خطة االستجابة
اإلنسانية العالمية

كوفيد19-

الند اء ا ت اإلنسانية التي تنسقها األ مم المتحدة
إبريل/نيسان – ديسمبر/كانون األ و ل 2 0 2 0

نشرة خطة االستجابة اإلنسانية ا لعالمية مايو /آ يار

2

خطة اال ستجابة اإلنسا نية ا لعا لمية ل كوفيد  :- 19نشر ة ما يو /أ يا ر

مقدمة من قبل
منسق اإلغاثة في
حاالت الطوارئ

إن جائحة (كوفيد –  )19تؤلمنا جميعاً .لكن اآلثار األكثر تدميرا
ً
وزعزعة االستقرار ستكون ملموسة يف أفقر بلدان العالم.

نحن نواجه أ كبر تباطؤ اقتصادي يف الذا كرة الحية .يستعد النظام

اإلنساين لتصاعد حاد يف الصراع ،وانعدام األمن الغذايئ ،والفقر كلما

يؤثر اإلغالق ،وحظر التجول ،والقيود المفروضة على حركة األفراد

والبضائع  -وهي جزء من استراتيجية إبطاء انتقال الفيروس  -على

العمليات اإلنسانية .ولكن على الرغم من هذه العقبات ،فإن الموارد

تتحرك بسرعة إىل الميدان ولها تأثير فوري .دعمت خطة االستجابة
اإلنسانية العالمية تركيب مرافق غسل اليدين يف األماكن المعرضة

للخطر مثل مخيمات الالجئين؛ وتوزيع القفازات ،واألقنعة الجراحية،

تنكمش االقتصادات ،وتختفي حصيلة الصادرات ،والحواالت المالية

وأجهزة التنفس  ،N95والمآزر الطبية والنظارات الواقية لمساعدة

قد يعني اإلغالق والركود االقتصادي وباء الجوع القادم للماليين.

خاللها نقل اإلمدادات عن طريق الجو.

بينما تحاول البلدان ذات النظم الصحية الضعيفة محاربة الفيروس،

تعطي الخطة األولوية الحتياجات الفئات األكثر ضعفا ً بما يف ذلك كبار

والسياحة.

يمكننا أن نتوقع زيادة يف مرض الحصبة ،والمالريا ،والكوليرا وغيرها

من األمراض مع تعليق التطعيمات ،فتتعثر األنظمة الصحية تحت
الضغط وتتعطل اإلمدادات الطبية.

“إن هذا الوباء ال يشبه أي شيء
تعاملنا معه في حياتنا .ولن نستطيع
التعامل معه باستكمال العمل
كالمعتاد .هناك حاجة إلى تدابير
استثنائية”.
إذا لم ندعم البلدان الفقيرة وهي تكافح الوباء ،فإننا نترك الفيروس

لينتشر دون رادع ويدور حول العالم .لن يكون ذلك يف مصلحة أي
أحد .و ليس من المصلحة أيضا االنهيار االقتصادي وعدم االستقرار

يف البلدان الهشة والفقيرة.

البلدان الضعيفة لالستجابة للوباء؛ وإنشاء محاور نقل جديدة يمكن من

السن ،واألشخاص ذوي اإلعاقة ،والنساء والفتيات .وبالنظر إىل أن الوباء
قد عمق بالفعل المستويات الحالية للتمييز ،وعدم المساواة والعنف
القائم على النوع االجتماعي ،فإن الخطة تتضمن مقاييس محددة

لضمان معالجة نقاط الضعف لهذه المجموعات .وتتضمن هذه الخطة
أيضا ً برامج تستجيب للنمو السريع المتوقع يف انعدام األمن الغذايئ.

كل شيء تحقق حتى اآلن كان ممكنا فقط بسبب التمويل السخي

الذي قدمه المانحين .سيستمر التقدم فقط إذا تم توفير تمويل إضايف.

وبينما نجتمع معا ً لمكافحة هذا الفيروس ،فإنني أحث الحكومات

الثرية على جعل استجابتها متناسبة مع حجم المشكلة التي نواجهها.

انني أطلب من الحكومات الثرية اتخاذ خطوتين .أوالً ،التعهد بدعمكم

لخطة االستجابة اإلنسانية العالمية كوفيد –  .19تتطلب الخطة مبلغ
 6.7مليار دوالر .ثانياً ،االستمرار يف دعم خطط االستجابة اإلنسانية
الحالية .إذا تم تحويل التمويل من هذه العمليات لمعالجة كوفيد

–  ،19فقد تكون العواقب خطيرة ويحتمل ان تهدد حياة أولئك

المعرضين بالفعل ألكبر المخاطر يف السياقات اإلنسانية المختلفة.
من مصلحتنا أن نجتمع معا ً يف استجابة عاجلة ومنسقة لهذا الوباء
يف البيئات األكثر هشاشة يف العالم .إن خطة االستجابة اإلنسانية

العالمية ل كوفيد –  19هي أداة جمع األموال األساسية للمجتمع

إن هذا الوباء ال يشبه أي شيء تعاملنا معه يف حياتنا .ولن نستطيع

التعامل معه باستكمال العمل كالمعتاد .هناك حاجة إىل تدابير
استثنائية “.

الدويل للقيام بذلك .يستند هذا التحديث للخطة على مشاورات
مكثفة داخل البلدان ويعكس االحتياجات يف الوقت الحقيقي.

يجمع التحديث النداءات اإلنسانية من منظمة الصحة العالمية

وغيرها من وكاالت األمم المتحدة اإلنسانية .إن المنظمات غير

الحكومية واتحادات المنظمات غير الحكومية ،غال ًبا المستجيبون

يف الخطوط األمامية كان لهم دور فعال يف المساعدة يف تشكيل
الخطة ويمكنهم الوصول إىل التمويل من خاللها.

مارك لوكوك

منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ ،األمم المتحدة
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لمحة عامة
المتطلبات (بالدوالر االمريكي)

6.71

مليار
دوالر

نطاق األهداف،
البلدان المدرجة

التمويل المستلم (بالدوالر االمريكي)

923

مليون
دوالر

الدول

63

منذ إصدار خطة االستجابة اإلنسانية العالمية يف 25

مارس/آذار  ،2020أثر الوباء على ال  54دولة ذات األزمات

بـ كوفيد –  19اىل تفاقم فجوة التمويل الكبيرة بالفعل

اإلنسانية المستمرة بمقياس متفاوت ،يف مستويات سرعة

لخطط االستجابة اإلنسانية على مستوى العالم .يف وقت

تم إدراج تسعة بلدان  1إضافية وجيبويت يف هذا التحديث،

التمويل الذي تم المناشدة به يف اللمحة العامة عن العمل

االنتشار وحدته .استنادًا إىل ضعفها وقدرتها على االستجابة،
كجزء من خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين والمهاجرين

للقرن األفريقي واليمن ،ليصل عدد البلدان التي تغطيها هذه

الخطة إىل .63

ارتفع إجمايل المتطلبات المالية من  2مليار دوالر إىل 6.69
مليار دوالر .وتعزى هذه الزيادة الكبيرة إىل التطور السريع

لالحتياجات اإلنسانية ،وإدراج البلدان اإلضافية ،وزيادة

تكلفة الصحة األساسية واإلمدادات األخرى ،والنقل الجوي
والبحري .حتى اآلن ( 5مايو/آيار) ،تم تلقي  923مليون

دوالر ،وتم اإلبالغ عن  608مليون دوالر أخرى خارج خطة

كتابة هذا التقرير ،لم يتم تلقي سوى  13يف المائة من

اإلنساين العالمي .يعتبر هذا العجز مأساو ًيا حيث ساءت
االحتياجات اإلنسانية التي سبقت تفشي الوباء ،ويرجع ذلك

بشكل ملحوظ لتدهور حالة األمن الغذايئ ،وتعطل سلسلة
اإلمداد والصراع المستمر .ال سيما ،يمكن أن يتضاعف تقريبا ً

عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ بحدة
من  135مليون يف عام  2019إىل  265مليون بسبب تأثير
كوفيد –  19االقتصادي.

يف ديسمبر/كانون األول  ،2019توقعت األمم المتحدة

جا قدره  28.8مليار دوالر يف اللمحة العامة عن العمل
احتيا ً

االستجابة اإلنسانية العالمية ،ليصل إجمايل المبلغ المستلم

اإلنساين العالمي الستجابتها لالحتياجات اإلنسانية يف عام

دوالر .تستهدف متطلبات خطة االستجابة اإلنسانية العالمية
الفئات األكثر ضعفا ً وهي جزء صغير من مبلغ  90مليار دوالر

فإن جميع الدالئل تشير إىل أن االحتياجات اإلنسانية ستزداد

المتضررين من الوباء على النطاق العالمي.

ل كوفيد – .19

لالستجابة اإلنسانية ل كوفيد –  19اىل حوايل  1.5مليار

المطلوب بشكل عام لدعم  10يف المائة من أفقر السكان

الوضع اإلنساني
وتحليل
االحتياجات

تؤدي المتطلبات اإلضافية الستجابة الطوارئ ذات الصلة

تبدأ خطة االستجابة اإلنسانية العالمية يف التقاط وتوقع

 .2020من خالل رسم مواز ٍ لألزمة العالمية لعام 2008-
 ،2009عندما زادت المتطلبات اإلنسانية بنسبة  54يف المائة،

بشكل ملحوظ بحلول نهاية عام  2020بسبب اآلثار الثانوية

تؤكد البيانات والتحليالت التي أجريت منذ إصدار خطة

االحتياجات األكثر الحاحا ،استنادًا إىل المراجعات الحالية

االستجابة اإلنسانية العالمية يف أواخر مارس/آذار األثر

الخطة مرة أخرى يف منتصف يونيو/حزيران .سوف تدمج
اللمحة العامة عن العمل اإلنساين العالمي القادمة كليا ً

واالجتماعية االقتصادية للفئات األكثر ضعفا ً التي تم

تحديدها .تتزايد المخاوف من تعطل الخدمات الصحية

جنب مع المتطلبات الناشئة عن األزمات األخرى ،والتي

إىل انخفاضات كبيرة يف االستخدام والوصول .بسبب تعطل

أو وضع خطط استجابة إنسانية جديدة .سيتم تحديث

الزيادات ذات الصلة بـ كوفيد –  19لعام  ،2021جن ًبا إىل

ستتفاقم هي نفسها من عواقب الوباء.

اإلنساين المتوقع لهذا الوباء على االوضاع الصحية

األساسية حيث تؤدي تدابير اإلغالق والخوف من العدوى
الرحالت الجوية ،انخفضت شحنات اللقاحات إىل البلدان

بنسبة  80يف المائة تقري ًبا ،ويبلغ عدد متزايد من البلدان عن

نضوب المخزون ،مما يضعف حمالت التطعيم األساسية.

 1بنين وجيبويت (جزء من خطة االستجابة اإلقليمية للمهاجرين) وليبيريا ولبنان (تُحسب اآلن على أنها “دولة” على رأس كونها جزء من خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين لسوريا) وموزمبيق وباكستان والفلبين
وسيراليون وتوغو وزيمبابوي.
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إن أولئك الذين يبرزون بأنهم األكثر معاناة هم كبار

السن ،واألشخاص الذين يعانون من أمراض مصاحبة،

وذوي احتياجات الصحة النفسية والنفسية االجتماعية،
واألشخاص ذوي اإلعاقة ،والنساء ،واألطفال والشباب،

واألشخاص الذين تعرضوا للنزوح القسري ،والالجئين،

وطالبي اللجوء والمهاجرين ،واألشخاص الذين فقدوا

مصادر دخلهم والذين يقعون خارج أنظمة الحماية

االجتماعي ويتفاقم هذا عندما يعيشون يف مواقع كثيفة

وقليلة الخدمات ،وعندما تحدث صدمات وضغوط أخرى
بسبب الكوارث الطبيعية ،وتفشي اآلفات أو الصراع.

يعاين كبار السن من تأثير صحي أ كبر بسبب كوفيد –

 ،19إىل جانب مخاطر أعلى من التمييز والعوائق المادية

والمالية للوصول اىل الخدمات األساسية .يواجه األشخاص
ذوي اإلعاقة ً
أيضا مخاطر الوصم وفقدان الوصول إىل
خدمات المساعدات المتخصصة والعالج .يحرم األطفال
ليس فقط من التعليم بل ً
أيضا من الخدمات المرتبطة

به مثل التغذية المدرسية والمساعدات االجتماعية ،بينما
يكونون يف خطر متزايد من العنف المنزيل.

إن الفئات الضعيفة من جميع األعمار ،وكثير منهم
أيضا من النازحين داخلياً ،والالجئين ،وطالبي اللجوء

تتأثر العديد من المجموعات السكانية واألفراد سل ًبا على

والمهاجرين ،يكونون عرضة لمشاكل الصحة النفسية

قدرتهم على الوصول إىل الخدمات األساسية والحفاظ على

الناجم عن الوباء ،يف الوقت الذي تتعطل فيه خدمات دعم

مستويات مختلفة .قد تتأثر صحتهم بشكل مباشر مع

سبل العيش.

ما يثير القلق بشكل خاص هو وضع النساء والفتيات

المتزايدة بسبب الضغط العصبي ،والقلق وازدياد يف العنف

الصحة النفسية و االجتماعية أو تعاين من الموارد المحدودة

المتاحة يف البلدان.

بسبب ارتفاع العنف القائم على النوع االجتماعي يف

حاالت اإلغالق ،ودورهن المهم يف الرعاية الصحية والعمل
االجتماعي وازدياد التعرض للفيروس ،واعتمادهن الكبير

على مصادر الدخل غير الرسمية وغير اآلمنة التي أصبح
من المتعذر الوصول إليها بسبب الحركة وتدابير التباعد

الجسدي .تشير منظمة األمم المتحدة للمرأة UN

 WOMENإىل ارتفاع يف عنف الشريك الحميم بما يزيد عن

 25يف المائة منذ تفشي الوباء يف البلدان التي يوجد فيها

نظام لإلبالغ .ترد الحقائق ،والمتطلبات واالستجابات التي

ال نظير لها الحتياجات النساء والفتيات ،خاصة فيما يتعلق
بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي،
بالتفصيل يف خطة االستجابة اإلنسانية العالمية.

تقدم االستجابة

كثف الجهات االنسانية استجاباتها لالحتياجات اإلضافية

التنمية التي كان البعض ينفذها بالفعل .بينما اتخذت بعض

االستجابة اإلنسانية العالمية والتي تقع بالقرب من أماكن

اإلجراءات اإلدارية ،وسيتم عمل المزيد لتسهيل الوصول

ستربط بالمحاور اإلقليمية يف إثيوبيا ،وغانا ،وماليزيا ،وبنما،

من خالل آليات التمويل المشترك.

الناجمة عن الوباء .وقد بُذلت جهود كبيرة إلنشاء محاور

تصنيع المستلزمات الطبية يف لييج ،وديب ،والصين والتي

وديب ،وجنوب أفريقيا ،وتحافظ على وتزيد سالسل االمدادات

للصحة والمواد األساسية األخرى .تعزز تدخالت االستجابة

الحرجة لـ كوفيد –  19الحماية للفئات األكثر ضع ًفا ،وتأمين
االستمرارية والتوسع للخدمات الصحية األساسية ،والمياه،

والصرف الصحي والنظافة الصحية ،وخدمات التعليم،

والتواصل بشأن المخاطر والتماسك االجتماعي ،واإلنتاج
واالستهالك الغذايئ.

استمرت المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية

والمجموعات المجتمعية ،بما يف ذلك الجماعات الدينية
والجماعات التي تقودها النساء ،يف لعب دور حيوي يف

تقديم االستجابة ،وتوسيع نطاق التوعية والروابط بتدخالت

وكاالت األمم المتحدة خطوات لتوفير تمويل مرن وتسهيل

المباشر للمنظمات غير الحكومية إىل التمويل ،بما يف ذلك
ال تزال القيادة الفردية والجماعية للحماية من االستغالل

التزاما أساس ًيا للمنظمات المشاركة يف
واالعتداء الجنسي
ً
خطة االستجابة اإلنسانية العالمية.
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المتطلبات
المالية
والتمويل

إن النقص يف التمويل ،وقيود الحركة والوصول ،والتأخير

من بين ال  6.71مليار دوالر المطلوبة لتغطية االستجابة

العاملون يف المجال اإلنساين الذين ُينظر إليهم على أنهم

الدعم العالمية ،يف حين سيغطي مبلغ  5.7مليار دوالر

الموظفين يقيد االستجابة .حيثما كان ذلك ضروريًا ،يجب

مليار دوالر الذي يستهدف بلدان خطط االستجابة اإلنسانية،

يف سلسلة االمدادات ،والتهديدات التي يتعرض لها

حاملو المرض ،وعدم اليقين بشأن اإلخالء الطبي وعالج

بموجب هذه الخطة ،سيغطي مبلغ مليار دوالر خدمات

االحتياجات يف ال  63دولة المشمولة – مع مبلغ 3.49

ما يقرب من مليار دوالر مخصص لبلدان خطط االستجابة

عمل المزيد لزيادة استجابات كوفيد –  19الحرجة جن ًبا إىل
جنب مع االستجابات اإلنسانية األخرى المخطط لها مسبقا ً

اإلقليمية لالجئين ،و  439مليون دوالر لبلدان خطط

التدهور .بدون جهود كبيرة ومتسارعة لتغطية متطلبات

للبلدان التي تحت إطار خطط أخرى ،و  628.8مليون دوالر

من أجل معالجة االحتياجات اإلنسانية ومنع المزيد من

التمويل لكل من خطة االستجابة اإلنسانية العالمية واللمحة

العامة عن العمل اإلنساين العالمي لعام  ،2020فيجب توقع

حدوث تدهور كبير يف الصحة اإلنسانية والوضع االجتماعي
االقتصادي للفئات األكثر ضعفاً .سيترتب على ذلك آثار

طويلة األجل ،مما يهدد إىل حد كبير تحقيق أهداف التنمية
المستدامة.

يهدف هذا النداء اإلنساين المشترك بين الوكاالت إىل

تغطية االحتياجات اإلنسانية الصحية والفورية المتعلقة
بـ كوفيد –  .19ويسعى إىل حوايل مليار دوالر لدعم

الخدمات اإلنسانية المشتركة ،مثل عمليات اإلخالء الطبي،

والمستشفيات الميدانية وخدمات الركاب والبضائع الجوية.
من المبلغ المطلوب للعمليات القطرية ،سيتم استخدام

معظم الطلبات من قبل قطاعات الصحة ،واألمن الغذايئ،
والمياه والصرف الصحي ،والحماية والتعليم.

سيتم إضافة أرقام إضافية يف النسخة التالية لخطة االستجابة اإلنسانية العالمية.

االستجابة اإلقليمية لالجئين والمهاجرين ،و  157مليون دوالر

للبلدان التي تحت إطار الخطط الجديدة التي تم تقديمها يف
هذا التحديث.

إن تحليل االحتياجات المتماسك والمتكامل ،والتخطيط
وتدفق التمويل بين الجهات اإلنسانية واإلنمائية العاملة
يعد أ كثر أهمية من أي وقت مضى .يتم اغتنام الفرص
لربط خطة االستجابة اإلنسانية العالمية وخطة التأهب

واالستجابة االستراتيجية لمنظمة الصحة العالمية ،وإطار

األمين العام لألمم المتحدة لالستجابة الفورية االجتماعية

االقتصادية لـ كوفيد –  19يف مجاالت االستجابة المشتركة،
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المتطلبات المالية

(بالدوالر االمريكي)

متطلبات كوفيد – 19
المتطلبات

6.71

مليار
دوالر

اجمالي المتطلبات اإلنسانية المنقحة
المتطلبات

منها:

36.75

الصحية 2.03 :مليار دوالر
غير الصحية 3.67 :مليار دوالر

مليار
دوالر

منها:

كوفيد –  6.69 : 19مليار دوالر
خارج كوفيد –  30.0 : 19مليار دوالر

كوفيد – 19
المجموع

منها
الصحية

غير الصحية

المنقحة خارج
كوفيد – 19

مجموع اإلنسانية
كوفيد  +خارج كوفيد

أفغانستان

HRP

 108.1مليون

 21.7مليون

 86.4مليون

 695.7مليون

 803.8مليون

بوركينا فاسو

HRP

 60.0مليون

 15.0مليون

 45.0مليون

 311.6مليون

 371.6مليون

بوروندي

HRP

 36.7مليون

-

 36.7مليون

 131.7مليون

 168.4مليون

الكاميرون

HRP

 99.6مليون

 23.0مليون

 76.6مليون

 292.7مليون

 392.4مليون

جمهورية أفريقيا الوسطى

HRP

 152.8مليون

 7.7مليون

 145.2مليون

 400.8مليون

 553.6مليون

تشاد

HRP

 99.5مليون

 6.0مليون

 93.5مليون

 610.7مليون

 710.2مليون

كولومبيا

HRP

 197.0مليون

 152.7مليون

 44.4مليون

 209.7مليون

 406.7مليون

جمهورية الكونغو الديمقراطية

HRP

 287.8مليون

 119.4مليون

 168.4مليون

 1.82مليار

 2.11مليار

أثيوبيا

HRP

 322.6مليون

 100.0مليون

 222.6مليون

 1.00مليار

 1.32مليار

هايتي

HRP

 105.0مليون

 105.0مليون

-

 319.3مليون

 424.3مليون

العراق

HRP

 263.3مليون

 65.4مليون

 197.9مليون

 397.4مليون

 660.7مليون

ليبيا

HRP

 38.8مليون

 14.9مليون

 23.9مليون

 90.9مليون

 129.8مليون

مايل

HRP

 42.3مليون

 10.1مليون

 32.2مليون

 350.7مليون

 393.2مليون

ميانمار

HRP

 46.0مليون

 18.1مليون

 27.9مليون

 216.3مليون

 262.3مليون

النيجر

HRP

 76.6مليون

 9.9مليون

 66.7مليون

 433.3مليون

 509.8مليون

نيجيريا

HRP

 259.8مليون

 85.2مليون

 174.6مليون

 839.0مليون

 1.10مليار

األرض الفلسطينية المحتلة

HRP

 42.4مليون

 19.1مليون

 23.3مليون

 348.0مليون

 390.4مليون

الصومال

HRP

 176.4مليون

 72.1مليون

 104.4مليون

 1.08مليار

 1.25مليار

جنوب السودان

HRP

 217.2مليون

 21.0مليون

 196.2مليون

 1.55مليار

 1.77مليار

السودان

HRP

 87.5مليون

 87.5مليون

-

 1.35مليار

 1.44مليار

سوريا

HRP

 384.2مليون

 157.5مليون

 226.7مليون

 3.42مليار

 3.81مليار

أوكرانيا

HRP

 47.3مليون

 16.6مليون

 30.7مليون

 157.8مليون

 205.1مليون

فنزويال

HRP

 72.1مليون

 44.1مليون

 28.0مليون

 677.9مليون

 750.0مليون

اليمن

HRP

 179.1مليون

 101.6مليون

 77.6مليون

 3.20مليار

 3.38مليار

زيمبابوي

HRP

 84.9مليون

 35.0مليون

 49.9مليون

 715.8مليون

 800.7مليون

بوروندي اإلقليمي

RRP

 65.4مليون

 36.5مليون

 29.0مليون

 209.9مليون

 275.4مليون

جمهورية الكونغو الديمقراطية اإلقليمي

RRP

 155.7مليون

 94.7مليون

 61.0مليون

 483.0مليون

 638.7مليون

1

RRP

-

-

-

-

-

RRP

 128.8مليون

 51.4مليون

 77.4مليون

 1.21مليار

 1.34مليار

3RP

 643.8مليون

 82.6مليون

 561.1مليون

 5.56مليار

 6.21مليار

RMRP

 438.8مليون

 132.4مليون

 306.4مليون

 968.8مليون

 1.41مليار

النداء اإلنساني المشترك بين الوكاالت

نيجيريا اإلقليمي

جنوب السودان االقليمي
سوريا اإلقليمي
فنزويال اإلقليمي

 117.2مليون

 71.8مليون

 45.3مليون

-

-

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

Other

 39.7مليون

 19.7مليون

 20.0مليون

 107.0مليون

 146.7مليون

بنين

New

 17.2مليون

 10.9مليون

 6.3مليون

-

 17.2مليون

إيران

New

 89.5مليون

 64.4مليون

 25.1مليون

-

 89.5مليون

لبنان

New

 94.0مليون

 53.8مليون

 40.2مليون

-

 94.0مليون

ليبيريا

New

 57.0مليون

 17.5مليون

 39.5مليون

-

 57.0مليون

موزمبيق

New

 68.2مليون

 16.0مليون

 52.2مليون

-

 68.2مليون

باكستان

New

 126.8مليون

 29.2مليون

 97.6مليون

-

 126.8مليون

الفلبين

New

 96.2مليون

 23.2مليون

 73.0مليون

-

 96.2مليون

سيرا ليون

New

 60.5مليون

 16.8مليون

 43.7مليون

-

 60.5مليون

New

 19.4مليون

 3.3مليون

 16.0مليون

-

 19.4مليون

خدمات الدعم العالمية

 1.01مليار

-

-

-

1.01مليار

المجموع

 6.69مليار

 1.99مليار

 3.70مليار

 30.08مليار

 36.77مليار

أزمة الروهينجا

2

توجو

JRP

 1تم تحديث متطلبات التمويل يف  11مايو/ايار  .2020ومن المتوقع أن تتغير األرقام بينما تستمر المكاتب القطرية بمراجعة مشاريعها وأنشطتها المستمرة .للحصول على أحدث األرقام ،يرجى الرجوع إىل  hpc.toolsأو .fts.unocha.org
 2تم إدراج متطلبات خطة االستجابة السريعة لنيجيريا يف خطط االستجابة اإلنسانية للكاميرون ،وتشاد والنيجر.
 3تبلغ الميزانية الحالية للخطة اإلقليمية لالستجابة لالجئين السوريين وبناء القدرة على الصمود  5.56مليار دوالر .ال تزال إجراءات تحديد األولويات الكاملة مستمرة لحين تحديد الرقم النهايئ المنقح لخارج كوفيد – .19
 4سيتم تقديم المتطلبات الجديدة المنقحة المتعلقة بـ كوفيد –  ،19باإلضافة إىل إجمايل متطلبات خطة االستجابة المشتركة لعام  2020المنقحة لالستجابة ل كوفيد –  ،19يف نشرة خطة االستجابة اإلنسانية العالمية يف يونيو/حزيران

خطة اال ستجابة اإلنسا نية ا لعا لمية ل كوفيد  :- 19نشر ة ما يو /أ يا ر

7

بلدان خطة االستجابة اإلنسانية العالمية :تحديث مايو/آيار
عدد البلدان
خطة االستجابة اإلنسانية
العالمية مايو/أيار

63

منها:
عدد البلدان
خطة االستجابة اإلنسانية
العالمية مارس/آذار

54

أفغانستان ،انغوال ،االرجنتين ،اروبا*،
بنغالديش ،بوليفيا ،البرازيل ،بوروندي،
بوركينا فاسو ،الكاميرون ،جمهورية
أفريقيا الوسطى ،تشاد ،شيلي ،كولومبيا،
كوستا ريكا ،كوراساو* ،جمهورية
الدومنيكان ،جمهورية كوريا الديمقراطية
الشعبية ،جمهورية الكونغو الديمقراطية،
االيكوادور ،مصر ،ايثيوبيا ،غويانا،
هايتي ،إيران ،العراق ،األردن ،كينيا،
لبنان ،ليبيا ،مايل ،المكسيك ،ميانمار،
النيجر ،نايجيريا ،األرض الفلسطينية
المحتلة ،باناما ،باراغواي ،بيرو ،جمهورية
الكونغو ،رواندا ،الصومال ،جنوب
السودان ،السودان ،سوريا ،تانزانيا،
ترينيداد وتوباغو ،تركيا ،اوغندا ،أوكرانيا،
االوروغواي ،فنزويال ،اليمن ,زامبيا.

عدد البلدان
البلدان المضافة لخطة االستجابة
اإلنسانية العالمية مايو/آيار

9

البلدان المدرجة في خطة االستجابة اإلنسانية العالمية مارس/آذار

البلدان المضافة لخطة االستجابة اإلنسانية العالمية مايو/آيار

المصدر :مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية . OCHAإخالء مسؤولية :ال تعُ ِّبر التعيينات المستخدمة وطريقة عرض المواد الواردة يف هذا التقرير عن أي رأي كان من جانب األمانة العامة لألمم المتحدة بشأن الوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة ،أو سلطات أي منها ،أو فيما
يتعلق بترسيم حدودها أو تخومها.
* أروبا (هولندا) ،كوراساو (هولندا)

بنين ،جيبويت ،ليبيريا ،موزنبيق،
باكستان ،الفلبين ،سيرا ليون ،توغو،
زمبابوي

لعالم خالي من كوفيد –  19يتطلب األمر الجهد األكبر
للصحة العامة في التاريخ العالمي :يجب مشاركة
ً
جانبا.
البيانات ،وتعبئة الموارد ووضع السياسة
نحن في قتال من أجل الحفاظ على أرواحنا.
نخوض هذا القتال سويا.
ً
معا”.
وسنخرج منه أقوى،

أنطونيو غوتيريس
األمين العام ،األمم المتحدة

