
التقرير 
المرحلي

الثالثة الطبعة 
2020 سبتمبر/أيلول   30

االستجابة  خطة 
العالمية اإلنسانية 

كوفيد-19



2020 يلول  سبتمبر/أ  30  : لمية لعا ا نية  إلنسا ا بة  االستجا لخطة  لمرحلي  ا ير  لتقر ا

كثر من 33 مليون شخص حول العالم بكوفيد-19، وتويف حوايل  مع صدور هذا التقرير، أُصيب أ
مليون شخص جراء اإلصابة به. وتم تأكيد 11,8 مليون حالة إصابة، و409 ألف حالة وفاة، يف 63 

دولة مشمولة بخطة االستجابة اإلنسانية العالمية لكوفيد-19. 

ومع ذلك، ينبغي التعامل بحرص مع البيانات األولية، فهناك قيود معروفة بشأن إجراء االختبارات واإلبالغ عن الحاالت 
يف العديد من الدول، بمن فيها الموجودة يف خطة االستجابة اإلنسانية العالمية، ومن الُمرجح أن العديد من المناطق لم 

تصل بعد إىل ذروة انتقال العدوى.

الجوع وسوء  انتشار  زيادة  اآلن  الوباء. ونشهد  التي نشأت عن  الثانوية  اآلثار  اآلن مدى فداحة  الساحة  بدأت تظهر على 
السودان واليمن وجمهورية  المناطق، منها جنوب  العديد من  بالخطر من جديد يف  لينبئ  المجاعة  التغذية، وعاد شبح 
الكونغو الديمقراطية وشمال شرق نيجيريا ومنطقة الساحل اإلفريقي. وتعاين العديد من الدول من انهيار أنظمتها الصحية 
والتعليمية، مما أدى إىل ارتفاع األمراض القابلة للوقاية وزيادة تسرب األطفال من المدارس. تواجه النساء والفتيات خطر 
تعرضهن للعنف القائم على النوع االجتماعي يف كل مكان تقريًبا. وكلما استغرق فرض عمليات اإلغالق وحظر التجول 
وقًتا أطول، كلما زاد األمر سوًءا للنساء والفتيات. ومن المعلوم أن االنكماش االقتصادي كان له أثره على الجميع، ولكن 
يقع أبلغ أثره على هؤالء الذين يحتلون قاعدة هرم الدخول وغيرهم من العمالة بالقطاع غير الرسمي. ويف مقابل االنخفاض 
التاريخي لمعدالت الفقر على مدى العقود الثالثة الماضية؛ فمن المتوقع أن يرتفع عدد األشخاص الواقعين تحت وطأة 
النساء،  األخص  وعلى  اآلثار،  هذه  تحمل  يف  األسد  بنصيب  ضعًفا  األكثر  الفئات  َحَظت  ولقد  أخرى.  مرة  المدقع  الفقر 

واألطفال وذوي اإلعاقة وكبار السن. 

من المُرجح أن يؤدي كل ذلك إىل تأجيج رفع المظالم، وليتأجج يف أعقابها الصراع، وعدم االستقرار والنزوح، وكل ذلك يمد 
يد العون للجماعات المتطرفة. وإذا ُتركت هذه األوضاع لتتفاقم، فسيستحيل احتواء آثارها أو وقت حدوثها. 

ُتعد خطة االستجابة اإلنسانية العالمية جزًءا أساسًيا من االستجابات الدولية والوطنية متعددة األوجه، وعلى ذلك فإن 
10 مليارات دوالر. وُتعبر منظمات العمل  البالغ  %30 من حجم التمويل المطلوب  اليوم لم يتعدَّ  تمويل الخطة حتى 
اإلنساين عن امتنانها لما تلقوه من تمويل، وتمكنت من خاللها أن ُتعدل سريًعا من استجاباتها وإعادة ترتيب األولويات 
لتشمل االحتياجات الجديدة الناشئة عن انتشار جائحة كوفيد-19 وغيرها من االحتياجات الموجودة ُمسبًقا. بشكٍل عام، 
فإن المستوى الحايل من التمويل ونقص المؤشرات التي تتنبأ بالتمويل اإلضايف خالل الربع األخير من عام 2020، يجب 

كبر خطرٍ عليك.  أن تدفع ُصنَّاع القرار إىل العمل. إذا نشبت النيران يف منزل جارك، فتجاهله هو أ

هناك حاجة ماسة للمزيد من الدعم من الجهات المانحة، فالتمويل المطلوب يمثل نسبة ضئيلة من حجم اإلنفاق على 
والعاملين  الواقع  أرض  على  الفاعلة  الجهات  أيًضا ضمان حصول  الضروري  ومن  العالم.  يف  األقوى  االقتصادات  إنقاذ 

بالخطوط األمامية لالستجابة - على المستويين الوطني والمحلي - على الموارد المالية التي يحتاجونها. 

المزيد من  الدويل، أن تقدم  الدويل والبنك  النقد  العالم، والتي يقودها صندوق  الدولية حول  المالية  يمكن للمؤسسات 
المساعدة للبلدان المنكوبة، بمن فيهم الدول المشمولة بنطاق خطة االستجابة اإلنسانية العالمية.

أفضل نقطة لالنطالق هو زيادة اإلقراض بشروٍط مشجعة وإنشاء المزيد من االحتياطيات لمساعدة االقتصاديات المتعثرة.

المنظمات غير  المتحدة وغيرها من  األمم  التي حققتها منظمات  الجماعية  اإلنجازات  المرحلي  التقرير  ويستعرض هذا 
الحكومية حتى اآلن، إىل جانب دراسة الروابط بين خطة االستجابة اإلنسانية العالمية واللمحة العامة عن العمل اإلنساين 
العالمي لعام 2021، والتي تشمل آفة العنف القائم على النوع االجتماعي، والتعليم وحماية الطفل، وتحليل التمويل 
كتوبر/  ع يف مواجهة األزمة. وسيصدر التقرير التايل يف نهاية أ المقدم واستخدام الموارد، وتحديث إجمايل التمويل الُمَجمَّ

تشرين األول. 
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جدول المحتويات

غزة، األرض الفلسطينية المحتلة 
فتاة صغيرة تخطو خارج مدرستها يف غزة

عابد زغوط/ برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ
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"نبذل ما نستطيع لتلبية االحتياجات المتزايدة، 
ولكن تتعرض وكاالت العمل اإلنساني لخطر 

عدم القدرة والكفاية لتلبية الحجم الهائل من 
االحتياجات، األمر الذي سيزداد سوًءا في غياب 

أو نقص المساعدات المالية."

مارك لوكوك
وكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ
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االنتقال من خطة االستجابة اإلنسانية 
العالمية إلى اللمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي

انتشرت جائحة كوفيد-19 بشكل غير متساٍو يف أنحاء العالم، إذ تمكنت بعض الدول والمناطق 
من احتواء انتشار العدوى، بينما يواجه بعضها اآلخر حالة طوارئ صحية عامة هائلة. ففي ظل 
مواجهة استمرار انتقال العدوى داخل المجتمع، وكذلك التداعيات االجتماعية واالقتصادية 
الناشئة، سيؤدي كوفيد-19 إىل تفاقم مواطن الضعف الحالية، ويتسبب يف نشأة احتياجات 
إنسانية جديدة أو تفاقم االحتياجات السابقة، والتي سيتوجب مواجهتها يف عام 2021. ُوِضَعت 

خطة االستجابة اإلنسانية العالمية لتتناول يف استجابتها ثالث أولويات استراتيجية: 

•  احتواء انتشار جائحة كوفيد-19 وتقليل معدالت انتشار اإلصابة والوفيات.

الغذايئ وسبل  االجتماعي واألمن  والتماسك  اإلنسان  أوضاع أصول وحقوق  تدهور  الحد من    •
العيش.

حماية ومساعدة ومناصرة الالجئين والنازحين داخلًيا والمهاجرين والمجتمعات الُمستضيفة    •
المعرضة بشكل خاص للوباء

تقوم خطة االستجابة اإلنسانية لعالمية على تلبية االحتياجات اإلنسانية اإلضافية التي نشأت بشكٍل 
مباشر نتيجة انتشار الوباء وما يتعلق بها من استجابات قصيرة المدى. سيمتد أثر الوباء ليدخل 
المرتبطة  الصحية  الصحية وغير  اآلثار  أن  الجديد، وحيث  االعتيادي  الوضع  ليصبح   ،2021 عام 
بكوفيد-19 سوف تندمج مع اآلثار الناشئة عن الصدمات والضغوطات األخرى؛ تتكيف برامج 
كثر تكاماًل: سوف يكون كوفيد-19  العمل اإلنساين أيًضا وفًقا لذلك ولعالج كوفيد-19 بطريقة أ
أو يتسبب يف نشأة مجموعة  الموجودة مسبًقا  عاماًل من شأنه أن يزيد من تفاقم االحتياجات 
جديدة من االحتياجات اإلنسانية لدى األشخاص الذين يعانون بالفعل من أثر األزمة عليهم وكذلك 

الفئات األكثر ضعًفا. 

نتيجة لذلك، سيتم دمج التحليالت واالستجابات الخاصة بمعالجة آثار كوفيد-19 يف اللمحة العامة 
عن االحتياجات اإلنسانية وخطط االستجابة اإلنسانية، كجزء ال يتجزأ من دورة برنامج العمل اإلنساين 
اآلثار  مع  يتفق  بما  االستجابة  وتخطيط  بتحليل  الُقطرية  االستجابة  ِفَرق  وستقوم   .2021 لعام 
التي تسبب فيها انتشار كوفيد-19، إىل جانب مجموعة أخرى من العوامل التي تتسبب يف نشأة 
مواطن ضعف جديدة أو تزيد من تفاقم حدة المواطن السابقة، أي تداخل مواطن الضعف بين 
القطاعات1 . على سبيل المثال، عندما تعاين مجموعات سكان وأشخاص مختلفين من مواطن 
ضعف ُتميز كاًل منها عن األخرى بسبب الوباء؛ فإن أولئك الذين ُيعانون من مجموعة مشتركة 
من خصائص الضعف هم األكثر تضرًرا، ال سيما يف سياقات العمل اإلنساين. تتفاقم حدة اإلصابة 
بالمرض ومعدالت الوفاة لدى أولئك الذي يعانون من حاالت مرضية ُمسبقة، مثل المصابين بداء 
السكري، أو ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والرئة والكلى وضعف المناعة ومصايب السرطان. 
يمكن أن تزيد األوضاع سوًءا نتيجة افتقاد القدرة على الوصول إىل المياه وخدمات الصرف الصحي 
والصحة والحماية االجتماعية، وهذه هي الحال يف كثيرٍ من األحيان بالنسبة للنازحين والمهاجرين. 
أما النساء، كمجموعة، فقد يكون لديهن مزيج فريد من خصائص الضعف يف مواجهة الوباء: فهن 
كثر عرضة لإلصابة بفيروس كوفيد-19 بسبب َغَلَبْة أعدادهن بين العاملين الصحيين، وتقع على  أ
افتقارهم  إىل جانب  المنزل ويف مجتمعاتهم عامة،  المرضى يف  رعاية  كبر يف  أ عاتقهن مسئولية 

إلمكانية الوصول إىل الموارد أو التحكم بها يف العديد من السياقات.

كوريجرام، بنغالديش
رجل نقل منزله وماشيته إىل أرٍض مرتفعة نتيجة للفيضان. يساعد برنامج الغذاء العالمي هذا الرجل وعائلته و6000 شخص آخر من خالل التحويالت النقدية المتنقلة. 

3برنامج الغذاء العالمي/ مهدي رحمن

1 للمزيد من المعلومات حول هذه المفاهيم ولإلرشادات العملية حول كيفية دمج كوفيد-19 يف تحليل االحتياجات اإلنسانية وتخطيط االستجابة، ُيرجى الرجوع إىل الدليل التفصيلي لدورة برنامج العمل اإلنساين لعام 2021، وإرشادات إطار 

التحليل المشترك بين القطاعات.
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بعد 40 عاًما من الحرب والكوارث الطبيعية السنوية والفقر المستمر، يأيت فيروس كوفيد-19 ليعيد 
تشكيل بيئة العمل اإلنساين يف أفغانستان. وهي ُتجسد أفضل مثاٍل حي على كيف تساعد تقييمات 
االحتياجات متعددة القطاعات على وضع اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية وخطة االستجابة 
اإلنسانية بشكٍل مدروس، على الرغم من تقلب األوضاع األمنية وتنوع العوائق الناجمة عن تفشي 

جائحة كوفيد-19.

أثناء مراجعة منتصف العام )خالل العام الجاري( لخطة االستجابة اإلنسانية يف أفغانستان لألعوام 2018 
- 2021، فإن خطة االستجابة اإلنسانية يف يونيو/ حزيران الماضي قدمت لمحة سريعة عن االحتياجات 
والتحديات الناشئة نتيجة تفشي جائحة كوفيد-19. وقدر الفريق الُقطري للعمل اإلنساين عدد األشخاص 
عدد  العام(، ووصل  بداية  مليون شخص يف   9.4 بعدد  )مقارنة  مليون شخص   14 بنحو  المحتاجين 
األشخاص الذين يستهدفهم العمل اإلنساين لتقديم المساعدات إىل نحو 11.1 مليون شخص )مقارنة 
بعدد 7.1 مليون شخص يف بداية العام(. وازدادت احتياجات التمويل أيًضا من أصل يبلغ 733 مليون 
دوالر يف بداية عام 2020 إىل نحو 1.1 مليار دوالر 2. لقد كان الجوع هو المحرك الرئيسي لهذه لزيادة، حيث 
يواجه ثلث البالد تقريًبا خطر انعدام أمن غذايئ حاد )حوايل 12.4 مليون شخص وفًقا للتصنيف 3 أو أعلى 
من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ(، منهم حوايل 4 مليون شخص )11 بالمائة من السكان( 

يف حالة طوارئ تستدعي استجابة عاجلة، وهو الرقم األعلى عالمًيا.

أدت االستجابة المشتركة بين القطاعات لآلثار الناشئة عن كوفيد-19 أيًضا إىل زيادة سرعة المشاركة بين 
الجهات اإلنمائية والجهات الفاعلة يف العمل اإلنساين، لتكون النتيجة تحلياًل مشتركًا لالحتياجات يعكس 

كامل نطاق االحتياجات الناشئة عن كوفيد-19 أو االحتياجات السابقة المتفاقمة. 

نطاق  يقعون خارج  والذين  المزمنة،  اإلنسانية  االحتياجات  األشخاص ذوي  إىل تحديد  بدوره  قاد ذلك 
الحاالت اإلنسانية، ويحتاجون إىل استجابة من شبكات األمان االجتماعي من قبل الحكومة والجهات 
اإلنمائية. إن حوايل 35 مليون شخص )%93 تقريًبا من تعداد السكان( يعيشون اآلن تحت خط الفقر 
العالمي، الذي يبلغ دوالرين يف اليوم وهم ضمن هذه الفئة. وتصل مساعدات منظمات العمل اإلنساين 
إىل حوايل ثلث هذه المجموعة )11.1 مليون شخص(، ولكن يظل البقية خارج نطاق خطة االستجابة 

اإلنسانية، وهم أيًضا يف حاجة عاجلة إىل مساعدات إنمائية أوسع نطاًقا.

آب  أغسطس/  يف   2021  -  2018 لألعوام  اإلنسانية  االستجابة  خطة  من  األخير  للعام  التخطيط  بدأ 
الماضي. بدأت سلسلة من ورش العمل عن بعد، باإلضافة إىل تحليل جديد مشترك لالحتياجات مع 
شركاء التنمية، بفضل العمل الُمنجز يف يونيو/ حزيران. يتناول الفريق الُقطري للعمل اإلنساين وفريق 
تفشي  عن  الناشئة  اآلثار   2021 لعام  االستجابة  خطة  وضع  عند  القطاعات  بين  المشترك  التنسيق 
كوفيد-19 والصراعات القائمة والمرض باعتبارها ثالثة أوضاع إنسانية، تم تحديد خطوطها العريضة يف 
إطار التحليل المشترك بين القطاعات، أال وهم: الصحة الجسدية والنفسية، ومستويات المعيشة وآليات 
التكيف. وسوف يتم تعميم احتياجات كوفيد-19 والحماية على جميع المستندات. كجزء من التخطيط 
تناولها ومعالجتها  التي لم يتم  المترتبة على االحتياجات  اآلثار  أيًضا  المجموعات  2021، تدرس  لعام 

عام 2020 نتيجة للتحديات التي نشأت عن كوفيد-19 والصراع وعوائق تحقيق الوصول إىل الخدمات. 
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العمل اإلنساني

4

مثاٌل آخر على التداخل بين العوامل التي تؤدي إىل زيادة التعرض 
لإلصابة بالوباء وزيادة الهشاشة يتعلق بسبل العيش واألمن الغذايئ. 
والخدمات  الطعام  مقابل  الدفع  على  للقدرة  األشخاص  افتقاد 
التحويالت  وانخفاض  الدخل  لفقدان مورد  نتيجة  والسكن  الرئيسية 
غيرها  بين  من  المساكن،  وإخالء  التغذية  سوء  انتشار  من  يزيد  قد 
التمييز  من  أيًضا  األشخاص  يعاين  قد  لذلك،  ونتيجة  اآلثار.  من 
يحملون  بصفتهم  أو  فقراء  أو  كنازحين  حالتهم  لتصنيف  نتيجة 
يمكن  كيف  يوضح  الذي  األمر  األخرى،  التهميش  خصائص  من  أيًا 
لكوفيد-19 - بشكل غير مباشر - أن يكون له بالغ األثر على تفاقم 

األسباب األخرى الُمنشئة لالحتياجات اإلنسانية. 

ستتناول الِفرق الُقطرية للعمل اإلنساين عند إعداد اللمحة العامة عن 
اآلثار   2021 لعام  اإلنسانية  االستجابة  وخطط  اإلنسانية  االحتياجات 
من  كثر  أ الحالية  اإلنسانية  األزمة  سياق  يف  كوفيد-19  عن  الناجمة 
مجرد التعامل معها باعتبارها أزمة قائمة بذاتها. ويف معظم الحاالت، 
سوف تتداخل اآلثار الصحية واالجتماعية واالقتصادية للوباء لتشكل 
يف  واألشخاص  السكان  من  مختلفة  مجموعات  على  ُمجمًعا  خطًرا 
والحماية.  العيش  وسبل  الغذايئ  واألمن  والتغذية  الصحة  مجاالت 
تحديًدا  كوفيد-19  مكافحة  نحو  الموجهة  االستجابة  فإن  ثم،  ومن 
هو أمر مطلوب يف بعض سياقات العمل اإلنساين، إال أنه يف معظم 
اإلنسانية  االحتياجات  عوامل  أحد  كوفيد-19  يمثل  سوف  الحاالت، 
المجمعة  اآلثار  اإلنساين  العمل  برامج  تعكس  وسوف  المختلفة، 
على  أيًضا  الُقطرية  الِفَرق  تعمل  وسوف  األخرى.  الصدمات  مع 
مواءمة االستجابة اإلنسانية مع استجابات كوفيد-19 الجارية لتجنب 
يف  األولوية  ذات  المجموعات  المناطق/  وتحديد  الجهود  ازدواجية 

وضع خطط استجابة لها. 

ستكون نتيجة هذا الدمج هو وضع خطة االستجابة اإلنسانية العالمية 
المتعلقة  اإلنسانية  االستجابات  تشمل  بحيث  بذاتها،  قائمة  كخطة 
اإلنساين  العمل  عن  العامة  اللمحة  يف  سوية  وغيرها  بكوفيد-19 
أيًضا إىل تزامن متطلبات  التكامل  2021. وُيشير هذا  العالمي لعام 
بموجب  التقارير  ورفع  وإعداد  وغيرها  بكوفيد-19  الخاصة  التمويل 

دورة برنامج العمل اإلنساين.  

2 من اإلجمايل، تستلزم االستجابة لكوفيد19- حوايل 396 مليون دوالر، لمجاالت الصحة 

واألمن الغذايئ وسبل العيش والمياه والصرف الصحي والنظافة وتوفير المأوى يف حاالت 
الطوارئ والمواد غير الغذائية والتغذية.

إسالم قال/ أفغانستان
مركز استقبال الالجئين والعائدين على حدود إسالم قال يف المعبر بين أفغانستان وإيران.

مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية/ ليندا توم
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السياق العملياتي

بعد ستة أشهر من تفشي الجائحة، تجاوزت اآلثار الثانوية الناشئة عنها آثارها األولية على 
انكماٍش  يف  انتشاره  من  للتخفيف  تدابير  من  تاله  وما  الوباء  تسبب  فقد  العامة؛  الصحة 
اقتصادي، ويف تعطل الخدمات الصحية األساسية، وتعليق أنظمة الحماية االجتماعية، وقلل 
من إنفاق األسر نتيجة لفقدان الدخل. كان أبلغ األثر على األسر الفقيرة والمجموعات الضعيفة، 
 47 المتوقع دخول  ومن  السن.  وكبار  اإلعاقة  واألشخاص ذوي  والفتيات،  النساء  ومن ضمنها 
مليون شخص من النساء والفتيات إىل ما دون خط الفقر بحلول 2021، ماحًيا عقوًدا من التقدم. 
ُيلتفت  495 مليون شخص وظائفهم بدواٍم كامل، وإذا لم  الدولية، فقد  العمل  ووفًقا لمنظمة 
إىل األزمة لتخفيفها، فسوف تقود ما يتراوح بين 71 إىل 100 مليون شخص نحو الفقر المدقع، 
وسوف تتسبب يف مضاعفة عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ الحاد بحلول 
نهاية عام 2020. "... للمرة األوىل منذ التسعينيات، سوف يعود الفقر الُمدقع إىل االزدياد، وسوف 
ينخفض متوسط األعمال، وقد تََضاَعَف عدد الوفيات السنوية من فيروس اإليدز والسل والمالريا، 
كما قد يتضاعف عدد األشخاص الذين يواجهون خطر الجوع".4 صرح بذلك مؤخًرا مارك لوكوك، 

وكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية.

تظل البلدان المشمولة بخطة االستجابة اإلنسانية العالمية هشًة وضعيفة، حيث يعاين الكثير من 
ضعف البنية التحتية والخدمات الصحية، باإلضافة إىل انتشار الوباء. ومن المرجح استمرار تدهور 
األوضاع مع زيادة انتشار الموجات الثانية يف ُمختلف البلدان حول العالم، كذلك يف ظل عدم وجود 
القادمة  للتوزيع على نطاق واسع للستة أشهر  المتوقع توافره  لقاح فعاٍل حتى اآلن، ومن غير 

على األقل. 

من خالل التمويل المتاح لخطة االستجابة اإلنسانية العالمية حتى اآلن، استطاع الشركاء تزويد ما 
يقرب من 1.5 مليون عامل صحي بمعدات الوقاية الشخصية، ومساعدتهم على إيصال رسائل 
كثر من 60 دولة على الوصول إىل الخدمات األساسية.  كثر من مليار شخص يف أ الوقاية ومساعدة أ
الذي  الوقت  ويف  بعد.  التعلم عن  برامج  باستخدام  مليون طفل   93 من  كثر  أ إىل  الوصول  وتم 
تعطلت فيه حمالت التطعيم يف العديد من الدول؛ واصل الشركاء يف مجال الصحة العمل على 
أثيوبيا والصومال وجمهورية  القابلة للوقاية يف كٍل من  تطعيم األطفال باللقاحات ضد األمراض 
إفريقيا الوسطى ومايل، وذلك بفضل التخطيط الفاعل وتطبيق تدابير التخفيف من األثر والتباعد 
الجسدي. من خالل البرنامج المشترك لمواجهة كوفيد-19 والذي يدعمه برنامج الغذاء العالمي، 
كثر من 65000 متر مكعب من المساعدات اإلنسانية يف 167 دولة، باإلضافة إىل خدمة  تم تسليم أ

النقل الجوي العالمي التي تسهل تناوب وانتقال العاملين يف المجال اإلنساين.

الوفيات المؤكدةالحاالت المؤكدةالنداءات المتضمنة يف خطة االستجابة اإلنسانية العالمية 3

409 ألف11.8 مليون 52 منها:
خطط االستجابة اإلنسانية،  24 

خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين  5
خطة االستجابة اإلقليمية للمهاجرين والالجئين  2

أخرى  21

كثر من 100000 أ
99999– 50000

49999 – 10000
9999 – 1000
أقل من 1000

عدد الحاالت الجديدة خالل ال 14 يوًما الماضية يف 
الدول المشمولة بخطة االستجابة اإلنسانية العالمية

covid19.who.int  :المصدر: منظمة الصحة العالمية
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3  الدول الُمعد لها خطط استجابة إنسانية: أفغانستان، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، كولومبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، هاييتي، العراق، ليبيا، مايل، ميانمار، النيجر، نيجيريا، األراضي الفلسطينية 

المحتلة، الصومال، جنوب السودان، سوريا، أوكرانيا، فنزويال، اليمن، وزيمبابوي. الدول الُمعد لها خطط استجابة إقليمية لالجئين: أنغوال، بوروندي، الكاميرون، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، العراق، األردن، كينيا، النيجر، نيجيريا، لبنان، 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، رواندا، جنوب السودان، أوغندا، تنزانيا، تركيا وزامبيا. خطة االستجابة اإلقليمية للمهاجرين والالجئين يف فنزويال: األرجنتين، أروبا، بوليفيا، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، كوستاريكا، كوراساو، جمهورية الدومينيك، اإلكوادور، 
غيانا، المكسيك، بنما، باراجواي، بيرو، ترينيداد وتوباغو، واألوروجواي. خطة االستجابة اإلقليمية للمهاجرين والالجئين يف القرن األفريقي واليمن: جيبويت. نداءات أخرى: بنغالديش. الدول الُمعد لها خطط استجابة لكوفيد-19: بنين، كولومبيا، جمهورية 
كوريا الديمقراطية الشعبية، إيران، ليبيريا، لبنان، موزمبيق، باكستان، الفلبين، سييراليون، توغو. الدول الُمعد لها خطط استجابة مشتركة بين القطاعات لكوفيد-19: بنغالديش، جيبويت، اإلكوادور، األردن، كينيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، تنزانيا، 

أوغندا وزامبيا.

 https://reliefweb.int/report/world/remarks-under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-coordinator-2 .3

4 تصريح ديفيد بيزيل )برنامج الغذاء العالمي(، أثناء اجتماع مجلس األمن حول تنفيذ القرار رقم 2417.

https://reliefweb.int/report/world/wfp-chief-warns-grave-dangers-economic-impact-coronavirus-millions-are-pushed-further
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التمويل قد يكون له عواقب وخيمة، حددت الدراسة التي أجرتها منظمة الصحة  ومع ذلك، فإن نقص 
عالج  أن  كوفيد-19،  جائحة  خالل  األساسية  الصحية  الخدمات  تقديم  استمرارية  حول  مؤخًرا  العالمية 
كثر الخدمات الصحية المعرضة للتوقف أو التعطل بشكٍل متكرر.  اضطرابات الصحة النفسية هي إحدى أ

 

أنها لم تتلَق تموياًل إضافًيا لدعم  العالمية  أربعة وعشرين دولة مشمولة بخطة االستجابة اإلنسانية  أفادت 
لنقص  نتيجة  لكوفيد-19.  االستجابة  االجتماعي، كجزء من خطة  النفسي  والدعم  النفسية  الصحة  خدمات 
أسرة   1500 إىل  النقدية  المساعدات  تقديم  من  الالجئين  لشؤون  السامية  المفوضية  تتمكن  لم  التمويل؛ 
كريمة  غير  بيئة  الالجئين يف  بقاء  على خطر  ذلك  ينطوي  كينيا.  َنة يف  ُمَحسَّ مراحيض  لبناء  الجئ(   7500(
واألمراض  البيئية  للمخاطر  يعرضهم  الجماعية  المراحيض  استخدام  ألن  المستوى،  دون  وظروف معيشية 
إىل  التعليمية،  األنشطة  تمويل  عند  المشكلة  نفس  المفوضية  تواجه  كوفيد-19.  ذلك  يف  بما  المعدية، 
المخصص  التمويل  نقص  تفاقم  المثال،  بوروندي على سبيل  األفق. يف  يلوح يف  ُمحتمل  انخفاض  جانب 
للتعليم نتيجة إلعادة ترتيب أولويات التمويل وتوجيهها نحو االستجابة لكوفيد-19، مما يعرض األطفال غير 
الملتحقين بالمدارس لخطر الحماية، بما يف ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي، كما 
أثرت الفصول الدراسية المزدحمة وزيادة خطر اإلصابة بفيروس كوفيد-19 على نحو 35000 طالب الجئ يف 

بوروندي، و6000 طالب الجئ يف زامبيا. 

الوقت  يف  المحتاجين.  األشخاص  إىل  الوصول  يف  العوائق  من  المزيد  اإلنساين  المجال  يف  العاملون  يواجه 
الذي يواصل فيه النظام اإلنساين إعطاء األولوية لالستجابات المحلية، تعطلت جهود العاملين باألمم المتحدة 
وعاملي المنظمات الدولية غير الحكومية نتيجة للقيود المفروضة على إصدار تأشيرات السفر. ومن خالل 
التعامل تسمح بوصول ودخول عاملي منظمات  الحكومات مرونة يف  المستمرة، أظهرت بعض  المناصرة 
السودان  وجنوب  وإثيوبيا  تشاد  مثل  الوباء،  انتشار  أثناء  الحكومية  غير  الدولية  والمنظمات  المتحدة  األمم 
وزيمبابوي. ومع ذلك، يواجه العاملون يف المجال اإلنساين تحديات كبيرة يف إمكانية الوصول إىل المحتاجين 

يف بعض السياقات األخرى مثل ميانمار وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. 

 

ضد  العنف  وممارسات  األمن  بانعدام  المتعلقة  القيود  تلك  سيما  ال  مسبًقا،  موجودة  القيود  بعض  كانت 
العاملين يف المجال اإلنساين والعاملين يف مجال الصحة. منذ يناير/ كانون الثاين، سجل مكتب األمم المتحدة 
لتنسيق الشؤون اإلنسانية 123 حادثة أمنية، أدت إىل مقتل 79 شخًصا وإصابة 79 آخرين من العاملين يف 
المجال اإلنساين، إىل جانب اختطاف 67 شخًصا منهم. يواصل العاملون المحليون يف المجال اإلنساين تحمل 

وطأة الهجمات، حيث يمثلون %92 من ضحاياها. 

ومع ذلك، يواصل العاملون يف المجال اإلنساين جهودهم للتعامل بمرونة وذكاء وابتكار لمواجهة التحديات 
إىل  للوصول  الرقمية  التقنيات  استخدام  الجهود  هذه  تشمل  المحتاجين.  إىل  الوصول  عن  تعوقهم  التي 
العالمات  الالجئين نظاًما تجريبًيا جديًدا لقياس  السامية لشؤون  المفوضية  المحتاجين. أطلقت  األشخاص 
الحيوية، وهو عبارة عن ماسح ضويئ لقزحية العين، ُيستخدم لتسجيل الالجئين والمصادقة على المستفيدين 
زيادة حجم  المرجح  وزامبيا. من  وإثيوبيا وماالوي  بنغالديش،  والعينية يف كل من  النقدية  المساعدات  من 
الحاالت  عدد  الزدياد  نتيجة  العالمية  اإلنسانية  االستجابة  بخطة  المشمولة  البلدان  يف  اإلنسانية  االحتياجات 
واآلثار الثانوية التي نشأت عن كوفيد-19، والتي عززت من شدتها خصائص الضعف الموجودة مسبًقا مثل 
انعدام األمن الغذايئ ونشوب الصراع وتأثير تغير المناخ وممارسة أشكال العنف. هناك ثالث خطوات رئيسية 
العاملين يف المجال اإلنساين على االستجابة بفاعلية. األوىل هي الوصول اآلمن وغير  من شأنها أن تساعد 
المقيد إىل األشخاص المحتاجين والقدرة على إيصال ونقل السلع والخدمات اإلنسانية يف الوقت المناسب 
وبتكلفة مناسبة، والثانية التزام الدول األعضاء والجماعات المسلحة من غير الدول بالقانون اإلنساين الدويل 
المستويين  على  اإلنساين،  العمل  يف  الفاعلة  الجهات  حصول  ضمان  وأخيًرا  وثالًثا  اإلنسان،  حقوق  وقانون 
الدويل واإلقليمي، على تمويل مرن وغير مخصص لتقديم المساعدات بشكٍل سلس إىل الفئات األكثر ضعًفا.

ارتفاع خطر انعدام األمن 
الغذائي

منذ بداية الوباء، ظهر مزيٌج سام يجمع بين الصراع وتغير المناخ 
نحو  مجتمعًة  لتدفع  كوفيد-19،  تفشي  وآثار  التجارة  وتعطل 
270 مليون شخص إىل شفا المجاعة4، مقارنة بعدد 135 مليون 
شخص يف بداية العام. واستجابة لذلك؛ قامت وكاالت المعونة 
بزيادة حجم تدخالتها وبذل المزيد من الجهود لحماية البلدان ذات 
الدخل المنخفض والمتوسط من التعرض للمزيد من الضرر. ومع 
ذلك، ونتيجة للهشاشة الشديدة التي تعانيها هذه الدول نتيجة 
الدخل  وموارد  الوظائف  بخسارة  مقترنة  الصراع،  من  سنواٍت 
وتعطل الخدمات الصحية األساسية، كان لذلك جميعه أبلغ األثر 

على الفئات األكثر ضعًفا. 

ُيثير حجم انعدام األمن الغذايئ المتزايد مخاوًفا حقيقية ومتنامية 
يف العديد من األماكن، بما يف ذلك المناطق التي كانت تعاين من 
شرق  وشمال  اليمن  مثل  الوباء،  تفشي  قبل  الغذائية  األزمات 
تؤكد  السودان.  وجنوب  الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية  نيجيريا 
البيانات الحديثة سرعة تدهور األوضاع، خصوًصا يف المناطق التي 
تعاين من الوصول المحدود للمساعدات اإلنسانية، إما نتيجة لعرقلة 
عاملي  ضد  العنف  لممارسات  نتيجة  أو  متعمد  بشكٍل  وصولها 
اإلغاثة. تم تسليط الضوء على هذا الوضع ورفعه إىل مجلس األمن يف 
سياق القرار رقم 2417، والذي يطالب األمين العام بإبالغ المجلس 
يف أسرع وقت عند حدوث خطر المجاعة الناجمة عن الصراع وانعدام 

األمن الغذايئ على نطاٍق واسع. 

المؤدية  الظروف  ونشأة  األوضاع  تدهور  تفاقم  منع  الجوهري  من 
للمجاعة يف البلدان ذات االهتمام األكبر يف هذا الشأن وحول العالم. 
ُتظهر التوجهات التاريخية السابقة أنه يمكن وقف زحف المجاعات، 
ولكن يستلزم ذلك من المجتمع الدويل معالجة األسباب الجذرية 
النعدام األمن الغذايئ، بما يف ذلك الصراع المسلح، وضمان الدعم 
المستمر لعمليات وجهود العمل اإلنساين، والتي ال تزال تعاين من 
نقص التمويل، وزيادة ضخ االستثمارات يف الرعاية الصحية والحماية 

االجتماعية والخدمات العامة األخرى عندما تشتد الحاجة إليها.

مخيم خرز، اليمن
نظمتها  التي  التوزيع  نقاط  عند  الطعام  معونات  الصوماليون  الالجئون  يتلقى 
اتخاذ  وتم  لحج.  ومدينة  خرز،  مخيم  يف  الالجئين  لشؤون  السامية  المفوضية 

التدابير الوقائية ضد كوفيد-19 لحماية المستفيدين والعاملين.
 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية/ محمود فاضل

4 تصريح ديفيد بيزيل )برنامج الغذاء العالمي(، أثناء اجتماع مجلس األمن حول تنفيذ 

القرار رقم 2417.

https://reliefweb.int/report/world/wfp-chief-warns-grave-dangers-
economic-impact-coronavirus-millions-are-pushed-further
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االستجابة  النسائية وقياداتها يف جهود  والمنظمات  والفتيات  النساء  وزيادة مشاركة  تعزيز 
لجائحة كوفيد-19.

أدت جائحة كوفيد-19 إىل تفاقم خصائص الضعف وحالة عدم المساواة القائمة بين الجنسين 
أيًضا، كما أدت إىل زيادة عدد التقارير الواردة بشأن حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي 
بصورة كبيرة. وغالًبا ما تكون المنظمات المحلية التي تقودها النساء هي أوىل المستجيبين 
عند وقوع األزمات، كما هو الحال دائًما يف أي من األزمات األخرى. حيث توجد لديهن شبكات 
اتصال قوية، كما يتمتعن بالثقة داخل المجتمع، مما يساعدهن على تحديد الفئات األكثر ضعًفا 
التي تحتاج إىل المساعدة. كما أن لديهن أيًضا الخبرة الُمكتسبة من حاالت الطوارئ السابقة مما 

يجعل من قيادتهن ومشاركتهن أمًرا ضروريًا لتفعيل جهود االستجابة اإلنسانية بشكٍل فاعل.

الفريق  أهمية استجابة  المحلية على  النسائية  للمنظمات  المستمرة  المشاركة  تؤكد  لبنان،  يف 
الُقطري للعمل اإلنساين لجائحة كوفيد-19، وكذلك لدى وقوع انفجار الميناء يف أغسطس/ آب 

وعلى مدى أهمية القيادات النسائية يف التأثير على القرارات اإلنسانية رفيعة المستوى.

يف أفغانستان واليمن، ساعد إحياء جهود النوع االجتماعي يف مجموعات العمل اإلنساين وشبكات 

النوع االجتماعي على إعطاء أولوية االهتمام للمساواة بين الجنسين يف االستجابة. ُتشارك المزيد 
من منظمات المجتمع المدين التي تقودها النساء يف سياق تنسيق جهود تعزيز النوع االجتماعي 
مكتب  إىل  باإلضافة  الدولية،  اإلنقاذ  ولجنة  للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة  من  كل  بدعم  واإلنساين 
تنسيق الشؤون اإلنسانية يف كال البلدين. تطورت التحليالت والتحديثات بصورة منتظمة حول النوع 
االجتماعي وازدادت المشاركة مع الفرق الُقطرية للعمل اإلنساين بهدف المساعدة يف إبقاء قضايا 

النوع االجتماعي والمرأة والسالم واألمن على جدول األعمال بصفة دائمة.

يف كل من العراق وليبيا وميانمار واليمن، ومن خالل تضمن النساء والفتيات النازحات داخلًيا 
تََعزََّزت  فقد  اإلنسانية؛  االحتياجات  تقييم  ومشاورات  التركيز  مجموعات  نقاشات  يف  كهن  وإشرا
االستجابة لالحتياجات المتميزة والمختلفة للنساء والفتيات المتأثرات بـكوفيد-19، كما ساعد ذلك 

أيًضا على ضمان التعامل مع حاالت النزوح الُمَطوَّل يف جهود االستجابة.

نقص التمويل الُمزمن للعنف القائم على النوع االجتماعي يف حاالت الطوارئ

بالرغم من أن خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي، بما يف ذلك اإلدارة الطبية لالغتصاب، 
تعتبر من الخدمات الهامة إلنقاذ الحياة يف ظروف وحاالت الطوارئ، إال أن تمويل جهود الوقاية 
من العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له يظل منخفًضا بشكل غير مقبول، مما 
يمثل مصدًرا للقلق خاصة يف البلدان الهشة والمتضررة من الصراعات والتي تعاين من أزمات 
إنسانية مستمرة، حيث تضخم األثر المباشر وغير المباشر لوباء كوفيد-19 نتيجة لهذه األزمات. 
نقص  بسبب  عقبات  للسكان  المتحدة  األمم  واجه صندوق  المثال،  بنغالديش، على سبيل  يف 
الموارد لدى محاولته نشر خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي، حيث أمكن تقديم الخدمات 

يف منطقتين فقط من بين 64 منطقة ُمستهدفة.

منذ اإلعالن عن تفشي الوباء، قدمت الصناديق الُقطرية المشتركة التابعة لمكتب تنسيق الشؤون 
اإلنسانية والصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ دعًما كبيًرا لضمان إعطاء األولوية لتمويل 
الصندوق  المثال، خصص  على سبيل  االجتماعي،  النوع  على  القائم  بالعنف  المتعلقة  البرامج 
بالفعل  تعاين  التي  الطوارئ،  نافذة  من  دوالر  مليون   15.5 الطوارئ  لحاالت  لالستجابة  المركزي 
من نقص التمويل، لصالح برامج النساء والفتيات، بما يف ذلك برامج العنف القائم على النوع 

االجتماعي والصحة اإلنجابية يف عشرة بلدان.

التركيز الموضوعي
العنف القائم على النوع االجتماعي 

إيلينيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية 
امرأة نجت من العنف الجنسي تحمل زهرة على وجهها يف موقع إيلينيا للنازحين.

عليون ندياي/ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

الموجودة  واالختالفات  الفروق  تفاقم  إىل  الوباء  حدوث  "يؤدي 
االجتماعية  النظم  يف  الضعف  خصائص  يكشف  كما  ُمسبقا، 
تضخيم  إىل  بدورها  تؤدي  والتي  القائمة  واالقتصادية  السياسية 
إىل  الصحة  من  المجاالت،  جميع  يف  وذلك  للوباء،  السلبية  اآلثار 
اآلثار  إىل  باإلضافة  االجتماعية،  الحماية  إىل  األمن  ومن  االقتصاد، 
السلبية لجائحة كوفيد-19، والتي ُتسهم جميعها يف تفاقم معاناة 

النساء والفتيات، فقط بسبب جنسهن".

– موجز السياسات: تأثير فيروس كورونا على النساء5
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ُخِصَصت معظم هذه األموال بقيمة )10 ماليين دوالر( لصندوق األمم المتحدة للسكان يف اليمن لدعم برامج 
للنساء والفتيات، كما ُخِصص المبلغ المتبقي )5.5 مليون دوالر( لدعم أولويات مكافحة العنف القائم على النوع 
االجتماعي يف تسعة بلدان. عمل فريق الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ بشكل وثيق مع الخبراء 
الرئيسيين يف العنف القائم على النوع االجتماعي للتأكد من أن التخصيص يتوافق مع األهداف االستراتيجية 

لمجابهة العنف القائم على النوع االجتماعي.

تستمر التقارير الواردة عن العنف المنزيل يف الزيادة المطردة بالتزامن مع عدم رفع تدابير اإلغالق بالكامل يف بلدان 
مثل كولومبيا، حيث سجلت المكالمات الواردة من الناجيات من العنف يف كولومبيا زيادة بنسبة 120 يف المئة 
بين 25 مارس /آذار و13 أغسطس /آب 2020، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. للمساعدة يف إدارة 
العدد المتزايد من الحاالت، أُدِخَلت بعض التعديالت على الخدمات اإلنسانية والمؤسسية للعنف القائم على النوع 
االجتماعي خالل جائحة كوفيد-19 خالل األشهر الخمسة الماضية، وذلك من خالل إدخال بروتوكوالت وإرشادات 
وآليات جديدة. وضع صندوق األمم المتحدة للسكان يف كولومبيا بروتوكواًل جديًدا لتعزيز إدارة حاالت العنف القائم 
على النوع االجتماعي عن بُعد، وذلك من خالل توفير خطوط المساعدة يف خمس بلديات تعمل على تقديم الدعم 

النفسي واالجتماعي وتأمين اإلحاالت. 

نُِفَذت العديد من المبادرات المبتكرة بهدف التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي واالستغالل واالعتداء 
الجنسيين يف السياقات اإلنسانية. يف نيجيريا، على سبيل المثال، تواصل الجهات الفاعلة يف مجال مكافحة العنف 
القائم على النوع االجتماعي العمل على إدخال أساليب جديدة لدعم المجتمعات التي تعاين من زيادة معدالت 
العنف القائم على النوع االجتماعي خالل جائحة كوفيد-19، حيث يستخدمون أساليب جديدة للتكيف مع البيئة 
المتغيرة لتقديم الدعم للفئات المتضررة. أعادت اليونيسف وشركاؤها يف نيجيريا تأهيل المساحات اآلمنة للنساء 
والفتيات يف محطات أكشاك الهاتف، والتي ال تساعد فقط يف الحفاظ على التباعد االجتماعي ولكن تساعد أيًضا 
يف تقديم المشورة بصورة سرية بشأن التصدي لحاالت العنف القائم على النوع االجتماعي يف بيئة آمنة. أثناء 
تنفيذ مهام التوعية بشأن جائحة كوفيد-19الُمقدمة بشكل مباشر من الباب إىل الباب، تضطلع فرق منظمة الهجرة 
الدولية المتنقلة يف نيجيريا أيًضا بمهمة إبالغ النازحين بُسُبل الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي وكيفية 
الوصول إىل الخدمات ذات الصلة بها. كما تم توفير خطوط ساخنة لدعم المتضررات من العنف القائم على النوع 

االجتماعي، والتي تعمل بعدة لغات محلية يف الواليات المتضررة من النزاعات يف شمال شرق نيجيريا.

دعمت اليونيسف تطوير تطبيق للهاتف الجوال للمراهقين يف كوكس بازار يف بنغالديش، والتي تهدف لإلبقاء على 
ا على خدمات مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي والمتاحة خالل فترة قيود  مشاركتهم واطالعهم فعليًّ
كثر من أربعة آالف فتاة يف سن المراهقة من الوصول إىل هذا التطبيق  اإلغالق بسبب كوفيد-19. وقد تمكنت أ

منذ تطويره.

يواصل صندوق األمم المتحدة للسكان يف كينيا العمل مع الشركاء يف القطاع غير الرسمي لتعزيز مشاركة الذكور 
يف جهود التصدي لتشويه األعضاء التناسلية لإلناث وحمل المراهقات. يف بوركينا فاسو، قام صندوق األمم المتحدة 
للسكان بتيسير دمج موضوعات كوفيد-19 والحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين وتنظيم األسرة يف تدريب 

40 عضوة من المجموعات النسائية.

يف إثيوبيا، تعمل كل من منظمة الهجرة الدولية وبرنامج الغذاء العالمي وهيئة األمم المتحدة للمرأة والمجموعة 
الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي بشكل وثيق مع مستشار الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين 

كز الحجر الصحي. على وضع ُمسّودة بروتوكوالت لكيفية اإلبالغ عن االستغالل واالعتداء الجنسيين يف مرا

ُوِضَع بروتوكول جديد لدعم جهود االستجابة اإلنسانية للمهاجرين الفنزويليين العابرين، لتقديم الخدمات إلدارة 
حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي أثناء تفشي الوباء من جانب الفريق الفني لدعم جهود العنف القائم 
على النوع االجتماعي. يحصل المهاجرون الراغبون يف العودة إىل فنزويال على خدمات الدعم النفسي واالجتماعي 
ويمكن الوصول إليهم من خالل أنشطة أخرى للعنف القائم على النوع االجتماعي يف مركز الرعاية الصحية يف 
)تينديتاس(. وُتستخدم المساحات اآلمنة للنساء والفتيات يف ممارسة األنشطة النفسية واالجتماعية عن بُعد، حيث 
تدعم القيادات المجتمعية النسائية مثل هذا النوع من المبادرات، كما تهتم بنشر المعلومات الخاصة بالخدمات 

وخطوط المساعدة.

كثر من 83 ألف شخص على كيفية التخفيف من مخاطر  دربت اليونيسف خالل عملياتها على مستوى العالم أ

العنف القائم على النوع االجتماعي واستراتيجيات اإلحالة اآلمنة للناجين.
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الحماية من االستغالل 
و االعتداء الجنسيين

يف بداية جائحة كوفيد-19، نشرت اللجنة الدائمة المشتركة بين 
الحماية  دمج  كيفية  حول  الفنية  اإلرشادات  مجموعة  الوكاالت 
من االستغالل واالعتداء الجنسيين يف مضمون جهود االستجابة 
لجائحة كوفيد-19، وذلك لضمان بقاء جميع األشخاص يف مأمن 
المساعدات  تلقي  أثناء  الجنسيين  واالعتداء  االستغالل  من 

اإلنسانية، بما يف ذلك تلقي الخدمات الصحية والعالجية.

للحماية  خرائط  وضع  كيفية  على  للتدريب  خاصة  دورات  نُِفَذت 
يف  مشمولة   6 دولة   25 يف  الجنسيين  واالعتداء  االستغالل  من 
خطة االستجابة اإلنسانية العالمية يف يونيو/ حزيران وذلك بهدف 
الذين  المتضررين  للسكان  التقديري  العدد  عن  البيانات  جمع 
تتوفر لهم قنوات شكاوى آمنة ويمكنهم الوصول إليها، والوصول 
كذلك إىل المساعدات يف مجال مكافحة العنف القائم على النوع 
مؤشرات  بين  من  الجنسيين،  واالعتداء  واالستغالل  االجتماعي/ 
رئيسية أخرى. سُتعرَض صورة عالمية لهذا التمرين على الموقع 
االستغالل  مخاطر  من  للحماية  الدائمة  المشتركة  للجنة  ر  الُمَصغَّ
من  األول.  تشرين  كتوبر/  أ شهر  أوائل  يف  الجنسيين  واالعتداء 
المقرر إجراء التمرين التايل يف يناير/ كانون الثاين 2021، وبحلول 
ذلك الوقت، ستضاف ثمان دول أخرى لخطة االستجابة اإلنسانية 

العالمية.7 

8

باما، نيجيريا
تتجمع النساء يف "مساحة صديقة للنساء والشابات" يف مدينة باما. تقول النساء 
إن تواجدهن يف هذه المساحة يمنحهن إحساًسا باالنتماء للمجتمع والتمكين مما 
التي مررن بها وتمكينهن من مساعدة  التغلب على الصدمات  يساعدهن على 

النساء األخريات.
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية / ليني كينزيل

إثيوبيا،  الديمقراطية،  الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، كولومبيا، جمهورية الكونغو  6 أفغانستان، بوركينا فاسو، بوروندي، 

هاييتي، العراق، ليبيا، مايل، ميانمار، النيجر، نيجيريا، األراضي الفلسطينية المحتلة، الصومال، جنوب السودان، السودان، سوريا، أوكرانيا، 
فنزويال اليمن، وزيمبابوي.

7 بنغالديش، لبنان، موزمبيق، باكستان، الفلبين، اليمن، سوريا، وتركيا.
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يضطلع كل من قطاع التعليم وقطاع حماية الطفل بأدوارٍ مهمة ومتكاملة يف المساهمة يف 
تلبية احتياجات األطفال للبقاء والتطور واالزدهار، وبصفة خاصة يف حاالت الطوارئ اإلنسانية. 
ال يؤدي االلتحاق بالمدرسة إىل تعزيز تعلم األطفال ورفاههم فحسب، بل ُيمكن أيًضا من أن ُيحد 
من مخاطر أخرى مثل تزويج األطفال وعمالة األطفال وتجنيدهم يف القوات والجماعات المسلحة، 
كما أنه يمثل منصة مهمة لنقل رسائل الحماية لألطفال، وعلى العكس من ذلك؛ فإن األطفال 
اآلمنين من التعرض لهذه االنتهاكات هم األكثر قدرة على الوصول إىل المدرسة، كما ُيمكن لألطفال 
األصحاء والسعداء التعلم والتفاعل مع أقرانهم أثناء وجودهم يف المدرسة بشكل أفضل ويف بيئة 
جيدة وآمنة. تعكس هذه األساليب المشتركة بين القطاعات هذه االحتياجات المترابطة لألطفال 

كما تؤكد على المسؤولية الجماعية لحماية األطفال.

إغالق  يؤدي  إذ  الطفل؛  وحماية  التعليم  قطاعي  بين  كبر  أ تعاونًا  كوفيد-19  جائحة  استلزمت 
المدارس والعزل يف المنازل إىل تفاقم المخاطر الحالية على حماية األطفال ورفاههم وتعليمهم. 

ويف نفس الوقت، يتطلب الوباء أيًضا ضرورة التعاون واالبتكار يف تنفيذ جهود االستجابة اإلنسانية: 
مما ُيمثل فرصة البتكار وإيجاد ُطُرٌق جديدة للعمل.

آليات  على  األسر  واعتماد  المنزل،  يف  للبقاء  واالضطرار  ُمطولة،  بصورة  المدارس  إلغالق  نتيجة 
العنف يف منازلهم ومجتمعاتهم )تشير  المزيد من  التكيف السلبية، يعاين األطفال من مواجهة 
80 يف المئة من مجموعات الحماية إىل زيادة حوادث العنف أثناء الوباء(، 9 مع زيادة ملحوظة يف 
كتشاف أو اإلبالغ عن هذه المخاطر  العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي. لن يتم ا
الموثوق بهم خارج منازلهم، وبصفة  الكبار  المنتظم مع  واالنتهاكات دون توفير إمكانية االتصال 
كبر من زواج األطفال وحمل المراهقات )حيث ُيقدر أن  خاصة مع معلميهم. يواجه األطفال مخاطر أ
13 مليون حالة زواج أطفال إضافية ستحدث بحلول عام 2030 نتيجة لجائحة كوفيد-19، 10 وعمالة 
األطفال 11 وتجنيد األطفال يف القوات والجماعات المسلحة، فضاًل عن العواقب الصحية والتعليمية 
السلبية طويلة األجل. 12 أدى التغيب عن المدرسة لفترات طويلة إىل فقدان التعلم بشكل ال نظير 
له، وزاد من خطر تسرب األطفال تماًما من المدرسة )حيث إنه من المتوقع أن يترك 24 مليون 
طفل المدرسة بسبب عواقب جائحة كوفيد-19. 13 أخيًرا، تأثرت الصحة النفسية لألطفال بسبب 
المدارس  إغالق  أن  كما   ،14 بالمدرسة  االلتحاق  يوفره  الذي  واالنتظام  االجتماعي  االتصال  فقدان 
أدى إىل تناقص القدرة على الوصول إىل الخدمات المدرسية األساسية األخرى بما يف ذلك الصحة 
المدرسية والتغذية، والمعلومات الخاصة بالوقاية من األمراض، والمياه النظيفة والصرف الصحي.

التركيز الموضوعي
التعليم وحماية الطفل 
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9, 10, 12 رسائل دعم الحماية األساسية لجائحة كوفيد-19، مجموعة نتائج اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )3( حول الدعم الجماعي، سبتمبر/أيلول 2020، يمكن االطالع عليها هنا. 

11 مع إغالق المدارس بسبب جائحة كوفيد-19، يذهب أطفال العالم إىل العمل، نيويورك تايمز، 27 سبتمبر/أيلول 2020، ُيمكن االطالع عليه هنا، وبيان صحفي لليونيسف، 11 يونيو/ حزيران 2020 يمكن االطالع عليه هنا.

13 بيان صحفي لليونيسف، 15 سبتمبر/أيلول 2020، يمكن االطالع عليه هنا.

14 حماية الجيل: تأثير جائحة كوفيد-19على حياة األطفال، هيئة إنقاذ الطفولة، سبتمبر/أيلول 2020، يمكن االطالع عليه هنا.

مونوكي، السودان 
فتاة يف الصف الثامن االبتدايئ تتابع الدروس التعليمية اإلذاعية، وتغطي دروس اليوم مواد اللغة اإلنجليزية والعلوم.  اليونيسف / هيلين ريينج 

المدارس  تقدم  التعلم،  إلى  باإلضافة  أنه  "نعلم 
لألطفال مختلف الخدمات الصحية األساسية وخدمات 
والتغذية والتطعيم، فضاًل عن إتاحة بيئة آمنة وداعمة، 
ق كل هذه الخدمات عند إغالق المدارس.  وبالطبع ُتعلَّ
بقاء األطفال خارج  أنه كلما طالت فترة  أيًضا  ونعلم 
من  إليها.  عودتهم  احتماالت  تقلصت  المدرسة، 
المتوقع أن يترك المدرسة 24 مليون طفل على األقل 

بسبب جائحة كوفيد-19".
– هنريتا فور، المدير التنفيذي لليونيسف 8
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شرق آسيا والمحيط الهادي

وباء  بسبب  المدارس  إغالق  بعد  المدرسة  إىل  العودة  ُتعد 
نتائج  تحقيق  نحو  الجماعي  للعمل  مهمة  كوفيد-19فرصة 
للمعلمين  المركزي  بالدور  اعتراًفا  والحماية.  والرفاه  التعلم 
والمدارس يف حماية ودعم الطالب خالل هذا الوقت، وضع مكتب 
اليونيسف اإلقليمي لشرق إفريقيا والمحيط الهادئ مجموعة من 
لدعم  المدارس،  طالب  مستوى  تستهدف  التي  العملية،  المواد 
جهود تكامل حماية األطفال أثناء إعادة افتتاح المدارس. وتشمل 
هذه الموارد نصائح للمعلمين وإدارات المدارس ورسائل لألطفال 
والمراهقين للعودة إىل المدرسة باإلضافة إىل نموذج لمسار إحالة 

حماية الطفل بين المدارس وسلطات حماية الطفل.

الصومال

تطلب إغالق المدارس والمساحات الصديقة الُمخصصة لألطفال 
وتعاونية  مبتكرة  استجابات  األخرى  المجتمعية  والمرافق 
للوصول إىل األطفال المحتاجين خالل جائحة كوفيد-19. أسست 
المدارس يف الصومال نظاًما للمتابعة عن بُعد لألطفال على أساس 
فردي من خالل شبكة من المدراء والمدرسين. وفرت هذه القناة 
الفرصة للوصول المستمر إىل األطفال أثناء إغالق المدارس، لذلك 
الصومال  الطفل يف  بالتعاون مع قطاع حماية  التعليم  قام قطاع 
بتعظيم هذه الفرصة إلعادة االتصال بحماية الطفل وتقديم خدمات 

الدعم النفسي واالجتماعي لألطفال من خالل هذا النظام.

لتمكينهم  الالزمين  والدعم  التدريب  على  المعلمون  حصل 
واالجتماعي  النفسي  والدعم  الطفل  حماية  رسائل  إيصال  من 
األطفال  تحديد  يمكنهم  بحيث  واتساب(  )تطبيق  عبر  لطالبهم 
الذين يحتاجون إىل خدمات حماية الطفل واإلبالغ عنها من خالل 
مسارات اإلحالة الُمحدثة ونقاط اتصال حماية الطفل يف مدارسهم. 
المبادئ  الطفل بمهمة وضع  التعليم وحماية  اضطلعت قطاعات 
التوجيهية للدعم النفسي واالجتماعي عن بُعد لألطفال والمعلمين 
خالل جائحة كوفيد-19، جنًبا إىل جنب مع وزارة التعليم، كي ُيمكن 

تنفيذها على نطاق وطني.

كثر من أي وقت مضى بهدف معالجة هذه االحتياجات  تتطلب األوضاع الراهنة تعاونًا قويًا بين القطاعات أ
المعقدة والمتعددة القطاعات ومواجهة العراقيل التشغيلية التي نجمت عن جائحة كوفيد-19. َعِمل كل 
من قطاع التعليم وقطاع حماية الطفل يف البلدان والمناطق المشمولة بخطة االستجابة اإلنسانية العالمية 
وعلى المستوى العالمي، حيث تعاونا مًعا للتعامل مع احتياجات األطفال والمخاطر التي يتعرضون لها أثناء 
تفشي الوباء. لتعزيز اعتماد وتنسيق األساليب المشتركة بين القطاعات، وضعت مجموعة التعليم العالمية 
ومجال مسؤولية حماية الطفل بشكٍل مشترك إطاًرا للتعاون فيما بينهما، لتقديم الدعم بهدف تعزيز حماية 
الطفل والتعليم يف حاالت الطوارئ. )التعاون خالل االستجابة الحالية وما بعد ذلك، حيث توجد فرص أساسية 

للتعاون يف المجاالت التالية: 

زيادة  بُعد من خالل أساليب جديدة إىل  الرسائل والخدمات مًعا عن  العمل على توصيل  يؤدي   •
الفرص الُمتاحة للوصول إىل األطفال المحتاجين.  على سبيل المثال، تم دمج رسائل حماية الطفل 
وجلسات خدمات الدعم النفسي واالجتماعي يف برامج التعلم عن بُعد، كما تم إنشاء خطوط ساخنة 

مشتركة لألطفال.

تضمن إعادة فتح المدارس ضرورة استئناف تعلم األطفال، كما ُتعد أيًضا فرصة حاسمة لتحديد   •
ومعالجة األضرار التي تلحق بحماية األطفال ورفاههم أثناء اإلغالق، وبالتايل فهي فرصة مهمة أخرى 

للعمل مًعا يف مجاالت التعليم وحماية الطفل:

.        يؤدي إغالق المدارس لفترات طويلة إىل تفاقم مخاطر عدم عودة األطفال إىل المدارس، بينما 
األطفال المهمشون هم األكثر عرضة للتسرب، ولذلك َعِمل قطاع التعليم مع قطاع حماية الطفل 
مًعا للتخفيف من هذه المخاطر، وذلك من خالل التعاون يف تنفيذ حمالت العودة إىل المدارس 

ورصد حاالت الغياب والتواصل مع األطفال المعرضين للخطر.

لقضاء  بها  الموثوق  الكبار  مجموعة  هم  المعلمون  يكون  المدارس؛  إىل  األطفال  عودة  بمجرد    .
أي مخاوف تخص  للكشف عن  بشكٍل مدروس  توزيعهم  وتم  لألوقات يف صحبتهم،  األطفال 
حماية األطفال. تم تحقيق المزيد من التعاون بين قطاعي حماية الطفل والتعليم إلعداد وتأهيل 
المدارس والمعلمين لتحديد مخاوفهم واالستجابة لها واإلبالغ بها من خالل آلية لإلحالة مطبقة يف 

المدارس. 

إىل  المدارس  من  اإلحاالت  وكذلك  المدارس،  تقدمه  الذي  واالجتماعي  النفسي  الدعم  ُيَعد   .
المتخصصين من مقدمي خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي مجااًل رئيسًيا 
لجهود االستجابة لجائحة كوفيد-19، والتي تدعمها القطاعات بالتعاون فيما بينها، حيث أتاحت 
أساليب االستجابة الجديدة فرصة لتوضيح األدوار القطاعية وإعادة تشكيلها عند الضرورة لضمان 

القيمة المضافة. 

دعت الضرورة لوجود طرق عمل جديدة لالستجابة لوباء كوفيد-19، حيث ظهرت أساليب تعاونية مشتركة 
العالمية بهدف تعزيز  البلدان المشمولة بخطة االستجابة اإلنسانية  القطاعات بصورة واضحة يف  بين 
المتكاملة  االستجابات  تدعم  المستويات كي  ُوِضَعت على جميع  والتي  كوفيد-19،  وموارد  إرشادات 

الحتياجات األطفال يف مواجهة جائحة كوفيد-19.   15

جهود  دعم  يف  اآلن  حتى  إنشاؤها  تم  التي  والموارد  التعلم  وتجارب  الجديدة  المناهج  من  كل  ساهمت 
االستجابة لجائحة كوفيد-19 يف تعزيز كٍُل من استجابات التعليم وحماية الطفل. يجب أن نواصل هذا النهج 
المنسق والمتكامل لالستجابة بشكل شامل الحتياجات األطفال، وسيتطلب ذلك تنسيًقا متماسكًا لمجاالت 
االستجابة المشتركة والتكميلية )كما هو موضح يف إطار عمل حماية الطفل والتعليم يف حاالت الطوارئ( 

بهدف تعزيز جوانب الجودة والتغطية والكفاءة والمساءلة يف استجابات القطاعين مًعا. 

الستشراف التخطيط مستقباًل لخطة االستجابة اإلنسانية لعام 2021 واالستعداد لموجات جديدة من وباء 
كوفيد-19، تلتزم مجموعة التعليم العالمية ومجال المسؤولية العالم لحماية الطفل وشركاؤهما بالعمل 
على مواصلة تطبيق ودعم هذه األساليب التعاونية وضمان أن تكون العودة اآلمنة للتعلم ظاهرة وُمنعكسًة 
بشكل واضح يف خطط االستجابة اإلنسانية لعام 2021: للحفاظ على هذه اإلنجازات والتوسع فيها، يستلزم 
األمر استمرار التمويل المرن وغير الُمخصص الذي ُيمكن تطبيقه عبر القطاعات، باإلضافة إىل دعم مقترحات 
الجودة التي تربط بين حماية األطفال والتعليم ودعم األمثلة الجيدة التي توضح أن تكامل البرامج ليس 

ممكًنا فقط ولكنه األمثل واألفضل يف أوقات جائحة كوفيد-19وما بعد ذلك.

10

قصص من الميدان

10

رواندا
المدارس بسبب وباء كوفيد-19،  المنزل بسبب إغالق  يتلقى الطالب دروسهم يف 
ويستمعون إىل دروسهم اإلذاعية كل يوم. تبلغ مدة كل درس ُمذاع على الراديو20 
يتمكن  بحيث  الدروس  تصميم  ُوِضَع  التفاعلي.  التعلم  على  وُيركز  تقريًبا  دقيقة 
الطالب من المشاركة بمفردهم، مع تشجيٍع اآلباء ومقدمي الرعاية على االستماع 

إىل دروس التعلم يف المنزل ودعمها. 
اليونيسف

15 تشمل الموارد ما يلي: التعاون يف إطار التنسيق لحماية الطفل والتعليم يف حاالت الطوارئ ؛ إطار حماية الطفل والتعليم يف حاالت 

الطوارئ - قائمة مراجعة إلعادة فتح المدارس؛ كوفيد-19: دمج حماية الطفل يف موارد العودة إىل المدرسة؛ دليل العودة اآلمنة إىل 

المدرسة؛ تقييم المخاطر: إغالق المدرسة وإعادة فتحها يف ظل كوفيد-19، إطار إلعادة فتح المدارس والدروس المستجدة التكميلية 

المستمدة من تجارب البلدان يف إدارة عملية إعادة فتح المدارس؛ اعتبارات التدابير الصحية العامة المتعلقة بالمدرسة يف سياق جائحة 

كوفيد-19.

2020 يلول  سبتمبر/أ  30  : لمية لعا ا نية  إلنسا ا بة  االستجا لخطة  لمرحلي  ا ير  لتقر ا
خطة االستجابة 

اإلنسانية العالمية
كوفيد-19

https://www.end-violence.org/sites/default/files/2020-06/tips.pdf
https://www.end-violence.org/sites/default/files/2020-06/tips.pdf
https://educationcluster.box.com/s/s0futnkpnw5nufpx22u3t5snk7ksvm0o
https://educationcluster.box.com/s/s0futnkpnw5nufpx22u3t5snk7ksvm0o
https://www.end-violence.org/sites/default/files/2020-06/tips.pdf
https://www.end-violence.org/sites/default/files/2020-06/tips.pdf
https://educationcluster.box.com/s/s0futnkpnw5nufpx22u3t5snk7ksvm0o
https://educationcluster.box.com/s/s0futnkpnw5nufpx22u3t5snk7ksvm0o
https://educationcluster.box.com/s/f877k800xhiyjvsy8ia34uzhxf2ukuxg
https://educationcluster.box.com/s/f877k800xhiyjvsy8ia34uzhxf2ukuxg
https://educationcluster.box.com/s/f877k800xhiyjvsy8ia34uzhxf2ukuxg
https://educationcluster.box.com/s/f877k800xhiyjvsy8ia34uzhxf2ukuxg
https://educationcluster.box.com/s/f877k800xhiyjvsy8ia34uzhxf2ukuxg
https://educationcluster.box.com/s/f877k800xhiyjvsy8ia34uzhxf2ukuxg
https://www.educationcluster.net/CP-EiE
https://www.educationcluster.net/CP-EiE
https://educationcluster.box.com/s/9mqsahd102pzwwiq7cpobxxo0jc4cmkg
https://educationcluster.box.com/s/9mqsahd102pzwwiq7cpobxxo0jc4cmkg
https://www.cpaor.net/node/5012
https://www.cpaor.net/node/5012
https://educationcluster.box.com/s/9mqsahd102pzwwiq7cpobxxo0jc4cmkg
https://educationcluster.box.com/s/9mqsahd102pzwwiq7cpobxxo0jc4cmkg
https://educationcluster.box.com/s/40xwse8cb2wvsbuavapypzd1dtwrv4tg
https://educationcluster.box.com/s/40xwse8cb2wvsbuavapypzd1dtwrv4tg
https://educationcluster.box.com/s/9mqsahd102pzwwiq7cpobxxo0jc4cmkg
https://educationcluster.box.com/s/9mqsahd102pzwwiq7cpobxxo0jc4cmkg
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/safe-back-school-practitioners-guide
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/safe-back-school-practitioners-guide
https://educationcluster.box.com/s/s0futnkpnw5nufpx22u3t5snk7ksvm0o
https://educationcluster.box.com/s/s0futnkpnw5nufpx22u3t5snk7ksvm0o
https://educationcluster.box.com/s/s0futnkpnw5nufpx22u3t5snk7ksvm0o
https://educationcluster.box.com/s/s0futnkpnw5nufpx22u3t5snk7ksvm0o
https://educationcluster.box.com/s/40xwse8cb2wvsbuavapypzd1dtwrv4tg
https://educationcluster.box.com/s/40xwse8cb2wvsbuavapypzd1dtwrv4tg
https://educationcluster.box.com/s/40xwse8cb2wvsbuavapypzd1dtwrv4tg
https://www.sdg4education2030.org/framework-reopening-schools-unesco-unicef-wb-wfp-april-2020
https://www.sdg4education2030.org/framework-reopening-schools-unesco-unicef-wb-wfp-april-2020
https://inee.org/resources/weighing-risks-school-closure-and-reopening-under-covid-19
https://inee.org/resources/weighing-risks-school-closure-and-reopening-under-covid-19
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/safe-back-school-practitioners-guide
https://reliefweb.int/report/world/supplement-framework-reopening-schools-emerging-lessons-country-experiences-managing
https://reliefweb.int/report/world/supplement-framework-reopening-schools-emerging-lessons-country-experiences-managing
https://www.sdg4education2030.org/framework-reopening-schools-unesco-unicef-wb-wfp-april-2020
https://www.sdg4education2030.org/framework-reopening-schools-unesco-unicef-wb-wfp-april-2020
https://reliefweb.int/report/world/supplement-framework-reopening-schools-emerging-lessons-country-experiences-managing
https://reliefweb.int/report/world/supplement-framework-reopening-schools-emerging-lessons-country-experiences-managing


متطلبات تمويل خطة االستجابة 
اإلنسانية العالمية  )بالدوالر األمريكي(

10.19 مليار
التغطيةالتمويل )بالدوالر األمريكي(

28%2.87 مليار

ال تزال أزمة كوفيد-19 تتطلب المزيد من االلتزامات المالية والسياسية القوية لدعم تمويل 
خطة االستجابة اإلنسانية العالمية والعمل اإلنساين الُمنسق. يف حالة عدم إتاحة المزيد من 
التمويل، لن يتمكن الشركاء يف المجال اإلنساين من تقديم المساعدات التي تشتد الحاجة 
إليها للفئات الهشة والضعيفة، بما يف ذلك كبار السن والنازحين والالجئين والنساء والفتيات 

واألشخاص ذوي اإلعاقة.

اعتباًرا من 30 سبتمبر/أيلول، بلغ تمويل متطلبات خطة االستجابة اإلنسانية العالمية، بما يف ذلك 
االحتياجات المالية لـ 63 دولة مشمولة بالخطة 2.87 مليار دوالر، أو بنسبة 28 يف المئة، مما يترك 
فجوة تمويلية ُتقدر بحوايل 7.32 مليار دوالر من المتطلبات التي لم يمكن تلبيتها، ويمثل هذا 520 
كثر مما ورد يف التقرير المرحلي الثاين لبرنامج خطة االستجابة اإلنسانية العالمية  مليون دوالر أ
تمويل  تم  حيث  البلدان،  حسب  واسع  نطاق  على  التغطية  تختلف  آب.  أغسطس/  نهاية  يف 
كثر من 50 يف المئة يف دول: ليبيا ومايل وميانمار وأوكرانيا. جاء أعلى  أربع خطط فقط بنسبة أ
معدل زيادة يف التغطية منذ الشهر الماضي يف كل من بوركينا فاسو وجمهورية إفريقيا الوسطى 
الُقطرية  ُتَمّول 29 فقط من خطط االستجابة  والعراق وليبيا وسوريا واليمن واإلكوادور ولبنان. 
بأقل من 28 يف المئة من المتوسط العالمي، مما يترك فجوات كبيرة. وتم تقديم التمويل لعدد 
12 خطة بنسبة تقل عن 10 يف المئة يف كل من: بنين وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية 
وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والقرن األفريقي واألردن وكينيا وليبيريا وتنزانيا وأوغندا 
وخطة االستجابة اإلقليمية لالجئين يف بوروندي وخطة االستجابة اإلقليمية لالجئين يف جمهورية 

الكونغو الديمقراطية.

انخفضت المتطلبات المالية لبرنامج خطة االستجابة اإلنسانية العالمية إىل 10.2 مليار دوالر منذ 
تحديث يوليو/ تموز، وذلك عندما أُدرَِجت المتطلبات على أنها 10.3 مليار دوالر. وترجع أسباب 
ذلك إىل التغيرات يف المتطلبات على المستوى الُقطري كما يلي: زادت بوروندي من متطلبات 
األخرى يف  وباء كوفيد-19واألنشطة  أنشطة  توزيع  إعادة  بعد  العالمية  الصحية  االستجابة  خطة 

قطاعات التعليم والحماية والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة، على الرغم من أن 
المحتلة من قيمة  الفلسطينية  األراضي  تزال كما هي، كما رفعت  العامة ال  اإلنسانية  متطلباتها 
متطلباتها المالية لتنفيذ برنامج خطة االستجابة اإلنسانية العالمية لالستجابة بسبب الزيادة الكبيرة 
يف انتشار وباء كوفيد-19يف المجتمع. باإلضافة إىل ذلك، خفضت كل من كولومبيا وإثيوبيا وجنوب 
توزيع متطلباتها بين  البلدان  المجموعات داخل هذه  أعادت  أن  المالية بعد  السودان متطلباتها 
لتتفادى  أرقامها  من  الدول  بعض  عّدلت  كما  األخرى  واألنشطة  كوفيد-19  وباء  أنشطة  تغطية 

التداخل مع خطط االستجابة األخرى أو التداخل مع االستجابات التي تقودها الحكومة.

باإلضافة إىل مبلغ 2.87 مليار دوالر الذي أُبلَِغ به برنامج خطة االستجابة اإلنسانية العالمية، كما أُبلَِغ 
عن 2.25 مليار دوالر من التمويل اإلنساين للدعم الثنايئ المباشر للحكومات، ولتقديم التمويل لحركة 
الصليب األحمر/ الهالل األحمر، وكذلك لتمويل وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية يف 
كثر من 640 مليون دوالر لخطة  البلدان غير التابعة للبرنامج العالمي لحقوق اإلنسان، بما يف ذلك أ
منظمة الصحة العالمية لالستجابة لالستعداد االستراتيجي، وصندوق الطوارئ يف حاالت الطوارئ، 
وغيرها من األنشطة التي تغطي بلدانًا بخالف المشمولة بخطة االستجابة اإلنسانية العالمية. أمكن 
توفير بعض هذا التمويل بشكل َمرِن للمنظمات العاملة يف المجال اإلنساين وقد يتم تسجيله يف 
النهاية وفًقا لمتطلبات خطة االستجابة اإلنسانية العالمية مع تنفيذ المشاريع المستهدفة وحصولنا 

على المزيد من التفاصيل بشأنها.

االستجابة  خطة  متطلبات  تمويل  حيث  من  المناطق  بين  اختالف  يوجد  أدناه،  موضح  هو  كما 
اإلنسانية العالمية، حيث ال يزال يوجد نقص تمويل خطير يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، 
مع تغطية بنسبة 14 يف المئة فقط يف المتوسط، على الرغم من استمرار تزايد أعداد الحاالت يف 
هذه المنطقة. كما ُتعد نسبة تغطية خطة االستجابة اإلنسانية العالمية يف جنوب وشرق أفريقيا )19 

يف المئة( أيضا وهذا أقل بكثير من المتوسط العالمي الذي يبلغ 28 يف المئة.
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إجمالي تمويل العمل اإلنساني لالستجابة لكوفيد-19 )بالدوالر األمريكي(

منها:5.12 مليار
ضمن نطاق خطة االستجابة اإلنسانية العالمية  2.87 مليار
خارج نطاق خطة االستجابة اإلنسانية العالمية،  2.25 مليار

105

4

5
2

2.5
1

7.5

3

آسيا والمحيط الهادي

أوروبا الشرقية

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
الشرق األوسط وشمال أفريقيا

جنوب وشرق أفريقيا
غرب ووسط أفريقيا

خطة االستجابة اإلنسانية العالمية
المتطلبات

1.15 مليار

46.9 مليون

1.00 مليار

2.25 مليار

2.45 مليار

1.46 مليار

التغطيةالتمويل

%31

%61

%14

%33

%19

%29

المنطقة

361.5 مليون

28.5 مليون

136.3 مليون

745.7 مليون

462.9 مليون

430.8 مليون

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

لمحة عامة عن الوضع المالي
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العالمية اإلنسانية 

كوفيد-19

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

خطة االستجابة اإلنسانية العالمية
يوليو/تموز

10.31

خطة االستجابة 
اإلنسانية العالمية

ار مايو/َأيَّ
6.71

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

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

http://fts.unocha.org


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

RRP

3RP

RMRP

RMRP

RRP

RRP

Other

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

RRP

HRPFARRPOther RMRP

النداء اإلنساني المشترك بين الوكاالت

1.13 مليار

424.4 مليون

197.9 مليون

390.9 مليون

553.6 مليون

664.6 مليون

2.07 مليار

1.65 مليار

472.0 مليون

662.2 مليون

129.8 مليون

474.3 مليون

275.3 مليون

516.1 مليون

1.08 مليار

420.4 مليون

1.01 مليار

1.90 مليار

1.63 مليار

3.82 مليار

204.7 مليون

762.5 مليون

3.38 مليار

800.8 مليون

275.4 مليون

638.7 مليون

-

1.34 مليار

6.00 مليار

76.5 مليون

1.41 مليار

1.06 مليار

395.7 مليون

105.9 مليون

71.4 مليون

81.7 مليون

152.8 مليون

124.2 مليون

274.5 مليون

374.2 مليون

144.4 مليون

264.8 مليون

46.7 مليون

75.4 مليون

58.8 مليون

82.3 مليون

242.4 مليون

72.4 مليون

225.6 مليون

383.0 مليون

283.5 مليون

384.2 مليون

46.9 مليون

87.9 مليون

385.7 مليون

85.0 مليون

65.4 مليون

155.7 مليون

-

128.8 مليون

758.3 مليون

31.5 مليون

438.8 مليون

181.4 مليون 

369.7 مليون

159.0 مليون

61.9 مليون

117.5 مليون

274.7 مليون

212.9 مليون

468.8 مليون

483.1 مليون

74.4 مليون

450.4 مليون

76.8 مليون

175.1 مليون

115.4 مليون

213.0 مليون

423.3 مليون

186.1 مليون

584.1 مليون

699.8 مليون

755.7 مليون

1.61 مليار

71.8 مليون

67.3 مليون

1.32 مليار

158.5 مليون

19.9 مليون

30.1 مليون

-

71.7 مليون

1.50 مليار

0.3 مليون

329.0 مليون

508.4 مليون

132.8 مليون

45.9 مليون

9.8 مليون

33.4 مليون

71.7 مليون

31.1 مليون

89.4 مليون

71.0 مليون

24.9 مليون

117.3 مليون

35.7 مليون

40.5 مليون

33.6 مليون

26.3 مليون

59.9 مليون

35.2 مليون

68.1 مليون

85.0 مليون

93.9 مليون

161.8 مليون

28.5 مليون

20.5 مليون

146.6 مليون

27.5 مليون

5.9 مليون

10.5 مليون

-

21.1 مليون

136.7 مليون

0.3 مليون

48.4 مليون

64.3 مليون

%33

%38

%31

%30

%50

%32

%23

%29

%16

%68

%59

%37

%42

%41

%39

%44

%58

%37

%46

%42

%35

%9

%39

%20

%7

%5

-

%5

%25

%1<

%23

%48

%34

%43

%14

%41

%47

%25

%33

%19

%17

%44

%77

%54

%57

%32

%25

%49

%30

%22

%33

%42

%61

%23

%38

%32

%9

%7

-

%16

%18

%1

%11

%35

12

)2/1( التمويل لكل نداء  

2020 يلول  سبتمبر/أ  30  : لمية لعا ا نية  إلنسا ا بة  االستجا لخطة  لمرحلي  ا ير  لتقر ا االستجابة  خطة 
العالمية اإلنسانية 

كوفيد-19

متطلبات خطة االستجابة 
اإلنسانية العالمية

متطلبات اللمحة العامة عن 
العمل اإلنساني العالمي التمويلالتمويل التغطيةالتغطية

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

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

117.3 مليون

136.5 مليون

57.0 مليون

68.1 مليون

145.8 مليون

121.8 مليون

62.9 مليون

19.8 مليون

205.9 مليون

30.0 مليون

46.4 مليون

52.8 مليون

254.9 مليون

12.0 مليون

158.9 مليون

200.2 مليون

125.6 مليون

500.0 مليون

300.0 مليون

1.03 مليار

10.19 مليار

0.2 مليون

27.0 مليون

3.5 مليون

57.2 مليون

54.6 مليون

4.1 مليون

13.6 مليون

69.9 مليون

12.8 مليون

12.3 مليون

3.0 مليون

44.6 مليون

4.4 مليون

15.6 مليون

0.3 مليون

22.4 مليون

0.9 مليون

9.9 مليون

10.3 مليون

19.9 مليون

–

3.9 مليون

232.0 مليون

2.87 مليار

%10

%10

%9

%49

%40

%7

%20

%48

%11

%20

%15

%22

%15

%34

%1

%9

%7

%6

%5

%16

–

%1

%23

%28
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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

ملحوظة: يصل مبلغ التمويل الخاص بخطة االستجابة اإلنسانية العالمية الذي لم يتم تخصيصه بعد لنشاط بعينه أو لخطة استجابة لبلد ما: 454.4 مليون دوالر.
تشمل الخطط المشتركة بين القطاعات المكون اإلنساين الموجود بين خطط االستجابة المشتركة بين القطاعات لكوفيد-19 يف البلدان المشمولة بخطة االستجابة اإلنسانية العالمية من خالل خطط االستجابة اإلقليمية إلغاثة الالجئين، أو خطة 

االستجابة اإلقليمية إلغاثة المهاجرين أو خطة االستجابة المشتركة.
تشمل خطًطا قائمة بذاتها لبنغالديش، وجيبويت، واإلكوادور، واألردن، وكينيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتنزانيا، وأوغندا وزامبيا. 

2020 يلول  سبتمبر/أ  30  : لمية لعا ا نية  إلنسا ا بة  االستجا لخطة  لمرحلي  ا ير  لتقر ا االستجابة  خطة 
العالمية اإلنسانية 

كوفيد-19

)2/2( 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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تمويل االستجابة:
التمويل المرن وغير المخّصص

فوائد مرونة التمويل

الخطوط  يف  للمستجيبين  خاصة  بصفة  المناسب،  الوقت  ويف  المرن  التمويل  توفير  كان 
األمامية، قضية رئيسية منذ بداية تفشي الوباء. إن سخاء الجهات المانحة يف توفير التمويل 
المرن والعمل السريع من جانب الوكاالت لتكييف ممارسات األعمال أمر ُمعترف به دولًيا 
على نطاق واسع. وبالرغم من ذلك، ووفًقا لنتائج المسح الشهري المستمر لسبع وكاالت 
الجهات  من  والُمخصص(  الُمخصص  )غير  الَمرِن  الدعم  مقدار  فإن  المتحدة،  لألمم  تابعة 
كنسبة  الَمرِن  التمويل  يختلف  كبير.حيث  اختلف بشكل  قد  لكوفيد-19  لالستجابة  المانحة 
مئوية من إجمايل تمويل وباء كوفيد-19 الذي تم تلقيه بين 1 مارس/ آذار و31 أغسطس/ آب 
من 12 يف المئة إىل 64 يف المئة، بمتوسط 32 يف المئة 17. وهذا أقل من متوسطي 42 و37 يف 
المئة المبلغين يف يونيو/ حزيران ويف أغسطس/ آب، على التوايل، مما ُيشير إىل أن التمويل 

المقدم حالًيا أقل مرونة عما كان عليه األمر يف بداية انتشار الوباء.

أفادت ست وكاالت تابعة لألمم المتحدة أن ما متوسطه 85 يف المئة من تمويلها المرن قد تّم 
تخصيصه أو سيتّم تخصيصه لدول يف خطة االستجابة اإلنسانية العالمية 18، وتّم استخدام البايق 
الدول المشمولة بخطة  العالمية ونقل اإلمدادات، والتي ذهب جزء كبير منها إىل  للمشتريات 

االستجابة اإلنسانية العالمية.

ال تزال كمية وسرعة التمويل المتدفق من وكاالت األمم المتحدة إىل المنظمات غير الحكومية 
يف الخطوط األمامية وشركاء الصليب األحمر / الهالل األحمر مسألة يف غاية األهمية. تم اتخاذ 
التقرير المرحلي  التمويل، وكما هو ُموضح يف  التدابير الملموسة لتحسين تعاقب  العديد من 
للرد على االستطالع  التي استجابت  المتحدة  األمم  الماضي. وفًقا لخمس من وكاالت  للشهر 
لالستجابة  المستلم  التمويل  إجمايل  من  المئة  يف   14 تنفيذ  المتوسط،  يف  سيتم  األخير، 
الجمعيات  أو  الحكومية و/  المنظمات غير  المرن، من قبل  التمويل  بما يف ذلك  لكوفيد-19، 

الوطنية للصليب األحمر/ الهالل األحمر .19

بعمل مسح  التطوعية  للوكاالت  الدويل  والمجلس   "InterAction" اضطلعت كل من منظمة 
التمويل  وتأثير  استخدام  حول  األفعال  ردود  لجمع  الحكومية  غير  المنظمات  مجتمع  داخل 
الحايل  للوضع  قوة  كثر  أ وتقديم صورة  العالمية  اإلنسانية  االستجابة  أنشطة خطة  على  المرن 
لألمور. ساعدت هذه الجهود يف تسليط الضوء على الُطرق التي قام بها شركاء المنظمات غير 
الحكومية بتعديل عملهم لالستجابة لالحتياجات التي تفرضها جائحة كوفيد-19، باإلضافة إىل 
تطبيق إجراءات المرونة التي حققت نجاًحا إىل حد جيد من وجهة نظر المنظمات غير الحكومية. 
باإلضافة إىل ذلك، اضطلعت مجموعة نتائج التمويل اإلنساين التابعة للجنة الدائمة المشتركة 
بين الوكاالت بمهام تتبع مرونة التمويل كجزء من اإلجراءات الُمطبقة لتحسين تدفق األموال إىل 

المستجيبين يف الخطوط األمامية يف إطار خطة االستجابة اإلنسانية العالمية.

كثر األفكار المشتركة شيوًعا بين الشركاء من المنظمات غير الحكومية التي تمحورت حول  من أ
مرونة التمويل هو مدى قيمة ومرونة الميزانية اإلضافية. بُناًء على بعض من توجيهات اللجنة 
السماح  على  المتحدة  األمم  وكاالت  وافقت  المرونة،  بشأن  الوكاالت  بين  المشتركة  الدائمة 

بمرونة إضافية بين فئات الميزانية كي تصل إىل ٪30 )طبًقا لكل وكالة على حدة(.

الخاص  البرنامج  العديد من مزايا  الحكومية عن  المنظمات غير  الواردة من  التقارير  أفادت 
بالمرونة ومنها:

زيادة القدرة على "التكيف والتمحور" مع الحد من الحاجة إىل إدخال تعديالت على العقد.  •

االستجابة السريعة للتغيرات يف سياق العمليات الميدانية بهدف الحد من األعباء اإلدارية   •
وزيادة السرعة والفعالية.

أقساط  صرف  على  القدرة  فإن  الالجئين،  لشؤون  السامية  المفوضية  لشركاء  بالنسبة   •
كبر  30 يف المئة(، باإلضافة إىل تطبيق مرونة أ 20 يف المئة إىل  التمويل مبكًرا )زادت من 

إلدارة اإلنفاق ضمن مخرجات الميزانية.

سلطت المنظمات غير الحكومية الضوء أيًضا على التمديد دون فرض تكلفة إضافية، وتبسيط 
مرنة  إجراءات  باعتبارها  التقارير  رفع  متطلبات  وتبسيط  المخاطر،  وإدارة  الواجبة  العناية  ُسُبل 
تتيح استجابة أسرع، كما أنها جاءت ُمتوافقة مع ممارسات المانحين يف كثير من الحاالت. على 
وجه العموم، كان العمل ما زال مستمًرا قبل انتشار وباء كوفيد-19 لتبسيط األساليب يف هذه 
َعّبر  وقد  الجهود.  هذه  تسريع  على  للعمل  إضافًيا  دافًعا  كوفيد-19  وباء  قدم  حيث  المجاالت، 
الزمالء من المنظمات غير الحكومية وبعض وكاالت األمم المتحدة بالفعل عن دعمهم العتماد 
العديد من هذه اإلجراءات كممارسات معيارية والتي تتيح لهم المضي ُقدًما يف العمل اإلنساين، 

ومن الُمخطط أن ُتعَقد مناقشة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت قبل نهاية عام 2020.

التحديات

َسّلط كل من وباء كوفيد-19 وأهمية التمويل للمستجيبين يف الخطوط األمامية الضوء على 
اإليجابية  التعليقات  من  الرغم  على  والشفافية.  التتبع  طرق  لتحسين  المستمرة  الحاجة 
العديدة التي شارك بها الزمالء يف المنظمات غير الحكومية، إال أنه ال يزال يوجد العديد من 
التحديات التي تتعلق بمرونة التمويل، ومنها على سبيل المثال، عدم وجود بيانات َكمية عن 
المبالغ الفعلية للتمويل المتعاقب من خالل نظام خطة االستجابة اإلنسانية العالمية ووباء 
التمويل  سواء  التمويل،  تدفقات  تتبع  على  قادرة  المايل  التتبع  خدمة  ُتعتبر  بينما  كوفيد-19. 
ال  بينما  المنفذين،  الشركاء  إىل  األوائل  المتلقين  تمريرها من  - حيث يجري  أو غير ذلك  المرن 
ُترفع التقارير بشأن هذه المعلومات يف كثير من األحيان، باإلضافة إىل ذلك، لم يتم تحديد عالمات 
ُمحددة لخصائص التمويل، مثل المرونة، أو كيفية تتبعها عالمًيا، مما يجعل تحديد كمياتها من 
الصعوبة بمكان. كما َسلّط أعضاء اتحادات المنظمات غير الحكومية الذين يبلغون عن استخدام 
تدفقات  بشأن  الشفافية  إىل  االفتقار  مدى  على  أيًضا  الضوء  القطري  المستوى  على  األموال 
الكبرى والمرنة. يف حين  المنح  التي ُتشكل جزًءا من  أو تحديد األموال  التمويل وصعوبة تتبع 
أن هذا ال يعني بالضرورة أن األموال ال تصل إىل الشركاء يف الميدان، لكن عدم القدرة على تتبع 

التمويل بطريقة دقيقة يجعل من إمكانيات التحليل القوي أمًرا صعًبا.

تطبيق  االتساق يف  أيًضا صعوبة  الحكومية  غير  المنظمات  التمويل، حددت  تتبع  إىل  باإلضافة 
التي  االلتزامات  أن  به  الُمَسلَّم  من  الرئيسية.  التحديات  أهم  من  واحًدا  باعتباره  المرونة  تدابير 
تحققت على المستوى العالمي لتطبيق إجراءات المرونة ال ُتترجم دائًما إىل نفس المستوى من 
الفهم والتنفيذ على المستوى الميداين. تعكس هذه التعليقات ردود الفعل التي تلقاها المجلس 
الدويل للوكاالت التطوعية والتي أبلغ من خاللها شركاء المنظمات غير الحكومية عن ممارسات 

ونتائج مختلفة بين الدول والوكاالت فيما يتعلق بسرعة ودرجة المرونة. 

17 النسب المئوية الفعلية لخمس من الوكاالت التي أبلغت بها هي: 12 و 12 و 25 و 38 و 64 يف المئة على التوايل.

18 النسب المئوية الفعلية التي أبلغت بها الوكاالت الفردية هي 62 و 89 و 91 و 100 يف المائة. وهذا ال يشمل التمويل المرن لبرنامج الغذاء العالمي الذي استخدم بالدرجة األوىل للدعم التشغيلي العالمي.

19 ال تأخذ هذه األرقام يف اعتبارها اإلمدادات التي تم شراؤها ونقلها من قبل الوكاالت والتي تم نقلها إىل الشركاء للتوزيع المحلي.

2020 يلول  سبتمبر/أ  30  : لمية لعا ا نية  إلنسا ا بة  االستجا لخطة  لمرحلي  ا ير  لتقر ا االستجابة  خطة 
العالمية اإلنسانية 

كوفيد-19
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تمويل االستجابة:
الصناديق المشتركة

خصصت الصناديق المشتركة لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية حتى اآلن 340 مليون دوالر 
يف 49 دولة لدعم الشركاء اإلنسانيين يف استجابتهم لوباء كوفيد-19- بما يف ذلك المخصصات 

الجديدة والتمويل المعاد برمجته.

تحويل الموارد إىل المنظمات غير الحكومية لتمويل جهود االستجابة على الخطوط األمامية

قدمت كل من الصناديق الُقطرية المشتركة والصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ 
دعًما كبيًرا للمنظمات غير الحكومية للبدء يف تنفيذ األنشطة المنقذة للحياة والحفاظ عليها. 
الدولية  الحكومية  غير  للمنظمات  دوالر  مليون   162.7 حوايل  مًعا  المنظمتان  َخَصَصت  وقد 
سواء  آخرين،  محليين  وشركاء  الوطنية  والجمعيات  األحمر  الهالل  األحمر/  والصليب  والوطنية 

كمتلقين مباشرين أو ُمتلقين من الباطن لمنظمات أخرى.

تؤدي الصناديق الُقطرية المشتركة دوًرا حاسًما يف تقديم المساعدات اإلنسانية التي تشتد الحاجة 
إليها يف الخطوط األمامية. تم تخصيص حوايل 128 مليون دوالر، أي ما يعادل 62 يف المائة من 
ُمنظمة غير حكومية   123 الحكومية ويشمل ذلك  المنظمات غير  التمويل، لشركاء من  إجمايل 
وتستهدف  األحمر،  والهالل  األحمر  للصليب  جمعيات  وأربع  حكومية،  غير  منظمة  و118  دولية، 

جميعها تقديم المساعدات ألكثر من 23 مليون شخص من المتضررين من الجائحة.

خصص الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ للمنظمات غير الحكومية مبلغ 25 مليون 
اإلطالق لالستجابة لجهود جائحة كوفيد-19 يف ستة  له على  أول تخصيص  إطار  دوالر وذلك يف 
دولية  16 منظمة غير حكومية  تلقت  الماضي(، حيث  الشهر  تحديث  ُموضح يف  )كما هو  بلدان 
لتقديم  الصندوق  ُيخطط  كما  التخصيص،  هذا  بموجب  التمويل  حكومية  غير  منظمات  وثمان 

المساعدة إىل حوايل 1.38 مليون شخص.

النتائج المبكرة لجهود االستجابة لفيروس كوفيد-19

الطوارئ  لحاالت  لالستجابة  المركزي  والصندوق  المشتركة  الُقطرية  الصناديق  َمَكّنت 
الرئيسية بما يف ذلك الصحة  القطاعات  المنظمات اإلنسانية من توسيع نطاق االستجابة يف 
والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة والحماية، كما يتضمن ذلك العنف القائم على النوع 

االجتماعي.

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

واإلمدادات الطبية.

المياه  إمدادات  أيًضا  الشركاء  َقَدم  الطوارئ،  لحاالت  لالستجابة  المركزي  الصندوق  من  بتمويل 
الضرورية وُمستلزمات النظافة إىل 2.3 مليون شخص، كما أمكن تقديم الدعم إلتاحة التعلم يف 
المنزل ألكثر من خمسة ماليين طفل، وكذلك تقديم خدمات الرعاية الصحية والجنسية واإلنجابية 
إىل 287 ألف امرأة وفتاة. باإلضافة إىل ذلك، تلقى 44 ألف شخص مساعدات نقدية لدفع تكاليف 
الضروريات المعيشية مثل الطعام والمياه والمرافق وإيجار المسكن. كما َمكّن التمويل برنامج 
كز استجابة إنسانية لتسهيل حركة البضائع، وإنشاء مستشفيين  الغذاء العالمي من إنشاء ثالث مرا

كرا وأديس أبابا، وتشغيل المئات من رحالت الشحن. ميدانيين يف كل من أ

قدمت الصناديق الُقطرية الُمشتركة الدعم إلنشاء 107 مرافق للعزل ووحدات عناية ُمركزة لتقديم 
الخدمات الطبية لمصايب كوفيد-19. ال زال الدعم ُيقدم بصورة مستمرة لعدد سبعة آالف مرفق 
للرعاية الصحية األخرى، بما يف ذلك تقديم خدمات الفحص والطوارئ الصحية لحوايل 300 ألف 
من  ألكثر  المخالطين  وتََتُبع  الصحية  الفحوص  المشتركة  الُقطرية  الصناديق  تدعم  كما  شخص. 
700 ألف شخص، كما تدرب حوايل 200 ألف من العاملين الصحيين على الكشف المبكر وإدارة 
الحاالت المصابة بالوباء بهدف دعم السلطات الصحية الوطنية. ُوزِع ما يقرب من 500 ألف وحدة 
الحماية  ومعدات  التنفس  وأجهزة  الطبية  األقنعة  ذلك  يف  بما  الطبية،  والمعدات  اإلمدادات  من 

الشخصية األخرى، كما يجري حالًيا شراء 20 مليون وحدة أخرى.

التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي أثناء جائحة كوفيد-19

لمواجهة  سنويًا  مرتين  التمويل  الطوارئ  لحاالت  لالستجابة  المركزي  الصندوق  ُيخصص 
100 مليون دوالر –  األزمات التي تعاين من نقص التمويل. بلغ إجمايل الُمخصصات األخيرة 
تستهدف دعم الوكاالت على الخطوط األمامية لتقديم المساعدات المنقذة للحياة يف عشرة 
بلدان حيث يؤدي وباء كوفيد-19إىل تفاقم االحتياجات اإلنسانية، مما يؤدي بدوره إىل الضغط على 
ُسُبل العيش وزيادة مخاطر العنف المنزيل والعنف القائم على النوع االجتماعي. َخصص منسق 
اإلغاثة يف حاالت الطوارئ ما ال يقل عن 5.5 مليون دوالر من الُمخصصات للبرامج التي تتناول 
برامج  التمويل  هذا  سيحفز  االجتماعي.  النوع  على  القائم  بالعنف  المتعلقة  الرئيسية  القضايا 
إضافية ومبتكرة تهدف إىل أن يكون لها تأثير تحفيزي على االستجابة اإلنسانية على نطاق أوسع. 
زادت الفرق الُقطرية للعمل اإلنساين يف البلدان المعنية المبلغ الُمستهدف للتصدي لبرامج العنف 

كثر من 10 ماليين دوالر. القائم على النوع االجتماعي إىل أ

20649مليون134مليون340مليون

41.8 مليون 64.7 مليون

دامازين، السودان
كتسبها من خالل االستماع إىل الراديو حول جائحة كوفيد-19 لتثقيف أفراد عائلته وأصدقائه. يستخدم نورالدين البالغ من العمر 13 عاًما، المعارف التي ا

منظمة الرؤية العالمية/ متوكل الجمري
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كوفيد-19

إجمالي المخصصات 
)بالدوالر األمريكي(

مخصصات الصناديق الُقطرية 
المشتركة  )بالدوالر األمريكي( 9

البلدان مخصصات الصندوق المركزي لالستجابة 
لحاالت الطوارئ )بالدوالر األمريكي(

من بينهم :
الرجال 18.2 مليون 
النساء 18.8 مليون

 
البنين 14.0 مليون 
البنات 13.7 مليون

األشخاص المستهدفون:الصندوق القطري المشترك  11األشخاص المستهدفون: الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ 10
من بينهم :

الرجال 11.4 مليون 
النساء 12.7 مليون

 
البنين 8.6 مليون 
البنات 9.0 مليون



أصبحت مخصصات الصناديق المشتركة ممكنة بفضل استثمارات المانحين يف الوقت المناسب منذ 
بداية العام. سمحت مساهماتهم بنشر موارد كبيرة على الفور لدعم العمل اإلنساين يف سياق كوفيد-19، 
عندما وحيثما كانت هناك حاجة ماسة إليها، كما قدم جميع المانحين يف الجدول أعاله تعهدات ومساهمات 
إضافية يف سياق كوفيد-19- أو قاموا بالتمويل األويل المخطط للسنوات المقبلة أو صرفوا بسرعة الموارد 

المخطط لها يف وقت الحق من العام. 
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الصناديق المعاد 
برمجتها 

من وكاالت مختلفة

إجمالي 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

25.0 مليون

13.7 مليون

وكاالت األمم 
المتحدة *

حمالت التوعية التي تدعمها 
الصناديق المشتركة

ُتعبر األمم المتحدة عن تقديرها للمساهمات السخية المقدمة 
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 
لمعالجة األزمات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، بما يف ذلك 

pfbi.unocha.org األموال الُمعاد برمجتها، يرجى زيارة

16

20 يشمل األموال المقدمة للمنظمات اإلنسانية إما كمتلقي رئيسي أو كمتبرع فرعي )قد تمنح بعض المنظمات جزًءا من ميزانيتها 

التمويلية إىل منظمة أخرى(.
21  مساهمات المانحين اعتباًرا من 18 سبتمبر/أيلول 2020.

20

ُمخصصات الصندوق المركزي لمواجهة حاالت الطوارئ يف هاييتي

بفيروس  اإلصابة  حاالت  من  حالتين  أول  ظهور  عن  هاييتي  أعلنت  عندما 
كوفيد-19 يف شهر مارس/ آذار، اعتمدت البالد التدابير الوقائية، بما يف ذلك 
إغالق المدارس، للحد من انتشار الفيروس. وسفانيا ميتيلوس واحدة من أربعة 
ماليين طفل يف هاييتي لم يذهبوا إىل المدرسة منذ شهور. "ُيجبر األطفال على البقاء 
يف المنزل، لم يعد بإمكانهم الوصول إىل مالعبهم أو فصولهم الدراسية أو أصدقائهم". 
جان ستينيو بيير، اليونيسف، هاييتي.خصص الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت 
الطوارئ يف فبراير/ شباط التمويل من خالل اليونيسف لدعم عمل منظمة أكتد. يف 
أعقاب صدور استراتيجية االتصال التي وضعتها وزارة الصحة العامة والسكان، بدعم 
من اليونيسف، بدأ الحشد المجتمعي يف العمل على رفع مستوى الوعي حول 
كيفية الحماية من كوفيد-19. قامت منظمة أكتد أيًضا بتوزيع الِدالء ذات الصنابير 
لتسهيل غسل اليدين، كما عملت على بث رسائل إذاعية على الراديو ومكبرات 
الصوت لتوعية السكان. حضرت )وسفانيا( جلسات توعية يف منزلها ولذلك هي 
على دراية باإلجراءات الموصى بها لمكافحة انتشار الوباء، مثل الحفاظ على التباعد 
االجتماعي للبقاء يف صحة جيدة. "لتجنب اإلصابة بالمرض، عليك أن تغسل يديك 
طوال الوقت، ال تصافحوا أو تقبلوا بعضكم بعضا، ويجب االبتعاد مسافة مترين عن 
اآلخرين." تحلم وسفانيا بانتهاء الوباء والعودة إىل المدرسة ألن لديها هدًفا محدًدا. 

تقول: "أريد أن أكمل دراستي وأن أصبح طبيبة لعالج الناس".

صندوق السودان اإلنساين 

بسبب  المدارس  خارج  يزالون  ال  السودان  يف  األطفال  ماليين  ألن  نظًرا 
انتشار جائحة كوفيد-19، فإنهم يحاولون إيجاد ُطرٍق مفيدة لقضاء أوقاتهم 
-المعلومات  عاًما  ثالثة عشر  العمر  من  البالغ   - )نورالدين(  يرّوج  المنزل.  يف 
بين أقرانه حول كيفية الحفاظ على السالمة أثناء تفشي الوباء. بدأ كل شيء 
يف شهر مايو/ أيار، عندما سمع نور الدين رسائل حول فيروس كورونا شديد 
العدوى والتي كانت ُتَبث من أحد مكبرات الصوت المثبت على مركبة متحركة 

يف مجتمعه.

منذ شهر مارس/ آذار، قامت منظمة الرؤية العالمية وشركاؤها، بالتعاون مع 
يف  الوعي  مستوى  لرفع  حمالت  بتنفيذ  األزرق،  النيل  والية  يف  الصحة  وزارة 
المجتمع حول فيروس كوفيد-19 من خالل بث الرسائل عبر اإلذاعة والتلفزيون 
انتشار  منع  يف  المساهمة  يمكنهم  وكيف  بالمخاطر  المجتمع  أفراد  وتعريف 
الوباء. وقد َمكّن التمويل الُمتاح من صندوق السودان اإلنساين التابع لمكتب 

تنسيق الشؤون اإلنسانية إمكانية تنفيذ البرنامج.

بجائحة  المتعلقة  االستجابة  ألنشطة  الدعم  اإلنساين  السودان  صندوق  قدم 
كوفيد-19بمبلغ 12.2 مليون دوالر يف جميع أنحاء السودان. استكمل الصندوق 
المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ هذه الجهود بتقديم منحة قدرها 3 مليون 
تنفيذ  اإلنساين  السودان  صندوق  تمويل  َسّهل   .19- لكوفيد  لالستجابة  دوالر 
ورعاية  العزل  كز  مرا ودعم  الوعي  زيادة  مثل  االستجابة  أنشطة  مجموعة من 

مرضى كوفيد-19، من بين أنشطة أخرى.
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كوفيد-19

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 )بالدوالر 
األمريكي(

منها:
للمنظمات غير الحكومية

وكاالت األمم 
المتحدة
78.6 مليون
% 38

المنظمات غير 
الحكومية الدولية20 

71.2 مليون
% 34

المنظمات غير
الحكومية المحلية20

46.9 مليون
% 23

جمعيات الصليب 
األحمر/ الهالل األحمر
9.9 مليون
% 5

20

إجمالي المساهمات للصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ والصناديق 
القطرية المشتركة

المانحونإجمالي المساهمات )بالدوالر األمريكي(21

إجمالي 
المساهمات

الصندوق المركزي 
لالستجابة لحاالت الطوارئ

الصناديق القطرية 
المشتركة

أعلى 10 مانحين

ألمانيا

المتحدة المملكة 

السويد

هولندا

النرويج

بيلجيكا

كندا

الدنمارك

سويسرا

أيرلندا

* وكاالت األمم المتحدة
WFP: برنامج األغذية العالمي

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

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

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

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

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

pfbi.unocha.org/COVID19
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0.4 مليون

1.1 مليون

6.9 مليون

2.8 مليون

0.7 مليون

2.6 مليون

6.6 مليون

0.1 مليون

5.0 مليون

2.4 مليون

0.1 مليون

1.2 مليون

0.2 مليون

1.7 مليون

1.9 مليون

0.9 مليون

1.3 مليون

0.1 مليون

0.2 مليون

0.1 مليون

0.5 مليون

2.6 مليون

6.9 مليون

9.2 مليون

1.8 مليون

0.4 مليون

0.4 مليون

0.1 مليون

0.9 مليون

0.2 مليون

4.4 مليون

–

0.4 مليون

1.1 مليون

133.7 مليون

–

30.6 مليون

–

–

–

–

–

–

7.6 مليون

–

–

–

–

10.2 مليون

–

–

5.5 مليون

–

–

11.6 مليون

6.0 مليون

11.9 مليون

–

–

–

–

4.1 مليون

–

–

9.8 مليون

12.6 مليون

2.9 مليون

–

–

–

–

3.9 مليون

10.4 مليون

12.6 مليون

23.0 مليون

23.2 مليون

–

–

3.9 مليون

–

–

17.1 مليون

–

–

206.8 مليون

42.1 مليون

2.6 مليون

0.2 مليون

0.1 مليون

0.2 مليون

4.2 مليون

1.8 مليون

1.6 مليون

1.8 مليون

2.9 مليون

0.2 مليون

1.4 مليون

0.9 مليون

–

0.1 مليون

0.4 مليون

1.1 مليون

2.9 مليون

2.8 مليون

0.7 مليون

2.6 مليون

6.6 مليون

0.1 مليون

2.0 مليون

2.4 مليون

0.1 مليون

1.2 مليون

0.2 مليون

1.7 مليون

1.9 مليون

0.9 مليون

1.3 مليون

0.1 مليون

0.2 مليون

0.1 مليون

0.5 مليون

2.6 مليون

2.0 مليون

6.2 مليون

1.8 مليون

0.4 مليون

0.4 مليون

0.1 مليون

0.9 مليون

0.2 مليون

4.4 مليون

–

0.4 مليون

1.1 مليون

110.9 مليون

–

12.1 مليون

–

–

–

–

–

–

1.7 مليون

–

–

–

–

1.6 مليون

–

–

3.9 مليون

–

–

1.9 مليون

0.6 مليون

0.1 مليون

–

–

–

–

1.6 مليون

–

–

5.7 مليون

5.2 مليون

0.4 مليون

–

–

–

–

3.6 مليون

5.5 مليون

4.5 مليون

14.5 مليون

5.4 مليون

–

–

0.1 مليون

–

–

16.8 مليون

–

–
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–

–

1.5 مليون

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1.2 مليون

–

–

–

–

–

0.5 مليون

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1.1 مليون

0.4 مليون

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4.7 مليون

–

2.6 مليون

–

–

–

–

–

–

0.9 مليون

–

–

–

–

1.2 مليون

–

–

0.1 مليون

–

–

0.3 مليون

2.1 مليون

5.7 مليون

–

–

–

–

1.0 مليون

–

–

0.9 مليون

3.0 مليون

2.5 مليون

–

–

–

–

0.3 مليون

1.6 مليون

1.2 مليون

2.9 مليون

6.2 مليون

–

–

1.5 مليون

–

–

0.1 مليون

–

–

34.1 مليون 27

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0.4 مليون

–

–

–

–

–

–

0.3 مليون

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1.0 مليون

8.1 مليون

–

–

–

–

–

–

–

–

9.8 مليون

–

–

1.5 مليون

–

–

–

–

–

5.0 مليون

–

–

–

–

–

–

–

–

2.9 مليون

–

–

–

–

–

2.5 مليون

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.8 مليون

2.6 مليون

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

18.2 مليون

–

15.8 مليون

–

–

–

–

–

–

4.8 مليون

–

–

–

–

7.1 مليون

–

–

1.4 مليون

–

–

9.3 مليون

3.0 مليون

6.1 مليون

–

–

–

–

1.5 مليون

–

–

3.2 مليون

4.4 مليون

–

–

–

–

–

–

3.3 مليون

6.8 مليون

4.6 مليون

3.3 مليون

–

–

2.3 مليون

–

–

0.1 مليون

–

–

77.2 مليون 26

22  يشمل هذا الجدول األموال المقدمة للشركاء يف المجال اإلنساين بصفتهم متلقين أساسيين فقط. أنظر الصفحة 15 لمعرفة المستويات العالمية شاملة المنح الفرعية.

23 / الصليب األحمر / الهالل األحمر

24 تم تضمين بعض البلدان غير الُمدرجة يف خطة االستجابة اإلنسانية العالمية، عندما تمت برمجة األموال وتوجيهها نحو االستجابة لكوفيد-19.

25 تلقت وكاالت األمم المتحدة 64,1 مليون دوالر أمريكي كمتلقين أساسيين، ومنحت من الباطن 6.3 مليون دوالر لمنظمات إنسانية أخرى. أنظر الصفحة 16 للتمويل متضمًنا المنح الفرعية.

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

للتمويل شامالً المنح الفرعية اإلجمايل )64.8 مليون دوالر(.
27 تلقت المنظمات الوطنية غير الحكومية 31.7 مليون دوالر كمتلقين أساسيين، قبل تلقي المنح الفرعية من منظمات أخرى كشركاء منفذين فرعيين. 

أنظر الصفحة 16، للتمويل شاماًل المنح الفرعية )اإلجمايل: 42.9 مليون دوالر(.
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مخصصات الصناديق القطرية المشتركة لكل شريك
منها: الصندوق 

المركزي لالستجابة 
لحاالت الطوارئ

منها: الصندوق 
المركزي لالستجابة 

لحاالت الطوارئ 22
وكاالت 

األمم 
المتحدة

المنظمات غير 
الحكومية الدولية

الصليب األحمر/
الهالل األحمر23

المنظمات 
غير الحكومية 

المحلية
إجمالي 

المخصصات
البلد /
الصناديق القطرية 
المشتركة

وكاالت 
األمم 

المتحدة
المنظمات غير 

الحكومية الدولية
المنظمات 

غير الحكومية 
المحلية

اللوجستيات العالمية

أفغانستان

بنجالدش

بوليفيا

البرازيل

بوركينا فاسو

بوروندي

الكاميرون

جمهورية أفريقيا الوسطى

تشاد

كولومبيا

جيبويت

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

جمهورية الكونغو الديمقراطية

كوادور إ

إريتريا

إثيوبيا

هاييتي

إيران

العراق

األردن

لبنان
ليزوتو24

ليبيا

مايل

موريتانيا

ميانمار
ناميبيا24

النيجر

نيجريا

األرض الفلسطينية المحتلة

باكستان

بيرو

الفلبين

جمهورية الكونغو
ساموا24

الصومال

جنوب السودان

السودان

سوريا

عبر الحدود السورية

تنزانيا

أوغندا

أوكرانيا
أوزباكستان24

فنزويال

اليمن

زامبيا

زيمبابوي

اإلجمايل



قوية،  إنسانية  األساسية ألي خطة  العناصر  التقارير من  وإعداد  الرصد  آليات  ُتَعد كل من 
بهدف ضمان بقاء األنشطة ذات الصلة مستمرة ومتناغمة مع السياق. لقد سلطت طبيعة 
خطة االستجابة اإلنسانية العالمية - بوصفها خطة عالمية مشتركة بين الوكاالت لمواجهة 
الجائحة العالمية - الضوء على تحديات آليات اإلبالغ الشامل عن جهود االستجابة اإلنسانية. 
العالمية بعدة خطط أخرى، بما يف  ارتباط خطة االستجابة اإلنسانية  ويرجع ذلك جزئًيا إىل 
لمنظمة  الُقطرية  واالستجابة  االستعداد  وخطط  الحالية،  اإلنسانية  االستجابة  خطط  ذلك 

الصحة العالمية، والُخطط االجتماعية واالقتصادية الُمستجدة.

من  كل  أمام  الُمساءلة  ضمان  إىل  بداياتها  منذ  العالمية،  اإلنسانية  االستجابة  خطة  تهدف 
السكان المتضررين والجهات المانحة الداعمة لالستجابة. من ُمنطلق اإلدراك بالسياق الفريد 
ذلك،  لتنفيذ  الُمتاح  القصير  والوقت  العالمية،  اإلنسانية  االستجابة  خطة  وضع  فيه  تم  الذي 
االستجابة، مع  ومراقبة جهود  لرصد  إطاًرا  الوكاالت  بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة  أنشأ شركاء 
وضع المؤشرات لقياس التغييرات يف السياق العمليايت )تحليل األوضاع(، باإلضافة إىل التقدم 
الُمحرز يف االستجابة لألولويات االستراتيجية الثالث لخطة االستجابة اإلنسانية العالمية. حددت 
الوكاالت والمنظمات  َمَقار  اإلبالغ عنها. قامت  الوكاالت مؤشرات لكل فئة منها ووافقت على 
غير الحكومية الدولية والمجموعات العالمية بتنسيق جمع البيانات داخل البلد الواحد، وتجميع 
التقارير على المستوى الُقطري، وتقديم األرقام العالمية والوصف الُمصاحب لها. اضطلع مكتب 
التقرير  وادماجها يف هذا  الرصد  إطار  البيانات مقابل  بتوحيد  بدوره  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق 

المرحلي الشهري.

ُعِقَدت الجولة األوىل من جمع البيانات وإعداد التقارير الوصفية يف يونيو/ حزيران 2020، وذلك 
قبل وضع التحديث الدوري يوليو/تموز لبرنامج خطة االستجابة اإلنسانية العالمية. وبالرغم من 
ذلك، سرعان ما ظهر للعيان عدد من التحديات ومنها: القيود المفروضة على التنقل والسفر 
والتي ُتِحد من قدرة المنظمات اإلنسانية على إجراء التقييمات الميدانية؛ حيث تختلف أساليب 
إعداد التقارير مقابل نفس المؤشر من بلد إىل آخر وكذلك بين المنظمات اإلنسانية فيما بينها، 
عن  باإلبالغ  تقوم  المنظمات  معظم  أن  كما  التقارير.  وإعداد  البيانات  تجميع  يصعب  بالتايل، 
األكبر  التحدي  كان  وأخيًرا،  األخرى.  المنظمات  من  مجموعة  عن  نيابة  وليس  فقط  إنجازاتها 
يتمثل يف عدم وجود آليات لتنسيق العمل اإلنساين المشترك بين الوكاالت، مثل المجموعات 
أو المكتب الُقطري لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف حوايل نصف بلدان البرنامج العالمي 

لالستجابة اإلنسانية.

لقد تعلم المشاركون يف خطة االستجابة اإلنسانية العالمية من التجارب وتمكنوا من التغلب 
على بعض التحديات التي طرأت خالل أول جولتين من الرصد يف يوليو/ تموز والثانية يف شهر 
أغسطس/آب. بذلت الوكاالت والمنظمات غير الحكومية والمجموعات جهودها لإلبالغ يف إطار 
الرصد الكامل، كما َعِملوا على تحديث األهداف بفعالية لتعكس التغيرات يف السياق والبرامج. 
بتعزيز جهود  أيًضا  اإلنسانية  الشؤون  التابعة لمكتب تنسيق  الُقطرية  المكاتب  كما اضطلعت 
الرصد، حيث ُتقدم الدعم عن بُعد لمكاتب الُمنسقين المقيمين يف البلدان التي ال توجد بها آلية 
لتنسيق الجهود اإلنسانية بين الوكاالت. وقد أسفرت هذه الجهود عن الحصول على كّم هائل 
من المعلومات ووجهات النظر المختلفة حول حجم االستجابة واإلنجازات والجهد الذي حققه 
المجتمع اإلنساين يف هذا الصدد. قبل كل شيء، أظهرت منظمات اإلغاثة التزاًما ثابًتا بمواصلة 
المفروضة على وصول  القيود  الرغم من  الهشة واألكثر ضعفاً، على  للفئات  المساعدة  تقديم 

المساعدات والتحديات التي ُتعرقل تأمين اإلمدادات ومحدودية الموارد المالية.

العالمية  اإلنسانية  االستجابة  خطة  رصد  إطار  خالل  من  الُمتاحة  المعلومات  فإن  ذلك،  ومع 
النطاق  الرصد  إطار  يقيس  ال  أعاله.  الموضحة  التحديات  عن  تنجم  التي  القيود  بعض  تعتريها 
الكامل لالستجابة الجماعية من جميع الجهات الفاعلة يف جميع البلدان البالغ عددها 63 دولة، 
حيث يقتصر على المنظمات الُمبلغة ويف بعض البلدان المعينة فقط. ينتمي معظم المراسلين 
من  كبيًرا  عدًدا  تشمل  االستجابة  أن  من  الرغم  على  المتحدة،  األمم  وكاالت  إىل  المبلغين 
المنظمات. من البديهي أنه ال يمكن تجميع األرقام يف حالة عدم وجود منهجيات مشتركة لقياس 
نفس المؤشرات. وأخيًرا، ال ُيمكن إجراء تحليل لكيفية انتساب اإلنجازات إىل تمويل ُمحدد بطريقة 
الفاعلة  والجهات  والمشاريع  السياقات  الكبير يف  للتنوع  نظًرا  العالمي،  المستوى  على  ُمجدية 
وأنواع التدخالت المختلفة. ومع ذلك، يمكن إجراء مثل هذا التحليل داخل إحدى المنظمات أو 

داخل بلد ما، ويمكن الرجوع إليه يف التقارير الصادرة عن هذه المنظمات.

التالية َمَدى التقدم الذي أمكن تحقيقه فيما يتعلق بمؤشرات األولويات  تستعرض الصفحات 
االستراتيجية الثالثة لخطة االستجابة اإلنسانية العالمية بناًء على المعلومات الُمقدمة من الشركاء 
كمية منذ إطالق خطة االستجابة اإلنسانية  يف مجال العمل اإلنساين. توضح المؤشرات القيم الترا
العالمية يف 25 مارس/ آذار. ُيمكن العثور على تقارير وصفية أخرى تحتوي على تفاصيل عديدة 
عن اإلنجازات الجماعية هنا. ُيمكن االطالع هنا على صورة ُمركزة خاصة باإلنجازات اإلقليمية يف 
أفريقيا. كما توضح البيانات الكَمية والنوعية وجود تقدم هائل يف التعامل مع الوباء. ومع ذلك، 
تزال توجد فجوات  القطاعات، حيث ال  ثابت يف جميع  المعدل غير  أعاله، فإن هذا  وكما لوحظ 

كبيرة، مما ُيعرض األرواح وُسُبل العيش لمخاطر َجّمة.
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تقدم االستجابة:

2020 يلول  سبتمبر/أ  30  : لمية لعا ا نية  إلنسا ا بة  االستجا لخطة  لمرحلي  ا ير  لتقر ا االستجابة  خطة 
العالمية اإلنسانية 

كوفيد-19

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/GHRP_ProgressReport_30SEP_RA_AR.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/GHRP_ProgressReport_30SEP_SP_AR.pdf


موضوع الحالة 
واالحتياجات 

تقرير سبتمبر/أيلولالمسؤولالمؤشر

منظمة الصحة عدد حاالت كوفيد-19 المؤكدة يف دول خطة االستجابة اإلنسانية العالمية.انتشار الوباء وشدته
العالمية

27 11,801,730

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

28 409,018

منظمة الصحة عدد ونسبة الحاالت المؤكدة الجديدة يف العاملين يف مجال الرعاية الصحية.
العالمية

-

الصحة الجنسية 
واإلنجابية

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

صندوق األمم 
المتحدة للسكان

انخفاض يف 15 من أصل 32 دولة

منظمة الصحة 
العالمية

-

نسبة البلدان التي تمت المحافظة فيها على مستويات تنظيم األسرة/ منع الحمل قبل كوفيد-
.19

صندوق األمم 
المتحدة للسكان

-

منظمة الصحة 
العالمية

28 % دون تعطل

63 % تعطل جزيئ

7 % تعطل كلي

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

صندوق األمم 
المتحدة للسكان

تمت المحافظة عليها يف 17 من 
أصل 32 دولة، 6 دول أظهرت 

كثر من 50 % من  انخفاًضا يف أ
منشآتها الصحية، 9 دول أظهرت 

انخفاًضا فيما بين 10 - 25 % 
من المنشآت الصحية. 29

منظمة الصحة 
العالمية

48 % دون تعطل
48 % تعطل جزيئ

قيود التنقل والسفر 
واالستيراد/التصدير يف 

البلدان ذات األولوية

62منظمة الهجرة الدوليةعدد البلدان ذات األولوية التي تفرض قيودا على السفر الدويل.

منظمة الصحة 
العالمية

 30 54

اللمحة العامة متاحة لالطالع هنابرنامج الغذاء العالمي

منظمة الهجرة الدولية، عدد البلدان ذات األولوية التي تّم إغالق حدودها بشكل جزيئ أو كامل.
منظمة الصحة 

العالمية

31 53

27, 28 ، وفًقا لمنظمة الصحة العالمية يف 29 سبتمبر/أيلول 2020.

/https://covid19.who.int لالطالع
29 من بين 41 دولة ُتبلغ ببيانات المواليد، تم استثناء 9 من التحليل نتيجة لمشكالت تتعلق بجودة البيانات. 

30 54 دولة من الُمدرجة يف خطة االستجابة اإلنسانية فرضت قيوًدا على الطيران أو الشحن أو عبور الحدود. 

المصدر: قاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية، التقارير الخاصة باللوائح الصحية الدولية، بموجب البند 43 بشأن التدابير الصحية اإلضافية. 
31 بداية من سبتمبر/أيلول 2020، 53 من الدول المشمولة بخطة االستجابة اإلنسانية العالمية قد أغلقت حدودها كلًيا أو جزئًيا )األراضي الفلسطينية المحتلة ُمستثناة فيما يخص النظر يف حالة إغالق الحدود(.

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

تقرير سبتمبر/أيلولالمسؤولالمؤشر

ال ُيمكن جمع البيانات الُمتاحة على برنامج الغذاء العالميمؤشر وظائف السوقاألمن الغذايئ
المستوى العالمي.

207,681,735 )31.4 %( 32برنامج الغذاء العالميعدد ونسبة األشخاص الذين يعانون من نسبة استهالك غذايئ غير مقبولة.

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

160,867,452 )24.3 %( 33برنامج الغذاء العالمي

منظمة األغذية عدد البلدان ذات األولوية التي تعاين من انخفاض توافر المدخالت الزراعية
والزراعة

20 من أصل  34 دولة  34

عدد األشخاص يف المرحلة + 3 من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ يف البلدان ذات األولوية 
يف البلدان التي تتوفر فيها تحليالت جديدة(.

منظمة األغذية 
والزراعة/ التصنيف 
المرحلي المتكامل 

لألمن الغذايئ

62,661,736 شخص  35

عدد األطفال والشباب غير الملتحقين بالمدارس بسبب اإلغالق اإللزامي للمدارس يف الدول التعليم
المشمولة بخطة االستجابة اإلنسانية العالمية. 

1,048,817,181 من الطالب اليونسكو
المتأثرين  )60 %( 36

مفوضية األمم 
المتحدة السامية 
لشؤون الالجئين

1,743,350طفل وشاب من الالجئين 
)البيانات الُمقدمة من 31 دولة(

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

منظمة الصحة 
العالمية

% 60

العنف القائم على النوع 
االجتماعي

صندوق األمم المتحدة عدد ونسبة البلدان التي توقفت فيها خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي.
للسكان

5 من أصل 43

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

مجال مسئولية حماية 
الطفل

)% 78( 35

30اليونيسفعدد البلدان التي قامت بتنشيط آلية تنسيق التغذية استجابًة لكوفيد-19 و/أو آثاره.التغذية

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

مفوضية األمم 
المتحدة السامية 
لشؤون الالجئين

% )28 من أصل 57 دولة ُتبلغ 
 
49

بالبيانات(

32، 33 البيانات ُمجمعة من 16 دولة من المشمولة بخطة االستجابة اإلنسانية العالمية )أفغانستان، بوركينا فاسو، الكاميرون، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، كولومبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، هاييتي، العراق، مايل، موزمبيق، النيجر، 

نيجيريا، سوريا، تنزانيا، اليمن(. 
34 يمثل هذا الرقم منظور عينة من الزارعين وُمزودي المعلومات يف 34 دولة من الدول المشمولة بأولويات منظمة األغذية والزراعة:أفغانستان، بنغالديش، بوركينا فاسو، كولومبيا، إثيوبيا، هاييتي، العراق، ليبيريا، ميانمار، نيجيريا، باكستان، 

فلسطين، سييراليون، الصومال، جنوب السودان، السودان، سوريا، توغو، فنزويال، زيمبابوي. 
35 يأخذ هذا الرقم يف االعتبار كافة أرقام التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ )الحالية والمتوقعة( والمعتمدة من سبتمبر/أيلول 2020 يف الدول المشار إليها. يمثل هذا الرقم زيادة مقارنة بتقارير الفترة السابقة )52,175,190(.

ومع ذلك، يتوجب اتخاذ كامل الخيطة والحذر عند مقارنة هذه األرقام نتيجة للتغيرات الكبيرة يف البلدات المشمولة )انتهاء صالحية بعض األرقام الُمبلغ عنها للتصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ يف الفترة السابقة )كامل دول غرب 
إفريقيا والساحل اإلفريقي، وبوروندي، وجمهورية إفريقيا الوسطة وباكستان( وإضافة أرقام جديدة للتصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ )جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، هاييتي وكينيا(.يمثل هذا الرقم الدول التالية: أفغانستان* 
)10,313,185(، جمهورية الكونغو الديمقراطية* )21,834,710(، إثيوبيا* )8,505,687(، هاييتي* )3,988,968( كينيا* )739,101(، موزمبيق* )499,739(، الصومال* )3,500,000(، السودان* )9,578,685(، تنزانيا* )488،661(، واليمن 
* )3,213,000(.* ُتشير النجمة إىل التحليالت الُمجراة يف الفترة بين مارس/آذار وسبتمبر/أيلول 2020. ** ُتشير النجمتين إىل التحليالت الُمجراة قبل مارس/آذار 2020، والتي ال تأخذ نتائجها يف االعتبار آثار كوفيد-19، وما تاله من صدمات/ 

تغيرات غير متوقعة. 
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse :36 متاح لالطالع
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مؤشرات الرصد
األولوية االستراتيجية 1

تقرير سبتمبر/الهدفالمسؤولالمؤشرالهدف المحدد
أيلول

ضمان الخدمات واألنظمة 
الصحية األساسية

برنامج الغذاء عدد طلبات حركة الركاب التي تّم تلبيتها.
العالمي

% 90% 97

برنامج الغذاء عدد طلبات نقل البضائع التي تّم تلبيتها.
العالمي

% 90% 94

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

برنامج الغذاء 
العالمي

88

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

منظمة الصحة 
العالمية

% 100% 67

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

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

14,393,17610,360,882اليونيسف

صندوق األمم عدد األقنعة الطبية ذات ال 3 طبقات الموزعة حسب الحاجة أو الطلب.
المتحدة للسكان

1,792,115 )منذ يونيو/ 25,000,000
حزيران(

مفوضية األمم 
المتحدة السامية 
لشؤون الالجئين

10.3 مليون )62 %( 16.6 مليون
)50 دولة ُتبلغ بالبيانات(

منظمة الصحة 
العالمية

78,000,000 تم 100 %
شحنها إليصال )منذ 

.)2020/09/16

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

صندوق األمم 
المتحدة للسكان

––

10,127,1587,095,939اليونيسف
)% 70(

1,054,802 يف 46 1,405,349اليونيسفعدد العاملين الصحيين المزودين بمعدات الحماية الشخصية.
دولة  37

وكالة األمم 
المتحدة إلغاثة 

وتشغيل الالجئين 
الفلسطينيين

3 أشهر من معدات 
وأدوات الوقاية الشخصية 

تكفي لمدة 3 أشهر 
ألكثر من 3000 عامل 

صحي بالخطوط األمامية 
التابعين لوكالة األمم 

المتحدة إلغاثة وتشغيل 
الالجئين الفلسطينيين.

% 100

منظمة الرؤية 
العالمية

–409,099

ن منظمة الصحة النسبة المئوية للبلدان التي تنفذ تحقيقات أو دراسات وبائية مصلية.تعلم وابتكر وَحسِّ
العالمية

% 20% 29

مالحظة: ال يمكن تجميع المؤشرات التي ُتدرج عدة وكاالت حيث أن األرقام خاصة بكل وكالة وتختلف وحدات العد يف بعض المؤشرات من وكالة إىل أخرى وقد يكون هناك تداخل طفيف يف األرقام
37 21 دولة ُمدرجة بخطة االستجابة اإلنسانية العالمية، و25 دولة غير ُمدرجة بالخطة. 
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تقرير سبتمبر/الهدفالمسؤولالمؤشرالهدف المحدد
أيلول

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

6059اليونيسف

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

وخدماتها األساسية العاملة يف جميع مرافق الرعاية الصحية.

منظمة الصحة 
العالمية

% 100% 25

منع وكبح ووقف انتقال 
العدوى

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

منظمة الصحة 
العالمية

% 100% 95

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

6059اليونيسف

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

منظمة الصحة 
العالمية

% 100% 95

تقرير سبتمبر/أيلولالهدفالمسؤولالمؤشرالهدف المحدد

الحفاظ على قدرة 
األشخاص األكثر 

تعرًضا للوباء على تلبية 
احتياجاتهم من الغذاء 

باإلضافة إىل االحتياجات 
األساسية األخرى من 

خالل أنشطتهم اإلنتاجية 
والحصول على الحماية 
االجتماعية والمساعدة 

اإلنسانية

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

والمساعدة الفنية.

2,388,344 أسرة/ 13,347,097 –منظمة األغذية والزراعة
شخص 38

1,930,886 شخص–منظمة الرؤية العالمية

629،855 شخص )الغذاء( –هيئة اإلغاثة كير
و433,885 شخص )مساعدات 

نقدية وقسائم( يف 33 دولة ُمدرجة 
بخطة االستجابة اإلنسانية العالمية.

مفوضية األمم المتحدة 
السامية لشؤون الالجئين

-2,467,400 شخص

141,363 أسرة1.3 مليون أسرةاليونيسف

برنامج األمم المتحدة 
اإلنمايئ

23,734,845 شخص20 مليون أسرة

595,701 شخص1,502,546 شخصمنظمة الهجرة الدولية

805,786 شخص –المجلس الكندي لالجئين

38 يأخذ هذا الرقم يف اعتباره دعم سبل العيش الُمقدم من منظمة األغذية والزراعة والشركاء، من خالل تقديم ُمدخالت المحاصيل والخضروات وإنتاج الماشية، وكذلك المساعدات النقدية. 

)النقد غير ُمقدم من خالل األنظمة الحكومية(. بشكٍل عام، ُتمثل النساء تقريبا %47 من األفراد الذين تصل إليهم مساعدات الفاو والشركاء، استناًدا إىل متوسط تكوين األسرة. 
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39 يتضمن ذلك دعم منظمة األغذية والزراعة للحكومات للتوسع الرأسي أو األفقي ألنظمة الحماية االجتماعية.

تقرير سبتمبر/أيلولالهدفالمسؤولالمؤشرالهدف المحدد

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

511,756 أسرة 39-منظمة األغذية والزراعة

7,981,218 أسرة15.4 مليون أسرةاليونيسف

برنامج األمم المتحدة 
اإلنمايئ

2,480,000 شخص4 مليون أسرة

وكالة األمم المتحدة 
إلغاثة وتشغيل الالجئين 

الفلسطينيين

850,000 الجئ 
فلسطيني

118،459 الجئ فلسطيني تلقوا 
مساعدات نقدية يف لبنان واألردن 

يف أغسطس/آب 2020، 3108 
سلة طعام و1,727 مجموعة من 

لوازم النظافة تم توزيعها على 
األسر والعائالت المحجورين صحًيا 

بالضفة الغربية.

مفوضية األمم المتحدة 
السامية لشؤون الالجئين

-640,000 شخص

ضمان استمرارية 
الخدمات األساسية، بما 
يف ذلك الصحة والمياه 

والصرف الصحي والتغذية 
والمأوى والحماية 

والتعليم للفئات السكانية 
األكثر تعرًضا للوباء وتأثًرا 

به.

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

5,287,6272,059,673منظمة الهجرة الدولية

مفوضية األمم المتحدة 
السامية لشؤون الالجئين

3,442,710 من أصل 34 دولة 6 مليون
التقارير(

43,450,52433,637,702اليونيسف

وكالة األمم المتحدة 
إلغاثة وتشغيل الالجئين 

الفلسطينيين

513,452 يف أغسطس/ آب-

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

النظافة.

61,816,91548,585,992اليونيسف

6,296,967–منظمة الرؤية العالمية

استفاد نحو 28 مليون شخص من –هيئة اإلغاثة كير
زيادة الوصول إىل المياه، وتلقى 

1.6 مليون شخص لوازم النظافة، 
وتم تجهيز 45,444 مرفق لغسيل 

اليدين بالماء والصابون.

21,437,22518,289,056 منظمة الهجرة الدولية

جمهورية الكونغو 
الديمقراطية

–337,110

178,336,63193,610,033اليونيسفعدد األطفال والشباب المدعومين بالتعلم عن بعد/ يف المنزل.

مفوضية األمم المتحدة 
السامية لشؤون الالجئين

-1.2 مليون

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

والثانوي.

مفوضية األمم المتحدة 
السامية لشؤون الالجئين

132,030 يف 24 دولة–

وكالة األمم المتحدة 
إلغاثة وتشغيل الالجئين 

الفلسطينيين

ال تزال األرقام الخاصة بالعام 533,000
الدراسي 2020/2021 قيد الجمع.
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عدد األشخاص بما يف ذلك األطفال واآلباء ومقدمي الرعاية األولية 
الذين يتم تزويدهم بخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي 

واالجتماعي.

17,658,97417,706,466اليونيسف

مفوضية األمم المتحدة 
السامية لشؤون الالجئين

231,820 من أصل 38 دولة ُتبلغ 390,000
بالبيانات

574,599273,393منظمة الهجرة الدولية

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

6058اليونيسف

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

3,616,3402,014,591اليونيسف

مفوضية األمم المتحدة 
السامية لشؤون الالجئين

31,450 من أصل 19 دولة ُتبلغ 55,000
بالبيانات

عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهًرا الذين تّم 
حجزهم بالمستشفى للعالج من سوء المتوسط.

مفوضية األمم المتحدة 
السامية لشؤون الالجئين

79,900 من أصل 18 دولة ُتبلغ 140,000
بالبيانات

عدد النساء والفتيات اللوايت حصلن على الخدمات الجنسية 
واإلنجابية.

صندوق األمم المتحدة 
للسكان

النساء  
الشباب

8,861,238 امرأة يف 47 دولة 
4,314,505 من الشباب يف 43 

دولة

مفوضية األمم المتحدة 
السامية لشؤون الالجئين

424,750 )28 دولة ُتبلغ بالبيانات(710,000

1.46 مليون 40–هيئة اإلغاثة كير

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

النوع االجتماعي المتاحة يف جميع المناطق المستهدفة.

صندوق األمم المتحدة 
للسكان

% 100% 100

3030اليونيسف

26–هيئة اإلغاثة كير

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

كوفيد-19.

صندوق األمم المتحدة 
للسكان

كافة الدول الُمدرجة 
بخطة االستجابة 

اإلنسانية العالمية

88 % )38 من أصل 43 دولة( 41

مفوضية األمم المتحدة 
السامية لشؤون الالجئين

كافة الدول الُمدرجة 
بخطة االستجابة 

اإلنسانية العالمية

74 % )43 من أصل 58 دولة( 42

32 دولة–هيئة اإلغاثة كير

40، 1.46 مليون سيدة وفتاة حصلن على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية يف المنشآت الصحية المدعومة من هيئة اإلغاثة كير أثناء أزمة كوفيد-19.

1,925 منشأة صحية/ نقطة تقديم خدمة )مثل العيادات المتنقلة( والمدعومة من هيئة اإلغاثة كير لتقديم خدمات الرعاية الصحية/ الصحة الجنسية واإلنجابية والخدمات المتعلقة بسياق كوفيد-19.
41 تظل الفجوات يف تقديم الخدمات موجودة يف المناطق المستهدفة يف 22 دولة. 

42 تركز البيانات على وصول األشخاص الذين يمثلون أولوية للمفوضية السامية لشؤون الالجئين إىل خدمات قائمة/ موسعة لالستجابة لحاالت العنف القائم على النوع االجتماعي.
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مفوضية األمم المتحدة عدد األشخاص الذين حصلوا على خدمات الحماية.
السامية لشؤون الالجئين

8.73 مليون10.7 مليون

1,305,203555,047منظمة الهجرة الدولية

جمهورية الكونغو 
الديمقراطية

–995,458

1.3 مليون شخص  43–هيئة اإلغاثة كير

1,335,445–منظمة الرؤية العالمية

تأمين استمرارية 
سلسلة التوريد للسلع 

والخدمات األساسية 
مثل الغذاء المدخالت 

اإلنتاجية والزراعية سريعة 
الزوال الصحة الجنسية 

واإلنجابية والمواد غير 
الغذائية

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

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

صندوق األمم المتحدة 
للسكان

تمت تلبية متطلبات 41 من أصل 100 %
45 دولة ُمدرجة بخطة االستجابة 

اإلنسانية العالمية )91 %( .
 36 من هذه الطلبات ) 88  %( قد 

وصلت إىل الدول الَمعنية. 
34 من هذه الطلبات )94 %( قد 

تم توزيعها على الشركاء المنفذين.

43 يعكس هذا الرقم عدد األشخاص الذين حصلوا على معلومات ُمحدثة بشأن خدمات االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي )مثل خطوط ساخنة لتلقي بالغات العنف المنزيل أو غيرها من خدمات الوقاية/ االستجابة للعنف القائم 

على النوع االجتماعي(. 
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الدعوة والتأكد من أن 
الالجئين والمهاجرين 

والنازحين داخلًيا 
واألشخاص المعنيين 

ومجموعات السكان 
المضيفة المعرضين 

بشكل خاص للوباء يتلقون 
مساعدة كوفيد-19.

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

منظمة الهجرة 
الدولية

25,992,25821,649,691

مفوضية األمم 
المتحدة السامية 
لشؤون الالجئين

30.4 مليون أسرة 6744 مليون أسرة

جمهورية الكونغو 
الديمقراطية

-2,751,551

منع وتوقع ومعالجة 
مخاطر العنف والتمييز 

والتهميش وكراهية 
األجانب تجاه الالجئين 
والمهاجرين والنازحين 

داخلًيا واألشخاص 
المعنيين من خالل تعزيز 

الوعي والفهم لوباء 
كوفيد-19 على مستوى 

المجتمع

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

من خالل الحمالت اإلعالمية حول مخاطر جائحة كوفيد-19.

منظمة الهجرة 
الدولية

49 دولة60

صندوق األمم 
المتحدة للسكان

45 دولة ُتبلغ بالبيانات100 %

مفوضية األمم 
المتحدة السامية 
لشؤون الالجئين

66 % )37 من أصل 56 دولة ُتبلغ 100 %
بالبيانات(

6 دول 45-اليونيسف

جمهورية الكونغو 
الديمقراطية

تم الوصول لعدد 25 دولة -

1.6 مليون شخص بنهاية 
أغسطس

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

مفوضية األمم 
المتحدة السامية 
لشؤون الالجئين

كافة الدول الُمدرجة 
بخطة االستجابة 

اإلنسانية العالمية

100 % )60 من أصل 60 دولة 
ُتبلغ بالبيانات(

وكالة األمم 
المتحدة إلغاثة 

وتشغيل 
الالجئين 

الفلسطينيين

الالجئين 
الفلسطينيين يف 

كافة مجاالت العمل 
الخمسة

الخطوط الساخنة العاملة يف كافة 
مجاالت العمل الخمسة

كثر من 3 ماليين فرد تلقوا مساعدات نقدية. 44 تلقى ما يقرب من 30.4 مليون الجئ ونازح داخلًيا مساعدات لكوفيد-19، بما يف ذلك الوصول إىل خدمات الحماية والمأوى والصحة والتغذية والتعليم ودعم سبل العيش، ويشمل هذا الرقم أ

45 يأخذ هذا الرقم يف االعتبار فقط قلياًل من الدول التي تقدم بيانات مصنفة حسب الالجئين/ النازحين داخلًيا. ومع ذلك ال تقدم معظم الدول بيانات مجمعة، مما ُيبرر انخفاض الرقم.  
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مؤشرات الرصد
األولوية االستراتيجية 3



“يجب أن نتصرف سريًعا لُنحدث فرًقا. 
ولألسف، لم يعد هناك ُمتسع من الوقت في 

العديد من األماكن.”

مارك لوكوك 
وكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية ومنسق 

اإلغاثة يف حاالت الطوارئ، األمم المتحدة


