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مقدمة من قبل األمين
العام لألمم المتحدة
يواجه العالم أزمة صحية عالمية ال مثيل لها يف تاريخ األمم المتحدة

أناشد الحكومات أن تدعم بقوة هذه الخطة ،التي ستساعد على

العالمي وتقضي على حياة الناس.

اإلنسانية الضعيفة بالفعل .كما أدعو جميع الجهات المانحة

عاما  -وهي أزمة تنشر المعاناة اإلنسانية ،وتشل االقتصاد
عبر ً 75
يهدد فيروس (كوفيد COVID-19 )19-البشرية جمعاء  -ويجب

على البشرية جمعاء أن تقاوم .للتحرك والتضامن العالمي دور
حاسم

إن قوة العالم تعادل قوة أضعف نظام صحي .تهدف خطة

االستجابة اإلنسانية العالمية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-

 COVID-19 )19إىل تمكيننا من مكافحة الفيروس يف أشد بلدان
العالم فقراً ،وتلبية احتياجات الفئات األكثر ضعفاً ،وخاصة النساء
واألطفال ،وكبار السن ،وذوي اإلعاقة أو األمراض المزمنة.

وقف تأثير فيروس (كوفيد COVID-19 )19-يف السياقات

والشركاء إىل الحفاظ على الدعم األساسي للبرامج للفئات االكثر
ضعفاً ،بما يف ذلك من خالل خطط االستجابة اإلنسانية وخطط
االستجابة لالجئين التي تنسقها األمم المتحدة.

إن تحويل التمويل عن االحتياجات اإلنسانية يف هذا الوقت من

شأنه أن يخلق بيئة تزدهر فيها اوبئة الكوليرا ،والحصبة والتهاب

السحايا ،وحتى أن المزيد من األطفال سيصابون بسوء التغذية،

وستصبح قبضة المتطرفين العنيفين أشد .كما سيتسع المجال
لتكاثر فيروس كورونا نفسه .ال يمكننا أن نفقد المكاسب التي

حققناها من خالل االستثمار يف العمل اإلنساين ويف أهداف التنمية
المستدامة.

“إن قوة العالم تعادل قوة أضعف
نظام صحي .تهدف خطة االستجابة
اإلنسانية العالمية  COVID-19إلى
تمكيننا من مكافحة الفيروس في
أفقر دول العالم ،وتلبية احتياجات
ً
ضعفا”.
الفئات األكثر

يف الوقت ذاته ،نحن نبذل قصارى جهدنا للتخطيط واالستجابة

للتعايف المبكر يف البلدان حول العالم التي ستكون يف أشد الحاجة
إليها ،بهدف تحقيق اقتصاد جديد دائم وشامل لضمان عدم ترك

أي شخص خلف الركب .لقد طلبت من المنسقين المقيمين لألمم
المتحدة وفرق األمم المتحدة القطرية دعم البلدان يف جميع أنحاء

العالم يف معالجة اآلثار االجتماعية واالقتصادية لهذا الوباء ،األمر
الذي سيتطلب آلية تمويل كافية.

إنها لحظة للعالم أجمع كي يتحد إلنقاذ األرواح ومحاربة تهديد

مشترك .ان الحرب الوحيدة التي يجب أن نخوضها هي الحرب ضد
فيروس .COVID-19

بتنسيق من مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية،

يجمع النداءات من منظمة الصحة العالمية ووكاالت األمم المتحدة
اإلنسانية األخرى .بتمويل صحيح ،ستوفر موادمخبرية للتحليل،

وإمدادات لحماية العاملين يف مجال الرعاية الصحية والمعدات

الطبية لعالج المرضى .وستوفر المياه والصرف الصحي إىل األماكن

التي تحتاجها بشدة ،وتمكن عمال اإلغاثة من الوصول إىل األماكن

التي بحاجة اىل وجودهم.

أنطونيو غوتيريس

األمين العام لألمم المتحدة
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لمحة عامة
المتطلبات (بالدوالر األمرييك)

2.01

مليار دوالر

الغرض
والنطاق

يف نفس وقت كتابة هذا التقرير ،فأن العديد من البلدان ذات األولوية تعمل على او تصدر خططها المنقحة لالستجابة ل .COVID-19

لم يتم حتى اآلن تقدير متطلبات التمويل لعدد من البلدان .لهذا السبب ،سوف يتم تقديم متطلبات كل دولة على حدة يف التحديث القادم لخطة
االستجابة اإلنسانية العالمية (.)HRP

إن برنامج خطة االستجابة اإلنسانية العالمية لفيروس

وهذا يضمن التكامل ،والتآزر ،وتحديد الثغرات

كورونا المستجد (كوفيد  )19 -هو جهد مشترك من قبل

واالحتياجات ،واالستجابة المنسقة .كما تكمل خطة

 ،بما يف ذلك األمم المتحدة ،والمنظمات الدولية األخرى

الحالية وآليات التنسيق الوطنية ،مع االعتبار الوايف الحترام

شركاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت()IASC

والمنظمات غير الحكومية ذات التفويض اإلنساين ،للتحليل

واالستجابة للصحة العامة المباشرة وللعواقب اإلنسانية غير

المباشرة الفورية للوباء ،وخاصة على االشخاص يف البلدان

التي تواجه بالفعل أزمات أخرى.

تجمع الخطة نداءات ومدخالت  COVID-19ذات صلة

االستجابة اإلنسانية العالمية وتدعم االستجابات الحكومية

المبادئ اإلنسانية.

تحدد خطة االستجابة اإلنسانية العالمية الفئات السكانية
األكثر تأثرا ً وضعفا ً يف البلدان ذات األولوية ،بما يف ذلك
البلدان التي لديها خطة استجابة إنسانية جارية ،أو خطة

استجابة لالجئين أو خطة استجابة متعددة البلدان/شبه

من برنامج األغذية العالمي ،ومنظمة الصحة العالمية،

إقليمية ،باإلضافة إىل البلدان التي طلبت المساعدة الدولية،

للسكان ،وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية،

لضمان استعداد المنظمات اإلنسانية وقدرتها على تلبية

ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،والمنظمات غير

المحتمل أن تكون التحديثات اإلضافية لهذه الخطط ضرورية

والمنظمة الدولية للهجرة ،وصندوق األمم المتحدة

مثل إيران .يجب البدء يف تحديثات الخطط القطرية الحالية

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين،

االحتياجات اإلنسانية اإلضافية التي سببها الوباء .من

الحكومية ،وتكمل الخطط األخرى التي وضعتها الحركة

إذا حدث تفشي كبير .يف دول أخرى ،يجب النظر يف خطة

كانت المنظمات غير الحكومية واتحادات المنظمات غير

قادرة على التعامل مع حالة الطوارئ

الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر.

االستجابة اإلنسانية /النداء االنساين العاجل إذا كانت غير

الحكومية مفيدة يف المساعدة يف صياغة الخطة ونقل

وجهات نظر الجهات العاملة المحلية ،وسوف تلعب
االتحادات دو ًرا مباش ًرا يف تقديم الخدمات .ستكون

المنظمات غير الحكومية قادرة على الوصول إىل التمويل

المعبأ يف إطار هذه الخطة والخطط القطرية ذات الصلة من

خالل ترتيبات الشرا كة مع وكاالت األمم المتحدة ،من خالل

آليات التمويل المجمعة ،بما يف ذلك الصناديق القطرية
المشتركة ،ومن خالل تمويل الجهات المانحة المباشر.

تحليل االحتياجات
اإلنسانية

تعتمد خطة االستجابة اإلنسانية العالمية على تحليل

مشترك لالحتياجات الصحية وغير الصحية الفورية للفئات
األكثر ضعفاً ،وتقدم استجابة متعددة الشركاء متعددة

القطاعات للوباء .ال تحاول الخطة التعامل مع القضايا

الثانوية المتعلقة بآثار االقتصاد الكلي أو احتياجات أ كثر
طويلة المدى يف قطاعات مختلفة.
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األولويات
االستراتيجية

تتمحور خطة االستجابة اإلنسانية العالمية حول ثالث أولويات استراتيجية .ترتبط عدة أهداف محددة بكل أولوية ،تقوم
بتفصيل النتائج التي تهدف الخطة إىل تحقيقها .وهي معززة بسلسلة من العوامل والظروف التمكينية.

احتواء انتشار وباء COVID-19

وتقليل نسبة المرضى والوفيات.

نهج االستجابة

تقليل تدهور الممتلكات والحقوق

حماية ،ومساعدة ومناصرة الالجئين،

وسبل العيش.

والمجتمعات المضيفة خاصة األكثر عرضة

البشرية ،والتماسك االجتماعي

والنازحين داخليا ،والمهاجرين

للوباء.

يسترشد نهج االستجابة بالمبادئ اإلنسانية وكذلك مبادئ

ستخدم الخدمات اللوجستية ،وخدمات النقل الجوي

المجتمع.

بأكمله ،بما يف ذلك منظمة األمم المتحدة والمنظمات غير

الشمول ،والنوع االجتماعي ،والحماية ومبادئ إشراك

تم التأكيد على أهمية إشراك ودعم المنظمات المحلية

بالنظر للدور الرئيسي الذي تلعبه يف هذه األزمة ،والتي تتميز
بالتحرك والوصول المحدود للجهات الفاعلة الدولية.

والبحري المشمولة يف هذه الخطة المجتمع اإلنساين

الحكومية ،وتوفير الدعم األساسي لتوفير خدمات اإلمداد
وحركة الجهات العاملة اإلنسانية.

تتماشى استجابة الصحة العامة الموضحة يف خطة

االستجابة اإلنسانية العالمية بشكل كامل مع خطة

التأهب واالستجابة االستراتيجية(كوفيد )19-التي ستحدثها
منظمة الصحة العالمية قريباً ،والتي لها صالحيات أوسع
بكثير من خطة االستجابة اإلنسانية العالمية.

آليات التنسيق
وإطار المراقبة

توضح خطة االستجابة اإلنسانية العالمية كيفية تنسيق

استجابات الوكاالت استنادا ً على آليات التنسيق اإلنسانية
والحكومية الوطنية /والمحلية القائمة.

تدمج خطة االستجابة اإلنسانية العالمية إطار عمل للرصد
لتوفير معلومات منهجية ومتكررة حول التغيرات يف الوضع

اإلنساين واالحتياجات الناشئة عن وباء(كوفيد( )19-بما

يف ذلك للبلدان التي لم يتم تناولها يف النسخة األوىل من

الخطة) والتبليغ عن التعديالت السريعة لالستجابة.

المتطلبات
المالية

تقدر متطلبات تمويل خطة االستجابة اإلنسانية العالمية

على مدى تسعة أشهر (أبريل/نيسان – ديسمبر/كانون

الثاين  )2020بمبلغ  2.012مليار دوالر .تمثل االحتياجات
تقديرا ً مبدئيا ً للتمويل المطلوب لتلبية االحتياجات اإلضافية
الناجمة عن وباء(كوفيد )19-يف جميع المناطق ،بنا ًء على،
ولكن دون المساس بالعمليات اإلنسانية الجارية لحاالت

الطوارئ لما قبل(كوفيد.)19-

يظل تمويل خطط االستجابة اإلنسانية الجارية ،بما يف

بالموارد الكاملة ومنح الفرق القطرية مرونة أ كبر يف الموافقة
على التعديالت لتجنب المزيد من الخسائر يف األرواح وزيادة

الضعف لدى الفئات .كما أنها ستكون عامل استقرار هام يف
هذه السياقات الهشة.

ويف الوقت ذاته ،تبذل األمم المتحدة ،والمنظمات الدولية

األخرى والمنظمات غير الحكومية قصارى جهدها للتخطيط

واالستجابة لالنتعاش المبكر يف البلدان حول العالم التي

ستكون يف أشد الحاجة إليها ،من أجل تحقيق اقتصاد جديد

ذلك أنشطة التأهب ذات العالقة بكوارث اخرى ،على رأس

مستدام وشامل ال يترك أحد خلف الركب .سيقوم المنسقون

سيكونون األكثر تأث ًرا بشكل مباشر وغير مباشر بالوباء.

البلدان يف جميع أنحاء العالم يف معالجة اآلثار االجتماعية

األولويات نظ ًرا ألن األشخاص المستهدفين يف هذه الخطط

تعاين العديد من خطط االستجابة اإلنسانية من نقص

شديد يف التمويل يف وقت كتابة خطة االستجابة اإلنسانية
العالمية هذه .من الضروري ضمان تزويد هذه الخطط

المقيمون لألمم المتحدة وفرق األمم المتحدة القطرية بدعم

واالقتصادية لهذا الوباء ،والذي سيتطلب آلية تمويل كافية.
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المناطق والبلدان ذات األولوية
خطط االستجابة اإلنسانية
أفغانستان
بوركينا فاسو
بوروندي
الكاميرون
جمهورية أفريقيا الوسطى
تشاد
كولومبيا
جمهورية الكونغو الديمقراطية

إثيوبيا
هايتي
العراق
ليبيا
مايل
ميانمار
النيجر
نيجيريا

األرض الفلسطينية
الصومال
جنوب السودان
السودان
سوريا
أوكرانيا
فنزويال
اليمن

المحتلة

الخطط اإلقليمية لالستجابة لالجئين
أنجوال
بوروندي
الكاميرون
تشاد
جمهورية الكونغو الديموقراطية
مصر
العراق

األردن
كينيا
النيجر
نيجيريا
لبنان
جمهورية الكونغو
رواندا

جنوب السودان
سوريا
أوغندا
تنزانيا
تركيا
زامبيا

خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين
والمهاجرين من فنزويال

خطط االستجابة اإلنسانية
PRH
الخطط اإلقليمية لالستجابة لالجئين
PRR
خطةPاالستجابة اإلقليمية لالجئين والمهاجرين من فنزويال
RMR
rehtO
أخرى

المصدر :مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية

إن األمانة العامة لألمم المتحدة ،باستخدامها هذه التسميات وأسلوب عرض البيانات يف هذه الخريطة ،ال تعرب عن أي رأي بشأن المركز القانوين ألي
بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة والمركز القانوين لسلطاتها أو بشأن رسم حدودها أو تخومها.
* أروبا (هولندا) وكوراساو (هولندا)

األرجنتين
كوراساو *
أروبا *
جمهورية الدومينيكان
بوليفيا
 HRPاإلكوادور
البرازيل
 RRPغيانا
تشيلي  RMRPالمكسيك
Other
كولومبيا
بنما
كوستاريكا
باراغواي

بيرو ترينيداد وتوباغو
أوروغواي
بنما وباراغواي
بيرو
ترينيداد وتوباغو
أوروغواي

أخرى
بنغالديش

جمهورية كوريا
الديمقراطية الشعبية

إيران

