
 

 

االستجابة العاملية للفريوس التاجي الجديد (كوفيد-2019) 

انترش مـرض فريوس كـورونـا (COVID-19) يف أكرث مـن 182 دولـة ومـنطقة مـنذ بـدايـة تفيش املـرض يف كـانـون األول/
ديسمرب 2019. واعـتباًرا مـن 21 آذار/مـارس 2020 وصـل عـدد الـحاالت الـتي تـّم الـتأكـد مـنها  إىل أكرث مـن 266 ألـف حـالـة، 
. تـقوم الـيونـيسف بـإجـراء مـراجـعة لـلدعـم الـذي تـناشـد  1كام تـّم اإلبـالغ عـن أكرث مـن 11,100 حـالـة وفـاة، مبـا فـيهم األطـفال

الـحصول عـليه لـتلبية االحـتياجـات املـتزايـدة لـلمجتمعات املحـليّة كام لـألنـظمة الـصحية، وذلـك لـتحقيق أمـريـن- الحـاميـة 
من املرض ومعالجة آثاره الجانبية. 

إن غسـل الـيديـن بـعنايـة ومامرسـات الـنظافـة الـشخصية رضوريّـان للحـد مـن انـتقال الفريوسـات الـتاجـية والـتعرض لـها. عىل 
الـرغـم مـن ذلـك، تُظهـر الـتقديـرات أن الـجائـحة قـد تـصيب حـوايل 3 مـن كـل 10 أشـخاص يف جـميع أنـحاء الـعامل، أو 2،1 
مـليار شـخص مـمن يـفتقرون إىل املـياه اآلمـنة واملـتوفّـرة يف الـبيوت، و6 مـن كـل 10 أشـخاص، أو 4.5 مـليار إنـسان يـفتقرون 

 . 2لنظم اإلدارة اآلمنة للرصف الصحي

ومـن اإلجـراءات الـتي اتخـذتـها الـحكومـات للسـيطرة عىل وبـاء كـوفـيد-19 كـان الـقرار بـإغـالق املـدارس، وهـو مـا نـّفذتـه 124 
3حـكومـة، مام أدى إىل حـرمـان أكرث مـن 1.2 مـليار طـالـب مـن الـتعليم، أو الـتعلّم عـن بُـعد - بـشكل عـاّم- ألول مـرّة. 

محـاوالت استـخدام آليـات التـعليم عنـ بُعـد ال تصـل إىل جمـيع األطفـال والشبـاب – إذ يُحـرم منـها أولئـك الذـينـ ال 
يسـتطيعون الـحصول عىل شـبكة اإلنرتنت أو عىل إرشاف الـبالغني. أكرث األطـفال ترضراً مـن االضـطرابـات الـتي تـطال الـتعلّم 

1. مــنظمة الــصحة الــعاملــية، وضــع فــيروس كــورونــا الجــديــد (كــوفــيد-19)، مــنظمة الــصحة الــعاملــية، جــنيف، تــم تحــديــثه فــي 20 آذار مــارس 2020 

(الساعة 2359 بتوقيت وسط أوروبا)، وتم االطالع عليه في 21 آذار/مارس 2020

2 . مـنظمة الـصحة الـعاملـية ومـنظمة األمـم املتحـدة لـلطفولـة، "بـرنـامـج الـرصـد املشـترك"، مـنظمة الـصحة الـعاملـية والـيونـيسيف، جـنيف ونـيويـورك، تـم 

االطالع عليه في 21 مارس 2020

3 . مـنظمة األمـم املتحـدة الـتعليمية والـعلمية والـثقافـية، االضـطراب واالسـتجابـة الـتعليمية حـول "كـوفـيد-19"، الـيونـسكو، بـاريـس، تـم االطـالع عـليه 

في 21 آذار/مارس 2020

العمل 

اإلنساين من 

أجل األطفال

تّمت المراجعة في  آذار)مارس 2020



هـم األطـفال الـذيـن يف تـنّقل مسـتمر، وهـم مـعرضـون بـشكل كبري السـتبعادهـم عـن اإلنرتنت أو خـيارات الـتعلم الـبديـلة 
األخـرى. ومـع إغـالق املـدارس، فـإن وجـبات الـغذاء املـدرسـية وخـدمـات الـدعـم األخـرى مل تـُعد مـتاحـة لـألطـفال األشـد فـقراً. 
حـتى عـندمـا يُـعاد فـتح املـدارس، فـإن 53 يف املـائـة فـقط مـن املـدارس الـتي سـيعود إلـيها األطـفال تـتمتع بخـدمـات الـنظافـة 
األسـاسـية (والـتي تُـعرّف عىل أنـها تـشمل مـرافـق لغسـل الـيديـن يـتوفّـر فـيها املـاء والـصابـون). مـا يـقرب مـن 900 مـليون 
، األمـر الـذي يـزيـد مـن خـطر تـعرضـهم  4طـفل يف جـميع أنـحاء الـعامل يـفتقرون إىل خـدمـات الـنظافـة األسـاسـية يف مـدراسـهم

ألمراض مثل "كوفيد-19". 

ويف الـعديـد مـن الـدول، خـاصـة يف تـلك الـتي تـعاين مـن أزمـات إنـسانـية، يخـلق تفّيش "كـوفـيد-19" ضـغطًا إضـافـيًا كبريًا عىل 
أنـظمة تـقديـم الخـدمـات االجتامعية الـتي تـنوء بحـملها أصـالً، مام يـؤدي إىل تـفاقـم هـشاشـة املترضريـن مـن الـسكان. 
ويـتعرض املـهاجـرون الـفقراء والـنازحـون والـالجـئون للخـطر بـشكل خـاص يف املـناطـق الحرضية، ألنـهم يـعيشون يف بـيئات 
مـكتظة تـجعل الـتباعـد االجتامعي صـعب إىل أبـعد الحـدود. نـاهـيك عـن أن هـذه األمـاكـن غـالـبًا مـا تـفتقر هـي أيـًضا إىل 
خـدمـات املـياه والرصف الـصحي. وسـيتعرّض الـذيـن يف حـالـة تـنّقل لـإلصـابـة بـاملـرض عىل نـطاق أوسـع نـتيجة إعـاقـة وصـول 
الخـدمـات األسـاسـية واملـنقذة لـلحياة إلـيهم بسـبب تـدابري الـرقـابـة وقـيود الحـركـة وإغـالق الحـدود، وكـذلـك املـعامـلة 

التمييزية التي تحرمهم من الفحوصات أو الخدمات الصحية األخرى. 

بينام تـحاول الـدول الـتحكم يف انـتقال الفريوس وإيـقافـه والـتأكـد مـن أن األشـخاص املـصابني بـ "كـوفـيد-19" يـتلقون الـعالج 
املـناسـب، يـتم تـحويـل املـوارد الـصحية، مبـا يف ذلـك الـطواقـم واملـرافـق الـطبية، إىل االسـتجابـة لهـذا الـجائـحة. وقـد أجربت 
الـجائـحة الخـدمـات الـصحية عىل الـتكيّف لـلوضـع ليك تحـمي الـوصـول اآلمـن لـبعض الخـدمـات عىل حـساب الخـدمـات 
األخـرى، ألن الـحاجـة إىل ضـخ الـقدرات لـالسـتجابـة لـ "كـوفـيد-19" أصـبحت شـديـدة. لـكن بـعض الخـدمـات ال ميـكن 
تـعطيلها، مـثل الـوالدات يف املسـتشفيات - مبـا فـيها الـعمليات القيرصية والـرعـايـة األسـاسـية لحـديـثي الـوالدة وعـالج أمـراض 
اإلسـهال الـحاد وااللـتهاب الـرئـوي. أمـا الـذيـن يـحتاجـون لـلحصول عىل الـتلقيح مـن أجـل املـناعـة فـإن انـقطاع الـعالج عـنهم 

ألكرث من بضعة أسابيع يؤدي إىل زيادة األمراض والوفيات من أمراض أخرى شديدة العدوى مثل الحصبة. 

تـتطلب الخـدمـات الـصحية اآلمـنة تـوفّـر خـدمـات املـياه والرصف الـصحي والـنظافـة. وهـناك حـاجـة أيـًضا إىل وجـود مـعدات 
واقـية يف املـرافـق الـصحية لـلمساعـدة يف الـوقـايـة مـن الـعدوى ومـكافـحتها -وذلـك  لـلحفاظ عىل الـعاملني يف مـجال الـصحة 
مـن الـتعرض للفريوس، ومـنع انـتقالـه مـنهم إىل املـرىض. إن تـوفـر أدوات الحـاميـة الـشخصية، مبـا يف ذلـك املـآزر والكاممات 
والـنظارات والـقفازات، محـدود لـلغايـة بسـبب الـطلب غري املسـبوق وإغـالق املـصانـع الـتي تـنتجها، مام يـجعل الـعاملني 

الصحيني معرضني لخطر التعرض لفريوس "كوفيد-19". 

وبـالـعودة إىل اآلثـار الـناتـجة عـن الـتدابري املـفروضـة للسـيطرة عىل انـتشار الفريوس، فـإن هـناك مجـموعـة أخـرى مـن اآلثـار 
الـجانـبية الـتي تـؤثـر عىل األطـفال والـنساء بـشكل خـاص. فـمثالً يـؤثـر فـقدان الـدخـل لـدى الـعائـالت الفقرية والـهشة (مبـا 
فـيهم العامل املـهاجـرون) عىل الـقدرة املـالـية لـلوالـديـن وأولـياء األمـور يف الـحصول عىل الخـدمـات األسـاسـية الرضوريـة 

4. برنامج الرصد املشترك



لـتلبية احـتياجـات األطـفال. وحني ال تـأخـذ الـتدابري الـوقـائـية االحـتياجـات الـخاصـة بـالـنوع االجتامعي (الـجندر) وهـشاشـة 
الفتيات والنساء، فإن ذلك قد يزيد من مخاطر نقصان الحامية والتعامل السلبي، مثل الزواج املبكر أو عاملة األطفال. 

قـد يـزداد الخـطر عىل األشـخاص ذوو اإلعـاقـة (خـاصـة الـفتيات والـنساء) بسـبب عـدم إمـكانـية الـحصول عىل املـعلومـات 
حـول طـرق الـوقـايـة واملـساعـدة، وبسـبب الـعوائـق الـتي تـحول دون الـحصول عىل الخـدمـات الـصحية، وصـعوبـات الـحصول 
عىل خـدمـات املـياه والرصف الـصحي والـنظافـة الـتي مـن شـأنـها ضامن اسـتخدام تـدابري الـوقـايـة، مـثل غسـل الـيديـن. عـالوة 
عىل ذلـك، قـد يـتأثـر األشـخاص ذوو اإلعـاقـة بـاآلثـار االجتامعية واالقـتصاديـة مبـا ال يـتناسـب مـع غريهم بسـبب اعتامدهـم 
عىل ُمـقّدمـي الخـدمـات فيام يـتعلّق مبـهام الـحياة الـيومـية، والـنقص يف خـيارات الـتعلم عـن بـعد/والـعزلـة والـتهميش الـلّذيـن 

يعانون منهام أصالً. 

وعىل املسـتوى الكيل، فـمن املـرجـح أن تنجـم عـن الـتباطـؤ االقـتصادي آثـار خـطرية عىل الـقدرات املـالـية مـتوسـطة إىل طـويـلة 
األجـل املسـتخدمـة لـلحفاظ عىل إنـفاق الـقطاع االجتامعي (مبـا يف ذلـك الحـاميـة االجتامعية). ومـن املـتوقّـع أن يـؤدي 
الجـمع بني ذلـك والـتداعـيات االقـتصاديـة، مـثل فـقدان سـبل الـعيش وإمـكانـية الـحصول عىل الخـدمـات، إىل حـدوث آثـار 

كارثية يف جميع الدول، وخاصة لدى أصحاب الدخل املنخفض واملتوسط وأولئك األكرث هشاشة وتهميشاً يف املجتمع. 

االسرتاتيجية اإلنسانية 
لــليونــيسف مــكاتــب يف أكرث مــن 190 دولــة ومــنطقة. 
وبـفضل الـتفويـض اإلنـساين والـتنموي املـزدوج الـذي أنـيط 
بـها، وتـواجـدهـا اإلقـليمي والـقطري واملـيداين الـحايل، تـتمتع 
الـيونـيسف مبـيزة قـويـة نسـبيٍّا مـن حـيث قـدرتـها عىل 

معالجة حجم االحتياجات عىل مستوى العامل. 

تـلتزم الـيونـيسف مبـواصـلة تـقديـم املـساعـدة لـألطـفال عرب 
املـناطـق املـتأثـرة بـ "كـوفـيد-19"، وتـعمل مـع الـحكومـات 
والرشكاء املـنفذيـن عىل إيـجاد حـلول لـلقيود الـلوجسـتية 
والـتشغيلية لضامن اسـتمرار حـصول األطـفال املـحتاجني 

عىل املساعدة اإلنسانية. 

 ويســتمر عــمل الــيونــيسف يف مــكافــحة تفيش الــوبــاء 
وتـخفيف اآلثـار الـجانـبية الـناتـجة عـنه، مبـا يف ذلـك مـخاطـر 
عـدم اسـتمرار الخـدمـات االجتامعية األسـاسـية لـألطـفال 
والــنساء والــفئات الــسكانــية الــهّشة. تــتمثل أهــداف 
اسـرتاتـيجية الـتأهـب واالسـتجابـة لـ "كـوفـيد-19" الـتي 
وضـعتها املـنظمة يف الحـد مـن انـتقال الـعدوى مـن شـخص 

إىل آخـر يف الـدول املترضرة والـتخفيف مـن تـأثري الـجائـحة 
عىل األطـفال والشـباب وكـل مـن تُـقدم لـهم الـرعـايـة، 
خــاصــة الــفئات األكرث هــشاشــة. تتامىش اســرتاتــيجية 
الـيونـيسف مـع خـطة الـتأهـب واالسـتجابـة االسـرتاتـيجية يف 
5مـواجـهة "كـوفـيد-19" لـدى مـنظمة الـصحة الـعاملـية  

وخـطة االسـتجابـة اإلنـسانـية لـلّجنة الـدامئـة املشـرتكـة بني 
الـوكـاالت (IASC) بـقيادة مـكتب األمـم املتحـدة لتنسـيق 

 .(OCHA) الشؤون اإلنسانية

تـعمل الـيونـيسف يف املـجاالت الـتالـية حـيث األولـويـة 
االسرتاتيجية هي مواجهة "كوفيد-19". 

األولـويـة االسـرتاتـيجية 1: اسـتجابـة الـصحة الـعامـة للحـد 
من انتقال الفريوس التاجي الجديد ومن الوفيات. 

1.  تـعزيـز الـتواصـل حـول املـخاطـر وإرشاك املـجتمع: إن 
غسـل الـيديـن والـنظافـة مـع الـتباعـد االجتامعي والتغيريات 
األخـرى يف السـلوك، هـي املـفتاح إلبـطاء انـتقال الفريوس 
ومـكافـحة الـوصـم. أمـا الـتدخـالت والـرسـائـل الـتي تـركـز عىل 

5. منظمة الصحة العاملية، 2019 (فيروس كورونا املستجد 2019): االستعداد االستراتيجي وخطة االستجابة؛ منظمة الصحة العاملية جنيف، 

3 شباط/فبراير 2020، تم االطالع عليه في 21 آذار/مارس 2020



تغيري السـلوك فتسـتهدف جـامهـري أسـاسـية واملجـموعـات 
املــعرضــة للخــطر. تــنسق الــيونــيسف مــع الســلطات 
والرشكاء يف تــعزيــز الــتواصــل حــول املــخاطــر وإرشاك 
املـجتمع حـول مـا يـتعلّق بـاملـعلومـات الـخاطـئة والـتصّدي 
لــها، وذلــك لضامن مــعرفــة األطــفال وعــائــالتــهم كــيف 
يحــمون أنــفسهم مــن "كــوفــيد-19" وكــيف يــلتمسون 
املــساعــدة. تــعمل الــيونــيسف مــع الــيافعني والشــباب 
املـؤثـريـن، مبـا فـيهم املـؤثـريـن عىل وسـائـل الـتواصـل 
االجتامعي، لـتعزيـز الـوعـي وتـقديـم الـتدخـالت حـول 
التغيري االجتامعي والسـلويك. كـذلـك تـعمل الـيونـيسف 
عىل بــناء الــقدرة عىل رفــع مســتوى الــوعــي وتــعزيــز 
املامرسـات الـصحية لـلمؤثـريـن الـرئيسـيني، مبـا يف ذلـك 
املجـموعـات املـجتمعية ومجـموعـات الـنساء والشـباب 
والـعاملني يف قـطاع الـصحة واملنظامت الـتي تـعني بـذوي 

اإلعاقة واملتطوعني املجتمعيني. 

2. تـوفري املسـتلزمـات الـطبية وإمـدادات املـياه والرصف 
الـصحي والـنظافـة وتحسـني خـدمـات الـوقـايـة مـن الـعدوى 
ومـكافـحتها: تـدعـم الـيونـيسف الـجهود الـوطـنية لـالسـتجابـة 
لـ "كـوفـيد-19" واالسـتعدادات ملـواجهـته مـن خـالل تـوفري 
خـدمـات وإمـدادات املـياه والرصف الـصحي والـنظافـة يف 
املـرافـق الـصحية واملـدارس وتحسـني الـوقـايـة مـن الـعدوى 
ومـكافـحتها. كام تـدعـم الـيونـيسف الـوقـايـة مـن الـعدوى 
ومــكافــحتها يف املــجتمعات املحــلية مــن خــالل ضامن 
الـحصول عىل خـدمـات املـياه والرصف الـصحي والـنظافـة 
لـلعائـالت الـتي تـعيش يف املـناطـق املترضرة، ويف املـواقـع 
حـيث التجـّمعات الـهشة، ويف األمـاكـن الـعامـة، وذلـك مـن 
خـالل تـدريـب الـعاملني يف مـجال الـصّحة واملعلمني، ومـن 
خــالل ضامن تــوفري خــدمــات املــياه والرصف الــصحي 
والـنظافـة عـند إعـادة فـتح املـدارس. يـتم تـقديـم الـدعـم مـع 
خـدمـات ومسـتلزمـات املـياه والرصف الـصحي والـنظافـة 
وتحسـني خـدمـات الـوقـايـة مـن الـعدوى ومـكافـحتها ، ومـن 
ضـمنها مـعدات الـوقـايـة الـشخصية (املـآزر الجـراحـية 
والـقفازات والكاممات ومـا إىل ذلـك) ومسـتلزمـات إدارة 
الــحاالت (أجهــزة تــولــيد األكسجني واألدويــة) - لضامن 
الـوقـايـة والـعالج مـن "كـوفـيد-19". تـساعـد الـيونـيسف يف 
ضامن اسـتمرار الـحصول عىل هـذه الخـدمـات مـجتمعة 

وعىل اإلمـدادات الـطبية األسـاسـية مـن خـالل دعـم سـالسـل 
التوريد واألسواق املحلية خالل فرتة الوباء. 

األولـويـة االسـرتاتـيجية 2: اسـتمراريـة الخـدمـات الـصحية 
والـتعليمية واالجتامعية؛ تـقييم اآلثـار الـثانـويـة املـبارشة لـ 

"كوفيد-19" واالستجابة لها. 

1. دعــم اســتمرار وصــول خــدمــات الــرعــايــة الــصحية 
األسـاسـية إىل الـنساء واألطـفال واملـجتمعات الـهّشة، مبـا 
فـيها إدارة الـحاالت: ضامن تـكييف إدارة الـحاالت ألوضـاع 
األطـفال والـنساء الـحوامـل، ودعـم تـنفيذ تـوصـيات الـرضـاعـة 
الــطبيعية وتــوفري الــتغذيــة لــلمرىض. تــعزيــز وضامن 
اسـتمرار وصـول خـدمـات الـرعـايـة الـصحية األسـاسـية إىل 
الـنساء واألطـفال، مبـا فـيها الـتلقيح، والـرعـايـة مـا قـبل ومـا 
بــعد الــوالدة، ورعــايــة املــصابني بفريوس نــقص املــناعــة 
املُكتسـبة، ورعـايـة االسـتجابـة لـلعنف الـقائـم عىل الـنوع 
االجتامعي (الـــجندر). كام يـــقّدم الـــدعـــم إىل وزارات 
الـــصحة يف مـــجال اســـتخدام الشـــبكات املـــجتمعية 
لـلمساعـدة يف تـدابري الـوقـايـة واملـراقـبة واإلحـالـة، وبـناء 
قـدرات الـعاملني يف مـجال الـصحة عىل اكـتشاف وإدارة 
االسـتجابـة لـ "كـوفـيد-19"، واالنخـراط يف تـعزيـز الـنظم 
الـصحية قصرية ومـتوسـطة األجـل لضامن قـدرة الخـدمـات 
الـصحية عىل الـتكيف مـع الـعدد املـتزايـد املـتوقـع مـن 
املــرىض، وخــاصــة حــاالت االلــتهاب الــرئــوي. ســتتعاون 
الـيونـيسف مـع رشكاء األمـم املتحـدة اآلخـريـن لـبناء قـدرات 
مـقدمـي الـرعـايـة الـصحية وضامن اسـتمرار الـحصول عىل 
الـرعـايـة والـدعـم املـنقذيـن لـلحياة مـثل اإلدارة الرسيريـة 
لـألمـراض الـجائـحة والـوبـائـية، وإدارة الـعنف املـبني عىل 
الـنوع االجتامعي (الـجندر)، والـصحة النفسـية والـدعـم 

النفيس واالجتامعي. 

2. دعــم الــحصول عىل الــتعليم املســتمر والحــاميــة 
االجتامعية وحـاميـة الـطفل وخـدمـات مـواجـهة الـعنف 
املــبني عىل الــنوع االجتامعي (الــجندر) الــتي تــتعطل 
بســبب الــجائــحة: تــقديــم الــدعــم إىل وزارات الــتعليم 
والـجهات الـتعليمية الـفاعـلة األخـرى لـتوفري الـتعلم عـن 
بـعد وتـنفيذ املـبادئ الـتوجيهـية لـلعمل املـدريس اآلمـن 
أثـناء تفيش الـجائـحة (مـثل تـعزيـز نـظافـة الـيديـن والـجهاز 
التنفيس والـخضوع لـلفحص وإحـالـة الـحاالت املشـتبه بـها). 



مـن خـالل دعـم وزارات األرسة والشـباب (أو مـا شـابـه)، 
قُـدمـت مـعلومـات عـن خـدمـات الحـاميـة، مبـا يف ذلـك كـيف 
ميـكن لـألطـفال والـعائـالت اإلبـالغ عـن الـتعرّض لـالسـتغالل. 
مـن خـالل الـعمل بـشكل وثـيق مـع األنـظمة املحـلية، مبـا يف 
ذلــك مجــموعــة الــنساء والــفتيات، ســتقوم الــيونــيسف 
بـتعزيـز و/أو إنـشاء آلـيات اسـتجابـة وإحـالـة لـلعنف املـبني 
عىل الـنوع االجتامعي والخـدمـات النفسـية واالجتامعية 
وبـناء قـدرات الـعاملني يف الخـطوط األمـامـية عىل كـيفية 
الــتعامــل مــع الــكشف عــن اإلهامل وإســاءة املــعامــلة 
وحـاالت االسـتغالل، وإعـطاء اإلسـعافـات النفسـية األولـية. 
ســتساعــد الــيونــيسف عىل ضامن حــصول األطــفال 
املترضريـن مـن "كـوفـيد-19" عىل تـرتـيبات الـرعـايـة الـبديـلة 
املـناسـبة وخـدمـات الحـاميـة. وسـتدعـم الـيونـيسف الـحصول 
عىل الخـدمـات األسـاسـية وتـغطية االحـتياجـات األسـاسـية 
لـلعائـالت املترضرة مـن فـقدان الـدخـل و/أو الـعائـالت ذات 
هـشاشـة محـددة، ويـشمل ذلـك تـوفري الـتحويـالت الـنقديـة 
يف حـاالت الـطوارئ، وتـوسـيع أحـكام الحـاميـة االجتامعية 
الـقامئـة، وتـعديـل و/أو زيـادة بـرامـج الـتحويـالت الـنقديـة 
حيثام يـكون ذلـك مـناسـباً. سـتُبذل يف هـذا الـنوع مـن 
الســياقــات كــافّــة الــجهود لــلمساهــمة يف الحــاميــة 
االجتامعية الـجاريـة يف مـختلف الـدول لـبناء وتـعزيـز نـظم 

الحامية االجتامعية املخصصة لالستجابة للصدمات. 

3. جـمع الـبيانـات وتحـليل اآلثـار الـثانـويـة عىل األطـفال 
والـنساء: تـقوم الـيونـيسف بـإجـراء بـحوث لـفهٍم أفـضلٍ 
للمحـددات االجتامعية والـعوائـق الـتي تـحول دون اتـباع 
املـجتمعات املحـليّة والـعائـالت للسـلوكـيات الـصحية يف 
مـواجـهة الـوبـاء الـناتـج عـن هـذا الفريوس وعـواقـب هـذا 
الـوبـاء. سـتواصـل الـيونـيسف تـكييف اسـرتاتـيجيتها مـع كـل 
اكـتشاف جـديـد حـول "كـوفـيد-19"، ومـدى تفيش املـرض، 
وآثـاره عىل األطـفال والـنساء الـحوامـل. سـتقوم الـيونـيسف 
بجـمع وتحـليل الـبيانـات املـتعلقة بـالسـلوك االجتامعي 
وتـأثري تفيش املـرض عىل األطـفال والـنساء الـحوامـل، مبـا 
فـيها السـلوكـيات املحـلية لـلساعني لـلحصول عىل الـرعـايـة، 

واسـتهداف فـئات مـعينة مـعرضـة للخـطر أو الـتي تـعاين 
الــهشاشــة، أو حيثام يــكون ذلــك مــناســباً. وســتنشئ 
الـيونـيسف عـن طـريـق اسـتخدام طـرق التنسـيق الـوطـنية، 
آلـية لـتبادل الـنتائـج ذات الـصلة والـتوصـيات الـرئيسـية 
إلبـالغ االسـتجابـة املـتعددة الـقطاعـات، وتـعديـلها عـند 
الـحاجـة. كام سـتضمن الـيونـيسف وجـود تنسـيق وإدارة 
لـلمعلومـات وبـيانـات عـاملـية وإقـليمية وأبـحاث حـول آثـار 

السلوك االجتامعي. 

التنسيق العاملي والدعم الفني 

تـعمل الـيونـيسف ضـمن الهـيكلة الـتي تـقودهـا األمـم 
املتحـدة واألنـظمة الـحكومـية لضامن إدراج احـتياجـات 
األطـفال والـنساء يف الـتوجـيه وخـطط االسـتجابـة والـتنفيذ 
عىل مسـتوى الـدول. وتعترب الـيونـيسف عـضًوا قـياديًـا يف 
فـريـق األمـم املتحـدة إلدارة األزمـات  والـذي يـضم 10 
منظامت تـابـعة لـألمـم املتحـدة بـاسـتضافـة مـركـز األمـم 
املتحـدة لـلعمليات واألزمـات (UNOCC)، كام تـشارك 
الـيونـيسف يف قـيادة مـساَريْـن يف الـعمل الـذي يـقوم فـيه 
اإلعـالم املـجتمعي والـتكنولـوجـي ، وهام: األثـر االجتامعي 

وسلسلة التوريد. 

تُعترب الـيونـيسف مـساهاًم ورشيًكا رئيسـيًا يف االسـتجابـة 
 (WHO) الـعاملـية الـتي تـقودهـا مـنظمة الـصحة الـعاملـية
والـطواقـم اإلقـليمية ملـواجـهة "كـوفـيد-19" وفـرق دعـم 
إدارة الـحوادث، حـيت تـقوم الـيونـيسف بـدمـج مـوظّـفيها 
يف هـذه الهـياكـل. كام تـشارك الـيونـيسف يف قـيادة ركـيزة 
الـتواصـل حـول املـخاطـر وإرشاك املـجتمع، وهـي خـلية 
التنسـيق املشـرتكـة بني الـوكـاالت لسـلسلة اإلمـداد. وتـنسق 
املـكاتـب اإلقـليمية لـليونـيسف وتـتعاون مـع فـرق دعـم 
إدارة الـحوادث اإلقـليمية ملـنظمة الـصحة الـعاملـية. كام 
يـقّدم خرباء الـيونـيسف عىل املسـتوى الـتقني مـساهامتهم 
لـلعديـد مـن فـرق الخرباء يف مـنظمة الـصحة الـعاملـية، مبـا 
فـيهم الـعاملني عىل تـطور الـتوجـيه الـفني إلدارة الـحاالت 
الـوقـايـة مـن الـعدوى ومـكافـحتها  والـبحث والـتطويـر يف 

مجال اللقاحات ويف العلوم االجتامعية. 



نتائج عام 2020 

تـعمل الـيونـيسف مـع الـحكومـات والـنظراء املحـليني يف مـنظمة الـصحة الـعاملـية والرشكاء اآلخـريـن يف جـميع املـناطـق، مبـا يف 
ذلـك رشق آسـيا واملـحيط الـهادئ ورشق وجـنوب أفـريـقيا وأوروبـا وآسـيا الـوسـطى، وأمـريـكا الـالتـينية ومـنطقة البحـر 

الكاريبي والرشق األوسط وشامل أفريقيا وجنوب آسيا، وغرب وأفريقيا الوسطى. 

وتـعمل الـيونـيسف مـع حـوايل 1,000 مـن املـورديـن وقـادة الـصناعـة يف جـميع أنـحاء الـعامل إليـجاد حـلول لـلقيود املـفروضـة 
حـالـيا عىل الـسوق يف إنـتاج مـعدات الحـاميـة الـشخصية. متـكنت الـيونـيسف مـن تـأمني مـا قـيمته 30 مـليون دوالر أمـرييك 
ملـعدات الـوقـايـة الـشخصية األسـاسـية، وقـد قـامـت بـتزويـد مـعدات لـلوقـايـة الـشخصية بـقيمة 1.2 مـليون دوالر أمـرييك إىل 

عدة دول، وهناك 4.6 مليون دوالر أمرييك أخرى قيد اإلعداد. 

نـجحت الـيونـيسف ورشكاؤهـا، مـن خـالل "الـتواصـل حـول املـخاطـر وإرشاك املـجتمع" (RCCE) يف أيـصال رسـائـل وقـائـية، 
خـاصـة حـول غسـل الـيديـن، إىل حـوايل 86 مـليون شـخص مترضر يف رشق آسـيا واملـحيط الـهادئ وجـنوب آسـيا. وتـم نرش 
بـرنـامـج   "مـنصة الـدردشـة للشـباب" عـن "كـوفـيد-19" والـذي لـه مـنفعة رقـمية عـامـة لـها قـيمتها كـمنّصة تـواصـل حـول 
املـخاطـر يف 24 دولـة لـيصل الربنامـج إىل أكرث مـن مـليون شـاب يف املـجتمعات املحـليّة، مبـا فـيهم الـالجئني واملـهاجـريـن، 
وتـفاعـل أكرث مـن 3 مـاليني شـخص مـع بـرنـامـج الـدردشـة. ويـوفّـر بـرنـامـج الـدردشـة "كـوفـيد-19" مـعلومـات مـنقذة لـلحياة عـن 
طـريـق تـقليص كـمية املـعلومـات الـخاطـئة، وتـتتبع الـشائـعات، والـتزويـد مبـعلومـات حـيويـة حـول أعـراض الـعدوى مـن 

"كوفيد-19" وانتقاله والوقاية منه. 

وعـالوة عىل ذلـك، قـامـت الـيونـسف بـالـتعاون مـع الرشكاء الـرئيسـيني يف تـألـيف مـادة بـرنـامـج إرشـادات عـاملـي سـيتم تحـديـثها 
بناًء عىل تطور الوضع. 

إرشـادات لـلوقـايـة والـتحكم يف"كـوفـيد-19" يف املـدارس (الـيونـيسف، مـنظمة الـصحة الـعاملـية، االتـحاد الـدويل لجـمعيات •
الصليب األحمر والهالل األحمر (IFRC)آذار/مارس 2020. 

اإلدارة الحـرجـة لـلعدوى التنفسـية الـحادة الـوخـيمة (SARI) عـندمـا يشـتبه يف اإلصـابـة بـ "كـوفـيد-19":  إرشـادات •
مؤقتة (منظمة الصحة العاملية: 13 آذار/مارس 2020) 

املـياه والرصف الـصحي والـنظافـة وإدارة الـنفايـات لفريوس "كـوفـيد-19": إرشـادات مـؤقـتة (مـنظمة الـصحة الـعاملـية، •
اليونيسف، 19آذار/ مارس 2020) 

اإلبـالغ عـن املـخاطـر وإرشاك املـجتمع: إرشـادات خـطة الـتواصـل حـول املـخاطـر وإرشاك املـجتمع (RCCE)، واالسـتعداد •
واالسـتجابـة لـ "كـوفـيد-19" االتـحاد الـدويل لجـمعيات الـصليب األحـمر والهـالل األحـمر، الـيونـيسف، مـنظمة الـصحة 

العاملية، (6 آذار/مارس 2020) 

نـصائـح أسـاسـية ونـقاط مـناقـشة حـول "كـوفـيد-19" لـلعاملني يف املـجتمع واملـتطوعني والشـبكات املـجتمعية (االتـحاد •
الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر واليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية، 23 شباط/فرباير 2020) 

دلـيل ملـنع ومـعالـجة الـوصـمة االجتامعية املـتعلقة بـ "كـوفـيد-19" (االتـحاد الـدويل لجـمعيات الـصليب األحـمر والهـالل •
األحمر واليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية، 24 شباط/فرباير 2020)  



دلـيل املـناقـشة الجـامعـية املـركـزة لـلمجتمعات املحـليّة: اإلبـالغ عـن املـخاطـر وإرشاك املـجتمع ملـواجـهة فريوس كـورونـا •
الجـديـد (االتـحاد الـدويل لجـمعيات الـصليب األحـمر والهـالل األحـمر والـيونيسـيف ومـنظمة الـصحة الـعاملـية، 5 آذار/

مارس 2020) 

مـذكـرة مـوجـزة حـول مـعالـجة الـجوانـب املـتعلقة بـالـصحة النفسـية واالجتامعية لتفيش مـرض "كـوفـيد 19" - اإلصـدار 1.0 •
(اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت، 2 آذار/مارس 2020) 

مـالحـظة فـنية: حـاميـة األطـفال خـالل جـائـحة الفريوس الـتاجـي (اإلصـدار 1) (تـحالـف حـاميـة الـطفل يف الـعمل اإلنـساين ، •
آذار/مارس 2020) 

املؤرشات حسب الركائز 

التواصل حول املخاطر وإرشاك املجتمع  

عدد األشخاص الذين تفاعلوا وتم إيصال معلومات إليهم حول "كوفيد-19" والرسائل التي تستهدف الوقاية وطرق الوصول 
إىل الخدمات. 

توفري املستلزمات الطبية وإمدادات املياه والرصف الصحي والنظافة األساسية وتحسني مكافحة العدوى والوقاية منها. 

عدد األشخاص الذين تم إيصال املواد الرضورية إليهم من إمدادات وخدمات املياه والرصف الصحي/النظافة الرضورية 
وخدماتها. 

عدد العاملني يف مرافق الرعاية الصحية والعاملني املجتمعيني يف مجال الصحة واملدرَّبني عىل الوقاية من العدوى 
ومكافحتها 

استمرارية الرعاية الصحية للنساء واألطفال 

عـدد األطـفال والـنساء الـذيـن يـتلقون خـدمـات الـرعـايـة الـصحية األسـاسـية، مبـا يف ذلـك الـتلقيح والـرعـايـة قـبل وبـعد 
الـوالدة ورعـايـة فريوس نـقص املـناعـة املُكتسـبة واالسـتجابـة ملـواجـهة الـعنف الـقائـم عىل الـنوع االجتامعي يف املـرافـق 

التي تدعمها اليونيسف 

الوصول إىل التعليم املستمر وحامية الطفل وخدمات العنف املبني عىل النوع االجتامعي 

عدد األطفال املدعومني بالتعليم الشامل عن بعد/من املنزل 

عدد األطفال املحرومني من رعاية الوالدين الذين حصلوا عىل ترتيبات الرعاية البديلة املناسبة لألطفال 

عـدد أو نسـبة الـطواقـم (مـن مـوظفني ومـتطوعني) يف جـميع الـقطاعـات الـذيـن يسـتجيبون لـحاالت الـطوارئ املـتعلقة   
بـ "كـوفـيد-19" والـذيـن تـم تـدريـبهم عىل االسـتجابـة لـلعنف املـبني عىل الـنوع االجتامعي - مبـا يف ذلـك "هـذا األمـر لـن 
يـؤذي" وتهـديـدات الهجـرة، والحـاميـة مـن االسـتغالل واالعـتداء الجنسـيني والـتعامـل اآلمـن والـعرقـي، مبـا يف ذلـك الـكشف 

عن اإلصابات وتسهيل اإلحاالت املناسبة للناجني. 

عدد العائالت املترضرة من "كوفيد-19" والتي تتلقى منحة نقدية لالحتياجات األساسية. 



متطلبات التمويل 

اسـتجابـة لـطبيعة الـتطور الرسيع لـجائـحة "كـوفـيد-19"، ومتـاشـياً مـع خـطة االسـتجابـة االسـرتاتـيجية ملـنظمة الـصحة الـعاملـية 
وخـطة االسـتجابـة اإلنـسانـية الـعاملـية لـلجنة الـدامئـة املشـرتكـة بني الـوكـاالت، قـامـت الـيونـيسف مبـراجـعة مـناشـدتـها األصـلية 
لـتصل إىل 651.6 مـليون دوالر أمـرييك تـلبية ألحـدث االحـتياجـات يف جـميع أنـحاء الـعامل. مبـا أن الـيونـيسف حـارضة يف 
السـياق اإلنـساين والسـياق الـتنموي، فـإن الـنداء الـذي تـّم تـعديـله يـشمل اسـتجابـة الـيونـيسف لـالحـتياجـات اإلنـسانـية 

 . 6العاملية التي تتجاوز الدول املحددة يف خطة االستجابة اإلنسانية العاملية

خـصصت الـيونـيسف 8.2 مـليون دوالر أمـرييك مـن صـندوق بـرامـج الـطوارئ، وهـي آلـية قـرض تـدعـمها املـوارد االعـتياديـة يف 
الـيونـيسف لـتلبية االحـتياجـات املـاسـة وتـوسـيع نـطاق االسـتجابـة يك يـتم تـأمني متـويـل رسيع. وتـلقت الـيونـيسف حـتى آذار/ 
20 مـارس مـبلغ 50 مـليون دوالر أمـرييك بـفضل مـساهامت سـخية مـن الـقطاع الـخاص، ومـن الـيابـان واملـملكة املتحـدة 
والـواليـات املتحـدة األمـريـكية، وكـذلـك مـن صـندوق األمـم املتحـدة املـركـزي ملـواجـهة الـطوارئ (CERF)، ومـن جـمهوريـة 

كوريا ومن أسرتاليا. 

مـع االنـتشار الرسيع لـلجائـحة، تـحتاج الـيونـيسف اآلن أكرث مـن أي وقـت مىض إىل متـويـل مـرن وآيّن، بـحيث ميـكن تـخصيصه 
برسعة إىل حـيث تشـتد الـحاجـة إلـيه حسـب تـطور الـوضـع. سـيقلل نـقص الـتمويـل املـرن مـن قـدرة املنظامت إلنـسانـية عىل 

االستجابة بفعالية وكفاءة. 

متطلبات التمويل لعام 2020 (بالدوالر أمرييك)املكاتب اإلقليمية/املقرات

68،632،977رشق آسيا واملحيط الهادئ

145،372،027رشق وجنوب أفريقيا

38،070،030أوروبا وآسيا الوسطى

48،046،129أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

92،400،333الرشق األوسط وشامل أفريقيا

80،421،040جنوب آسيا

172،633،932غرب ووسط أفريقيا

6،000،000التنسيق العاملي والدعم الفني

651،576،741املجموع

6 . تغطي الخطة الدائمة لالستجابة اإلنسانية العاملية للجنة الدائمة املشتركة الدول التي لديها خطط لالستجابة اإلنسانية وخطط االستجابة 

للطوارئ وخطط االستجابة اإلنسانية املشتركة، وتمثل 405 مليون دوالر من إجمالي النداء اإلنساني لليونيسف من أجل األطفال.



مبن تتصل للحصول عىل املزيد من املعلومات عن عملنا يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا: 

تيد شيبان 
املدير الإلقليمي 

مكتب يونيسف للرشق األوسط وشامل أفريقيا 
هاتف: 9626550240100 

 tchaiban@unicef.org :بريد إلكرتوين

يانيك براند 
املستشـار اإلقليمي للطوارىء 

مكتب يونيسف للرشق األوسط وشامل أفريقيا 
هاتف:9626550240000 

 ybrand@unicef.org :بريد إلكرتوين

جولييت توما 
املديرة االقليمية لإلعالم 

مكتب يونيسف للرشق األوسط وشامل أفريقيا 
هاتف: 00962798674628 

 jtouma@unicef.org :بريد إلكرتوين

الركائز
شرق آسیا 
والمحیط 
الھادئ

شرق وجنوب 
أفریقیا

أوروبا وآسیا 
الوسطى

أمریكا الالتینیة 
ومنطقة البحر 
الكاریبي

الشرق األوسط 
غرب ووسط جنوب آسیاوشمال أفریقیا

أفریقیا

التنسیق 
العالمي والدعم 

الفني

مجموع المبلغ 
المطلوب لعام 

2020 (بالدوالر 
األمریكي)

التواصل حول المخاطر وإشراك 
(RCCE) المجتمع

10،102،11818،738،3045،790،7105،649،33818،409،68317،938،74528،084،109104،713،007

توفیر المستلزمات الطبیة 
وإمدادات المیاه والصرف 
الصحي والنظافة الصحیة 

(WASH) الحیویة وتحسین 
الوقایة من العدوى ومكافحتھا 

(IPC)

25،210،78733،149،23814،484،15512،509،24831،098،30613،865،21360،442،560190،759،507

دعم توفیر الوصول المستمر إلى 
خدمات الرعایة الصحیة األساسیة 

للنساء واألطفال والمجتمعات 
الضعیفة، بما في ذلك إدارة 

الحاالت

10،252،97828،803،7303،390،4388،877،53119،931،83022،110،00034،598،778127،965،294

الحصول على خدمات التعلیم 
المستمر والحمایة االجتماعیة 

وحمایة الطفل والعنف القائم على 
النوع االجتماعي (الجندر)

17،929،17033،203،08110،293،00011،298،67518،326،25616،458،03026،132،900133،641،112

جمع البیانات وبحوث في العلوم 
االجتماعیة حول التأثیرات 
الثانویة على األطفال والنساء

2،937،92417،028،5011،469،5002،017،621910،4031،999،5051،790،0001،000،00029،153،454

التنسیق العالمي واإلقلیمي والدعم 
الفني والتكالیف التشغیلیة

2،200،00014،449،1732،642،5007،693،7173،723،8468،049،54721،585،5855،000،00066،344،368

68،632،977145،372،02المجموع
738،070،30348،046،12992،400،33380،421،040172،633،93

26،000،000651،576،741

mailto:jtouma@unicef.org

