لقد جاء المجتمع اإلنساين مًعا إلنتاج خطة االستجابة اإلنسانية العالمية المنسقة والمشتركة 
بين الوكاالت لكوفيد – 19 والتي تم إصدارها يف 25 مارس/آذار وتم تحديثها يف 7 مايو/آيار. 

سيصدر التحديث الثالث لخطة االستجابة اإلنسانية العالمية يف 16 يوليو/تموز. سيغطي هذا 
التحديث نفس الـ63 بلًدا كما يف تحديث مايو/آيار. وسيركز التحديث على التغيرات يف الوضع 
واالحتياجات، والنتائج واإلنجازات الجماعية، والتحديات التشغيلية والمتطلبات المالية الحالية.

كما عمل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية مع شركاء الوكالة لتحديد إطار الرصد الشامل 
لخطة االستجابة اإلنسانية العالمية وتنظيم جمع البيانات. أخذت وكاالت األمم المتحدة على 

عاتقها مسؤولية تجميع البيانات على المستوى العالمي واإلبالغ عن المؤشرات يف إطار العمل. 
سيتم اإلبالغ عن هذه المؤشرات يف تحديث خطة االستجابة اإلنسانية العالمية ليوليو/تموز. وبعد 
شهر يوليو/تموز، سيستمر ظهور المؤشرات المنتقاة يف تقارير التقدم المنتظمة لخطة االستجابة 

اإلنسانية العالمية.

باإلضافة إىل أعمال التنقيح وإطار الرصد لخطة االستجابة اإلنسانية العالمية، بدأ التخطيط 
إلدماج االحتياجات اإلنسانية ذات الصلة بكوفيد – 19 ومتطلبات التمويل يف خطط االستجابة 

اإلنسانية واللمحة العامة عن العمل اإلنساين العالمي )GHO( لعام 2021. سيتم دمج استجابات 
كوفيد – 19 وغير كوفيد – 19 يف عام 2021، ولن يكون هناك فرق بين متطلبات التمويل لهذين 

النوعين من االستجابات.

كتوبر/تشرين األول.  من المقرر أن يصدر هذا التقرير يف أغسطس/آب، وسبتمبر/أيلول وأ
وسيقدم تحديثات موجزة عن السياق التشغيلي، والتحديات، والممارسات الميدانية المكيفة؛ 
وسيقدم نظرة متعمقة على قطاعات محّددة، وعلى المجموعات المعرضة للخطر، ومواضيع 

أخرى؛ وسيقوم بمراجعة المتطلبات المالية والتمويل.

تقرير
التقدم

األولى الطبعة 
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النيجر
الجئة من مايل ترتدي إحدى أقنعة الوجه األربعين التي تصنعها كل يوم يف نيامي، النيجر. مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين.
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السياق التشغيلي

إن جائحة كوفيد – 19 غير مسبوقة من حيث الحجم، والتعقيد والتأثير يف جميع أنحاء العالم. 
بينما أنه من الصعب التنبؤ بمسار الوباء، فإن التأثير أصبح اآلن محسوًسا يف البلدان األقل 

تطوًرا يف العالم والبلدان ذات الدخل المنخفض، خاصة التي تعاين من أزمة إنسانية موجودة 
مسبًقا بسبب النزاع الطويل أو الكوارث الطبيعية المتكررة. ويتفاقم التأثير بعدة عوامل، بما 

يف ذلك أنظمة الرعاية الصحية الهشة، وضعف البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وقدرة 
الحكومة المحدودة يف بعض األماكن لمكافحة الوباء.

وفًقا للبيانات األولية، فإن الوباء مدمر بشكل خاص ألضعف شرائح السكان، بما يف ذلك 
األشخاص المحتاجين بالفعل للمساعدة اإلنسانية، مثل األشخاص النازحين داخلياً والالجئين 
وطالبي اللجوء والمهاجرين، وكذلك النساء واألطفال، وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة. إن 

وضع فقراء الحضر واألشخاص الذين يعيشون يف مخيمات أو مستوطنات غير رسمية، حيث قد 
تكون خيارات التباعد االجتماعي والوصول إىل الخدمات والمساعدة محدودة، يبعث على القلق.

يف نفس الوقت الذي يحارب فيه العالم التأثير الصحي المباشر لكوفيد–19، يجب عليه أيًضا 
معالجة اآلثار الثانوية المتزايدة للوباء. ومن المتوقع أن يكون التأثير على األمن الغذايئ وسوء 

التغذية شديًدا بشكل خاص، فمن المحتمل أن يتضاعف عدد األشخاص الذين هم على حافة 
المجاعة من 135 مليون إىل 265 مليون وفًقا لبرنامج األغذية العالمي WFP. ومن المحتمل 
أن يزيد عدد األطفال دون سن الخامسة والذين يعانون من سوء التغذية الحاد ليصل إىل 10 

ماليين قبل نهاية العام، بزيادة إجمالية بنسبة ٪20. لمزيد من التفاصيل، ُيرجى االطالع على 
خريطة المجاعة لبرنامج األغذية العالمي.

وبالمثل، أبلغ ما يقرب من 100 بلد عن تأخيرات أو تعليق حمالت التحصين من األمراض 
المعدية، مثل الحصبة، وشلل األطفال، والتهاب السحايا أ، والحمى الصفراء، والتيفوئيد، والكوليرا 
والكزاز/الدفتيريا، مع ما يصل إىل 24 مليون شخص يف 21 بلد معرضين لخطر فقدان اللقاحات 

المنقذة لألرواح. ويف كثير من الحاالت، تتحمل النساء والفتيات وطأة الوباء، بزيادة حادة تم 
التبليغ عنها يف العديد من البلدان تتمثل يف مختلف أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي، 

بما يف ذلك عنف الشريك الحميم.

استمر تواجد كل من األمم المتحدة وشركاء المنظمات غير الحكومية لتقديم المساعدة المنقذة 
لألرواح لألشخاص المحتاجين يف معظم السياقات القطرية التي نخدمها، لكنهم يواجهون 

تحديات. إن القيود المفروضة على الحركة داخل بعض البلدان أو منها/وإليها، فضالً عن تكثيف 
قيود الوصول الموجودة مسبًقا، قد أعاقت يف بعض الحاالت تنفيذ العمليات. وتعمل األمم 

المتحدة بنشاط مع الحكومات للتغلب على هذه التحديات وتأمين وصول المساعدات اإلنسانية 
بشكل كامل وآمن ودون عوائق. وقد لوحظ تصاعد الشجب والعداء والهجمات على العاملين 
يف المجال اإلنساين والرعاية الصحية يف العديد من البلدان منذ بداية الوباء، مما أدى إىل فقدان 

األرواح وإلحاق الضرر بالخدمات الحيوية، بما يف ذلك المستشفيات والعيادات الصحية. ومن 
الضروري معالجة هذا االتجاه، وضمان سالمة وأمن العاملين يف المجال اإلنساين.

يعمل النظام اإلنساين بنشاط على ابتكار وتأقلم استراتيجيات االستجابة والبرمجة لمواجهة 
التحديات على أرض الواقع. على سبيل المثال، يقوم الشركاء يف المجال اإلنساين بتقديم حصًصا 

كبر على فترات أقل تكراًرا؛ وزيادة استخدام التحويالت النقدية؛ وإقامة مالجئ إضافية  غذائية أ
ومرافق للحجر الصحي؛ وتعزيز البنية التحتية للمياه والصرف الصحي يف المخيمات واألماكن 

الشبيهة بالمخيمات، وتوسيع استخدام التكنولوجيا للوصول إىل األشخاص أينما كانوا يف وقت 
مناسب وبطريقة آمنة.

كما ُتبذل الجهود لتوسيع جدول أعمال التوطين بسرعة، مع زيادة الدعم الموجه إىل الشركاء 
المحليين، وتعزيز المشاركة المجتمعية والوقاية.
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السياق التشغيلي:
ف االستجابة الميدانية تكيُّ
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تعمل اليونيسف يف إثيوبيا على تعزيز المساءلة تجاه السكان المتضررين من خالل استخدام 
آليات الرصد والشكاوى التي تركز على الحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي 

واالستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي.

قامت المنظمات غير الحكومية يف العراق بتكييف أنشطتها للمساعدة يف الحماية ضد جائحة 
كوفيد – 19، من خالل مشروعها يف مخيم حمام العليل. أنتجت منظمة ميرسي هاندز 48000 

قناع للوجه وستبدأ المشروع نفسه يف مخيم السالمية.

يف سوريا، تعمل مجموعة عمل المساعدات النقدية ومنظمة ريتش بشكل تعاوين لمراقبة 
كيفية استجابة األسواق يف الشمال الشريق والشمال الغريب لتأثير كوفيد – 19. يركز التقييم 

الشهري، الذي بدأ يف مارس/آذار 2020، على توافر وأسعار السلع الرئيسية، بما يف ذلك 
القفازات البالستيكية والهالم المضاد للبكتيريا. كما ينظر أيًضا يف وظائف األسواق المحلية، بما 

يف ذلك تحديات التوريد والتمويل للبائعين، وتدابير التخفيف المفروضة على المجتمعات والتي 
اتخذها أصحاب المتاجر إلبطاء االنتشار، مثل الحد من الزحام واستخدام أقنعة الوجه.

أنتجت مجموعة التعليم يف فنزويال، بالتعاون مع راديو "يف إي أليجريا"، ووزارة التربية والتعليم، 
سلسلة من الرسائل الصوتية )"radio capsules"( إلبالغ المعلمين والتربويين بالحماية والدعم 
النفسي واالجتماعي أثناء فترة اإلغالق. وقد تم بالفعل تغطية خمسة مواضيع يف البث المباشر: 
)1( الصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي؛ )2( تعزيز الرفاه والتعلم لألطفال يف منازلهم؛ 
)3( تعزيز الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي من خالل التعليم؛ )4( رسائل رئيسية 

بخصوص كوفيد – 19 للعاملين يف القطاع العام والجمهور؛ و )5( حماية الطفل يف سياق كوفيد 
– 19. ويقدم كل موضوع المشورة للكادر التربوي حول ما يمكنهم القيام به بشكل ملموس. إن 

محتوى الوسائط المتعددة متاح مجانًا لجميع محطات الراديو يف البالد.

ُتعاَلج الشواغل المتعلقة باألمن الغذايئ يف ميانمار من خالل زيادة رصد السوق، وتوفير حصص 
غذائية لمدة شهرين يف كل مرة، وزيادة حجم التوزيع من 70 يف المائة إىل 100 يف المائة من 

االحتياجات يف المناطق الحرجة.

يف مايل، يعمل وكالء التواصل المجتمعي يف المكاتب الفرعية الثالثة لمكتب تنسيق الشؤون 
اإلنسانية )موبتي، وتمبكتو وغاو( مع المجتمعات المحلية لتوزيع الرسائل المناسبة باللغات 

المحلية بشأن األنشطة والمبادئ اإلنسانية لتوعية المجتمعات المحلية بشأن كوفيد – 19 وتدابير 
الوقاية. ويقوم وكالء المجتمع أيًضا بجمع اآلراء حول تصور السكان لالستجابة اإلنسانية على 

المستوى المحلي.

يف أفغانستان، يعمل خط المساعدة اإلنسانية، أواز أفغانستان، يومًيا لمدة 12 ساعة، للمساعدة 
يف توفير معلومات حول المساعدة للمواطنين األفغان )النازحين داخلًيا، والعائدين( والالجئين 

المتضررين من الصراع والكوارث الطبيعية. كما طورت المنظمة أيًضا لوحة مخصصة لردود فعل 
لون عن كثب مع المجموعات الصحية لتبادل  المجتمع المتعلقة بكوفيد – 19. يعمل المشغِّ

االستفسارات من المجتمعات والمساعدة يف تخطيط زيادة التوعية للمجتمعات.

يف بنغالديش، تواصل المنظمات اإلنسانية معالجة التضليل من خالل المعلومات الخاطئة، 
والشائعات والوصم حول كوفيد – 19 يف المخيمات. على سبيل المثال، اعتقدت بعض 

مجتمعات الروهينجا، وفًقا لدراسات اإلدراك التي أجريت، بأنهم كانوا محصنين ضد الفيروس 
بسبب معتقداتهم الدينية. استجابًة للتضليل، عملت وكاالت اإلغاثة بشكل فّعال على تأقلم 

الرسائل والعمل من خالل قنوات مختلفة، بما يف ذلك القادة الدينيين، لضمان بناء الثقة بين 
المجتمعات. كما تواصل أيًضا مجموعة عمل التواصل مع المجتمعات إنتاج المعلومات ومواد 

االتصال باستخدام الصيغ واللغات ذات الصلة.

قامت المنظمات اإلنسانية يف جمهورية أفريقيا الوسطى بدمج التدابير الوقائية يف البرامج 
اإلنسانية للقطاعات والبرامج اإلنسانية المشتركة بين القطاعات، بما يف ذلك تدابير التباعد 

كثر من 423,000 شخص مساعدات إنسانية متعددة  االجتماعي وغسل اليدين. تلقى أ
كثر من 1.2 مليون شخص من حمالت التوعية بشأن كوفيد – 19. يقوم  القطاعات وقد استفاد أ

الشركاء يف المجال اإلنساين بتخزين البضائع وإنشاء مناطق العزل، خاصة يف مواقع النازحين 
داخلًيا؛ ومراقبة أسعار السوق والتدخالت النقدية؛ وتحليل اتجاهات العنف القائم على النوع 
االجتماعي؛ وتوفير إمدادات إضافية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية؛ والمشاركة يف 

المجتمعات؛ وتوفير أجهزة الراديو لدعم التعليم عن بعد.

الصومال
أحد موظفي برنامج األغذية العالمي يشرح كيفية استخدام الهاتف المحمول لطلب الطعام من متجر إلكتروين عبر اإلنترنت يف مركز توزيع األغذية التابع لبرنامج األغذية العالمي يف منطقة K4 يف مقاديشو. 

برنامج األغذية العالمي/ إسماعيل تاكستا
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الصومال
يتم تسليم اإلمدادات الحيوية لألسر المتضررة من الفيضانات يف بيليت وين، الصومال. مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أوتشا

ف االستجابة: تكيُّ
الصومال

تم االنتهاء من نداءات اللمحة العامة عن العمل اإلنساين العالمي 2020 لـ53 
بلًدا وإطالقها يف أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020. إن ظهور جائحة كوفيد – 
19 وانتشارها قد تطلب من الفرق القطرية اإلنسانية أن تواجه بشكل سريع 

نطاق وحجم االحتياجات اإلنسانية الجديدة والسريعة التطور. ولقد تطلب 
الوضع الجديد تحليالً لمعرفة ما هي التدخالت التي لم يعد من الممكن تنفيذها 

وما هي التدخالت التي يجب تكييفها، أو تعليقها، أو إعادة تحديد أولوياتها. كما 
تطلب الوضع الجديد مراجعة ألساليب التسليم مع االمتثال للتباعد االجتماعي 

وتدابير االحتواء األخرى.

تقدم حالة الصومال مثاالً على أفضل الممارسات. فقد قامت الفرق القطرية 
اإلنسانية يف الصومال، مدركة للتحوالت السياقية الهامة منذ االنتهاء من خطة 

االستجابة اإلنسانية لعام 2020، بإجراءات صارمة إلعادة تحديد األولويات 
لخطة االستجابة اإلنسانية مع مراعاة عدة عوامل تؤثر على الثغرات المحّددة 
يف تقييمات االحتياجات األصلية التي صدرت يف ديسمبر/كانون األول 2019: 

تهديد كوفيد – 19 وأسوأ تصاعد للجراد الصحراوي منذ عقود والفيضانات 
الموسمية التي أثرت على 1.2 مليون شخص، بما يف ذلك 436,000 من 

النازحين. استجابة لهذا "التهديد الثاليث"، بدأ الفريق الُقطري للعمل اإلنساين 
عملية مراجعة لخطة االستجابة اإلنسانية يف مايو/آيار بناًء على معايير متفق 

عليها لضمان متطلبات التمويل اإلنسانية الموثوقة وذات األولوية، والمستندة 
على االحتياجات. يف ذلك الوقت، كان تمويل خطة االستجابة اإلنسانية أقل من 

20 يف المائة. وشملت هذه العملية التدخالت الصحية وغير الصحية ذات الصلة 
بكوفيد – 19؛ تدخالت األمن الغذايئ والتغذية للمناطق يف المرحلة الثالثة من 

التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ IPC3 وما فوق؛ االستجابة اإلنسانية 
لتصاعد الجراد الصحراوي؛ والمناطق المتضررة من الفيضانات بعد إطالق خطة 

االستجابة اإلنسانية األصلية. ولقد تم أيًضا مراعاة تأثير قيود الحركة والتوريد 
بسبب كوفيد – 19، وقدرة االستيعاب التشغيلي والمايل للمنظمات اإلنسانية.

لضمان متطلبات هادفة وواقعية يف خطة االستجابة اإلنسانية المنّقحة، قّرر 
الفريق الُقطري للعمل اإلنساين استبعاد مشاريع المرحلة الثانية من التصنيف 

المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ وأدناه، وحذف وإعادة برمجة ميزانية المشاريع 
بدون تمويل حتى اآلن أو قطع ميزانيتها بنسبة 50 يف المائة )وبالتايل عدم 

إمكانية تنفيذها للعام بالكامل(. واتفق الفريق الُقطري للعمل اإلنساين أيًضا 
على تعليق أو إعادة برمجة األنشطة التي لم تعد ممكنة بسبب تدابير االحتواء 

لكوفيد – 19، مثل التدريب، وأعمال البناء والتأهيل، والتغذية المدرسية. 

وقام فريق األمم المتحدة القطري بعملية مماثلة بالتوازي مع إجراءات تحديد 
األولويات لخطة االستجابة اإلنسانية، محافًظا على حوار مستمر مع الفريق 

الُقطري للعمل اإلنساين طوال الوقت لضمان التكامل لألنشطة والبرامج 
المعنية.

نتيجة إلجراءات إعادة تحديد األولويات، انخفضت المتطلبات المالية لمعظم 
المجاميع، باستثناء مجموعات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة 

الصحية. وارتفعت كذلك ميزانية البرامج التمكينية، حيث تتضمن المجموعة 
اللوجستية، التي تم تفعيلها دعًما لالستجابة لكوفيد – 19. ترجع الزيادات يف 

الميزانية يف الغالب إىل االحتياجات الجديدة واألولويات اإلضافية الناتجة عن 
كوفيد - 19 وما هو أبعد من تلك المدرجة يف خطة االستجابة اإلنسانية األصلية.

يف 26 مايو/آيار، أقر فريق األمم المتحدة القطري إجراءات إعادة تحديد األولويات 
الشاملة والمتطلبات المالية لخطة االستجابة اإلنسانية المنّقحة بمقدار 1.01 

مليار دوالر، وهو ما يمثل انخفاًضا بقدر أربعة يف المائة مقارنة بمتطلبات خطة 
االستجابة اإلنسانية األصلية المقدرة بـ1.05 مليار دوالر. وهو ما يقارب 19 يف 

المائة أقل من 1.25 مليار دوالر مجموع المتطلبات التي صدرت يف تحديث خطة 
االستجابة اإلنسانية العالمية لمايو/آيار والتحديث الشهري للمحة العامة عن 

العمل اإلنساين العالمي.

ال يعكس انخفاض االحتياجات المالية تحسن الوضع اإلنساين - 1.01 مليار 
دوالر هو التمويل المطلوب الستجابة إنسانية مركّزة ومحّددة األولويات وتأخذ 

يف االعتبار االحتياجات األصلية المحددة يف خطة االستجابة اإلنسانية 2020 
التي أطلقت يف يناير/كانون الثاين، وكذلك القيود والتحديات الجديدة المتعلقة 
بالتهديد الثاليث لكوفيد – 19، والجراد الصحراوي والفيضانات. وعلى الرغم من 
أن تمويل خطة االستجابة اإلنسانية هو حالًيا 41 يف المائة )اعتباًرا من 19 يناير/
حزيران(، باستثناء مجموعة األمن الغذايئ، التي تم تمويلها بنسبة 76 يف المائة، 

فإن تمويل معظم المجموعات األخرى هو أقل من 20 يف المائة. هناك حاجة 
ماسة لتمويل إضايف لمواصلة تقديم المساعدات اإلنسانية ذات األولوية يف 

كثر األزمات اإلنسانية تعقيًدا، وأطولها أمًدا يف العالم. واحدة من أ

2020 للصومالاالستجابة اإلنسانية تطور متطلبات خطة 

إطالق خطة االستجابة 
اإلنسانية

 يناير/كانون الثاني 2020

متطلبات خطة االستجابة 
اإلنسانية وكوفيد – 19 

مايو/آيار 2020

زيادة في المتطلبات
الجراد الصحراوي 

الفيضانات الموسمية
كوفيد – 19

انخفاض في المتطلبات
المشاريع المعاد برمجتها والتي 

تم تعليقها
تغيير يف معايير التصنيف المرحلي 

المتكامل لألمن الغذايئ
تخفيض الميزانيات للبرامج غير 

الممولة

إجراءات إعادة تحديد 
األولويات

مايو/آيار 2020 

1.05مليار

1.25مليار

1.01مليار
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تسبَّب كوفيد – 19 يف حدوث اضطرابات عالمية يف أنظمة النقل والروابط التي يعتمد 
عليها المستجيبون الصحيون واإلنسانيون عادًة يف الوصول إىل المناطق المتضررة يف 

األزمة. يستخدم برنامج األغذية العالمي، الذي يعمل بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية، 
ومنظومة األمم المتحدة، ومجتمع المنظمات غير الحكومية والحكومات، قدراته اللوجستية 

وخبرته للتدخل وتقديم هذه الخدمات حيث القدرة التجارية غير موجودة حالياً، مما يضمن أن 
العاملين يف المجال الصحي واإلنساين والبضائع يمكن أن ينتقلوا إىل األماكن التي يف أمس 

الحاجة إليهم. 

خدمات الركاب
يقدم برنامج األغذية العالمي خدمات نقل الركاب جًوا حيث ال تتوفر الخيارات التجارية 

الموثوقة واآلمنة لحين استئناف الخدمات التجارية. ومنذ إطالق برنامج الخدمات يف 1 مايو 
كثر من 3,500 عامل يف المجال اإلنساين  / آيار، نقل برنامج األغذية العالمي حتى اآلن أ

كثر من 50 يف المائة منهم من موظفي المنظمات غير الحكومية، إىل 40 وجهة  والصحي، أ
على مدار 300 رحلة جوية. وتواصل خدمة الركاب جًوا لبرنامج األغذية العالمي توسيع نطاق 

وصولها حيث يتم تلقي الموافقات الحكومية المناسبة مع وجهات أخرى من المتوقع إضافتها 
خالل األسابيع المقبلة. مع بقاء أغلبية العاملين يف المجال اإلنساين تحت اإلغالق ألشهر 

والحاجة إىل موظفين إضافيين لتلبية احتياجات االستجابة لكوفيد – 19، من المتوقع حدوث 
نمو متسارع يف أعداد الركاب حيث تمنح البلدان موافقات لخدمة المسافرين لبرنامج األغذية 
العالمي. وقد لوحظ هذا االتجاه بالفعل مع تناوب الموظفين يف الدخول والخروج، مع ضعف 

عدد الركاب يف يونيو/حزيران كما يف مايو/آيار. ولضمان االستخدام األكثر كفاءة للممتلكات 
الجوية، يستخدم برنامج األغذية العالمي أيًضا هذه الرحالت المنتظمة لنقل مواد االستجابة 

لكوفيد – 19 كلما أمكن ذلك.

اإلخالء الطبي
من أجل ضمان صحة ورفاهية الموظفين ولتقليل العبء على أنظمة الرعاية الصحية للبلد 

المضيف، قام األمين العام لألمم المتحدة بتفعيل نظام اإلخالء الطبي المشترك لكوفيد – 19 
يف 22 مايو/آيار وإنشاء خلية إخالء طبي باالستفادة من األصول من برنامج األغذية العالمي، 

ومنظمة الصحة العالمية وقسم الدعم التشغيلي لتمكين نهج متسق ومركزي، باالعتماد على 
المنسقين المحليين لكوفيد – 19 على المستوى القطري.

نقل البضائع
كثر من 11,300 متر مكعب من البضائع الصحية  أرسل برنامج األغذية العالمي حتى اآلن أ

واإلنسانية الحرجة المتعلقة بكوفيد – 19 إىل 75 وجهة نيابة عن 23 منظمة عن طريق الجو، 
والبر والبحر، ولكن لدى برنامج األغذية العالمي 42,600 متر مكعب إضايف من البضائع 

المنقذة لألرواح يف انتظار نقلها خالل األسابيع الستة المقبلة. من المتوقع أن يزداد الطلب مع 
دخول اإلمدادات عبر اإلنترنت، وتشير التوقعات الحالية إىل أنه سيحتاج توصيل ما يقرب من 

700,000 متر مكعب من البضائع إىل جميع أنحاء العالم بحلول نهاية العام.

وضع التمويل
تحرك برنامج األغذية العالمي بسرعة إلنشاء البنية التحتية اللوجستية الالزمة لدعم هذه 

االستجابة العالمية وقد تمكن من القيام بذلك بفضل سخاء الجهات المانحة. ومع ذلك، فهذه 
استجابة على نطاق لم يسبق له مثيل ومع عدم ظهور أي عالمات النحسار الوباء، ومن المهم 

أال تتوقف االستجابة اآلن حين هناك حاجة ماسة إليها.

لقد حان الوقت الحاسم لمجتمع المانحين لدعم هذه االستجابة الجماعية. مع تجمع المجتمع 
العالمي مًعا لالستجابة لهذه األزمة، فإن المساهمات مطلوبة عاجالً لتمكين برنامج األغذية 

العالمي من الحفاظ على هذه الخدمة اللوجستية الحيوية بعد منتصف يوليو/تموز.

التركيز القطاعي:
الخدمات اللوجستية

التمويل المستلم البضائع المنقولة
)دوالر أمريكي(

المتطلبات غير المستوفاة المنظماتالبضائع في انتظار النقل
)دوالر أمريكي(

179مليون11,300م3 786مليون42,60023م3

 لييج
بلجيكا

 باناما
 باناما

 أكرا
غانا

 جوهانسبرغ
 أفريقيا الجنوبية

 أديس أبابا
أثيوبيا

 دبي
اإلمارات العربية المتحدة

 كوااللمبور
 ماليزيا

 غوانغتشو
الصين

 برينديزي
إيطاليا

محاور االستجابة اإلنسانية
البضائع المرسلة
المستشفيات الميدانية
يتم تسليمها للشركاء الصحيين
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1 م3 من البضائع يساوي: 32,500 قناع جراحي أو 1,650 نظارة سالمة أو 1,800 درع للوجه أو 30,000 قفاز

www.wfp.org/publications/wfp-common-services .المصدر: برنامج األغذية العالمي
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الفئات األكثر ضعفا:
النوع االجتماعي والعنف القائم على النوع االجتماعي

لقد زادت جائحة كوفيد – 19 من عدم المساواة يف كل جزء من المجتمع، مما زاد من التأثير 
على الفئات الضعيفة بالفعل. ويؤدي الوباء إىل تفاقم المخاطر القائمة مسبًقا، وعلى وجه 
الخصوص، العنف القائم على النوع االجتماعي ضد النساء والفتيات، مما يعيق تنميتهن 

االجتماعية، واالقتصادية والتعليمية، ويهدد صحتهن الجنسية واإلنجابية.

تتحمل النساء والفتيات عبًئا غير متكائف فيما يتعلق بالرعاية المنزلية بما يف ذلك رعاية 
المرضى، وسط تناقص موارد األسرة. كما يتأثرن بشكل غير متكائف من انقطاع الدخل 

والتعليم والخدمات الصحية والحماية. ويف نفس الوقت، فإن قدرة الحكومات ومقدمي 
الخدمات على االستجابة لهذه االحتياجات مقّيدة ومنهكة للغاية.

كًا لنقاط الضعف هذه، ركزت خطة االستجابة اإلنسانية العالمية بشدة على تلبية  إدرا
احتياجات وأولويات النساء والفتيات، وتمكينهن يف جميع جوانب برامجها. ويبدأ ذلك بإجراء 

تحليل قائم على النوع االجتماعي لتأثير الوباء وتكييف البرامج وفًقا لذلك. تتخذ وكاالت األمم 
المتحدة وشركاؤها مثل لجنة اإلنقاذ الدولية ومنظمة كير هذا النهج. على سبيل المثال، أظهر 

التحليل القائم على النوع االجتماعي الذي قامت به منظمة كير يف ليبيا، أن النساء هن 12 مرة 
كثر عرضة لفقدان الوظائف بسبب الوباء من الرجال. أ

تعتبر ميانمار واحدة من العديد من البلدان حيث تعمل منظمة األمم المتحدة للمرأة مع 
السلطات لضمان دمجها الحتياجات المرأة وقيادتها يف االستجابة لكوفيد – 19.

يحدث كوفيد – 19 على رأس األزمات الممتدة، والهجرة والصراع وانعدام األمن. ومن 
الضروري أال يتم تحويل الموارد عن البرامج اإلنسانية الحرجة الحالية، بما يف ذلك تلك التي 

تمكّن وتحمي النساء والفتيات، والناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي، لالستجابة 
للوباء.

العنف القائم على النوع االجتماعي
يؤثر العنف ضد النساء والفتيات على 1 من كل 4 إىل 1 من كل 3 إناث يف حياتها. إن النساء 

كثر عرضة لخطر العنف الجسدي، والعنف الجنسي واللفظي والعاطفي،  والفتيات هن أ
والعنف االجتماعي واالقتصادي، والعنف النفسي، مع الشريك الحميم الذي تصاعد عنفه أثناء 
جائحة كوفيد العالمية بسبب انعدام األمن االقتصادي وإجراءات اإلغالق ذات الصلة بكوفيد – 

.19

كثر وضوًحا من خالل تقارير عن  كالوباء بالفعل، أصبح العنف القائم على النوع االجتماعي أ
زيادة المكالمات إىل الخطوط الساخنة، والتي تتراوح بين 30 و75 يف المائة يف بعض األماكن – 

فقد سجل الخط الساخن الوطني للعنف القائم على النوع االجتماعي يف زيمبابوي زيادة بنسبة 
75 يف المائة؛ وسجلت كولومبيا والمكسيك زيادات بنسبة 50 يف المائة. ومع ذلك، يف بعض 

األماكن، بما يف ذلك بنغالديش والعراق، توقفت المكالمات جزئًيا ألن النساء ال يملكن الوصول 
اآلمن إىل الهواتف يف المساحات الضيقة، وانقطعت مسارات إحالة المرضى، وتعرضت خطوط 

المساعدة إلغالق مؤقت. على سبيل المثال، تم إغالق 19 مكانًا آمًنا للنساء والفتيات يف سوريا 
مؤقًتا بسبب إجراءات اإلغالق. ووفًقا لتقديرات صندوق األمم المتحدة للسكان، من المتوقع 
حدوث 15 مليون حالة أخرى من العنف القائم على النوع االجتماعي يف جميع أنحاء العالم 

لكل ثالثة أشهر يستمر فيها اإلغالق بسبب كوفيد – 19. 1

لمعالجة المخاطر المتزايدة للعنف القائم على النوع االجتماعي، فإن ما يقرب من 60 بالمائة 
من خطط االستجابة القطرية يف خطة االستجابة اإلنسانية العالمية تتضمن مكونات الوقاية 
واالستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي التي تم تكييفها للتغلب على الحواجز التي 

تعترض الوصول وللوصول إىل النساء أينما كانوا. على سبيل المثال، يف شمال شرق نيجيريا، 
تنتقل فرق متنقلة مع المنظمة الدولية للهجرة من باب إىل باب لزيادة الوعي بخدمات العنف 
القائم على النوع االجتماعي، بدالً من جمع النساء يف مجموعات. وتعمل وكاالت اإلغاثة أيًضا 

على تكييف األماكن اآلمنة لتلبية بروتوكوالت التباعد الجسدي حتى تتمكن من البقاء مفتوحة 
حيثما أمكن ذلك. على سبيل المثال، يف نيجيريا أيًضا، تقوم المنظمة الدولية للهجرة بتحويل 

إثيوبيا
عاملة اجتماعية تجري مقابلة مع فتاة صغيرة تم ترحيلها مؤخًرا من المملكة العربية السعودية وسط أزمة كوفيد 19.اليونيسيف/ ناحوم تسفاي
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كز "للصحة عن بعد" مجهزة بأكشاك هواتف فردية تلتزم بالبروتوكوالت  األماكن اآلمنة إىل مرا
الصارمة للوقاية من العدوى.

هناك أيًضا تركيز على بناء وتعزيز خدمات الحماية األوسع نطاًقا. تقوم وكاالت األمم المتحدة 
مثل اليونيسف وصندوق األمم المتحدة للسكان والمنظمات غير الحكومية، بما يف ذلك 
أوكسفام وكير، ببناء وتوسيع الشبكات المجتمعية لزيادة الوعي بمخاطر الحماية للنساء 
والفتيات، لتحديد حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي واالنتهاكات األخرى، ولدعم 

االستجابة. تساعد الوكاالت المجموعات المحلية على العمل فعلًيا حيثما يكون ذلك مناسًبا، 
وهم يعملون على تدريب العاملين يف المجال الصحي عن بعد لتنفيذ بروتوكوالت العنف 

القائم على النوع االجتماعي وتقديم الدعم النفسي واالجتماعي. يف ميانمار، على سبيل 
المثال، أعطت منظمة األمم المتحدة للمرأة لـ60 شخص من األخصائيين االجتماعيين من 

دائرة الرعاية االجتماعية هواتف محمولة لتشغيل الخطوط الساخنة ذات الصلة بالعنف القائم 
على النوع االجتماعي وكوفيد – 19 على مدار 24 ساعة طوال أيام األسبوع. كما تتواصل 

المنظمات بشكل استبايق مع الفتيات من خالل الحماية ورسائل العنف القائم على النوع 
االجتماعي. يف إثيوبيا، تعمل منظمة العمل ضد الجوع مع شبكة بث أوروميا لتشغيل برنامج 

إذاعي أسبوعي حول مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي.

أدت حالة عدم اليقين االقتصادي الناجمة عن كوفيد – 19 إىل زيادة خطر التعرض لالستغالل 
واالعتداء الجنسيين، حيث تواجه النساء والفتيات نقًصا يف الموارد.  يف الكاميرون ونيجيريا 

على سبيل المثال، هناك مخاوف بشأن االستغالل واالعتداء الجنسيين بسبب فقدان النساء 
لسبل معيشتهن يف القطاع غير الرسمي.

يف جميع الحاالت، تحاول وكاالت اإلغاثة الحفاظ على برامجها المهمة للنساء والفتيات، بما 
يف ذلك خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية المنقذة لألرواح. وينطوي هذا على التكيف 

مع التباعد الجسدي. يف العيادات يف سوريا، على سبيل المثال، تم تخفيض عدد المرضى 
ويتطلب من الموظفين ارتداء معدات الوقاية الشخصية يف حاالت سريرية معينة.  منذ ظهور 
كوفيد – 19 يف سوريا، تلقت حوايل 150,000 امرأة وفتاة خدمات يف مجال الصحة اإلنجابية 

والتوعية والصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي.

تظل جميع برامج التخفيف من العنف القائم على النوع االجتماعي، واالستجابة للناجين، 
ومعالجة األسباب الجذرية - أي مبادرات الوقاية لمعالجة عدم المساواة القائم على النوع 

االجتماعي - تعاين من نقص التمويل المزمن. بلغ التمويل المحدد المبلغ عنه لبرمجة العنف 
القائم على النوع االجتماعي يف خطة االستجابة اإلنسانية العالمية فقط 35 مليون دوالر للـ63 

كثر من 370 مليون  بلد يف خطة االستجابة اإلنسانية العالمية. ويف عام 2020، تم تضمين أ
دوالر للبرمجة يف خطط االستجابة اإلنسانية، ولكن تم تمويل أقل من ٪10 من المبلغ حتى 

اآلن. سيكون تمويل هذه البرامج بداية جيدة للتغلب على نقص التمويل المستمر الذي 
يجعل من الصعب تقديم استجابات خاصة بالسياق، بما يف ذلك من قبل الجهات الفاعلة 

المحلية التي تقف على استعداد لتنفيذ هذا العمل المنقذ لألرواح.

لقد زادت جائحة كوفيد – 19 الوعي العالمي بوباء آخر يقتل النساء والفتيات – وهو العنف 
القائم على النوع االجتماعي. تعد االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي مكونًا أساسًيا 

يف االستجابة لكوفيد – 19، ويجب توفير التمويل على وجه السرعة لضمان حماية وتمكين 
النساء والفتيات.

التعليم
حتى مايو/آيار 2020، قدرت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو( أن 

1.54 مليار طفل وشاب - بما يف ذلك 111 مليون فتاة يعيشون يف بيئات منخفضة الدخل - 
كثر  كانوا خارج المدرسة بسبب إغالق المدرسة بسبب كوفيد – 19. ومن المرجح أن الفتيات أ

عرضة من الفتيان لعدم العودة نهائًيا إىل المدرسة. فبدالً من ذلك، ُيطلب من العديد منهن 
إدارة الواجبات المنزلية أو رعاية أفراد األسرة، بما يف ذلك المرضى وكبار السن، أو يتم دفعهن 

إىل الزواج المبكر أو العمل، بما يف ذلك العمل االستغاليل للتعامل مع الضغوط االقتصادية. 
وهذا يهدد بوقف التقدم يف زيادة وصول الفتيات إىل التعليم.

كثر عرضة  إن الفتيات الفقيرات من ذوي اإلعاقة أو الاليت يعشن يف المناطق الريفية هن أ
لخطر الغياب عن المدرسة. تنشر اليونيسف وشركاؤها وشبكات من اآلالف من المحركين 

المجتمعيين الوعي بضرورة استمرار الفتيات يف تعليمهن.

تعمل العديد من الوكاالت العاملة يف مجال التعليم على تعزيز التعلم عن بعد حيثما يكون 
ذلك ممكًنا. ويتم تقديم الدروس حالًيا عبر الراديو يف بوركينا فاسو، وغانا، ورواندا وعشرات 

البلدان األخرى؛ وعلى شاشة التلفزيون يف إثيوبيا، وليبيا وخارجها؛ وعلى منصات التعلم 
اإللكتروين، كما هو الحال يف األرض الفلسطينية المحتلة وسوريا.

األمن الغذائي
مع تعطل أنظمة إنتاج الغذاء وتقييد التجارة عبر الحدود، يؤدي الوباء إىل تفاقم انعدام األمن 

الغذايئ للنساء والفتيات. تشكل النساء الجزء األكبر من العمال الزراعيين ولكن يمثلن أقلية من 
أصحاب المزارع، ونادًرا ما يتم تمثيلهن يف اتخاذ القرارات حول إنتاج الغذاء أو توزيعه. ونتيجة 

لذلك، لديهن قدرة منخفضة على شراء الطعام المغذي ألسرهن، وهن وكذلك األطفال الصغار 
معرضون لخطر متزايد من انعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية. وبالتايل أصبح الوضع يف حلقة 

مفرغة، حيث يزيد الجوع وسوء التغذية المزمن من قابليتهن لإلصابة باألمراض المعدية، بما 
يف ذلك كوفيد – 19. ويف منطقة الساحل، حيث ساهمت األحداث المناخية جنًبا إىل جنب مع 
النزاعات، يف ارتفاع مستويات انعدام األمن الغذايئ بشكل قاسي، ضاعف كوفيد – 19 الحاجة 

الملحة لضمان عدم تعرض الفتيات لمزيد من المخاطر.

يف المجتمعات التي تكون فيها المرأة مسؤولة عن األمن الغذايئ داخل األسرة، فإن نقص 
الغذاء وزيادة انعدام األمن الغذايئ يعرض النساء والفتيات أيًضا لعنف الشريك الحميم أو 
االعتماد على آليات التأقلم السلبية، مثل اللجوء إىل المتاجرة بالجنس، وإجبار الفتيات على 

كثر عرضة لالستغالل واالعتداء الجنسيين. وحيثما يكون ذلك ممكًنا،  الزواج المبكر، ويكونن أ
يجب أن تكون التقييمات واالستجابات لألمن الغذايئ، والتغذية والزراعة مستجيبة للنوع 

االجتماعي. يقوم برنامج األغذية العالمي وشركاؤه بإعطاء األولوية لألسر التي تعيلها اإلناث 
والنساء والفتيات المستضعفات يف تقييمات ضعف األسرة. من كولومبيا إىل جمهورية الكونغو 

الديمقراطية، من األرض الفلسطينية المحتلة إىل اليمن، يستهدف برنامج األغذية العالمي، 
ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين والشركاء من المنظمات غير الحكومية، بما 
يف ذلك أوكسفام، والمجلس النرويجي لالجئين، وميرسي كوربس، وهيئة إنقاذ الطفولة، األسر 

التي تعيلها اإلناث والفتيات المعرضات للخطر يف قسائم الغذاء أو المساعدة النقدية.

سبل العيش
كثر من 740 مليون امرأة حول العالم يف القطاع غير الرسمي أو كعامالت بأجر  تعمل أ

منخفض. إن هذه الوظائف هي يف غاية الخطر خالل فترة الوباء الحايل، وهي تفتقر إىل الحماية 
من االستغالل أو المضايقة. تقدر منظمة العمل الدولية أن 195 مليون وظيفة يمكن أن تٌفَقد 

على الصعيد العالمي بسبب الوباء، معظمها يف قطاعات تهيمن عليها النساء. ويف الوقت 
نفسه، مع تقلص الدخل، تزداد احتياجات استهالك األسرة مع زيادة عدد أفراد المنزل، ومع 

زيادة يف تكاليف الغذاء واألساسيات األخرى. وبالتايل، هناك حاجة ماسة لمشاريع مِدرّة للدخل 
تستهدف النساء لمنع ما قد يؤدي إىل الزواج المبكر، واالتجار، والجنس من أجل البقاء على قيد 
الحياة بسبب الفقر والكساد االقتصادي. يف بنغالديش، على سبيل المثال، تعمل منظمة األمم 
كشن إيد لتزويد مجموعات نساء الروهينجا الالجئات بآالت  المتحدة للمرأة مع منظمة براك وآ

الخياطة وتدريبهن حتى يتمكّن من صنع وبيع األقنعة لتوليد الدخل.
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مصر
األعمال المحلية ُتعد اإلمدادات الطبية األساسية، من األقنعة إىل العباءات الجراحية لحماية ودعم العاملين يف مجال الرعاية الصحية يف مصر. اليونيسيف/عماد

8

المنظمات غير الحكومية وإضفاء الطابع المحلي
لقد خلقت جائحة كوفيد – 19 تحديات جديدة للعمل اإلنساين وشددت على الحاجة إىل 
التمويل الكايف لجميع أجزاء النظام اإلنساين لضمان االستجابة الفعالة. إن الحصول على 

التمويل ألولئك الذين هم يف أفضل وضع لالستعداد واالستجابة يف البلدان الهشة المتضررة 
كثر أهمية من أي وقت مضى. فعندما أغلقت الحدود وتم تقييد الحركات  من الوباء أصبح أ

إلبطاء الفيروس، استمرت المنظمات غير الحكومية والمنظمات المحلية التي تتمتع بالقدرة 
على الوصول إىل األماكن البعيدة، ولديها المعرفة وشبكات صلبة، يف توصيل المساعدات 
والمعلومات المنقذة لألرواح للمجتمعات حول كيفية البقاء يف مأمن من فيروس كورونا 

المستجد )كوفيد19-(.

منذ بدأ الوباء يف ضرب البلدان الهشة يف فبراير/شباط، أصبح المجتمع اإلنساين مضطر إىل 
إجراء ترتيبات تمويل مرنة تدعم المستجيبين يف الخطوط األمامية. فالهدف هو السماح للمال 
بالوصول إىل المستجيبين يف الخطوط األمامية بأسرع وقت ممكن وبأقل العوائق. هناك تقدم 

كدت التوجيهات والرسائل الرئيسية التي صدرت يف وقت مبكّر  جيد على هذا الصعيد. وأ
من األزمة على الحاجة إىل مواصلة تسريع التمويل للمستجيبين يف الخطوط األمامية بأقل 

العوائق. وتعمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت وهي أعلى آلية تنسيق إنساين يف 
العالم، بنشاط على تعزيز ترتيبات التمويل األكثر مرونة لضمان وصول التمويل إىل المنظمات 

غير الحكومية يف الميدان بسرعة، وأيًضا عندما تمر عبر وكاالت األمم المتحدة.

كثر  وقد تم للتو وضع التزامات محّددة لجعل التمويل لشركاء المنظمات غير الحكومية أ
مرونة. وتشمل هذه االلتزامات تقديم تقارير مبسطة، وربط تمويل كوفيد – 19 بالبرامج 

الحالية، ومرونة الميزانية. يساهم كل ذلك يف تقليل األعباء اإلدارية لتمكين المنظمات غير 
الحكومية من التركيز على البرامج على أرض الواقع. وهناك التزام جماعي لتسريع التمويل 

للشركاء، وتجتمع وكاالت األمم المتحدة بانتظام مع شركائها من المنظمات غير الحكومية 
لتتّبع التقدم.

كانت الصناديق القطرية المشتركة التي يديرها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية من بين 
الصناديق األوىل التي خصصت تمويل الطوارئ لمواجهة الوباء، لكل من المنظمات غير 

الحكومية ووكاالت األمم المتحدة. إجماالً، سيتم توفير 60 يف المائة من إجمايل تمويل 
الصناديق القطرية المشتركة لكوفيد - 19 حتى اآلن للمنظمات غير الحكومية الدولية 

والوطنية وجمعيات الصليب األحمر/ الهالل األحمر الوطنية من خالل المنح المباشرة )56 
يف المائة( وترتيبات المنح الفرعية )أربعة يف المائة(. ومن إجمايل مخصصات الصندوق 

المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ حتى اآلن، وباستثناء مخصصات برنامج األغذية العالمي 
للوجستيات والتمويل لشراء اإلمدادات، سيقوم الشركاء بدفع ما يقرب من دوالر واحد من 

كل 3 دوالرات مخصصة من خالل الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ )حوايل 

9.5 مليون دوالر يف المجمل(. وسيزداد هذا الرقم مع إطالق التمويل اإلضايف للمستجيبين 
يف الخطوط األمامية. )انظر الصفحتين 12 و13 لمزيد من التفاصيل(. وباإلضافة إىل التمويل 

كثر من 240 مليون دوالر للمنظمات غير  المباشر )كما أُبلغت خدمة التتبع المايل(، تم توفير أ
الحكومية لالستجابة لكوفيد – 19.

 

وحتى 25 يونيو/حزيران، استخدمت اليونيسف 330 مليون دوالر لالستجابة لكوفيد – 19، 
منها 165 مليون دوالر لإلمدادات والسلع )بما يف ذلك معدات الحماية الشخصية( وتم تحويل 

وتخصيص ما يقرب من 92 مليون دوالر للشركاء المنفذين. وفيما يتعلق بتحويالت التمويل 
الذي تم تسليمه مقابل النداء العالمي لليونيسف لكوفيد – 19 إىل الشركاء المنفذين، تم 
تحويل 49 يف المائة من المدفوعات إىل الشركاء )بما يف ذلك 37 يف المائة للمنظمات غير 
الحكومية، والمنظمات المجتمعية، والمؤسسات األكاديمية، و12 يف المائة للمنظمات غير 
الحكومية الدولية(، وتم تحويل 45 يف المائة إىل الحكومات، و6 يف المائة إىل وكاالت األمم 

المتحدة وغيرها من المنظمات الثنائية/المتعددة األطراف.

أعلن صندوق األمم المتحدة للسكان أن ما يقرب من 20 يف المائة من تمويل كوفيد الذي 
تم استالمه قبل 15 يونيو/حزيران قد أُتيح للشركاء. وتعمل مفوضية األمم المتحدة السامية 
لشؤون الالجئين أيًضا بشكل وثيق مع الشركاء. ويف عام 2019، تم صرف 31 يف المائة )1.3 

مليار دوالر( من نفقاتها السنوية للشركاء من أجل التنفيذ.

باإلضافة إىل بعض التقدم بخصوص ترتيبات وتدفقات التمويل، أثبتت أزمة كوفيد – 19 أن 
االستجابة الكافية للتأثير المباشر وغير المباشر للوباء ستتطلب "جعل العمل اإلنساين المبديئ 
محلًيا قدر اإلمكان ودولًيا حسب الضرورة". ويتضمن ذلك تعزيز االستثمار واحترام دور الجهات 

الفاعلة الوطنية/المحلية يف التنسيق والتخطيط لالستجابة )كما هو الحال يف عملية خطة 
االستجابة اإلنسانية العالمية وتنسيق المجموعات( وضمان وصول العمل اإلنساين من القاع 

إىل األعلى وتحول السلطة من المستجيبين الدوليين إىل الوطنيين/ المحليين.

يجب عمل المزيد للحصول بسرعة على مزيد من الموارد لجميع أجزاء النظام ولضمان 
الشمولية يف جميع المواقع ويف جميع مراحل االستجابة. وتعمل منظمات األمم المتحدة، 

والمنظمات غير الحكومية، والجهات المانحة على تحقيق هذه األهداف منذ وقت طويل قبل 
كوفيد – 19 وستستمر يف ذلك مع الزخم وااللتزام المتجدد.
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متطلبات خطة االستجابة 
اإلنسانية العالمية )دوالر أمريكي(

7.32 مليار
التغطيةالتمويل )دوالر أمريكي(

20 %1.42 مليار

آسيا والمحيط الهادئ 
شرق أوربا1

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

جنوب وشرق أفريقيا

غرب ووسط أفريقيا

الدعم التشغيلي العالمي

المجموع

متطلبات
خطة االستجابة 

اإلنسانية العالمية

مجموع التمويل 
لكوفيد – 19 

822 مليون

47 مليون

920 مليون

1.73 مليار 

1.27 مليار

1.47 مليار

1.01 مليار

7.32 مليار

173 مليون

15 مليون

47 مليون

292 مليون

228 مليون

178 مليون

–

2.59 مليار

% تجاه خطة االستجابة التمويل
اإلنسانية العالمية

التغطية

%19

%28

%4

%17

%11

%14

%20

%20

%89

%87

%86

%93

%75

%92

–

%58

اإلقليم

لقد ازداد التمويل من أجل االستجابة لخطة االستجابة اإلنسانية العالمية وكوفيد – 19 
بسرعة وثبات يف مارس/آذار إبريل/نيسان، بوتيرة أبطأ بكثير يف مايو/آيار وبداية يونيو/

حزيران. يشبه هذا االتجاه األنماط التي تتم مالحظتها عادًة يف األزمات السريعة، مثل الزالزل أو 
الفيضانات. كان اهتمام وسائل اإلعالم مرتفًعا، وعملت الجهات المانحة بسرعة مع البرلمانات 
وميزانيات 2019 التي لم يتم إنفاقها. تم تحديد مصادر جديدة للتمويل، وحدثت االعتمادات 
الخاصة، وتمت إعادة برمجة كل من التمويل اإلنساين واإلنمايئ لمعالجة االحتياجات الحالية 
د النظام اإلنساين التزامه  والمتطورة. وحتى مع إغالق الحدود وانتشار الفيروس التاجي، جدَّ

بالبقاء وتقديم كل من االستجابة اإلنسانية الجديدة والمستمرة.

صدرت المتطلبات األصلية البالغة 2.01 مليار دوالر لخطة االستجابة اإلنسانية العالمية 
ثة البالغة 6.71 مليار دوالر يف 7 مايو/آيار.  يف 25 مارس/آذار وصدرت المتطلبات المحدَّ

تبلغ متطلبات خطة االستجابة اإلنسانية العالمية الحالية 7.32 مليار دوالر بسبب العديد 
من التعديالت مع تطور الوضع وتقوم الفرق القطرية اإلنسانية بعمليات مراجعة شاملة 

لكل من خطة االستجابة اإلنسانية العالمية ومتطلبات خطة االستجابة الموجودة مسبقاً.  
وتشمل االختالفات الرئيسية يف المتطلبات من مايو/آيار إىل نهاية يونيو/حزيران أفغانستان، 

وكولومبيا، وإثيوبيا، ونيجيريا والصومال. 

اعتباًرا من 25 يونيو/حزيران، تبلغ متطلبات التمويل لخطة االستجابة اإلنسانية العالمية - 
بما يف ذلك االحتياجات المالية القطرية لـ63 دولة ومبلغ 1.01 مليار دوالر المطلوب للدعم 

اللوجستي التشغيلي العالمي )نقل البضائع، خدمات الركاب واإلخالء الطبي( - 1.42 
مليار دوالر أو 20 يف المائة. وقد تم اإلبالغ عن 1.17 مليار دوالر إضايف للدعم الثنايئ المباشر 

للحكومات، وتمويل لحركة الصليب األحمر/الهالل األحمر، وتمويل لوكاالت األمم المتحدة 
والمنظمات غير الحكومية ليس تجاه بلدان خطة االستجابة اإلنسانية العالمية، بما يف ذلك 

مبلغ كبير بقدر 450 مليون دوالر لخطة التأهب واالستجابة االستراتيجية لمنظمة الصحة 
العالمية وصندوق الطوارئ لالستجابة للطوارئ الذي يغطي بلدان غير تلك المحددة يف خطة 
االستجابة اإلنسانية العالمية. وقد يتم تسجيل بعض هذا التمويل يف النهاية مقابل متطلبات 
خطة االستجابة اإلنسانية العالمية حيث يتم تلقي المزيد من التفاصيل من الجهات المانحة 

والمنظمات المتلقية.

كما هو مالحظ أعاله، إن متطلبات خطة االستجابة اإلنسانية العالمية يف أمريكا الالتينية 
تعاين من نقص شديد يف التمويل بمعدل أربعة يف المائة فقط. إن تغطية خطة االستجابة 
اإلنسانية العالمية يف جنوب وشرق أفريقيا )11 يف المائة( هي أيًضا أقل بكثير من المعدل 

العالمي البالغ 20 يف المائة.

اللمحة العامة المالية

1 أوكرانيا

2 يتضمن 385.7 مليون دوالر لم يتم تحديده بعد يف خطة االستجابة اإلنسانية العالمية.
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مجموع التمويل اإلنساني لكوفيد – 19 )دوالر أمريكي(

2.59 مليار من بينها 
تجاه خطة االستجابة اإلنسانية العالمية: 1.42 مليار

خارج خطة االستجابة اإلنسانية العالمية:  1.17 مليار

154 مليون

13 مليون

41 مليون

289 مليون

158 مليون

168 مليون

195 مليون

1.42 مليار2

83

4

2
1

6

2

إبريل/نيسانإبريل/نيسان يونيو/حزيرانيونيو/حزيران مارس/آذارمارس/آذار مايو/آيارمايو/آيار

fts.unocha.org .المصدر: خدمة التتبع المايل، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

التمويل تجاه خطة االستجابة اإلنسانية العالمية
التمويل خارج خطة االستجابة اإلنسانية العالمية متطلبات خطة االستجابة اإلنسانية العالمية

تمويل خطة االستجابة اإلنسانية العالمية

التمويل تجاه/خارج )مارس/آذار – يونيو/حزيران(المتطلبات والتمويل )مارس/آذار – يونيو/حزيران( 

مليار دوالر أمريكيمليار دوالر أمريكي

مارس
2.01 مليار دوالر

مايو
6.71 مليار دوالر
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التمويلالتمويل التغطيةالتغطية متطلبات خطة االستجابة 
اإلنسانية العالمية

متطلبات اللمحة العامة عن 
العمل اإلنساني العالمي

395.7 مليون

60.0 مليون

36.7 مليون

99.6 مليون

152.8 مليون

99.5 مليون

303.8 مليون

287.8 مليون

506.0 مليون

105.0 مليون

263.3 مليون

38.8 مليون

42.3 مليون

46.0 مليون

76.6 مليون

242.5 مليون

42.4 مليون

225.6 مليون

217.2 مليون

87.5 مليون

384.2 مليون

47.3 مليون

72.1 مليون

179.1 مليون

84.9 مليون

65.4 مليون

155.7 مليون

-

128.8 مليون

643.8 مليون

438.8 مليون

117.2 مليون 

39.7 مليون

17.2 مليون

89.5 مليون

94.0 مليون

57.0 مليون

68.1 مليون

126.8 مليون

96.2 مليون

60.5 مليون

19.4 مليون

1.01 مليار

7.32 مليار

1.13 مليار

371.6 مليون

168.4 مليون

392.4 مليون

553.6 مليون

671.8 مليون

513.4 مليون

2.10 مليار

1.65 مليار

424.3 مليون

660.7 مليون

129.8 مليون

393.2 مليون

262.3 مليون

509.8 مليون

1.08 مليار

390.4 مليون

1.01 مليار

1.77 مليار

1.44 مليار

3.82 مليار

205.1 مليون

750.0 مليون

3.38 مليار

800.7 مليون

275.4 مليون

638.7 مليون

–

1.34 مليار

6.04 مليار

1.41 مليار

993.8 مليون

146.7 مليون

17.2 مليون

89.5 مليون

94.0 مليون

57.0 مليون

68.1 مليون

126.8 مليون

96.2 مليون

60.5 مليون

19.4 مليون

1.01 مليار

37.27 مليار

77.6 مليون

25.4 مليون

0.9 مليون

14.4 مليون

21.6 مليون

9.9 مليون

7.7 مليون

43.2 مليون

35.7 مليون

8.3 مليون

35.3 مليون

8.0 مليون

18.3 مليون

13.0 مليون

5.4 مليون

28.1 مليون

17.0 مليون

39.4 مليون

32.2 مليون

25.9 مليون

84.8 مليون

13.4 مليون

15.0 مليون

49.1 مليون

16.3 مليون

7.8 مليون

8.0 مليون

–

7.8 مليون

41.9 مليون

9.9 مليون

33.4 مليون

1.3 مليون

–

43.8 مليون

9.4 مليون

0.4 مليون

1.5 مليون

26.3 مليون

2.8 مليون

0.9 مليون

1.7 مليون

195.8 مليون

1.42 مليار

230.1 مليون

92.7 مليون

27.3 مليون

84.3 مليون

158.7 مليون

117.2 مليون

26.2 مليون

292.1 مليون

377.6 مليون

47.0 مليون

153.3 مليون

39.1 مليون

112.5 مليون

52.3 مليون

92.0 مليون

159.5 مليون

145.3 مليون

411.3 مليون

528.8 مليون

352.8 مليون

1.03 مليار

31.7 مليون

36.4 مليون

558.4 مليون

103.1 مليون

26.6 مليون

21.7 مليون

–

56.8 مليون

581.8 مليون

219.5 مليون

360.4 مليون

7.4 مليون

–

43.8 مليون

9.4 مليون

0.4 مليون

1.5 مليون

26.3 مليون

2.8 مليون

0.9 مليون

1.7 مليون

195.8 مليون

7.38 مليار

%20

%41

%3

%15

%14

%10

%3

%15

%7

%8

%13

%21

%43

%28

%7

%12

%40

%18

%15

%30

%22

%28

%21

%27

%19

%12

%5

–

%6

%7

%2

%29

%3

–

%49

%10

%1

%2

%21

%3

%2

%9

%20

%19

%20

%25

%16

%22

%29

%18

%5

%14

%23

%11

%23

%30

%29

%20

%18

%15

%37

%41

%30

%25

%27

%15

%5

%17

%13

%10

%3

–

%4

%9

%16

%36

%5

–

%49

%10

%1

%2

%21

%3

%2

%9

%20

%20

النداء اإلنساني المشترك 
بين الوكاالت

أفغانستان

بوركينا فاسو

بوروندي

الكاميرون

جمهورية أفريقيا الوسطى

تشاد

كولومبيا

جمهورية الكونغو الديمقراطية

أثيوبيا

هايتي

العراق

ليبيا

مايل

ميانمار

النيجر

نيجيريا

األرض الفلسطينية المحتلة

الصومال

جنوب السودان

السودان

سوريا

أوكرانيا

فنزويال

اليمن

زيمبابوي

بوروندي اإلقليمي

جمهورية الكونغو الديمقراطية اإلقليمي
نيجيريا اإلقليمي1

جنوب السودان اإلقليمي
سوريا اإلقليمي2

فنزويال اإلقليمي
أزمة الروهينجا3

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

بنين

إيران

لبنان

ليبيريا

موزمبيق

باكستان

الفلبين

سيرا ليون

توجو

خدمات الدعم العالمية

المجموع

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

RRP

RRP

RMRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

RRP

RRP

3RP

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

COVID

Other

COVID

JRP

التمويل حسب النداء
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1 إن متطلبات خطة االستجابة لالجئين لنيجيريا مدرجة يف خطط االستجابة اإلنسانية للكاميرون، وتشاد والنيجر / 2األرقام اعتباًرا من 26 يونيو/حزيران. جاري التحديث / 3سيتم عرض المتطلبات الجديدة المنقحة المتعلقة بكوفيد – 19، 

باإلضافة إىل إجمايل متطلبات خطة االستجابة المشتركة لعام 2020 التي تم تنقيحها لالستجابة لكوفيد19-، يف تحديث خطة االستجابة اإلنسانية العالمية يف يوليو/تموز.

2 0 2 0 يونيو/حزيران   2 6 العالمية:  اإلنسانية  االستجابة  لخطة  التقدم  تقرير  خطة االستجابة اإلنسانية العالمية
كوفيد-19



11

تمويل االستجابة:
تمويل مرن وغير مخصص

منذ بداية أزمة كوفيد – 19، استجاب المانحون بشكل إيجايب للدعوة إىل تمويل مرن، 
عايل الجودة لدعم التأهب واالستجابة للوباء. بفضل مرونة التمويل، استطاعت المنظمات 

المتلقية استخدام األموال يف األماكن األكثر احتياًجا. ويعتبر هذا أمر بالغ األهمية يف بيئة 
سريعة التغير حيث تستمر بؤر التوتر الجديدة يف الظهور.

إن التحرك نحو التمويل المرن ليس جديًدا وقد تم إنشاء ممارسات جيدة يف السنوات األخيرة. 
إن الوضع الحايل لديه القدرة على تسريع التقدم وتوليد الزخم. ويف فبراير/شباط ومارس/

آذار، بدأ العديد من المانحين يف زيادة مرونة االتفاقات للتمويل الحايل والمستقبلي للصناديق 
المشتركة اإلنسانية، ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لنقل الموارد من 

عواصم المانحين إىل مجموعات المساعدة يف الخطوط األمامية. وعلى الرغم من هذا االتجاه 
اإليجايب، كان التقدم متفاوتًا. وأشارت خمس وكاالت تابعة لألمم المتحدة شملتها الدراسة 
االستقصائية، إىل أن 42 يف المائة فقط من التمويل الذي تلقته استجابة لكوفيد – 19 يف 
الفترة ما بين 1 مارس/آذار و31 مايو/آيار يف المتوسط كان مرنًا أو مخصًصا بُِيسر. ولكن 

على صعيد إيجايب، تم استخدام 88 يف المائة من األموال المرنة لصالح البلدان المدرجة يف 
خطة االستجابة اإلنسانية العالمية أو لشراء ونقل اإلمدادات األساسية لبلدان خطة االستجابة 

اإلنسانية العالمية.

تتضمن بعض األمثلة التي أشارت إليها الوكاالت لمزايا التمويل المرن ما يلي:

•    يمكن أن تصرف صناديق الطوارئ أو الصناديق الموضوعية يف المقرات الرئيسية األموال 
عاجالً لتوسيع نطاق االستجابة بسرعة.

•    يمكن تخصيص تعهدات غير مخصصة للميدان حتى قبل استالم العقود الموقعة.

•    يمكن تخصيص التمويل لبلد ما ثم االنتقال إىل بلد آخر مع نمو وتغير الوضع وحجم 
االحتياجات.

•    يمكن تخصيص األموال للميدان أو الشركاء المنفذين يف أقل من يومين )على الرغم من 
أن المعّدل خالل الفترة المذكورة أعاله كان 17 يوًما(.

ُيشجَّع المانحون على مواصلة تقديم تمويل مرن ومتعّدد السنوات لالستجابة لكوفيد – 19، 
إضافة إىل البرمجة اإلنسانية الجارية. وبالمثل، ُيشجَّع متلقي المستوى األول من التمويل 

الجيد على توفير الشفافية بشأن استخدام هذه األموال، وسرعة إتاحتها للمكاتب الميدانية 
والشركاء، والتدابير المرنة لضمان تتابع التمويل يف جميع أنحاء النظام اإلنساين، بما يف 

ذلك المنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية. وتم تحديد التدابير الملموسة لتحسين 
الممارسات والتغلب على االختناقات يف توجيهات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 

كثر مرونة  المتفق عليها يف نهاية مارس/آذار للعمل بنشاط على تعزيز ترتيبات تمويل أ
وتكيًفا. وقد تم وضع التوجيهات إىل جانب تسعة التزامات محّددة وتجتمع وكاالت األمم 

المتحدة بانتظام مع شركائها من المنظمات غير الحكومية لتتّبع التقدم.

إثيوبيا
عمل برنامج األغذية العالمي مع حكومة إثيوبيا والسلطات الجمركية إلنشاء مركز جديد داخل مطار أديس أبابا سيتم من خالله نقل اإلمدادات المتعلقة بكوفيد - 19، والمعدات والعاملين يف المجال اإلنساين جًوا عبر إثيوبيا وأفريقيا. 

برنامج األغذية العالمي/إدوارد جونسون.
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الصناديق المشتركة: الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ 
والصناديق القطرية المشتركة

تحديثات الصناديق المشتركة
أطلقت الصناديق المشتركة لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بشكل عام حوايل 266 مليون 

دوالر إىل 45 دولة/ سياق4 منذ فبراير/شباط لمكافحة تفشي كوفيد – 19، بما يف ذلك 95 
مليون دوالر من خالل مخصصات منح الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ )17 يف المائة 
من إجمايل مخصصات الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ يف عام 2020( و154 مليون 

دوالر من خالل مخصصات الصناديق القطرية المشتركة )34 يف المائة من إجمايل مخصصات 
الصناديق القطرية المشتركة يف عام 2020 حتى اآلن(؛ ومن خالل إعادة برمجة المشاريع القائمة، 

خصص الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ 11.5 مليون دوالر وخصصت الصناديق القطرية 
المشتركة 5.6 مليون دوالر.

يقوم منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ بإطالق 25 مليون دوالر إضايف من نافذة االستجابة 
السريعة للصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ لدعم المستجيبين يف الخطوط األمامية.  يتم 

توجيه هذا التمويل من خالل المنظمة الدولية للهجرة الختيار االستجابات المنقذة لألرواح 

للمنظمات غير الحكومية يف ستة بلدان ذات أولوية حّددها منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ 
)بنغالديش، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وهايتي، وليبيا، وجنوب السودان والسودان(. وسوف 

يدعم هذا التمويل برامج المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والصحة، بما يف ذلك الصحة 
النفسية والدعم النفسي واالجتماعي. وبذلك يرتفع المبلغ اإلجمايل لتمويل الصندوق المركزي 

لالستجابة للطوارئ لكوفيد – 19 إىل 131.5 مليون دوالر.

يف يونيو/حزيران، أطلق منسقو الشؤون اإلنسانية مخصصات إضافية من الصناديق القطرية 
المشتركة يف أفغانستان، واألردن، ولبنان، ونيجيريا، وأوكرانيا بمبلغ إجمايل قدره 21.8 مليون 

دوالر. وبحلول 18 يونيو/حزيران، صرفت الصناديق القطرية المشتركة فعلًيا 120 مليون دوالر 
للشركاء )77 يف المائة(. قدمت الصناديق المشتركة لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية دعًما كبيًرا 

للمنظمات غير الحكومية لبدء أنشطة إنقاذ األرواح: إجماالً، تم توجيه 86.4 مليون دوالر )حوايل 
60 يف المائة( من أموال الصناديق القطرية المشتركة إىل المنظمات غير الحكومية الدولية، 

والوطنية والمحلية وكذلك إىل جمعيات الصليب األحمر/ الهالل األحمر الوطنية.

تخصيصات الصناديق المشتركة )دوالر 
أمريكي(1

المستفيدون من الصندوق المركزي 
لالستجابة للطوارئ2

المستفيدون من الصناديق 
القطرية المشتركة

البلدان

41مليون63 مليون266مليون 45 منها :
الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ  107 مليون 

الصناديق القطرية المشتركة  160 مليون

منها :
رجال  10.9 مليون 
نساء 12.4 مليون

منها :
رجال   18 مليون 
نساء  18 مليون

 
فتيان 8.4 مليون 
فتيات 8.9 مليون

 
فتيان  14 مليون 
فتيات  13 مليون

االستجابة لألزمة
كن التمويل المقدم من الصناديق المشتركة لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية حتى  سُيمِّ

كثر من 103.5 مليون شخص، 63 مليون من  اآلن الشركاء يف المجال اإلنساين من استهداف أ
خالل الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ، الذي سيتم الوصول إليه بشكل مباشر وغير 

مباشر، و 40.5 مليون من خالل الصناديق القطرية المشتركة. استخدم الصندوق المركزي 
لالستجابة للطوارئ والصناديق القطرية المشتركة وسائل تمويل مرنة للشركاء. ُمِنحت وكاالت 

األمم المتحدة أقصى قدر من المرونة بشأن مكان استخدام تمويل الصندوق المركزي لالستجابة 
للطوارئ، مع ضمان إعطاء األولوية لالحتياجات األكثر إلحاًحا. استخدمت الصناديق القطرية 

المشتركة تدابير مرنة للشركاء المنفذين يف مجال إدارة الميزانية والمخاطر، مما يسمح بأن تكون 
الصناديق القطرية المشتركة مرنة وقابلة للتكيف قدر اإلمكان مع االحتفاظ بالمساءلة والرقابة 

السليمة. وصرفت الصناديق القطرية المشتركة لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية األموال بسرعة 
لضمان استجابة عاجلة.

ومع إطالق خطة االستجابة اإلنسانية العالمية، أطلق الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ 

والصناديق القطرية المشتركة 79.4 مليون دوالر، بما يف ذلك 75 مليون دوالر من خالل 
الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ و4.4 مليون دوالر من خالل الصناديق القطرية المشتركة 

كملت الصناديق  يف أفغانستان، واألردن، واألرض الفلسطينية المحتلة، والسودان. بشكل عام، أ
القطرية المشتركة عمليات التخصيص )تحديد األولويات االستراتيجية، والمراجعات الفنية 

والمالية، والترتيبات التعاقدية( يف غضون شهر، وبدأت عمليات الصرف يف غضون سبعة أيام. 
وبفضل القواعد المرنة، غطت أموال الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ األنشطة التي بدأت 

بالفعل يف 3 فبراير/شباط.

دعمت الصناديق المشتركة لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية مجموعة واسعة من الشركاء 
يف المجال اإلنساين، بما يف ذلك ما ال يقل عن تسع وكاالت تابعة لألمم المتحدة ومئات من 
المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية فيما ال يقل عن 43 سياق تشغيلي. يف حين أن 

المخصصات األوىل للصناديق القطرية المشتركة دعمت وكاالت األمم المتحدة لشراء الجزء 
األكبر من المعدات الطبية والوقائية المكلفة بالتنسيق مع السلطات الصحية الوطنية، وانتقلت 

المنظمات غير الحكومية بسرعة إىل مركز االستجابة الشاملة للوباء للصناديق القطرية المشتركة.

1 يتضمن التخصيصات وإعادة البرمجة.

2 يتضمن األشخاص الذين تم الوصول إليهم من خالل تقديم المساعدة بشكل مباشر وعن طريق حمالت التوعية بشكل غير مباشر.

3 يتضمن البلدان التي ال تستهدفها خطة االستجابة اإلنسانية العالمية، يف المقام األول بسبب إعادة البرمجة للصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ.

4 اتسق الرقم على PFBI، وتشمل العمليات يف: 29 بلد للصندوق المركزي لالستجابة الطوارئ فقط )باإلضافة إىل واحد من الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ العالمي(، و14 بلد مشترك للصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ 

والصناديق القطرية المشتركة، وبلدين للصناديق القطرية المشتركة فقط. )ملحوظة: الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ يف تركيا، والصناديق القطرية المشتركة يف سوريا وعبر الحدود السورية تم حساب كل منها على حدة(.

هايتي

السودان

لبنان

سوريا

بوركينا فاسو

جمهورية
 أفريقيا الوسطى 

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

تشاد

جيبوتي

باكستان

الصومال

أوزبكستان

 أفغانستان

األردن
األرض الفلسطينية المحتلة

فنزويال

  اللوجستيات العالمية

مالي

 نيجيريا

النيجر

 بوروندي

جنوب السودان إثيوبيا

ليبيا

أوكرانيا

ميانمار

إيران

البرازيل

كولومبيا
اإلكوادور

بيرو

بوليفيا

جمهورية
الكونغو الديمقراطية  تنزانيا

عبر الحدود السورية

تركيا

الفلبين

ساموا

العراق

زامبيا

بنغالديش

الكاميرون

ناميبيا

أريتريا

ليسوتو

 الصندوق اركزي ل�ستجابة للطوارئ
الصناديق القطرية اش�كة

3مخصصات الصناديق المشتركة
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"إن ما نقوم به مهم جداً"، يقول ياسر إبراهيم من المنظمة 
المحلية كافتا يف الخرطوم، السودان. ومع تصاعد حاالت اإلصابة 

كثر من 7.500 خالل  بكوفيد – 19 يف جميع أنحاء البالد إىل أ
األسابيع الماضية، كثفت كافتا، أحد الشركاء التنفيذيين لصندوق 

األمم المتحدة للسكان، والعديد من المنظمات المحلية األخرى 
الجهود لمساعدة المجتمعات على البقاء آمنة. وبتمويل عاجل 
من الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ، سافر ياسر وفريقه 

عبر المنطقة مع مكبرات الصوت لبث الرسائل الصحية وتثقيف 
اآلخرين بشأن المخاطر وتدابير الوقاية الفعالة. "ال يزال الكثير من 

األشخاص ال يعرفون كيف ينتشر كوفيد – 19"، يوضح ياسر.

أعطى الشركاء يف المجال اإلنساين يف جمهورية الكونغو 
الديمقراطية األولوية للحمالت اإلعالمية من خالل الشركاء 

كة مع محطات اإلذاعة المحلية  المحليين والشبكات. يف شرا
 COOPI وقادة المجتمع، تنفذ المنظمة غير الحكومية كويب

حمالت توعية مع جلسات من باب إىل باب لتوعية المجتمعات. 
"يمكننا محاربة كوفيد – 19 مًعا، بتطبيق جميع التدابير الالزمة 

"، يوضح جانفييه نيغار من كويب يف إنجاال. إن هذه الجهود هي 
جزء من مخصصات بمبلغ 10 مليون دوالر من الصندوق اإلنساين 

كثر من 80 يف  لجمهورية الكونغو الديمقراطية – التي أعِطي أ
المائة منها مباشرة إىل المنظمات غير الحكومية.

أصبحت مخصصات الصناديق المشتركة ممكنة بفضل استثمارات الجهات المانحة يف الوقت المناسب منذ بداية 
العام. وسمحت مساهماتهم بنشر موارد كبيرة على الفور لدعم العمل اإلنساين يف سياق كوفيد – 19 متى وحيثما 

تكون هناك حاجة ماسة له. كما قامت جميع الجهات المانحة المدرجة بتعهدات ومساهمات إضافية،2 وتمويل 
مبكر مخطط له للسنوات المقبلة؛ أو موارد مصروفة بسرعة مخطط لها يف وقت الحق من العام.

المساهمات )دوالر أمريكي(1

967.5 مليون
المانحين

50

ألمانيا

المتحدة المملكة 

السويد

هولندا

النرويج

بلجيكا

كندا

أيرلندا

الدنمارك

سويسرا

مجموع المساهمات

166.9 مليون

134.8 مليون

133.1 مليون

126.2 مليون

77.3 مليون

72.7 مليون

50.8 مليون

42.3 مليون

40.1 مليون

29.4 مليون

الصندوق المركزي 
لالستجابة للطوارئ

الصناديق القطرية 
المشتركة

56.6 مليون

–

72.8 مليون

78.8 مليون

50.3 مليون 

24.3 مليون

22.5 مليون

11.4 مليون

25.2 مليون

13.4 مليون

110.3 مليون

134.8 مليون

60.2 مليون

47.4 مليون

27.0 مليون

48.4 مليون

28.3 مليون

30.9 مليون

14.9 مليون

16.0 مليون

أفضل 10 مانحين

مجموع المساهمات للصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ والصناديق القطرية المشتركة

1 يتضمن مساهمات للبرامج غير المتعلقة بكوفيد – 19

2 قدم هؤالء المانحين مساهمات إضافية يف سياق كوفيد – 19 

3 من إجمايل الـ154 مليون دوالر التي تم إطالقها، حوايل 10 مليون دوالر تطابق المخصصات الجديدة والتي سيقوم الشريك بتحديد 

تفاصيلها بعد االضطالع على استعراضات المشاريع.

وكاالت األمم 
المتحدة
58 مليون
%40

المنظمات غير 
الدولية  الحكومية 

45.2 مليون
%31

الصليب  جمعيات 
األحمر/ الهالل 
األحمر

9.4 مليون 
%7

المنظمات غير 
الوطنية الحكومية 

31.8 مليون
%22

مجموع األموال 
144.4 مليون3

عدد وكاالت األمم المتحدةعدد الشركاء 

2669
عدد المشاريع 

490

برنامج األغذية العالمي

منظمة الصحة العالمية

منظمة األمم المتحدة للطفولة 

مفوضية األمم المتحدة لالجئين

برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ

صندوق األمم المتحدة للسكان

منظمة األغذية والزراعة )الفاو(

المنظمة الدولية للهجرة

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات 
البشرية

مجموع المخصصات

40.0 مليون

20.0 مليون

16.0 مليون

6.9 مليون

3.2 مليون

3.2 مليون

3.0 مليون

2.7 مليون

0.05 مليون

وكالة األمم المتحدة

مخصصات الصناديق القطرية 
المشتركة حسب الشريك

مخصصات الصندوق المركزي لالستجابة 
للطوارئ حسب وكالة األمم المتحدة

إجماالً، سيتم توفير 60 يف المائة من إجمايل تمويل الصناديق القطرية المشتركة للمنظمات غير الحكومية 
من خالل المنح المباشرة )56 يف المائة( وترتيبات المنح الفرعية )4 يف المائة(. تم تخصيص 31 يف المائة 

)45.2 مليون دوالر( لـ109 منظمة غير حكومية دولية تنفذ 242 مشروًعا؛ وقد تم تخصيص 22 يف المائة 
)31.8 مليون دوالر( لـ 143 منظمة غير حكومية وطنية تنفذ 172 مشروًعا، كما تم تخصيص 6.5 يف المائة 

)9.4 مليون دوالر( ألربع جمعيات للصليب األحمر/الهالل األحمر تنفذ خمسة مشاريع. ومن إجمايل مخصصات 
الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ حتى اآلن، وباستثناء مخصصات برنامج األغذية العالمي للوجستيات 
والتمويل لشراء اإلمدادات، سيقوم الشركاء بتوفير ما يقرب من دوالر واحد من كل 3 دوالرات مخصصة من 

خالل الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ )ما يقرب من 9.5 مليون دوالر يف المجموع(. وسيزداد هذا الرقم 
مع إطالق التمويل اإلضايف للمستجيبين يف الخطوط األمامية.

قصة من الميدان 

الخرطوم، السودان
يقوم الشركاء المحليون بتنفيذ حمالت التوعية من منزل إىل منزل يف السودان. 

الشكر لـ: كير السودان

تعّبر األمم المتحدة عن شكرها 
للمساهمات السخية للمانحين الذين 

يقدمون التمويل غير المخصص أو 
األساسي للشركاء في المجال اإلنساني، 
وللصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ، 

والصناديق القطرية المشتركة.
للحصول على معلومات مفّصلة عن 

المساهمات والمخصصات ألزمة كوفيد – 
19، ُيرجى زيارة 

pfbi.unocha.org/COVID19.13

منها
للصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ  408.9 مليون 
للصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ 558.6 مليون

2 0 2 0 يونيو/حزيران   2 6 العالمية:  اإلنسانية  االستجابة  لخطة  التقدم  تقرير  خطة االستجابة اإلنسانية العالمية
كوفيد-19

pfbi.unocha.org/COVID19


"لعالم خالي من كوفيد – 19 على الصحة العامة بذل
الجهد األكبر في تاريخ العالم: فيجب مشاركة البيانات،

وتعبئة الموارد ووضع السياسة جانًبا.
نحن في قتال من أجل الحفاظ على أرواحنا.

نخوض هذا القتال سوًيا.

وسنخرج منه أقوى، مًعا".

أنطونيو غوتيريس
األمين العام، األمم المتحدة


