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 موجز تنفيذي
 

 

 

 

 

بعد مرور خمسةةو وعةة عيم ًاماى ًلح الحرع العالمألو األخيرة   
  اإلنسةةةانألو  تقف  المرة   وهذه . ًالمألو  معركو   في   أخرى   مرة  نفسةةة   العالم  يجد 
. ففي 19- كوفيد   أو  كورونا   فيروس  مرض   ضةةةةةةةةد   الصةةةةةةةةف  نفس   في  كلها 

وقةةو وزي   ختفةةو الجةةااحةةو م ةةاا اواح مم األروا   وأ ةةةةةةةةةةةةةةةا ةةو 
وقفةو ًجلةو ااقتصةةةةةةةةةةةةةةةاي العةالمي  و  ةو في مالييم النةاس بةالعةدوى  وأ

 الناس الخوح ًلح المستقبل.

لح نحو اةامل  وقامو  دور   و ًو وتجندا األمم المتحدة بسةًر
قألايي في زهوي التصةدي الصةحألو العالمألو  ووا ةلو تقديم المسةاًداا 
عو مم نتاقها  وأنشةةةةةة ا أيواا  اإلنسةةةةةةانألو الالقمو إلنقاا األروا  ووعةةةةةةا

عو لآلثار اازتماعألو وااقتصةةةةةةاييو  ووضةةةةةةعو ختو لالعةةةةةةتجابو السةةةةةةر  
واعةةعو النتاع ًلح  ةةعيد السةةألاعةةو العامو للعمل ًلح زمألت الجبهاا. 
وقدمو المنظمو أيضةةةةةةةةةةةةاى الدًم التنفيذي للحاوماا والشةةةةةةةةةةةةركا  اوخر م 

 حول العالم.

واليوم و عد أاةةةةةةةهر مم الخبرة وأفضةةةةةةةل الممارعةةةةةةةاا والدروس  
لتي تتضةةةةةمم لمحو ًامو ًم كل ما قامو القألمو  نصةةةةةدر هذه الوثألقو ا

ب  األمم المتحدة إلح اليوم. وتعرض الوثألقو المحاور الراألسةألو لتوزيهاتنا  
وترعةةةةةةةم   –اعةةةةةةةتخلصةةةةةةةناه مم يروس وما قدمناه مم يًم حتح او   وما

التر ق نحو الختواا الحاعةةةةةةةمو التي يج  قتعها احقاى مم أزل إنقاا 
بشةةةال أفضةةةل. وهي بم ابو و ةةةفو  األروا  وحمايو المجتمعاا والتعافي

والتعافي منها يو  أ  ُيترك أي  19-للتصةةةةةةةةةدي الشةةةةةةةةةامل لجااحو كوفيد
واحد خلف الرك   ولمعالجو مواطم الضةعف والهشةااةو التي زعلتنا في 
حالو ضعف بالغ إقا  الجااحو بايئ األمر. وترعم الوثألقو أيضاى التر ق 

التي يمام أ  تحدث  نحو  نا  القدرة ًلح الصةةةموي في وز  الصةةةدماا
ونحو التخل   –بسةةةةةةةةةب  تخير المناا في المقام األول   –في المسةةةةةةةةةتقبل 

ًلح أوز  الالمسةةةةةةاواة الصةةةةةةارخو والممنهجو التي كشةةةةةةفو ًنها الجااحو 
 بال هذه الم عاو و.

والجااحو أك ر مم مجري أقمو  ةةةةةةحألو  إنها أقمو اقتصةةةةةةاييو   
وأقمو إنسةةةةةانألو  وأقمو أمنألو  وأقمو في حقوع اإلنسةةةةةا . وقد أثرا ًلينا  
ك فراي وأعةةةةر ومجتمعاا  وعةةةةلتو الضةةةةو  ًلح أوز  الهشةةةةااةةةةو ياخل 
األمم وفألمةا  ينهةا. ولألس مم قبيةل الم ةالخةو القول إ  زهوينةا في موازهةو 

ناول الهألاكل المجتمعألو وطرااق تعاو  البلدا  ًلح األقمو عةةةةةةةةةتشةةةةةةةةةمل ت 
الصةةةالل العام بدًاية البنا  وتجديد التصةةةوراا. فالخروذ مم هذه األقمو 
عةةةةةةيتتل  اتا ات نهك تشةةةةةةارك فأل  المجتمعاا ب كملها والحاوماا  رمتها  

 والعالم قاط و  نهٍك مبني ًلح التعاطف والتضامم.
  

 طاألمم المتحدة، عمل في ثالث نقا
منذ  دايو الجااحو  ًملو األمم المتحدة باعةةةةةةةةتراتألجألو تسةةةةةةةةتند   

 إلح ثالث ركاا :

اعةةةتجابو  ةةةحألو واعةةةعو النتاع ومنسةةةقو واةةةاملو   توزأل  مم  - 1
للتةة هةة   ااعةةةةةةةةةةةةةةتراتألجألةةووالختةةو  منظمةةو الصةةةةةةةةةةةةةةحةةو العةةالمألةةو

الجهوي . وفي هةةذا اإلطةةار  تةةدًم األمم المتحةةدة والتصةةةةةةةةةةةةةةةدي
مم أزةةةل التو ةةةةةةةةةةةةةةةةل إلح لقةةةا   العمةةةل تسةةةةةةةةةةةةةةر تالرامألةةةو إلح 

الذ  ومتاحو تكلفو مألسةةةةةةةةةورة  تكو   19-لكوفيد وتشةةةةةةةةةخأل  ًو
للجمألت وفي كل ماا . وُتعنح األمم المتحدة أيضةةةةةةةةاى ب نشةةةةةةةةتو 

لتنفيذي ًلح األ ةةةةةةةةةةةعدة العالمي واإلقلألمي التنسةةةةةةةةةةةيق والدًم ا
والقتري  وتقدم الدًم في تع    ًملألاا الت ه  والتصةةةةةةةةةةةةةةدي 

 ًلح الصعيد القتري.

اازتماعألو  ذل زهوي واععو النتاع لمعالجو الجوان  المدمرة   – 2
واإلنسةةةةةةةةةةةةةةانألةو لبقمو وكذلل زوانبهةا المتعلقو  ااقتصةةةةةةةةةةةةةةاييو -

بحقوع اإلنسةةا   مت التركي  ًلح إنقاا األروا   واإلبقا  ًلح 
مألسةةةةةةةةةورة  والحفاة ًلح قدرة األعةةةةةةةةةر الخدماا الحيو و  تكلفو 

مل  لح مال ة المسعةسةاا التجار و ًو المعألشةألو ًلح العأل  ًو

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/SG-Report-Socio-Economic-Impact-of-Covid19.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/SG-Report-Socio-Economic-Impact-of-Covid19.pdf
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عةةةةةةالعةةةةةةل اإلمداي وقوة المسعةةةةةةسةةةةةةاا  وتقديم الخدماا العامو  
وإبقا  حقوع اإلنسةةةةةا  في الصةةةةةدارة. و شةةةةةمل الل ااعةةةةةتجابو 
اإلنسةةةانألو الفور و يًماى ألاةةةد الف اا هشةةةااةةةو في أاةةةد البلدا  

اًداا الرامألو إلح الحفاة ًلح األروا  مم خالل ضعفاى بالمس
ختو ًالمألو لالعةةةتجابو اإلنسةةةانألو. و شةةةمل أيضةةةاى الدًوة إلح 

في المةةااةةو مم  10ح مةةو تحفي  تصةةةةةةةةةةةةةةةل إلح مةةا ا يقةةل ًم 
النةاتك المحلي اإلزمةالي العةالمي  فضةةةةةةةةةةةةةةالى ًم الةدًم الهةااةل 
ةةةاية  ألالةةةو  للبلةةةدا  النةةةامألةةةو  بمةةةا في الةةةل  تجميةةةد الةةةديو  وًإ

خالل المسعةةةةةةسةةةةةةاا المالألو  الديو  وتقديم الم  د مم الدًم مم
الدولألو. ومم األهمألو بماا  أيضةةةةةةاى منت العنف ضةةةةةةد النسةةةةةةا  

 والفتألاا والتصدي لت ايد مستو ات .

ًملألو للتعافي تعيد البنا  بشةةةةةةةال أفضةةةةةةةل. عةةةةةةةتنشةةةةةةة  ًم هذه  – 3
األقمةو فر ةةةةةةةةةةةةةةةو لموازهةو أقمةو المنةاا  وأوزة  الالمسةةةةةةةةةةةةةةةاواة   

  وال خراا في نظم الحمةةايةةو اازتمةةاعألةةو  وأوزةة  واإلقصةةةةةةةةةةةةةةةا 
وضةةاى  الهشةةااةةو والحألك الك يرة األخرى التي انكشةةف أمرها. ًو
ًم العوية إلح النظم والنهك غير القا لو لالعةةةةةةةةةةةةةةتدامو  نحتاذ 
إلح اانتقال إلح التاقو المتجدية  والنظم الخذااألو المسةةةةةتدامو  

ا  اازتماًي  والمسةةاواة  يم الجنسةةيم  وتقو و اةة ااا الضةةم
والتختألةو الصةةةةةةةةةةةةةةحألةو الشةةةةةةةةةةةةةةةاملةو  وإلح نظةام يولي قةاير ًلح 
اإلنجاق بشةةةةةةةةال متسةةةةةةةةق واةةةةةةةةامل  مسةةةةةةةةتراةةةةةةةةداى بختو التنمألو 

 المستدامو.

  
 صياغة تدابير التصدي

مةال التحليةل   لبعةةةةةةةةةةةةةةس العلمألةو المتينةو والبألةانةاا الموثوقةو وًأ
ا يتعلق واتخاا القراراا  ا عةةةألما فألم  السةةةألاعةةةاا رعةةةم  فيأهمألو حاعةةةمو  

. ولذلل فاألمم زااحوياو  الوقو وقو   لماالمتلو و   الصةع وبالخألاراا  
المتحدة تسةةةةةةةاًد في إنشةةةةةةةا  قاًدة المعارح الالقمو ًم طر ق تسةةةةةةةخير 
و للجااحو وتوفير المعلوماا والمشةةةةةةةةةةةةةورة  خبراتها ل حث الت ثيراا المتنًو

 ااا الصلو.

 بش   ما يلي: موز اا عألاعاتألووقد أًُدا  

  بما يشةةةةةةةةمل األطفال والمسةةةةةةةةنيم  الف اا السةةةةةةةةاانألو الضةةةةةةةةعألفو •
والنسةةةةةةةةةةةا   بما في الل بصةةةةةةةةةةةفتهم ضةةةةةةةةةةةحايا للعنف المن لي   

 واألاخاص اوي اإلًاقو والالز يم والمهازر م

أفر قألةا   بمةا في الةل المنةاطق التي توازة  تحةديةاا خةا ةةةةةةةةةةةةةةةو •
والةةةةدول العر ألةةةةو  يصةةةةةةةةةةةةةةةةةدر قر  ةةةةا  وزنوع اةةةةةةةةةةةةةةرع  عةةةةةةةةةةةةةةي 

 قر  ا  يصدر 

: النسةةةةةةةةةةةا  والمسةةةةةةةةةةةاواة  يم المجااا المواضةةةةةةةةةةةألعألو الراألسةةةةةةةةةةةألو •
الجنسةةيم  والصةةحو العقلألو  وحقوع اإلنسةةا   واألمم الخذااي  

الم العمل  والمد   يصةدر قر  ا   والسةألاحو  يصةدر قر  ا      ًو
ًايو الصةةةةةةةةحألو الشةةةةةةةةاملو الت ه  والتعلألم  يصةةةةةةةةدر قر  ا   والر 

  غير مَسكد بعد 

 وقد تصدر موز اا عألاعاتألو أخرى حس  ااقتضا . 
  

 تقديم الدعم في تنفيذ تدابير التصدي
تقوم منظومو األمم المتحدة أيضةاى بجمت  ةانعي القرار وتعب و   

لتقديم الدًم في عةةةةلسةةةةلو إمدايها وأ ةةةةولها وخبراتها وقدراتها حول العالم 
 .19-التصدي لكوفيد

ااعةةةتجابو الصةةةحألو منظومو األمم المتحدة ب عةةةرها تتجند ورا    •
لتوق ت اإلمداياا التبألو   التي تقويها منظمو الصةةحو العالمألو

وتدر   العامليم في المجال الصةةةةةةةةةحي  و نا  قدراا ااخت ار 
ح الف اا والتعق   ومنت انتشةةةار الفيروس  ا عةةةألما في  ةةةفو 

الساانألو ال الخو الضعف  بما في الل في المخألماا والسجو  
ومراك  ااحتجاق  ونشةةةةةةةةةر المعلوماا ًلح نتاع واعةةةةةةةةةت ًم 
تةةةدا ير الوقةةةايةةةو مم الفيروس واحتوا  الجةةةااحةةةو  ويًم خت  

 ااعتجابو و نت القرار ًلح الصعيد الوطني 

  

https://www.un.org/ar/coronavirus/un-secretary-general
https://www.un.org/ar/coronavirus/information-un-system
https://www.un.org/ar/coronavirus/information-un-system
https://www.un.org/ar/coronavirus/information-un-system
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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 المبادرات الالياساتية العالمية
 واستراتيجيات التصدي التنفيذية

 1 حمايو الخدماا والنظم الصحألو أثنا  األقمو

حمايو الناس: الحمايو اازتماعألو 
 األعاعألو والخدماا

3 

المجتمعاا يًم التماعل اازتماًي وقدرة 
 المحلألو ًلح الصموي

2 

5 

4 

حمايو الوظااف  والمسعساا الصخيرة 
 والمتوعتو والقتات غير المنظم

تألسير ااعتجابو ًلح  عيد ااقتصاي الكلي 
 والتعاو  المتعدي األطراح

60 +  
منظمو يولألو وغير  60أك ر مم 

 حاومألو

 مليون دوالر 7 320
 1 440هو المبلغ المتلوع  من  مبلغ 

لم أو زرى 19.7مليو  يوار   %  اعتُ
 ح  را  يونأل  24التعهد ب  حتح 

 +165 
مسعسو وطنألو في  165أك ر مم 

البلدا  واألقالألم التي توزد  ها أفرقو 
تر و تابعو لبمم المتحدة  قُ

 مليون دوالر 1 000
 هو المبلغ المتلوع لباهر التسعو

األولح مم التصدي للجااحو  من  مبلغ 
 %  زرى ت مين 5مليو  يوار   49

 19-الصحة: الخطة االستراتيجية للتأهب والتصدي لكوفيد - 1

 الشركاا األهداف االستراتيجية

 االحتياجات من التمويل

 العمل اونالاني: خطة االستجابة اونالانية العالمية - 2

 الشركاا االستراتيجيةاألهداف 

 االحتياجات من التمويل

 االحتياجات من التمويل

 اال تصادية لألمم المتحدة - التنمية: إطار االستجابة االجتماةية - 3

 الشركاا األهداف االستراتيجية

عرًو إرعا  يًاام التنسيق الدولي 
 ويًم العملألاا

1 

وااعتجابو تع    ًملألاا الت ه  
 ًلح الصعيد القتري 

2 

تعجيل ال حوث واا تكاراا ااا 
 األولو و

3 

200 + 
حاومو ومنظمو يولألو  200أك ر مم 

وغير حاومألو ومعهد أبحاث 
 أًمال ومسعسو

 مليون دوالر 1 740
 هو المبلغ المتلوع  من  مبلغ

لم أو زرى 59مليو  يوار   1 022 %  اعتُ
 ح  را  يونأل  24التعهد ب  حتح 

 19-احتوا  انتشار زااحو كوفيد
 1 وتخفألض معداا ااًتالل والوفاة

الحد مم تدهور األ ول والحقوع 
اإلنسانألو  والتماعل اازتماًي  

 وعبل العأل 

2 

حمايو الالز يم والناقحيم والمهازر م 
لمحلألو الضعألفو والمجتمعاا ا

 ومساًدتهم ومنا رة قضاياهم

3 

 اعتراتألجألاا التصدي التنفيذيو المشتركو ألعرة األمم المتحدة واركااها م ايراا األميم العام المتعلقو بالسألاعاا
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األميم العام يسةةتخدم  ةةالحألات  في ًقد اازتماًاا والدًوة  •
مم أزل حشةةةةةةةةةةةد قاية العالم حول مسةةةةةةةةةةةاال بالخو األهمألو م ل 

 –التعاو  للتو ةةةةةةةل إلح لقا  والتمو ل وتخفألك ً   الديو  
ة العةالم منةذ  ةدايةو الجةااحةو  والةذي أكبر تجمت لقةايبمةا في الةل 

  أيار مايو 28كا  في 

الرامألو   عةةةلسةةةلو مم تدا ير التخفألكتضةةةت  السةةةالمبع اا حفظ   •
ًةة  دة في حمةةايةةو المجتمعةةاا المحلألةةو إلح موا ةةةةةةةةةةةةةةلةةو المسةةةةةةةةةةةةةةةا

الضةةةةةعألفو  مت تع    عةةةةةالمو وأمم و ةةةةةحو زمألت أفراي األمم 
 المتحدة  والحفاة ًلح اعتمرار و العملألاا 

مليو  اةخ   100تدًم بالفعل أك ر مم  الوكااا اإلنسةانألو •
حول العالم وتعتي أولو و قصةةةةةوى لموا ةةةةةلو تقديم المسةةةةةاًدة 
المنقذة للحألاة إلح هسا  األاةةةةةةةةةخاص  مت تقديم الدًم أيضةةةةةةةةةاى 
لجهوي التصةةةةةةةةةةةةةةدي للجةااحةو التي تبةذلهةا منظومو األمم المتحةدة 

 كال 

األمم المتحةدة اإلنمةااألةو: منظومةو األمم المتحةدة  إطةار منظومةو •
تسةاًد البلدا  في خمسةو مجااا راألسةألو: الخدماا الصةحألو  

زتماعألو  والوظااف  والتحفي  الضةةةةةر بي والمالي  والحمايو اا
والتماعل اازتماًي وقدرة المجتمعاا المحلألو ًلح الصموي. 
وتشةةةةةةةةةةةةةةاةةل ااعةةةةةةةةةةةةةةتةةدامةةو البي ألةةو خألتةةاى زةةامعةةاى ينظم مجةةااا 

 الخمسو  العمل

أفرقةو األمم المتحةدة القتر ةو تتجنةد لةدًم التصةةةةةةةةةةةةةةةدي للجةااحةو  •
اوماا بشةةةةةةةةةةةةةةال حاعةةةةةةةةةةةةةةم ومتسةةةةةةةةةةةةةةق ًم طر ق العمل مت الح

ومسعةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةاا التمو ل الدولألو والشةةةةةةةةةةةركا  اوخر م في إزرا  
ااقتصةايي وتنفيذ حلول  - تقيألماا عةر عو للت ثير اازتماًي

 عر عو في إطار ’التوارئ اإلنمااألو‘ 

وكااا األمم المتحدة تدًم الحاوماا والشةةةةةركا  بالتو ةةةةةألاا  •
والتوزأل  بشةةةةةةة   تدا ير الصةةةةةةةحو العامو  والتيرا   والشةةةةةةةحم  
والسةةةةةةةةةةةةةةألةةاحةةو  والتكنولوزألةةا  وتور ةةد األغةةذيةةو واألمم الخةةذااي  
ةةةو  وطةةةاافةةةو مم المجةةةااا السةةةةةةةةةةةةةةألةةةاعةةةةةةةةةةةةةةةةاتألةةةو األخرى  وال رًا

 بالجااحو. المت ثرة

 روابط تصدي وكاالت
 19-األمم المتحدة لكوفيد

 رنامك    اليونسةةةةاو   رنامك األمم المتحدة اإلنمااي  اليونألسةةةةف 
ةةةو لبمم المتحةةةدةي  األغةةةذيةةةو العةةةالم منظمةةةو   منظمةةةو األغةةةذيةةةو وال رًا

ماتة  األمم المتحةدة    رنةامك األمم المتحةدة للبي ةو  الصةةةةةةةةةةةةةةحةو العةالمألةو
موال    ةةةةةةةةةةةةندوع األمم المتحدة للسةةةةةةةةةةةةاا   المعني بالمخدراا والجر مو

  منظمةةةةو العمةةةةل الةةةةدولألةةةةو  هي ةةةةو األمم المتحةةةةدة للمرأة   األمم المتحةةةةدة
  المنظمةو الةدولألةو للهجرة   مفوضةةةةةةةةةةةةةةألةو األمم المتحةدة لشةةةةةةةةةةةةةةسو  الالز يم

الصةةةندوع الدولي   ااتحاي الدولي لالتصةةةااا  المنظمو ال حر و الدولألو
منظمةةو   منظمةةو األمم المتحةةدة للتنمألةةو الصةةةةةةةةةةةةةةنةةاعألةةو  للتنمألةةو ال راعألةةو

المنظمةو العةالمألةو للملكألةو   ااتحةاي البر ةدي العةالمي   السةةةةةةةةةةةةةةألةاحةو العةالمألةو
 رنامك األمم المتحدة المشةةةةةةةةةةترك المعني بفيروس نق  المناًو   الفكر و

الوكالو   األونروا  معهد األمم المتحدة للتدر   وال حث  شةةةةةةةر و اإليدقال  
  البنةةل الةةدولي  منظمةةو التيرا  المةةدني الةةدولي  الةةدولألةةو للتةةاقةةو الةةذر ةةو

  ندوع النقد الدولي
  

 تمهيد الظروف لجهود التصدي
تقوم األمم المتحةةةةدة بةةةةالتعب ةةةةو بترع أخرى ًةةةةديةةةةدة مم أزةةةةل  

معةالجةو األبعةاي الراألسةةةةةةةةةةةةةةألةو لحةالةو التوارئ وتهي ةو الظروح المواتألةو التي 
وا عةةةةألما أول ل الذيم يعألشةةةةو    –تتألل الو ةةةةول إلح زمألت األاةةةةخاص  

 في أوضات غير مستقرة.

: يحةث نةدا  والةد لومةاعةةةةةةةةةةةةةةألةو وقف إطالع النةار ًلح الصةةةةةةةةةةةةةةعيةد العةالمي
األميم العةام لبمم المتحةدة مم أزةل وقف إطالع النةار ًلح الصةةةةةةةةةةةةةةعيةد 

 اار مةارس  األطراح المتحةار ةو في زمألت  23العةالمي  الصةةةةةةةةةةةةةةاير في 
أرزا  العالم إلح الكف ًم األًمال القتالألو. وكا  للندا  أ ةدا  واعةعو 

حركو مسةةةةةةةةةةةةةلحو وكألاناى  20يولو ًضةةةةةةةةةةةةةواى  وأك ر مم   180ابو  وأقرت  قر 
 خر  والعةديةد مم المنظمةاا اإلقلألمألةو  وقألةاياا يينألةو  ومنظمةاا غير 

منظمةةةةةةو مم منظمةةةةةةاا المجتمت المةةةةةةدني.   800حاومألةةةةةةو  وأك ر مم 
و وا ةةةةةةل مم لو األميم العام وم عوثوه الخا ةةةةةةو   ذل الجهوي مم أزل 

مةةو النوايةةا المعلنةةو إلح ًملألةةاا وقف التخلةة  ًلح المخر يم بخرض ترز
نألسةةةةةةا  أ ر ل  أ ةةةةةةدر األميم العام أيضةةةةةةاى   5ياام إلطالع النار. وفي  

  ندا ى ًالمألاى بعد أ  احظ أ  العنف ا ينحصةةةةةر في عةةةةةاحاا المعارك  
مال العنف ضةةةةد المرأة في كل ماا     يرك  ًلح ضةةةةرورة إنها  زمألت ًأ
بما في الل في المن ل. واقح الندا  اعةةةةةةةتق ااى حسةةةةةةةناى  بما في الل مم 

يولو ًضةةواى اعةةتجا و للندا  والت مو بديراذ منت العنف ضةةد  146ِقَبل  

https://www.un.org/en/coronavirus/financing-development
https://www.un.org/en/coronavirus/financing-development
https://www.un.org/en/coronavirus/financing-development
https://www.un.org/en/coronavirus/financing-development
https://peacekeeping.un.org/ar
https://peacekeeping.un.org/ar
https://peacekeeping.un.org/ar
https://peacekeeping.un.org/en/impact-of-covid-19-un-peacekeeping
https://www.unocha.org/covid19
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/UN-framework-for-the-immediate-socio-economic-response-to-COVID-19.pdf
https://www.unicef.org/ar/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.undp.org/content/undp/en/home/coronavirus.html
https://en.unesco.org/covid19
https://ar.wfp.org/emergencies/covid-19-pandemic?_ga=2.65362926.1790294644.1594912998-102655551.1594912998
https://ar.wfp.org/emergencies/covid-19-pandemic?_ga=2.65362926.1790294644.1594912998-102655551.1594912998
http://www.fao.org/2019-ncov/ar/
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.unenvironment.org/covid-19-updates
https://www.unodc.org/unodc/en/covid-19.html
https://www.unodc.org/unodc/en/covid-19.html
https://www.unfpa.org/covid19
https://unhabitat.org/un-habitat-covid-19-response-plan
https://unhabitat.org/un-habitat-covid-19-response-plan
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--ar/index.htm
https://www.unhcr.org/en-us/coronavirus-covid-19.html
https://www.iom.int/covid19
http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Coronavirus.aspx
https://www.itu.int/ar/Pages/covid-19.aspx
https://www.ifad.org/ar/covid19
https://www.ifad.org/ar/covid19
https://www.unido.org/unidos-comprehensive-response-covid-19
https://www.unwto.org/tourism-covid-19
https://www.unwto.org/tourism-covid-19
http://www.upu.int/en/activities/upu-action-on-network-disruptions-caused-by-covid-19/about-upu-action-on-network-disruptions-caused-by-covid-19.html
https://www.wipo.int/covid-19/en/
https://www.wipo.int/covid-19/en/
https://www.unaids.org/en/covid19
https://www.unaids.org/en/covid19
https://www.unaids.org/en/covid19
https://www.unaids.org/en/covid19
https://unitar.org/unitars-response-covid-19-pandemic
https://www.unrwa.org/ar/covid_19
https://www.iaea.org/covid-19
https://www.iaea.org/covid-19
https://www.icao.int/Security/COVID-19/Pages/default.aspx
https://www.albankaldawli.org/ar/who-we-are/news/coronavirus-covid19
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19
https://news.un.org/en/story/2020/03/1059972
https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/make-prevention-and-redress-violence-against-women-key-part
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   19-طنألو للتصةةةةةةةةةةةةةةدي لكوفيدالنسةةةةةةةةةةةةةةا  والتصةةةةةةةةةةةةةةدي ل  في ختتها الو 
 اعتجاع المجتمت المدني للندا .   كما

إلح زان  الجااحو  يشةةةةةهد   :بشةةةةة   المعلوماا المضةةةةةللو  “التحقق”حملو  
المألاى مم المعلوماا المضللو   حرع ًلح العلم  و عوي   –العالم و ا ى ًإ

مل ح يث اعةةةةةةةةتخالل  في الو ةةةةةةةةم بالعار  وتسةةةةةةةةونامي مم الكرا ألو  ًو
 ةةةةةخار السةةةةةم الذيم يقضةةةةةو  وقتاى أطول ف طول ًلح اةةةةة او اإلنترنو.  

لمتحةةةدة إلح  ةةةث الجةةةديةةةدة التي أطلقتهةةةا األمم ا “التحقق”وترمي م ةةةايرة 
محتوى واضةل ومقنت وماافحو األكااي  بالنصةاال والحلول القاامو ًلح 
الحقااق. وتوفر الشةةةةةة او اإلًالمألو لمنظمو الصةةةةةةحو العالمألو ًم الو ا  

 EPI-WIN    مصةةةةةةةةةةةةاير وتحدي اا منتظمو تسةةةةةةةةةةةةتهدح كالى مم ًموم
ًايو الصةةةةةةةةةحألو  والسةةةةةةةةةفر والسةةةةةةةةةألاحو  واألًمال  الجمهور وقتاًاا الر 

و.  والخذا   وال رًا
  

 تمويل جهود التصدي
إضةةةةةةةةةةةافو إلح الندا اا التي تصةةةةةةةةةةةدرها كل وكالو مم وكااا  

األمم المتحدة  توزد ثالث خت  كبرى للتصةةةةةةةةدي محدية التكالألك ًلح 
 ةةةعيد المنظومو مصةةةحو و  ندا اا نسةةةتراةةةد  ها فألما نقوم ب  كمنظمو 

 يًماى للناس ًلح أرض الواقت:

لمعالجو ااحتألازاا الصةةةةةةةحألو  الختو ااعةةةةةةةتراتألجألو للت ه  والتصةةةةةةةدي
واةةةةةةةةةركااها  الفور و. وقد  ةةةةةةةةةدرا الختو ًم منظمو الصةةةةةةةةةحو العالمألو

و جري تمو لها مم خالل المي انألاا الحاومألو  و ةةةةندوع األمم المتحدة 
التابت   و ةةةةةةةةةةةندوع ااعةةةةةةةةةةةتجابو التضةةةةةةةةةةةامنألوالمرك ي لموازهو التوارئ  

لمنظمو الصةةةةةةةةةةةحو العالمألو  المفتو  للشةةةةةةةةةةةركاا واألفراي. وتختي الختو 
  لكنها ا تشةمل ما تحتاز  2020تصةدي منظمو الصةحو العالمألو لعام 
 الحاوماا في ضو  ختتها الوطنألو.

 
  ةلةيةو  يوار حةتةح كةةةةةةةانةو  األول  1,74 اـلـموارد اـلال:مـــــة: <

 2020ييسمبر 

مـعـــــ  حـتـ  ا ن < مةةلةةيةةو  يوار  1,022 :الـمـوارد الـتـي جـح
 ح  را  يونأل  24الل التعهداا المعلنو حتح  في بما

 
للتخفألك مم  ثار الجااحو في أك ر  اإلنسةةةةانألو العالمألو  ااعةةةةتجابوختو  

 لةةداى بةةالغ الضةةةةةةةةةةةةةةعف  و جري تحةةديةةث الختةةو بةةانتظةةام. و تولح   63مم 
اةةر ااى  60تنسةةيق الختو مات  تنسةةيق الشةةسو  اإلنسةةانألو مت أك ر مم 

 رنةامك  في إطةار اللجنةو الةداامةو المشةةةةةةةةةةةةةةتركةو  يم الوكةااا  بمةا في الةل 
ةةةو و األغةةةذيةةةو العةةةالمي  منظمةةةو و لبمم المتحةةةدة منظمةةةو األغةةةذيةةةو وال رًا

والمنظمو الدولألو للهجرة و رنامك األمم المتحدة اإلنمااي   الصحو العالمألو
و ةةةةةندوع األمم المتحدة للسةةةةةاا  وموال األمم المتحدة ومفوضةةةةةألو األمم 
المتحدة لشةةةةةةةةةةةسو  الالز يم واليونألسةةةةةةةةةةةف  وُتكمل الختو ندا اا الحركو 

 ظماا غير الحاومألو.الدولألو للصلي  األحمر والهالل األحمر والمن 
 
  الييم يوار 7,32 الموارد الال:مة: <

معـــــ  حت  ا ن: < حتح   ليو  يوار 1,44 الموارد التي جح
 ح  را  يونأل  24

 
للتصةةدي   والتعافي مم  ثاره 19- ةةندوع األمم المتحدة للتصةةدي لكوفيد

ااقتصةةةايي في البلدا  المتوعةةةتو  - والتعافي ًلح الصةةةعيد اازتماًي
و  الدخل والبلدا  المنخفضو الدخل. وفي حيم أ  نس و كبيرة مم مجمًو

التنمألو المسةةةةةةةةةةةتدامو القاامو التابعو لبمم المتحدة التي تبلغ قألمتها   رامك 
ًةاية تحةديةد الخرض منهةا بةاتجةاه ااحتألةازةاا  17,8  ليو  يوار يجري إ

  فةةد  الحةةازةةو تقوم إلح أموال إضةةةةةةةةةةةةةةةافألةةو. و ةةدًم  19-المتعلقةةو باوفيةةد
الصةندوع التنفيذ السةر ت إلطار األمم المتحدة ألهداح التنمألو المسةتدامو 

ااقتصةةةةةةةةةايي  - ًلح الصةةةةةةةةةعيد القتري مم أزل التصةةةةةةةةةدي اازتماًي
  بعد 2020. وقد أنشةةةل الصةةةندوع في نألسةةةا  أ ر ل 19-الفوري لكوفيد

 ندا  األميم العام مم أزل التضامم العالمي.

  ليو  يوار للشهور التسعو األولح 1 الموارد الال:مة: <

 زرى ت مينهامليو  يوار  49 الموارد التي جحمع  حت  ا ن: <
  

 استدامة جهود التصدي
ا ي ال العةةةالم في المرحلةةةو الحةةةاية للجةةةااحةةةو  وهنةةةاك موزةةاا  

ثانألو تحدث بالفعل في بعض األماكم. وعةةةةةةتقوم الحازو خالل الشةةةةةةهور 
والسةةةةةةةةةنواا المقبلو إلح نتاع واعةةةةةةةةةت مم التدا ير الصةةةةةةةةةحألو وغيرها مم 

و  ومسةتو اا غير الجهوي. و تتل  هذا التحدي إراية عةألاعةألو غير ًايي 
مسةةةةةةةةةةةبوقو مم التمو ل  وتضةةةةةةةةةةةامنا ً  نظيره ياخل البلدا  وفألما  ينها.  
وعةةتوا ةةل األمم المتحدة التشةةاور مت الدول األًضةةا  وزمألت أ ةةحاع 
المصةةةةةةلحو للنظر في أفضةةةةةةل السةةةةةةبل للحفاة ًلح هذا الجهد في األزل 
التو ل  بما في الل الترتي اا السةةةةةةةةألاعةةةةةةةةألو والمسعةةةةةةةةسةةةةةةةةألو التي قد تقوم 

 الحازو إليها مم أزل هذا المسعح المتعدي األطراح الهاال والمركَّ .
  

https://shareverified.com/en
https://www.who.int/ar/home
https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/donate
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitarian-Response-Plan-COVID-19.pdf
https://fts.unocha.org/appeals/952/summary
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/COV00
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أيار مايو   و رنامك    28ح  را  يونأل   مم منظمو الصةةةةةحو العالمألو  وخلألو عةةةةةلسةةةةةلو اإلمداي المشةةةةةتركو  يم الوكااا  واليونألسةةةةةف  حتح  –تقار ر الحالو  أيار مايو   :المصدر 
  األغذيو العالمي  ومات  األمم المتحدة لتنسيق الشسو  اإلنسانألو  ومات  األمم المتحدة للتنسيق اإلنمااي  وغيرها.

 حقائق عن الدعم الذي تقدمه أسرة األمم المتحدة عل  أرض الوا ع 
 حت  أوائل حزيران/يونيه

 التناليق الطلي
 بلدا   134

تنسق مت منظمو الصحو العالمألو بش   
لجااحو  استراتيجية التأهب والتصدي

 19-كوفيد

 التناليق الطلي
 بلدان 108أكثر من 

دم لها الدًم في  ألاغو  الخطط قُ
لو  الصحية الوطنية  احتياجاتوعجا

مالألو ًلح  وابو اركا  منظمو الصحو 
 العالمألو

 التناليق الطلي
 بلدا   82

وتنسق الشحناا  اردطلبات الموتتقاعم 
ًم طر ق  وابو اركا  منظمو الصحو 

 العالمألو

 الدعم الطلي
 بلدا   36

لمنظمو الصحو  دراسات الوحداتتنفذ 
العالمألو بش   يينامألاا انتقال العدوى  

وحدة المرض  ومستوى الشيوت  
 تعت م إزرا  الدراعو ابلد   75 و

 الدعم الطلي
 خليرا   60

 من الخلراا الصحيين رفيعي التخصص
يساًدو  السلتاا الوطنألو بش   

التحدياا المعقدة التي تواز  ااعتجابو 
 التبألو

 الدعم الطلي
 فريق 100أكثر من 

 من األفر ة الطلية لحاالت الطوارئ 
أُرعلو لدًم الشركا  الوطنييم بالمشورة 

 التبألو التقنألو

 الدعم الطلي
 بلدا   16

المو ح ب  مم  المنهاج الالريري تنفذ 
 بلدا آخر 26و لصحو العالمألو منظمو ا

 ينوي البد  في التنفيذ

 الدعم الطلي
 بلدا   20

المو ح ب  مم  الرصد اونذاري تنفذ 
 19-منظمو الصحو العالمألو بش   كوفيد

 الدعم المجتمعي
 540 000أكثر من 

 مجال الرعاية الصحية العاملين فيمم 
في المرافق الصحألو والمجتمعاا المحلألو 

 تزويدهم بمعدات الو اية الشخصيةزرى 

 الدعم المجتمعي
 مليون  1,9

الصحة مم العامليم في مجالي 
تلقوا التدر   ًلح  والمجتمعات المحلية

الكشف ًم الحااا وإحالتها وإيارتها 
 بشال مناع  ًلح أرض الواقت

 الدعم المجتمعي
 ماليين 3

مينالمم   90التحقوا ب ك ر مم  متعل ِّ
لمنظمة الصحة  دورة دراسية مفتوحة

 19-العالمية بشأن كوفيد

 الدعم المجتمعي
 بليون  2,44
 ًم الوقايو مم وصلتهم رسائل

وًم الخدماا الصحألو  19-كوفيد
 المتاحو

 سلاللة اومداد الطلية
 متر مكعب 69 000أكثر من 

في احنو  اومدادات الطليةمجموت 
حتح  أسابيع 6خالل تظر و ولها من

اهر تموق يولأل   تساوي  حمولو أك ر 
 طاارة 100مم 

 سلاللة اومداد الطلية
 مراكز جوية 8

نش و حول العالم وأك ر مم  أُ
أُرعل زوا إلح أك ر مم  شحنة 280
 بحلول أواال ح  را  يونأل  بلدان 110

 سلاللة اومداد الطلية
 ماليين 10

اختبارات التشخيص ومجموعات مم 
زمعها زرى بالفعل اراؤها  أدوات

واحنها  مت وزوي مالييم أخرى في 
 أعا ألت 6مهلو انتظار مم 

 سلاللة اومداد الطلية
 مليون  250أكثر من 

زرى  الو اية الشخصية ند مم معداا 
أو مم الم مت احنها بحلول  شحنها

 أواال ح  را  يونأل 

 التصدي لأل:مة
 يون مل 45

ومقدمي الرًايو  من األطفال وا باا
بخدمات الصحة العقلية والدعم قويوا 

 النفالي االجتماعي

 التصدي لأل:مة
 مليون  155

م  يوا بالمساًدة في التعلُّ عن بعد طفل ُقوِا
م المنزلي  أو التعلُّ

 التصدي لأل:مة
 بلدا   64

اعُتهدفو بسرًو بمساًداا التوارئ 
إطار اوعالم ااا األولو و بمساًدة 

 19-المتعلق باوفيد بالمخاطر

 التصدي لأل:مة
 شريكا   60أكثر من 

مم مختلف المنظماا الدولألو وغير 
الحاومألو زرى الجمت  ينهم في ختو 

 ااعتجابو اإلنسانألو

 التصدي لأل:مة
 ماليين 3

ويوا بقناة  منو ُق  من األطفال والكبار
ومألسورة لإل الغ ًم ااعتخالل 

 واانتهاك الجنسييم

 التصدي لأل:مة
 مليون  12

من المالاعدات تستفيد أعرة معألشألو 
اإلضافألو المقدمو مم  االجتماةية

 الحاوماا  دًم مم أعرة األمم المتحدة

 التصدي لأل:مة
 مليون  14
تتلقح  19-مت ثرة باوفيد أسرة م يشية

هيئة منح نقدية اإلنسانألو ًلح  المساًدة
مم أزل تلبألو  متعددة القطاعات

 ااحتألازاا األعاعألو

 التصدي لأل:مة
 مليون  28

زرى الو ول إليهم بدمداياا  شخص
بالصرف الصحي المتعلقو  المياه واللوا:م

ااا األهمألو ال الخو  والنظافة الصحية
و الخدماا الرامألو إلح المساًدة في 

 احتوا  انتشار الفيروس

 االحتياجات من التمويل
 %5تمويل 

 اال تصادي-اوطار االجتماعيمم 
الخاص باألمم المتحدة  الذي يتتل  
 ليو  يوار للشهور التسعو األولح مم 

 زهوي التصدي للجااحو

 التمويلاالحتياجات من 
 %20تمويل 

  من خطة االستجابة اونالانية العالمية
 الييم يوار لالعتجابو  7التي تتتل  

لالحتألازاا اإلنسانألو ًلح الصعيد 
 العالمي

 االحتياجات من التمويل
 %59تمويل 

من خطة منظمة الصحة العالمية 
للت ه  والتصدي  التي  االستراتيجية

عتجابو  ليو  يوار لدًم اا 1,7تتتل  
 الصحألو األعاعألو

 التصدي لأل:مة
 رحلة جوية 100

زرى إتمامها بحلول أواال ح  را  يونأل  
لمالاعدة المالعفين مما يصل إل  

ًلح الو ول إلح  منظمة 260
 المحتازو المناطق
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 من منظور شامل 19-األمم المتحدة تتصدى لجائحة كوفيد
 

 

 

 

 

بعد مرور خمسةةو وعةة عيم ًاماى ًلح الحرع العالمألو األخيرة   
يجد العالم نفسة  مرة أخرى في معركو ًالمألو. وتقف اإلنسةانألو كلها هذه 

  19- كوفيدا المرة في نفس الجان . والسب  ورا  مرض فيروس كورون 
هو فيروس كورونا ماتشةةةةف حدي اى  خصةةةةااصةةةة  لألسةةةةو معروفو بالكامل 

ح  را  يونأل   و ةةةةةةةةةةةةةلو الجااحو إلح كل  لد  24بعد. واليوم ونحم في  
مالييم.  9 إ ةةةةةةابواةةةةةةخ  مت  470  000وحصةةةةةةدا أروا  أك ر مم 

 4  300حالو زديدة و لقح أك ر مم   126 000وفي كل يوم تت كد نحو 
 اخ  حتفهم.

والجااحو أكبر مم مجري أقمو  ةةةةةةةحألو  إنها في زوهرها أقمو  
إنسةةةةةةانألو. وما مم أحد غير مت ثر  ها. ولم يسةةةةةةلم منها أي فري أو قتات 

انو بعض أاةةةةةةةةةةةد أو مجتمت.  ولم يسةةةةةةةةةةةلم اقتصةةةةةةةةةةةاي واحد مم األاى. ًو
المجتمعاا ضةعفاى مم  ثار غير متناعة و. وعةألاو  لتر قو تصةدينا لهذه 

ًواق   –التي تواز  فيها اإلنسةةةةةةةةةةةانألو كلها نفس التهديد الملل  –األقمو 
بالنسةةةةةةةة و لنا ولبزألال المقبلو. وعةةةةةةةةيتتل  الخروذ مم هذه األقمو اتا ات  

مجتمت ب كملها والحاوماا  رمتها والعالم قاط و  نهك  نهك تشةةةةارك فأل  ال
مبني ًلح قألم الوحةدة والتعةاطف. والتضةةةةةةةةةةةةةةامم العةالمي في التصةةةةةةةةةةةةةةدي 
للجااحو لألس ضةةةةةةةةرورة أخالقألو فحسةةةةةةةة    ل هو حازو واقعألو في ًالم 

 متراب   حيث ا نجاة ألحد إا  نجاة الجمألت.
  

 األمم المتحدة تعمل عل  ثالثة محاور  
تمدا األمم المتحدة نهجا في التصةةةةةةةدي   منذ  دايو الجااحو  ًا
 .ثالث نقاطيقوم ًلح 

عو النتاع ومنسةةقو واةةاملو   توزأل  واعةة  اسـتجابة صـحيةأواى   – 1
ااعةةةةةةةةةةةةةتراتألجألو للت ه  والختو   منظمو الصةةةةةةةةةةةةةحو العالمألومم 

ي ًلح التضةةةةةةةةامم مت البلدا  النامألو وإيال  والتصةةةةةةةةدي   ُتشةةةةةةةةدِا
لح  المخاطر. ًنايو خا ةةةةةةةةةةةةو لباةةةةةةةةةةةةخاص الذيم يوازهو  ًأ

وإماانألو الحصول ًلح الخدماا الصحألو للجمألت منفعو ًامو 
ًالمألو حاعةمو  والسةألترة ًلح الجااحو اةرط مسةبق ضةروري 
للتعةةةةةافي العةةةةةالمي. ونحتةةةةةاذ في نهةةةةةايةةةةةو المتةةةةةاح إلح لقةةةةةا  

الذ لكوفيد لح نحو متا   19-وتشةةخأل  ًو  تكلفو مألسةةورة ًو
يشال  - وفيدللجمألت في كل ماا . ولبلوغ ًالم ا ي قح فأل  ك

تهديدا لإلنسةةانألو ين خي  ذل أضةةخم زهد في التار   في مجال 
الصةةةةةحو العامو. ولهذا الخرض  يج  تجمألت البألاناا والمواري  

 وتنحألو السألاعو زان اى.

ــلل ثانألاى  يج   ذل زهد واعةةةةةةةةةةةةةت النتاع   – 2 ونقاذ األرواح وســــــ
ــانـية والحقواـية واالجتـماةـية ومعةالجةو األبعةاي  ال يج اونالـــــــ

ــادـيةو  المةدمرة النةازمةو ًم األقمةو  مت التركي  ًلح   اال تصـــــــ
تقديم المسةةةةاًدة اإلنسةةةةانألو الم ااةةةةرة  وتوعةةةةألت نتاع الخدماا 
لتصةةةةةةةةل إلح أاةةةةةةةةد الف اا ضةةةةةةةةعفا والحفاة ًلح قدرة األعةةةةةةةةر 
مل  لح مال ة مشةةةةةةةةار ت األًمال ًو المعألشةةةةةةةةألو ًلح العأل  ًو

  عةةةةةةالعةةةةةةل اإلمداي وقوة المسعةةةةةةسةةةةةةاا  وتقديم الخدماا العامو
وإبقا  حقوع اإلنسةةا  في الصةةدارة. و ج  أ  ت خذ السةةألاعةاا 

واألقل قدرة ًلح الصةةةةةةةةموي.   األكثر تأثرا  في الحسةةةةةةةة ا  الف اا 
لح الصةةةةةةةةةعيد الوطني  يسةةةةةةةةةتل م الل اتخاا تدا ير مارعةةةةةةةةةو  ًو
لمعةةالجةةو احتألةةازةةاا وحقوع النسةةةةةةةةةةةةةةةا  والمسةةةةةةةةةةةةةةنيم واألطفةةال 

ف اا وأ ةةةةةةةةحاع األزور ال هيدة واألاةةةةةةةةخاص اوي اإلًاقو وال
لح الصةةةةةةةةعيد الدولي  يتتل  الل ح مو تحفي   الضةةةةةةةةعألفو. ًو

في المةااةو مم النةاتك المحلي  10تصةةةةةةةةةةةةةةل إلح مةا ا يقةل ًم 
اإلزمةالي العةالمي  فضةةةةةةةةةةةةةةالى ًم الدًم الهةاال للبلةدا  النةامألةو  

اية  ألالو الديو  ًلح نتاع واعت  تجميد الديو  ًلح هي و  وًإ
 وتقديم الم  د مم الدًم مم خالل المسعساا المالألو الدولألو. 

  ًلح نحو تعيد البنا  بشةةةةةةةةةةةةةال أفضةةةةةةةةةةةةةلثال اى  ًملألو للتعافي  – 3
يفضةةةي إلح اقتصةةةاياا ومجتمعاا أك ر مسةةةاواة واةةةموا وقدرة 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/donate
https://covid19.who.int/
https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/all-hands-deck-fight-once-lifetime-pandemic
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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ًلح الصةةةةةةموي وااعةةةةةةتدامو  وإلح نظام يولي قاير ًلح توفير 
بشةةةةةةةةةةةةةة   المنةافت العةامةو العةالمألةو الحةاعةةةةةةةةةةةةةةمةو  الحمةايةو واإلنجةاق

ل التعافي .األهمألو كل فر ةةةةةةةو لموازهو أقمو المناا  و  وُ شةةةةةةةاِا
لحمةةةايةةةو اازتمةةةاعألةةةو. االالمسةةةةةةةةةةةةةةةةةاواة وال خراا في نظم أنوات 

وضةةةةاى ًم العوية إلح النظم والنهك غير القا لو لالعةةةةتدامو   ًو
و والهألةاكةل األعةةةةةةةةةةةةةةاعةةةةةةةةةةةةةةأل نحتةاذ إلح اانتقةال للتةاقةو المتجةدية  

والشةةةةةمول اازتماًي  والنظم الخذااألو المسةةةةةتدامو   الخضةةةةةرا    
والمسةةةةةةاواة  يم الجنسةةةةةةيم  وتقو و اةةةةةة ااا األما  اازتماًي  

والت ه  األفضةل لحااا التوارئ   والتختألو الصةحألو الشةاملو 
لح الصةةةةةةةةةةةةةعيد  الصةةةةةةةةةةةةةحألو والمخاطر المتعدية المصةةةةةةةةةةةةةاير. ًو

صةةةةةةةةةةةةةةممو العةالمي  نحتةاذ إلح وضةةةةةةةةةةةةةةت  نألةو للتعةاو  الةدولي م
 يالام مشاكل وتحدياا القر  الحايي والعشر م. بما
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 جهود التصدي في مجال الصحة - أوال
 

 

 

 

 

 الاليطرة عل  الجائحة، واحتواا الفيروس

السةةألترة يتم ل الهدح األول في قمت انتقال الفيروس مم أزل   
يعانو    19-. فمعظم األاةةةةخاص المصةةةةا يم بمرض كوفيدًلح الجااحو

مم حالو مرضةةةةةةةةةةألو تنفسةةةةةةةةةةألو خفألفو إلح متوعةةةةةةةةةةتو الحدة و تعافو  يو  
زو إلح ًالذ خاص. ولكم بعض الناس أك ر ًرضةةةةةةو أل  تتتور الحا

الحالو لديهم إلح حالو مرضةألو ختيرة  وا عةألما ك ار السةم واألاةخاص 
الةةذيم يعةةانو  مم حةةااا  ةةةةةةةةةةةةةةحألةةو كةةامنةةو. وإلح أ  تتوفر لقةةاحةةاا أو 

  فد  ااعتجابو الفعالو الوحيدة  وفقاى 19-ًالزاا محدية لمرض كوفيد
لمنظمةو الصةةةةةةةةةةةةةةحةو العةالمألةو  هي ات ةات نهك اةةةةةةةةةةةةةةامل للم ةايئ التوزيهألةو  

ًةايتهةا  وتعقة  كةل  للكشةةةةةةةةةةةةةةف الفعلي ًم كةل حةالةو واخت ةارهةا ًو لهةا ور
مخالتي الحالو ووضةةةةةةعهم في الحجر الصةةةةةةحي. وعةةةةةةيتتل  الل اتخاا 
المةا قةاامةا ًلح الحقةااق والعلوم    ًةد البةدني  وعةةةةةةةةةةةةةةيتتلة  ًإ تةدا ير للت ةا

ايو الصةةةةةةةةحألو  ويًم   وتوعةةةةةةةةألت نتاع ااخت اراا  وق اية قدرة مرافق الًر
ايو الصحألو  وضما  اللواقم الكافألو.  العامليم في مجال الًر

ولإلبتةةا  مم انتقةةال العةةدوى  نفةةذا البلةةدا  ًةةديا مم تةةدا ير   
الصةةةةةةةةةحو العامو  بما في الل فرض قيوي ًلح التنقل والتجمعاا العامو 

أو تعديلها    والنشةاط ااقتصةايي. ومت نظر البلدا  في رفت هذه التدا ير
ت ارها عةةةةةةتو معايير مم أزل التقليل إلح  فدنها تحتاذ إلح أ  ت خذ في ًا

  السةةةةألترة 1  أينح حد مم ختر ًوية انتشةةةةار المرض  وهي كما يلي:
ــاف كل حالة    قدرة النظم الصةةةةةةحألو ًلح2ًلح انتقال المرض    اكتشــ

طر   تقليةةل مخةةا3    وتت ت كةةل المخةةالتيم واختبـارهـا وعزلهـا وعالجهـا
التفشةةةةةةةةةةةةةةي إلح أينح حةد في األمةاكم التي  هةا تعرض للختر  مم قبيةل 

ايو المسةةةةةةةةنيم والمرافق الصةةةةةةةةحألو      وضةةةةةةةةت تدا ير وقااألو مم 4يور ًر
زةةانةة  المةةدارس وأمةةاكم العمةةل وغيرهةةا مم األمةةاكم األعةةةةةةةةةةةةةةةةاعةةةةةةةةةةةةةةألةةو  

إماةةةانألةةةو التعةةةامةةل مت مخةةةاطر قةةدوم حةةااا زةةديةةدة مم الخةةةارذ     5 
محلألو بشةةةةةةةةةةال كامل  وإاةةةةةةةةةةراكها وتماينها مم ت قألك المجتمعاا ال  6 

حمايو  ولكل شـــــــــخص دور فيالعأل  في ظل وضةةةةةةةةةةةةةت طبألعي زديد. 
 األروا  ووقف انتشار الفيروس.

و مام ل عض البلةةةةةدا  أ  تحقق هةةةةةذه الشةةةةةةةةةةةةةةروط بمواريهةةةةةا  
الخا ةةةةةةو  ولكم البلدا  النامألو تحتاذ إلح الدًم. وقد حشةةةةةةدا منظومو 

لمسةةةةةةةةةةةةةةةةاًةةةدة الحاومةةةاا والشةةةةةةةةةةةةةةركةةةا  األمم المتحةةةدة زهويهةةةا بةةةالكةةةامةةةل 
 والمجتمعاا المحلألو  بسبل مم  ينها ما يلي:

حشةةةةةةةدا األمم المتحدة قدراتها الواعةةةةةةةعو   :تقديم اللوا:م الطلية •
في مجال المشةتر اا واللوزسةتألاا واة او عةالعةل اإلمداي  وا 
عةةةةةةةألما قدراا منظمو الصةةةةةةةحو العالمألو في مجال المشةةةةةةةتر اا 

عالمي في مجال تو ةيل اإلمداياا  وقدراا  رنامك األغذيو ال
ووضةةةعو هذه القدراا تحو تصةةةرح البلدا  النامألو. و سةةةتت ت  
الل العمل مم خالل فرقو ًمل مارعةةةةةةةةةةو لسةةةةةةةةةةلسةةةةةةةةةةلو اإلمداي 

  وكذلل مت الشةةركا   لألس فق  19-يتعلق بجااحو كوفيد فألما
ًم طر ق اةةةةةةةةةةةرا  اللواقم  ل أيضةةةةةةةةةةةا ًم طر ق يًم ًملألاا 

اك  لنقةةةةل الجوي وفي إطةةةةار الشةةةةةةةةةةةةةةحم مم خالل ثمةةةةانألةةةةو مر 
التي تسةةةةةةةةةةةةيرها األمم المتحدة.  “الرحالا الجو و التضةةةةةةةةةةةةامنألو”

زرى تسةلألم معداا الوقايو الشةخصةألو  ولواقم  -  اللوا:م الطلية
ااخت ةةار والتشةةةةةةةةةةةةةةخأل   والمعةةداا التبألةةو الحيو ةةو مم قبيةةل 

 لداى. وقد تم  130إلح أك ر مم  -أزه ة التنفس اا ةةتناًي 
مم معةةداا الوقةةايةةو  مليو   ةةةةةةةةةةةةةةنف 250أك ر مم اةةةةةةةةةةةةةةحم 

الشةةةةةةخصةةةةةةألو وحدها أو هي في طور الشةةةةةةحم مم زان  فر ق 
ألف متر ماعة  مم  70حوالي  وزةد و  عةةةةةةةةةةةةةةلسةةةةةةةةةةةةةةلةو اإلمةداي.

أعةا ألت  وهو  6ظار فيها في قاامو للشةحم مدة اانت   اإلمداياا
طاارة. وعةةةةةةةةةةةوح ُتوز  حمولو  100ما يعايل حمولو أك ر مم 

طةةاارة أخرى إلح أك ر البلةةدا  احتألةةازةةا إلح اإلمةةداياا   100
 قبل نهايو تموق يولأل .

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://news.un.org/en/story/2020/04/1061662
https://www.who.int/publications/m/item/weekly-update-on-covid-19---12-june-2020
https://www.who.int/publications/m/item/weekly-situational-update-5---12-june-2020
https://www.who.int/publications/m/item/weekly-situational-update-5---12-june-2020
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ًلح الصةةةةةةةعيد   دعم االســــتجابة الصــــحية في خط المواجهة: •
م القتري  تقةةةدم األمم المتحةةةدة اللواقم التبألةةةو  وت وي األمةةةاك

 تجهي اا غسةةةةةةةةةةةةةةةةل اليةةةديم  وتةةةدرع الموظفيم التبييم  وفي 
بعض الحةةةةااا تةةةةدفت مرت ةةةةاتهم  وتقوم  بنةةةةا  أمةةةةاكم الحجر 
الصةةةةةةةةةةةحي ونقاط التفتأل  التبي  وتدًم الجهوي المحلألو لتت ت  
المخةةالتيم  م ال ًم طر ق توفير الةةدرازةةاا النةةار ةةو والوقوي  

م طر ق ر ةةد حركو الف اا السةةاانألو التي تتسةةم  بالضةةعف ًو
  مالييم ًدة للتشخأل   10مم   وز  خاص . وتم ارا  أك ر  

. وقةةةد تم نشةةةةةةةةةةةةةةر أك ر مم مالييم أخرى قيةةةد اإلًةةةدايوهنةةةاك 
فر ق طبي للتوارئ لةدًم الجهوي الوطنألةو  وتم اةةةةةةةةةةةةةةرا   100

ًشةةةةةةةرة مالييم ًدة للتشةةةةةةةخأل . وتعمل األمم المتحدة أيضةةةةةةةا 
ًلح تع    قدراا الفح  في المختبراا  و نا  مسةةةةةتشةةةةةفألاا 

مرك ة  ويًم السةةةةةةةةةةةةةةلتةةةةاا بمرافق م وية  وحةةةةداا العنةةةةايةةةةو ال
الوطنألةو والمحلألةو في  ةث رعةةةةةةةةةةةةةةااةل ومعلومةاا ًم الصةةةةةةةةةةةةةةحو 
العةةةامةةةو للمجتمعةةةاا المحلألةةةو. وفي إطةةةار الةةةل  يجةةة  تجهي  
ةايةو الصةةةةةةةةةةةةةةحألةو والعةامليم في  وحمةايةو العةامليم في مجةال الًر

وتةةدًم األمم المتحةةدة الجهوي الرامألةةو إلح الختوط األمةةامألةةو. 
أ  ياو  لةةةةدى هسا  مةةةةا يافي مم معةةةةداا الوقةةةةايةةةةو  كفةةةةالةةةةو

 الشخصألو والمواري التي يحتازو  إليها للقألام بعملهم.

ما تتخذه مم فأل  البلدا  لمسةةةةةةاًدةتقديم الدعم التقني والتوجيه  •
الختو دي في مجال الصةةةةةةةةةةةحو. و شةةةةةةةةةةةمل الل تدا ير التصةةةةةةةةةةة 

  التي تختي تدا ير الصةةةةةةحو ااعةةةةةةتراتألجألو للت ه  والتصةةةةةةدي
ةةةةايةةةةو  العةةةةامةةةةو الالقمةةةةو إلبتةةةةا  أو وقف انتقةةةةال الفيروس  وًر

لةةةدا  المتةةة ثرة بةةةالجةةةااحةةةو المصةةةةةةةةةةةةةةةةا يم بةةةالمرض في زمألت الب 
المعرضةةةةو للختر  وضةةةةما  اعةةةةتمرار و الخدماا الصةةةةحألو  أو

والخدماا األعاعألو. وتحدي الختو تدا ير الصحو العامو التي 
يقف المجتمت الدولي ًلح أ  و ااعتعداي لتقديمها لدًم زمألت 

والتصةةةةةةةدي لها  مت  19-البلدا  في ااعةةةةةةةتعداي لجااحو كوفيد
اة ما تعلمناه  حتح او  ًم الفيروس وترزمو تلل المعرفو مرًا

إلح إزرا اا اعةةةتراتألجألو يمام أ  توز  زهوي زمألت الشةةةركا  
 خت  تنفيذيو وطنألو وإقلألمألوالوطنييم والدولييم ًند وضةةةةةةةةةةةةةت  

خبيرا ًلح يرزو   60سةةةةةألاقاتها. وقد تم إيفاي أك ر مم مالامو ل
ًالألو مم التخصةةةةة  إلعةةةةةدا  المشةةةةةورة إلح النظرا  الوطنييم 

 بش   ماافحو الجااحو.

ــر المعلومات الموثوق بها • ــل الفعال ونشــ أيى   :تعزيز التواصــ
نشةةةةةةةةةةر المعلوماا الخاط و والمضةةةةةةةةةةللو إلح تعقيد ااعةةةةةةةةةةتجابو 

هي م ايرة لبمم المتحدة تهدح   “Verified”  الصحألو. وم ايرة
-إلح ماافحو المعلوماا المضةةةةةةةةةةةللو فألما يتعلق بجااحو كوفيد

مم خالل ق ةةةاية حجم المعلومةةةاا الموثوع  هةةةا والةةةدقألقةةةو  19
وتوعةةةةةةةةةةةةألت نتاع انتشةةةةةةةةةةةةارها. وتنتك الم ايرة نشةةةةةةةةةةةةرة يومألو مم 

مشةةةةةةةةةةةةةةةاركتة  مت الخير حول ثالثةو المحتوى المقنت الةذي يمام 
 -مم أزل إنقاا األروا   والتضةةةةامم  -مواضةةةةألت  هي: العلم 

مم أزل  -مم أزل تع    التعاو  المحلي والعالمي  والحلول  
الةةةدًوة إلح يًم السةةةةةةةةةةةةةةاةةةا  المتضةةةةةةةةةةةةةةرر م. وتةةةدًو الم ةةةايرة 

يم ”األاةةخاص في زمألت أنحا  العالم إلح أ  يصةة حوا  متتًو
المييم المحتوى القاام ًلح العلم والذي تتحقق وأ  ينشةةةروا  “ًإ

منةةة  األمم المتحةةةدة للحفةةةاة ًلح عةةةةةةةةةةةةةةالمةةةو وتراب  أعةةةةةةةةةةةةةةرهم 
ومجتمعاتهم المحلألو. وتوفر اةةةةةة او معلوماا منظمو الصةةةةةةحو 

  مواري وتحةةدي ةةاا منتظمةةو EPI-WINالعةةالمألةةو ًم األو  ةةو  
لح ًةةةامةةةو الجمهور  وكةةةذلةةةل معلومةةةاا مصةةةةةةةةةةةةةةممةةةو موزهةةةو إ

ايو الصةةةةةةةحألو واألعةةةةةةةفار والسةةةةةةةألاحو  خصةةةةةةةألصةةةةةةةاى لقتاًاا الًر
ةو. كمةا تهةدح إلح يحض  واألًمةال التجةار ةو واألغةذيةو وال رًا
لح  الخرافاا التي تظهر ًلح وعةاال التوا ةل اازتماًي. ًو
الصةةةةةةةةةعيد القتري  تدًم األمم المتحدة زهوي ااتصةةةةةةةةةال التي 

مةةاا في وعةةةةةةةةةةةةةةةاا  اإلًالم التقليةةديةةو ووعةةةةةةةةةةةةةةةااةل تبةةذلهةةا الحاو 
التوا ةةةةةةةةةةةةةةل اازتمةاًي  بسةةةةةةةةةةةةةةبةل مم  ينهةا ترزمةو المعلومةاا 
والتوزيهاا الصةةةةةةةةةةةحألو إلح لخاا يمام لمجتمعاا الشةةةةةةةةةةةعوع 
األ ةةةةةةةةةةةةةةلألةو واألقلألةاا والمهةازر م والالز يم فهمهةا   ةل وحتح 

الةةةةذيم لةةةةديهم الك ير مم  العمةةةةل مت الموعةةةةةةةةةةةةةةألقييممم خالل 
المتةةةابعيم  ًلح عةةةةةةةةةةةةةةبيةةةل الم ةةةال في غرع أفر قألةةةا . وقةةةد تم 

 رعةةةةةةةةاال بشةةةةةةةة   زااحو   اةةةةةةةةخ  ليو   2,44الو ةةةةةةةةول إلح 
مت  مم مراك  األمم المتحةةدة لإلًالم 59. وتعمةةل 19-كوفيةةد

دني ووعةاا  اإلًالم المحلألو المسعةسةاا الوطنألو والمجتمت الم
. 19-لتع    رعةةةةةةةةةةةاال األمم المتحدة فألما يتعلق بجااحو كوفيد

يورة تدر بألو بشةةةةةةةةةةةةةة   الكشةةةةةةةةةةةةةةف ًم  90وقد أتألحو أك ر مم 
الزها  نحو   لخو. 30الفيروس وإيارة حاات  ًو

  

https://www.who.int/who-documents-detail-redirect/weekly-update-on-covid-19---12-june-2020
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-plans-and-operations
ttps://www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_Global_COVID19_Situation_Report_No_6__15_28_May_2020.pdf
ttps://www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_Global_COVID19_Situation_Report_No_6__15_28_May_2020.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-and-plans
http://www.shareverified.com/
https://www.who.int/teams/risk-communication
https://www.un.org/en/coronavirus/covid-19-awareness-strikes-perfect-note
https://www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_Global_COVID19_Situation_Report_No_6__15_28_May_2020.pdf
https://unic.un.org/
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 19-اتجاهات كوفيد

 مجموع الحاالت المؤكدة لكل مليون نالمة* نالمة*مجموع الوفيات لكل مليون 

 الحاالت المؤكدة الجديدة في كل يوم لوفيات الجديدة في كل يوما

 التغير األسلوعي في الحاالت المؤكدة التغير األسلوعي في الوفيات

 االتجاهات او ليمية للوفيات والحاالت المؤكدة
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 متوع  أيار مايو مقا ل ح  را  يونأل  متوع  أيار مايو مقا ل ح  را  يونأل 

 المناطق الحاالتمجموع  الحاالتمجموع  االتجاه االتجاه الحاالت الجديدة الحاالت الجديدة

 المنتقو األفر قألو

 منتقو ارع ال حر األ ألض المتوع 
 المنتقو األورو ألو

 منتقو األمر اتيم
 منتقو زنوع ارع  عألا

 منتقو غرع المحأل  الهايئ

.الحدوي واألعما  المبينو في الخر تو والعالماا المستخدمو فيها ا تعني أ  األمم  *   المتحدة تقرها أو تقبل  ها رعمألاى

  2020ح  را  يونأل   22منظمو الصحو العالمألو   :المصدر 
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إل  ااحتمااا  - كفالة حماية إضــافية ألشــد الفئات ضــعفا •
مرتفعةو بة   يعةاني المهةازرو  والالز و  والمشةةةةةةةةةةةةةةريو  ياخلألةا 

األ ةةةةلألو   الشةةةةعوعواألطفال وك ار السةةةةم والمعوقو  ومجتمعاا 
واوو الةةدخةةل المنخفض مم ًواقةة  مةةدمرة مم هةةذه الجةةااحةةو  

 لدا توزد  ها نظم  ةةةةةةةةةحألو أاةةةةةةةةةد ضةةةةةةةةةعفا  63وا عةةةةةةةةةألما في 
ةةةةاا في البلةةةةدا  التي توازةةةة  تحةةةةديةةةةاا ب  و أو سةةةةةةةةةةةةةةبةةةة  الن ًا

الكوارث التبألعألةةةو أو غيرهةةةا مم التحةةةديةةةاا اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةةانألةةةو.  أو
وتواز  النسةةةةةةةا  أيضةةةةةةةا تحدياا محدية ألنهم يشةةةةةةةالم الخالبألو 
ايو الصةةةةحألو في الختوط  العظمح مم العامليم في مجال الًر
األمامألو. و اإلضةةةةةةةةافو إلح تقديم المسةةةةةةةةاًدة الفور و إلح أاةةةةةةةةد 

وأ ةةةةةةةدرا   ندا  خا ةةةةةةةا الف اا ضةةةةةةةعفا  وزهو األمم المتحدة
الخا ةةةو  انظر أيناه لم  د   ألوالموز اا السةةةألاعةةةات عةةةلسةةةلو مم 

 مم التفا يل  لتركي  ااهتمام والمواري ًلح هذه الف اا.
  

 توفير اللقاح والتشخيص والعالج للجميع

يتم ل الهدح ال اني مم ااعةةةةةةةةةةتجابو الصةةةةةةةةةةحألو في ت و د كل  
 قبيةةل مم، أيواا مم 19-كوفيةةد مرض يتتل ةة  بمةةاواحةةد في كةةل ماةةا  

 معقولة، بحيث تكون هذه اللوا:م  والعالج  التشــــــخيصلوا:م و اللقاحات  
. ومم أزل ة االسـتعمالوسـهل  للجميع  ومتاحة  وفعالة  ومأمونةاألسـعار  

 19-أل  التهديد الذي يشةةةةةةال  مرض كوفيدالو ةةةةةةول إلح ًالم ينحسةةةةةةر ف
ًلح ال شةةةر و  ين خي أ  ُتبذل في مجال الصةةةحو العامو زهوي لم يشةةةهد 
ةةةةداي قةةةةدراا اإلنتةةةةاذ    التةةةةار   لهةةةةا م يال. و جةةةة  ت ةةةةايل البألةةةةانةةةةاا  وًإ

المواري  وإاةةةةةةةةةةةةةةراك المجتمعةةةاا المحلألةةةو  وتنحألةةةو ااًت ةةةاراا  وحشةةةةةةةةةةةةةةةةد
 زان ا. السألاعألو

إ  الصةةةةةةةةةةةةةةحةو   :ع عل  الخـدـماتاـلدعوة إل  حصـــــــــول الجمي •
ال شةةةةةةةةةةةةةةر ةةو هي المنفعةةو العةةامةةو العةةالمألةةو الجوهر ةةو. ومم هةةذا 

ــولاألميم العام إلح  يًاالمنتلق    الجميع عل  خدمات   حصـ
. 19-المتعلقةو بمرض كوفيةد  والتشـــــــــخيص واللـقاـحات  العالج

وهةةةذا مبتخح يتتلةةة  التعةةةاو  في مراحةةةل تتو ر هةةةذه المواي 
وإنتازها وتقديمها بشةةةةةةةةةال منصةةةةةةةةةف  و ن خي أ  يشةةةةةةةةةمل الل 
اللقاحاا وعبل العالذ والتشخأل . وقد أيدا الدول األًضا  
هذا المبدأ وطلبو إلح األميم العام أ  يو ةةةةةةةةةةةي بخألاراا وأ  

قرار الجمعألةةةو قيق هةةةذه الخةةةايةةةو  يتخةةةذ الختواا الالقمةةةو لتح
بشةةةةةةةةةةةةةة   التعةاو  الةدولي مم أزةل ضةةةةةةةةةةةةةةمةا   274/74العةامةو 

الحصةةةةةةةةةةةةةةول ًلح الصةةةةةةةةةةةةةةعيةد العةالمي ًلح األيو ةو واللقةاحةاا 
 . وفي هةةةذا 19-والمعةةةداا التبألةةةو الالقمةةةو لماةةةافحةةةو كوفيةةةد

 ندا  تضةةةامنألا للعملألو الصةةةدي  أطلقو منظمو الصةةةحو العالم
لكألةةو يحةةدي اإلزرا اا الالقمةةو للنهوض  تجمألت المعةةارح والم
 الفكر و والبألاناا التي تعوي بالفاادة ًلح ال شر و زمعا .

انضةةةةةةم األميم العام إلح منظمو الصةةةةةةحو   :العمل لتطوير لقاح •
بةدتةاحةو أيواا م ةايرة اإلعةةةةةةةةةةةةةةرات العةالمألةو والشةةةةةةةةةةةةةةركةا  إلطالع 

  للتعجيل  تتو ر وإنتاذ وعاال ACT-A   19-لماافحو كوفيد
  وإتاحو 19-زديدة للتشةخأل  والعالذ ولقاحاا زديدة لكوفيد

الو ةةةةةةول العايل إليها. واألمم المتحدة ملت مو بافالو حصةةةةةةول 
الجمألت ًلح كافو األيواا. وقد يخلو تسةةةعو لقاحاا مراةةةحو 

وهنةاك أيضةةةةةةةةةةةةةةا أك ر مم في مرحلةو ااخت ةار ًلح ال شةةةةةةةةةةةةةةر  
لقا  مرال قيد التتو ر. و اإلضافو إلح القألام بالتتو ر  100

السةةةةةر ت للتشةةةةةخألصةةةةةاا والعالزاا واللقاحاا الجديدة ونشةةةةةرها 
  تتضةةةةةةمم الم ايرة  رنامجاى  ACT-A وتقديمها في إطار م ايرة

محدياى تقويه منظمو الصةةةةحو العالمألو لضةةةةما  الحصةةةةول ًلح 
ًةايل. و تولح قألةاية هةذه المنتجةاا الجةديةدة و  توق عهةا بشةةةةةةةةةةةةةةاةل 

مم الوكةةةااا  3و  2كةةةل ركي ة مم ركةةةاا  الم ةةةايرة مةةةا  يم 
الشةةةةةةةةةةةةةةر اةةو  و ةةدًم ًملهةةا م عوثةةا  خةةا ةةةةةةةةةةةةةةةا   ومرك  يًم 

مجمت الو ةةةول تسةةةتضةةةألف  منظمو الصةةةحو العالمألو. وعةةةيوفر  
ماانا واحدا   C-TAP   19-إلح التكنولوزألا فألما يتعلق باوفيد

يتم فألة  تجمألت التعهةداا بةاالت ام الصةةةةةةةةةةةةةةايرة في إطةار الةدًوة 
ي للمعارح والملكألو  التضةةةةامنألو للعمل مم أزل التقاعةةةةم التًو

و والبألاناا المتصةةةةةةةةلو بالتكنولوزألا الصةةةةةةةةحألو فألما يتعلق الفكر  
 .19-باوفيد

  
 التأهب

التــأهــب للجوائح وتدارتهــا  يتم ةةةل الهةةةدح ال ةةةالةةةث في تع    
بالفعل  19-ًلح الصةةةةعيد العالمي. وتفوع تكالألك كوفيد والتصـــدي لها

مت ايدة بحدوث   مخاطرتكالألك زمألت األو  و السةةةةةةةةةةابقو مجتمعو  وهناك 
و و صةع  احتواؤها. وقد كشةف كوفيد أو  و أخرى  ًم  19-تنتشةر بسةًر

ثخراا ختيرة في الت ه  والتختألو الصةةةةةةةةةةةحألو وإمااناا الو ةةةةةةةةةةةول إلح 
الخدماا الصةةةةةةةةةةةحألو. ولم يقم عةةةةةةةةةةةوى ثلث البلدا   تخصةةةةةةةةةةةأل  القدراا 

 . والتة هة  للجواال 2005المتلو ةو بموزة  اللواال الصةةةةةةةةةةةةةةحألةو الةدولألةو  
لهةا يتتل ةا  نظةامةا موحةدا لإلنةذار  تفشةةةةةةةةةةةةةةي المرض يرت     والتصةةةةةةةةةةةةةةدي

 بدزرا اا ملموعو مم زان  السلتاا الصحألو الوطنألو والمحلألو.

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitarian-Response-Plan-COVID-19.pdf
https://www.un.org/en/coronavirus/un-secretary-general
https://www.un.org/en/coronavirus/un-secretary-general
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-04-24/secretary-generals-remarks-the-launch-of-the-statement-of-commitment-and-call-for-support-for-the-global-collaboration-accelerate-the-development-production-and
https://undocs.org/ar/A/RES/74/274
https://undocs.org/ar/A/RES/74/274
https://undocs.org/ar/A/RES/74/274
https://undocs.org/ar/A/RES/74/274
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/covid-19-technology-access-pool/solidarity-call-to-action
https://www.who.int/who-documents-detail/access-to-covid-19-tools-(act)-accelerator
https://www.who.int/who-documents-detail/access-to-covid-19-tools-(act)-accelerator
https://www.who.int/who-documents-detail/access-to-covid-19-tools-(act)-accelerator
https://www.who.int/who-documents-detail/access-to-covid-19-tools-(act)-accelerator
https://www.who.int/who-documents-detail/access-to-covid-19-tools-(act)-accelerator
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/covid-19-technology-access-pool
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/covid-19-technology-access-pool
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/covid-19-technology-access-pool
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/covid-19-technology-access-pool
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: يدًو األميم العام إلح ضةةةةما  حصةةةةول الجمألت ًلح الدعوة •
الخدماا الصةحألو  وفي إطار الل  إلح أ  ُينظر إلح الت ه  

ًةالمألةو مت تقةدي  ًةامةو  م اعةةةةةةةةةةةةةةت مةاراا للجواال ًلح أنة  منفعةو 
متناعةة و ًلح الصةةعيديم العالمي والوطني. و ن خي أ  تتتور 
نظم الصةةةةةةةةةحو العامو نحو التركي  بشةةةةةةةةةال أك ر اةةةةةةةةةموا ًلح 
ايو الصةةةةةةحألو األولألو  وعةةةةةةبل  التختألو الصةةةةةةحألو الشةةةةةةاملو والًر
الحمايو اازتماعألو  وإتاحو الحصول ًلح الخدماا األعاعألو 

ال خراا في البألاناا     ب عةةةةعار معقولو ومسةةةةتدامو. و ن خي عةةةةد
لم  وت ايل المعلوماا العلمألو  وتقاعةةةةةةم مسةةةةةةب اا األمراض  ًو
األو  و. وثمو حازو إلح التضةةةةةةةةةةامم والدًم القو يم مم زان  
و العشةةةةةةةةةةةةر م منظمو التعاو  والتنمألو في الميدا    لدا  مجمًو
ااقتصةةةةةةةةةةةايي مم أزل الوقايو والت ه  في البلدا  ااا الدخل 

 الهشو.المنخفض والبلدا  

التوجيه واألدوات   تقدم األمم المتحدة عل  الصـــــــــعيد القطري  •
لدًم البلدا  في تع    نظمها إليارة حااا   التقنية والتنفيذية

التوارئ في مجةال الصةةةةةةةةةةةةةةحةو العةامةو. و تراو  الةل  يم أيواا 
ونهك التختأل  لالعةةتجابو لحااا التوارئ  وأنشةةتو التنسةةيق 

لمخاطر والمشةةةةةةاركو المجتمعألو  والتمو ل  وااتصةةةةةةال بشةةةةةة   ا
والمراق و الصةةةةةةةةةحألو  بما في الل كشةةةةةةةةةف الحااا واقتفا  أثر 
مخالتي المرضةةةةةةةةةةةح  واإليارة السةةةةةةةةةةةر ر و  والوقايو مم العدوى 

 وماافحتها  والفحوص المختبر و.
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اونالـــانية واالجتماةية اال تصـــادية والمتعلقة حماية األرواح وســـلل ال يج: إجرااات التصـــدي  - ثانيا

 بحقوق اونالان
 

 

 

 

 

إلح تعاير  ةةةةةةةةةةةفو الحألاة للبالييم مم  19-أيا زااحو كوفيد 
رضةةةةةةةةو ااقتصةةةةةةةةاي العالمي للختر  مما أيى إلح  ركوي األاةةةةةةةةخاص ًو

. وقد اقتضةةةةو ااعةةةةتجابو في مجال الصةةةةحو اتخاا ًالمي غير مسةةةةبوع 
قراراا  ةةةةةع و لكل  لد ومجتمت. واوثار ال شةةةةةر و المترت و ًلح ًملألاا 

 ها  اإلغالع وتعليق النشةةةةةةاط اازتماًي وااقتصةةةةةةايي هي  ثار تشةةةةةةعر 
البلدا  والف اا األك ر ضةةةةعفا أك ر مم غيرها  تشةةةةعر  ها في الحاضةةةةر 
وعةةةةةةتشةةةةةةعر  ها في المسةةةةةةتقبل. ومم المهم أ  تكفل الحاوماا أ  تكو   
هذه القراراا اةةةةةةةةةةةةةفافو وتحظح بال قو والتفهم وأ  تتخذ تدا ير إضةةةةةةةةةةةةةافألو 
لح ااقتصةةةةةةةاي   للتخفألك مم أثرها ًلح حألاة الناس وعةةةةةةةبل عألشةةةةةةةهم ًو

ت اراا والتقليل إ لح أينح حد مم األضةةةةةةةةةةةرار غير المقصةةةةةةةةةةةوية  وإبقا  ًا
 حقوع اإلنسا  في الصدارة.

وهذه أقمو إنسةةةةةةةةةةةةةانألو  و ج  أ  ياو  ال شةةةةةةةةةةةةةر في  ةةةةةةةةةةةةةمألم  
أول  -مليو  اةةةةةةةخ     500ااعةةةةةةةتجابو. و مام أ  يرتفت الفقر بمقدار 

 مليو  اةةةةةةةخ  100و   70ما  يم مت تعرض  -ق اية منذ ثالثو ًقوي 
لختر العوية إلح حالو الفقر المدقت. وتشةةير التقديراا إلح أ  ااقتصةةاي 

  حيث 2021/2020تر ليوناا يوار خالل فترة   9العالمي عةةةةةةةةةةةألخسةةةةةةةةةةةر 
 ليو  يوار مم الناتك المحلي  220عةةةةةةةتتعرض البلدا  النامألو لخسةةةةةةةارة  

 وحده. 2020م اإلزمالي في ًا

. ًمةل تضةةةةةةةةةةةةةةامني كبير مت البلةدا  النةامألةوونحم بحةازةو إلح  
ة والعةةةامليم في ونحم بحةةةازةةةو إلح التركي  ًلح العةةةامليم بةةة زور قهيةةةد

ااقتصاي غير المنظم  والمسعساا الصخيرة والمتوعتو  والف اا األك ر 
ضعفا. و ج  مساًدة األعر المعألشألو والشركاا الصخيرة ًلح النجاة. 
و ن خي للبلةةةةدا  أ  تنظر في اتخةةةةاا إزرا اا مم قبيةةةةل توفير المواري  

الصةةةةةةةةةحي  م ااةةةةةةةةةرة لدًم العامليم واألعةةةةةةةةةر المعألشةةةةةةةةةألو  وتوفير الت ميم
والتة ميم ضةةةةةةةةةةةةةةةد ال تةالةو  وتوعةةةةةةةةةةةةةةألت نتةاع الحمةايةو اازتمةاعألةو  ويًم 

المسعةةةةةةةةةسةةةةةةةةةاا التجار و لمنت حااا اإلفالس وفقدا  منا ةةةةةةةةة  العمل. 
و ج  أ  تذه  المواري م ااةةرة إلح أيدي الناس لضةةما  و ةةول الدًم 
تمةةايا كلألةةاى ًلح ااقتصةةةةةةةةةةةةةةةاي غير المنظم  إلح أول ةةل الةةذيم يعتمةةدو  ًا

قل قدرة ًلح ااعتجابو. و ج  أ  تكو  هناك تدا ير محدية والبلدا  األ
موزهو للنسةةةةةا   تتراو  ما  يم التحو الا النقديو واااتماناا والقروض.  

الحص   كما نحتاذ إلح الت ام قاية العالم بحظر التعر فاا الجمركألو أو
أو التةدا ير غير الجمركألةو  وإقالةو القيوي المفروضةةةةةةةةةةةةةةو ًلح التجةارة ًبر 

وي والتناقل ًم العقو اا المفروضةةةةةةو ًلح البلدا  لضةةةةةةما  إماانألو الحد
الحصةةةةةةةول ًلح الخذا  واللواقم الصةةةةةةةحألو األعةةةةةةةاعةةةةةةةألو وإماانألو و ةةةةةةةول 

 العامليم في المجال الصحي واإلنساني.

وز اا األمم المتحدة موقد أ ةةةةةةدر األميم العام عةةةةةةلسةةةةةةلو مم  
التي يمام أ  تسةةةةاًد في توزأل  الدول األًضةةةةا  والجهاا  السةةةةألاعةةةةاتألو

الفاًلو األخرى فألما يتعلق بالعديد مم القراراا الحاعةةةةةةمو التي توازهها  
لح  ا عألما مم حيث تقديم الدًم لمم هم في أاد الحازو إلح الدًم. ًو

عو مم أاةةةةةةةاال الدًم الصةةةةةةةعيد القتري  تقدم األمم المتحدة طاافو واعةةةةةةة 
الملموس  بما في الل الخذا   والدوا   والمألاه والصرح الصحي  ولواقم  
النظافو الصةةحألو  والم وى  والمسةةاًدة النقديو  وعةةبل الحمايو اإلضةةافألو 
 م ةل ختوط ااتصةةةةةةةةةةةةةةال المجةانألةو  ألول ةل المعرضةةةةةةةةةةةةةةيم لختر  ةدني   

مم خالل   مليو  طفل 155وُقدم الدًم لةةةةةةةة   في الل العنف المن لي. بما
 أعةةةةةرة معألشةةةةةألومليو   14التعلم ًم بعد في المن ل. وتم الو ةةةةةول إلح 

 مممليو  أعةةرة تتلقح مسةةاًدة ازتماعألو إضةةافألو    12بمنل نقديو وهناك 
الةدًم  اةةةةةةةةةةةةةةخ  مليو   45الحاومةاا  ةدًم مم األمم المتحةدة. وتلقح 

يةةد  رمجةةو مبلغ  .اازتمةةاًيالنفسةةةةةةةةةةةةةةي  مليو  يوار مم م ةةايرة  20وًأ
تسةةةلأل  الضةةةو  للقضةةةا  ًلح العنف ضةةةد النسةةةا  والفتألاا كي يتم تلقي 

https://www.un.org/sg/en/content/sg/press-encounter/2020-03-19/secretary-general-virtual-press-encounter-covid-19-crisis
https://www.un.org/sg/en/content/sg/press-encounter/2020-03-19/secretary-general-virtual-press-encounter-covid-19-crisis
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33748
https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2020-03-24/note-correspondents-letter-the-secretary-general-g-20-members
https://www.un.org/en/coronavirus/un-secretary-general
https://www.un.org/en/coronavirus/un-secretary-general
https://www.un.org/en/coronavirus/un-secretary-general
https://www.un.org/en/coronavirus/un-secretary-general
https://www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_Global_COVID19_Situation_Report_No_6__15_28_May_2020.pdf
https://www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_Global_COVID19_Situation_Report_No_6__15_28_May_2020.pdf
https://www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_Global_COVID19_Situation_Report_No_6__15_28_May_2020.pdf
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الخةةدمةةاا ًبر اإلنترنةةو ومم أزةةل ق ةةاية الةةدًم المقةةدم إلح المنظمةةاا 
 األمامألو. العاملو في الختوط

ومم العنا ةةةةةةةةةر الراألسةةةةةةةةةألو لختو األمم المتحدة للسةةةةةةةةةألاعةةةةةةةةةاا  
 وااعتجاباا التنفيذيو ما يلي:

  
االحتياجات الصـحية واوناـلانية العاجلة في الثالثة والاـلتين  

 بلدا األشد ضعفا

هي أياة  19-لكوفيد خ  ااعةةةةةةةةةةةةتجابو اإلنسةةةةةةةةةةةةانألو العالمألو إ  
المجتمت الدولي الراألسةةةةةةةةألو للتختأل  وزمت األموال مم أزل ااعةةةةةةةةتجابو 
العازلو والمنسةةةةةةةةةةقو للجااحو في أك ر البي اا هشةةةةةةةةةةااةةةةةةةةةةو في العالم  أي 

و التي تواز  بالفعل أقماا إنسانألو أو أقماا از يم  أ 63البلدا  الةةةةةةةةةةة  
التي تعاني مم مستو اا ًالألو مم الهشااو. وتختي الختو اإلزرا اا 
التي تتخةةذهةةا وكةةااا األمم المتحةةدة والمنظمةةاا غير الحاومألةةو  وهي 
تتمحور حول ثالث أولو اا اعةةةةةةةتراتألجألو مترابتو  وهي احتوا  انتشةةةةةةةار  

والحةةةد مم ااًتالل والوفألةةةاا  والحةةةد مم تةةةدهور   19-زةةةااحةةةو كوفيةةةد
ر و وحقوع اإلنسةةةا  والتماعةةةل اازتماًي وعةةةبل العأل   األ ةةةول ال شةةة 

وحمايو الالز يم والناقحيم والمهازر م والمجتمعاا المضةةألفو المعرضةةو 
بشةدة للجااحو ومسةاًدتهم ومنا ةرة قضةاياهم. ومم اإلزرا اا الراألسةألو  
ما يلي: توفير معداا الوقايو الشةةةةةةخصةةةةةةألو  ومواي التشةةةةةةخأل  والعالذ  

دماا المألاه والصةةةرح الصةةةحي  وا عةةةألما في وإيخال تحسةةةيناا ًلح خ
المخألمةاا والبي ةاا الممةاثلةو  واإل الغ ًم المخةاطر  وخةدمةاا الحمةايةو  
بما في الل الحمايو مم العنف الجنسةةةةاني وحمايو األطفال وتقديم الدًم 
النفسةةةةةي اازتماًي  وضةةةةةما  توزأل  الدًم وتخصةةةةةألصةةةةة  ألك ر الف اا 

 الييم يوار  7,32وتتتلةةةة  الختةةةةو المحةةةةدثةةةةو توفير مبلغ  ضةةةةةةةةةةةةةةعفةةةةاى.
للتدخالا الفور و إلنقاا األروا  ولتوفير األعةةاس اللوزسةةتي الالقم لدًم 

 ليو  يوار. ]انظر أيناه تحو   1,44التنفيذ. وقد اعُتلم حتح اليوم مبلغ 
 [“تعب و المواري”ًنوا  

  

 الناميةتدابير لإلغاثة الفورية لصالح الللدان 

تحتةاذ البلةدا  النةامألةو إلح يًم هةااةل وفوري للخروذ مم هةذه  
ةةو مم تةةدا ير   ميم العةةام بقوةيًةةا األاألقمةةو. ومنةةذ البةةدايةةو   إلح مجمًو

أك ر مم  -اإلغةةةاثةةةو تصةةةةةةةةةةةةةةةةل قألمتهةةةا إلح نسةةةةةةةةةةةةةة ةةةو م و ةةةو مم رقميم 
مم ااقتصةةةةةةةةةةةاي العالمي لتمايم البلدا  النامألو مم  -المااو  في ًشةةةةةةةةةةةرة

ماافحو الجااحو  مت مسةةةةاًدة مجتمعاتها المحلألو ومسعةةةةسةةةةاتها التجار و 
تقر ر األميم العةةةام لبمم المتحةةةدة واقتصةةةةةةةةةةةةةةةةاياتهةةةا ًلح النجةةةاة  انظر 

وقد أ ةةدر  ةةندوع النقد   .المعنو  مسةةسولألو مشةةتركو وتضةةامم ًالمي
اا  و العشةةةةر م مدفًو لقو مجمًو الدولي والبنل الدولي تمو ال طاراا  ًو

. ولكم ا ي ال يتعيم القألةام بةالم  ةد  ولهةذا   1  خةدمةو الةديو  ألفقر البلةدا 
أيةار مةايو في ًقةد ازتمةات زمت  28الخرض  اةةةةةةةةةةةةةةارك األميم العةام في 

مم رؤعةةةةةةةةةةا  الدول والحاوماا  وقاية  ةةةةةةةةةةندوع النقد  50يقرع مم  ما
 الدولي  والبنةل الدولي  ومعهةد التمو ل الدولي  ومنظمةو التعةاو  والتنمألةو

في الميدا  ااقتصةةةةةةةةةايي والم عوثيم الخا ةةةةةةةةةيم لبمم المتحدة وااتحاي 
والةل في  -وهو أكبر تجمت للقةاية منةذ  ةد  الجةااحةو  -األفر قي وغيرهم 

 19-مناعةةةةةةةة و رفألعو المسةةةةةةةةتوى بشةةةةةةةة   تمو ل التنمألو في ًصةةةةةةةةر كوفيد
لمتابعو مختلف زوان  هذه   عةةةةةةةةةةةتو مسةةةةةةةةةةةاراا ًملبعده. وتم إقرار   وما

الختو ًلح مدى األاةةةةةهر السةةةةةتو المقبلو  بما في الل بشةةةةة   السةةةةةيولو  
والديو   واإلزرا اا التي يتخذها الداانو  مم القتات الخاص  والتمو ل  
اية البنا    و  وًإ الخارزي  ووضةةةةةةةةةةت حد للتدفقاا المالألو غير المشةةةةةةةةةةرًو

 ختلف وأفضل.بشال م

ــيولــة • : مم أزةةل أ  تتوفر للبلةةدا  النةةامألةةو المواري التي الالـــــــ
تحتةازهةا لماةافحةو الجةااحةو  تدفت األمم المتحةدة في اتجةاه ق اية 

والحفاة ًلح ااعةةةتقرار المالي  السةةةيولو في ااقتصةةةاي العالمي
مم أزل حمايو مااع  التنمألو وتع    اإلنعاش لصالل أزألال 

 الحاضر والمستقبل.

 

 ليو  يوار في  160 لدا   والهدح هو الو ةةةةةةةةةول إلح    105 ليو  يوار لما ًديه   17بحلول منتصةةةةةةةةةف ح  را  يونأل   كا  البنل الدولي قد خصةةةةةةةةة    1  
ر في غضو   ليو  يوا 100 لداى  والهدح هو الو ول إلح    69 ليو  يوار لةةةةةةةةةةة    25اهراى. و الم ل  خص   ندوع النقد الدولي    18إلح    12غضو  

 اهراى. 18و  12

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitarian-Response-Plan-COVID-19.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitarian-Response-Plan-COVID-19.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitarian-Response-Plan-COVID-19.pdf
https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2020-03-24/note-correspondents-letter-the-secretary-general-g-20-members
https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2020-03-24/note-correspondents-letter-the-secretary-general-g-20-members
https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2020-03-24/note-correspondents-letter-the-secretary-general-g-20-members
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf
https://www.un.org/en/coronavirus/financing-development
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/discussion_note_1-global_liquidity_and_financial_stability_-_hle_ffd_covid-5-25-20.pdf
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في زمألت البلةةدا  المعرضةةةةةةةةةةةةةةةو  ألقمةةاا الةةديو  : منعةةا الـديون  •
للختر  بمةا في الةل البلةدا  المتوعةةةةةةةةةةةةةةتةو الةدخةل  لمةا تنتوي 
ًلألةة  هةةذه األقمةةاا مم تهةةديةةد  تقو ض كةةل مم ااعةةةةةةةةةةةةةةتجةةابةةو 

والتنمألو المسةةةةةةةةةةتدامو لسةةةةةةةةةةنواا قايمو  فد   19-لجااحو كوفيد
ف المتعلقو األمم المتحدة تشةةةةةةةةةةةجت ًلح معالجو أوز  الضةةةةةةةةةةةع

بالديو  بالنس و لجمألت البلدا  النامألو التي تتل  الدًم  والل 
لجعةةل المواري المةةالألةةو متةةاحةةو إلنقةةاا األروا  وعةةةةةةةةةةةةةةبةةل العأل  

 لبالييم األاخاص في زمألت أنحا  العالم.

تعمةل : الخـاص القطـاع من  اـلدائنون  يتخـذهـا التي اوجرااات •
ًلح ضةةةةةةةةةةةةةرورة  األمم المتحدة مت الداانيم مم القتات الخاص

إيجاي حي  يتألل للجهاا الداانو مم القتات الخاص أ  تشارك 
إيجاي حلول فعالو وفي الوقو المناعةةةةة  بصةةةةةورة اعةةةةةت اقألو في  

ألقمةةةةو الةةةةديو  التي تلو  في األفق وتجنةةةة  مةةةةا عةةةةةةةةةةةةةةيتكبةةةةده  
المسةةةةةةةةةةةةةةت مرو  والمجتمعةاا مم تكلفةو بةاهظةو في حةال حةدوث 

 موزو مم التخلف ًم عداي الديو  بتر قو غير منظمو.

لتع    التمو ل : الوفا  بالشةةةةةةةةةروط المسةةةةةةةةة قو الخارجي  التمويل •
  الخارزي مم أزل تحقيق النمو الشةةةةةةةةامل وإيجاي فرص العمل

بما في الل التدا ير الرامألو إلح تع    التمو ل التو ل األزل  
م ااةةر  وااعةةت مار في الحوافظ المالألو  وااعةةت مار األزنبي ال

وخفض تكةةةالألك المعةةةامالا المرت تةةةو  تحو الا المهةةةازر م. 
وقد الت مو البلدا  بالفعل  تخفألض رعةةوم التحو الا إلح أقل 

ذ مم أهةةةةداح التنمألةةةةو  -10مم ثالثةةةةو في المةةةةااةةةةو  الخةةةةايةةةةو 
المسةةةةةةةةةةةةةةتةةةدامةةةو   ولكم هةةةذه األقمةةةو تتتلةةة  منةةةا ااقتراع مم 

 الصفر.

ــع • ــروعة  غير  المالية  للتدفقات حد  وضـــــ : اتخاا تدا ير المشـــــ
تهدح إلح توعةةةةةةةألت الحي  المالي وتع    تعب و المواري المحلألو 

ومنت التدفقاا الممم خالل  ا  الألو غير المشةةةرًو   وتآكل الًو
الضةةةر بي ونقل األر ا   وتألسةةةير مسةةةاهماا ااقتصةةةاي الرقمي 

 في حالو التوارئ و عدها.

ضةما  اإلنعاش المسةتدام :  وأفضـل  مختلف  بـشكل  اللناا  إعادة •
ًم طر ق موا مو عةةةةةةةةألاعةةةةةةةةاا اإلنعاش مت  والشةةةةةةةةامل للجمألت

واتفاع بار س بشةةةةةةةة   تخير المناا.  أهداح التنمألو المسةةةةةةةةتدامو
و اإلضةةةةةةةةةةةافو إلح الل  يوزد إطار األمم المتحدة لالعةةةةةةةةةةةتجابو 

للتخفألك  19-اازتماعألو ااقتصةةةةةةةةةةةةاييو الفور و لجااحو كوفيد
مم األثر اازتمةةاًي وااقتصةةةةةةةةةةةةةةةايي ًلح األاةةةةةةةةةةةةةةخةةاص في 

منسةةةةةةةةةةةةةةقةةاى مقألمةةاى مم منسةةةةةةةةةةةةةةقي األمم  129 يختيهةةا  لةةداى  162
 المتحدة.

  
 إطار لالستجابات االجتماةية اال تصادية الفورية

تنفيذ تقر ر األميم العام المعنو  مسةةةةةةةةةةةةسولألو مشةةةةةةةةةةةةتركو يجري  
  ًلح إطار يت لف مم خمسةو مسةاراا ًملمم خالل   وتضةامم ًالمي

  حمايو الخدماا الصةةةةةةةةةةةحألو القاامو وتع    قدرة النظم 1  :النحو التالي
  مسةةةاًدة األاةةةخاص 2   19-الصةةةحألو ًلح ااعةةةتجابو لجااحو كوفيد

ًلح التعةامةل مت الشةةةةةةةةةةةةةةةدااةد  مم خالل الحمةايةو اازتمةاعألةو والخةدمةاا 
منا ةةةةةةةة  العمل  ويًم المشةةةةةةةةار ت الصةةةةةةةةخيرة   حمايو 3األعةةةةةةةةاعةةةةةةةةألو   

والمتوعةةةةةةةةةةتو الحجم  والعامليم في القتات غير المنظم مم خالل  رامك 
  توزأل  التفرة الالقمو في الحواف  الضةةةةةةر بألو 4اإلنعاش ااقتصةةةةةةايي   

والمالألو لجعل عألاعاا ااقتصاي الكلي تعمل لصالل أك ر الف اا ضعفا 
  تع    التماعةةةةةةل 5راح واإلقلألمألو   وتع    ااعةةةةةةتجاباا المتعدية األط

اازتمةاًي وااعةةةةةةةةةةةةةةت مةار في أنظمةو المرونةو وااعةةةةةةةةةةةةةةتجةابةو التي تقويهةا  
المجتمعاا المحلألو. وترت   هذه المسةةةةاراا الخمسةةةةو باإلزرا اا الرامألو 
إلح تلبألو الحازو إلح ااعتدامو البي ألو  إاا أر د للبلدا  أ  تتعافح وتقوم 

اية البنا  ًلح نح” ةةةةةةةةةةةةةةةةة  وأ  تكو  أك ر اعةةتعدايا للتصةةدي   “و أفضةةلًإ
 للصدماا في المستقبل  بما في الل الجواال.

  
ــان تكفــل تحقيق نتــائح   كلنــا معنيون: نحهح حقوق اونالــــــــ

 أفضل

و إلح أقمو  19-إ  زااحو كوفيد  أقمو إنسةةةةةةةةانألو تتحول بسةةةةةةةةًر
مةال  ًةاة حقوع اإلنسةةةةةةةةةةةةةةا  في ًأ في حقوع اإلنسةةةةةةةةةةةةةةا . ولةذلةل يجة  مرا

وفي زهوي التعةةافي منهةةا. فةةالنظر إلح  19-كوفيةةد التصةةةةةةةةةةةةةةةدي لجةةااحةةو
األمور مم منظار حقوع اإلنسةةةةةةةةا  يمام أ  يسةةةةةةةةاًد ًلح التخل  ًلح 
الجةااحةو  مم خالل التركي  ًلح مم هم ًرضةةةةةةةةةةةةةةةو أل  يتركهم الركة  

األمر  -ورا ه. فةالفيروس ا يمي   يم األاةةةةةةةةةةةةةةخةةاص  ولكم  ثةاره تمي  
م الخدماا العامو وأوز  الذي يفضةةةةةةةةةةل نقاط الضةةةةةةةةةةعف العمألقو في تقدي 

ًدم المسةةةةةةاواة الهألالألو التي تعوع الو ةةةةةةول إلح هذه الخدماا. و شةةةةةةدي 
ًلح الكألفألو التي يمام  ها للحاوماا وغيرها أ   يموز  السةةةةةةةةألاعةةةةةةةةات ال

ت اراا حقوع تضةةةةةةةةةةةمم تحقيق  نتااك أفضةةةةةةةةةةةل للجمألت مم خالل إبقا  ًا
اإلنسةةةةةةا  في الصةةةةةةدارة مم زهوي التصةةةةةةدي التي تقوم  ها. و سةةةةةةري هذا 
عةةةةةةةةةةوا  باًت ار الجااحو حالو طوارئ في مجال الصةةةةةةةةةةحو العامو أو مم 
حيث أثرها األوعةةةةةةةةةةةت نتاقا ًلح حألاة الناس وعةةةةةةةةةةةبل عألشةةةةةةةةةةةهم. وهناك  

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/discussion_note_2-debt_vulnerabity-_hle_ffd_covid-5-25-20.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/discussion_note_3-private_sector_creditors-_hle_ffd_covid-5-25-20.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/discussion_note_3-private_sector_creditors-_hle_ffd_covid-5-25-20.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/discussion_note_4-external_finance_for_inclusive_growth-_hle_ffd_covid-5-25-20.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/discussion_note_4-external_finance_for_inclusive_growth-_hle_ffd_covid-5-25-20.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/discussion_note_5-illicit_financial_flows-_hle_ffd_covid-5-25-20.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/discussion_note_5-illicit_financial_flows-_hle_ffd_covid-5-25-20.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/discussion_note_5-illicit_financial_flows-_hle_ffd_covid-5-25-20.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/discussion_note_6-recovering_better_for_sustainability-_hle_ffd_covid-5-25-20.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/discussion_note_6-recovering_better_for_sustainability-_hle_ffd_covid-5-25-20.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf
https://unsdg.un.org/resources/un-framework-immediate-socio-economic-response-covid-19
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf
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رعةةةةةاال راألسةةةةةألو في الموز . أوا  ين خي أ  تكو  ااعةةةةةتجابو في  عةةةةةو
مجال الصةحو العمومألو اةديدة الحسةاعةألو لآلثار اازتماعألو ااقتصةاييو 
غير المقصةةةةةةةةةةةةةةوية  و جة  توخي الحةذر للتخفألك مم تلةل اوثةار حي مةا 
أمام الل. ثانألا  يج  أا تنتوي ااعةتجابو ًلح أي تميي   و ج  أ  

لف اا ضةةعفاى وتهمألشةةاى ألن  إاا اعةةتمر الفيروس في  لد تصةةل إلح أك ر ا
واحد أو مجتمت واحد  فدن  عألظل يشال تهديداى لنا زمألعاى. ثال ا  تتتل  
الم الناس وإاةةةةراكهم في القراراا التي تسثر ًليهم.  ااعةةةةتجابو الفعالو ًإ
فاامت ال يتوقف ًلح الشةةةةةةةةةفافألو. رابعا  ين خي أ  تكو  تدا ير التوارئ 

ر و ومعقولو ومحدوية في ال مم ومتناعةةةةةة و  وأ  ينظر إليها ًلح ضةةةةةةرو 
هذا النحو. وأفضةةةةةةةةةةةل تدخل هو ااك الذي يتصةةةةةةةةةةةدى بالقدر المناعةةةةةةةةةةة  
للتهديداا الم ااةةةةةرة مت حمايو حقوع اإلنسةةةةةا  وعةةةةةألاية القانو . و ن خي  
أا ُتتخةةذ الجةةااحةةو ار عةةو لفرض القيوي ًلح الحي  المةةدني أو التةةدا ير  

يبررها الفيروس نفسةةةةةة . خامسةةةةةةا  التضةةةةةةامم الدولي أمر   األخرى التي ا
بالغ األهمألو مم أزل ااعةةةةةةةةةتجابو الفعالو. عةةةةةةةةةايعةةةةةةةةةا وأخيرا  مم خالل 
احترام حقوع اإلنسةةةةةةةةةةةا  في وقو األقمو هذا  عةةةةةةةةةةةنقوم  بنا  حلول أك ر 

الدًوة فعالألو واةةةةةةموا لحااا التوارئ اليوم واإلنعاش غدا  تمشةةةةةةألا مت 
لح الصةةةةةعيد القتري  تعمل األمم إلح العمل بشةةةةة   حقوع اإلنسةةةةةا  . ًو

المتحدة  بقألاية مفوضةةةةةةةةةةألو األمم المتحدة لحقوع اإلنسةةةةةةةةةةا   ًلح إيماذ 
حقوع اإلنسةةةةةةةةةةا  في  ةةةةةةةةةةمألم اعةةةةةةةةةةتجابو الدول واةةةةةةةةةةركا  األمم المتحدة 

-عالجو  ثار مرض كوفيدوالمجتمت المدني والقتات الخاص  وضةما  م
ًلح حقوع اإلنسةةا  معالجو فعالو خالل مرحلو اإلنعاش  مت اتخاا  19

إزرا اا محدية األهداح لدًم المهمشةةيم واألك ر ضةةعفاى. و شةةمل الل  
ًلح عةةبيل الم ال  ر ةةد اةةواغل محدية تتعلق بحقوع اإلنسةةا  وتصةة ل  

  مم قبيةةةةل ظروح ااقيحةةةةام 19-أك ر إلحةةةةاحةةةةا في عةةةةةةةةةةةةةةألةةةةاع كوفيةةةةد
 السجو . في

أ ةةةةةةةةةةةةدرا مفوضةةةةةةةةةةةةألو حقوع اإلنسةةةةةةةةةةةةا  توزيهاا محدية وقد  
مال التصةةدي والتخفألك مم  األهداح للدول والشةةركا  اوخر م لتوزأل  ًأ

 حدة هذه التحدياا في مجال حقوع اإلنسا .

   الصعيد العالميواف إطالق النار عل
لقةةد أظهرا الحرع ًلح هةةذا الفيروس مةةدى حمةةاقةةو الحرع.  

األميم العةةام إلح وقف فوري إلطالع النةةار   يًةةا اار مةةارس   23وفي 
لتركي  معةةةةا ًلح المعركةةةةو الحقألقألةةةةو: ه  مةةةةو  في زمألت أنحةةةةا  العةةةةالم ل

. ويًةةةةا األطراح المتحةةةةار ةةةةو في زمألت أنحةةةةا  العةةةةالم إلح 19-كوفيةةةةد
اانسةةةةةةةةةحاع مم األًمال العدااألو مم أزل المسةةةةةةةةةاًدة في إقامو ممراا 
للمسةةةةاًداا المنقذة للحألاة وفتل المجال أمام الجهوي الد لوماعةةةةألو و عث 

  ةةةةةةةدى واعةةةةةةةتوقد كا  للدًوة  األمل في نفوس الف اا األك ر ضةةةةةةةعفا.
يولو ًضةةةةةةةةةوا  إضةةةةةةةةةافو  180النتاع  حيث حظيو  ت ييد ما يقرع مم 

حركةو مسةةةةةةةةةةةةةةلحةو وكألةانةاا أخرى  إلح زةانة  منظمةاا  20إلح أك ر مم 
مةةا  يينييم  وطةةاافةةو واعةةةةةةةةةةةةةةعةةو مم المنظمةةاا غير إقلألمألةةو متنو  ًةةو  وًق

منظمو مم منظماا المجتمت   800الحاومألو الدولألو والمحلألو وأك ر مم 
لح الصةةةةةةةةةةةةةةعيةةةد القتري  ً ق م عوثو األمم المتحةةةدة الةةةذيم  المةةةدني. ًو

اتصةةااتهم   ًملألو لحفظ السةةالم 13و   بع و عةةألاعةةألو خا ةةو 26يقويو  
مت زمألت األطراح المعنألو مم أزل التشةةةةةةةةجألت ًلح وقف إطالع النار. 
 يد أ  هذه الختواا المحتشةةةةةمو لال تعاي ًم العنف ظلو هشةةةةةو  حيث 

انقلبوا ًلألة  كلألةو. وفي  أخةذ ك يرو  يترازعو  ًم وقف إطالع النةار أو
الوقو نفسةةةةةةةة   ااةةةةةةةةتد العنف في ًدي مم عةةةةةةةةألاقاا الن ات مت اعةةةةةةةةتمرار 

. و ن خي الم ايرة إلح القألام بما يل م 19-اارتفات في ًدي ضحايا كوفيد
 أل  الوقو ا ينتظر.
  

https://news.un.org/en/story/2020/02/1057961
https://news.un.org/en/story/2020/02/1057961
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx
https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/fury-virus-illustrates-folly-war
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/update_on_sg_appeal_for_ceasefire_april_2020.pdf
https://dppa.un.org/en/current-presences
https://peacekeeping.un.org/en/where-we-operate
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 إنهاا العنف في كل مكان، حت  في الليوت
ل منت  حث األميم العام أيضةةةةةةا زمألت الحاوماا ًلح أ  تجع 

العنف ضةةةةةد المرأة وزبره ز  ا راألسةةةةةألا مم ختتها الوطنألو لالعةةةةةتجابو. 
وضةت   اةدي فأل  ًلح ضةرورة ندا  ًالمألانألسةا  أ ر ل  5وقد أ ةدر في 

مةال العنف ضةةةةةةةةةةةةةةةد المرأة في كةل ماةا   بمةا في الةل في  حةد لجمألت ًأ
البيوا. فقد قاي التل  ًلح ختوط طل  المسةةةةةةةةةةةةةةاًدة بسةةةةةةةةةةةةةةب  العنف 
المن لي  كما قاي التل  ًلح مالزل التوارئ. وتعرضةةةةةو امرأة مم كل 
خمس نسةةةةةةةةةةا  تقر  اى في زمألت أنحا  العالم للعنف في العام الماضةةةةةةةةةةي. 

م او  محةا ةةةةةةةةةةةةةةراا في المنةاقل مت المعتةديم  وك يراا منهم أ ةةةةةةةةةةةةةة ح
ًليهم. كما أ ةةةةةةةةةةةة ل مم الصةةةةةةةةةةةةع  ًلح مقدمي الخدماا اإلنسةةةةةةةةةةةةانألو 
الموزهو إلح حااا العنف الجنسةةي والعنف الجنسةةاني إيصةةال خدماتهم 
إلح مم يحتةةةةةازو  إليهةةةةةا. وقةةةةةد حظي هةةةةةذا النةةةةةدا   تةةةةة ييةةةةةد أك ر مم 

لح الصةةةةةةةةعيد القتري  تضةةةةةةةةتلت األمم المتح 140 دة  بقألاية حاومو. ًو
   تقيألماا عةر عو للعنف ضةد النسةا  والفتألاا   هي و األمم المتحدة للمرأة 
نألو حصول النازألاا مم العنف ًلح الخدماا باإلضافو إلح تع    إماا

 األعاعألو الجيدة.
  

 مكافحة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية
و نا  ًالم أك ر اعتدامو وإنصافىا    19-في عبيل ه  مو كوفيد 

ين خي أ  تتكاتف المجتمعاا للوقوح ضةةةةةةد الكرا ألو وكفالو أ  تسةةةةةةتنير  
األميم العام إلح  ذل  يًاًملألاا  ةةنت القرار بالمعلوماا الدقألقو. وقد  

زهد اةةامل إلنها  ختاع الكرا ألو ًلح الصةةعيد العالمي  ويًا الجمألت 
 اعةةةةةةةةةتراتألجيت  وختو ًمل إلح نشةةةةةةةةةر قألم العتف والتيبو و بالبنا  ًلح 

  نااةةةد األميم العام ًلح 19-. وفي عةةةألاع كوفيدبشةةة   ختاع الكرا ألو
وز  الخصةةوص كال مم: القاية السةةألاعةةييم أ  يتضةةامنوا مت زمألت أفراي 
ًُراه   مجتمعةةةةةاتهم و عملوا ًلح  نةةةةةا  تمةةةةةاعةةةةةةةةةةةةةةةةةةل مجتمعةةةةةاتهم وتمتيم 
والمسعةةةةسةةةةاا التعلألمألو أ  ترك  ًلح محو األمألو الرقمألو في وقو يرتاي  

و  الييُم الشةةةةةةةةةةة اع و سةةةةةةةةةةةعح فأل  المتترفو  إلح اعةةةةةةةةةةةتخالل فأل  اإلنترن 
الفر ةةةةةةةو اعةةةةةةةتمالو المتابعيم مم المحبوعةةةةةةةيم الذيم ر ما كا  فيهم مم 
تسةتحوا ًليهم مشةاًر الأل س  ووعةاال اإلًالم  ا عةألما اةركاا وعةاال 
التوا ةةةةةةةل اازتماًي  أ  تبذل الم  د مم الجهوي مم أزل التحذير مم 

 عنصر و أو كرا ألو النسا  وغيرها مم المواي المواي المحرضو ًلح ال

الضةارة التي ُتنشةر ًلح منصةاتها  وأ  تسةح  هذه المواي مم منصةاتها  
بما يتمااةةح مت أحاام القانو  الدولي لحقوع اإلنسةةا   والمجتمت المدني 
أ  يع ق توا ةل  مت الف اا الضةعألفو والفاًليم الدينييم لألاونوا قدوة في 

ل. وللصةةحفييم والعامليم في وعةةاال اإلًالم يور حاعةةم ااحترام المت اي
في مسةةةةةةةةةةةةاًدة الجمهور ًلح اتخاا قراراا مسةةةةةةةةةةةةتنيرة. لذلل تدًو األمم 
المتحةدة الحاومةاا  وغيرهةا  إلح تمايم الصةةةةةةةةةةةةةةحفييم مم القألةام بعملهم  
طوال فترة انتشةةةةةةةةةةةةةار الجااحو وما بعدها. و ج  ًلح كل اةةةةةةةةةةةةةخ  أ  

نصةةةةةةةةر و وكرا ألو األزان  التي يناهض ضةةةةةةةةروع الو ةةةةةةةةم والتميي  والع
تسةببها هذه الجااحو. وال قو في العلم والمسعةسةاا هي اللقا  الالقم ضةد 

لح المسةةةةةةةةةةةةةةتوى  المعلومةاا المضةةةةةةةةةةةةةةللةو التي تعوع ماةافحةو الفيروس. ًو
ي  تعمةل األفرقةو القتر ةو والمراك  اإلًالمألةو التةابعةو لبمم المتحةدة القتر 

  ًلح 19-مت المجتمعةةاا المحلألةةو لتقةةديم معلومةةاا محققةةو ًم كوفيةةد
  وإاةةراك رواة اًيحمالا التوا ةةل اازتمعةةبيل الم ال مم خالل إيارة  
قةةد  للصةةةةةةةةةةةةةةحفييم  حلقةةاا ًمةةل ًبر اإلنترنةةوالقصةةةةةةةةةةةةةة  المحلييم  ًو

والمسةسوليم الحاومييم وقاية الشة اع وغيرهم مم العامليم ًلح الختوط 
 يروس.األمامألو للتصدي للف
  

 األمن الغذائي والتغذية
األمم الخةةذااي وااحتألةةازةةاِا التخةةذو ةةو  19-تهةةدي أقمةةو كوفيةةد 

للمالييم مم ال شةةةةةةةةةةةةةةر الةذيم كةا  الك يرو  منهم يعةانو  حتح قبةل وقوت 
مليو  اةةةةةةةةةةخ  كانوا يعانو  بالفعل مم انعدام  820األقمو. ف ك ر مم 

 خر م يمام   مليو  اةةخ  130األمم الخذااي الم مم  باإلضةةافو إلح 
ًةام  بسةةةةةةةةةةةةةةبة  تة ثير الجةااحةو. وقةد   2020أ  يعةانوا مم الجوت الحةاي في 

في الفقر المدقت. فداا حصةةةةةل  ليو  اةةةةةخ م 100و  70يهوي ما  يم 
الةةل  فةةد  مجموت ًةةدي األاةةةةةةةةةةةةةةخةةاص الةةذيم يعةةانو  مم انعةةدام األمم 
الخذااي أو التخذوي الحاي عةةةةةي ياي اقييايا عةةةةةر عا  وعةةةةةنواز  حينها حالو 
طوارئ غةةةةذااألةةةةو ًةةةةالمألةةةةو كبرى. أمةةةةا في األزةةةةل التو ةةةةل  فنحم أمةةةةام  

خةةذااألةةو  مت احتمةةااا حةةدوث اضةةةةةةةةةةةةةةترابةةاا في عةةةةةةةةةةةةةةير المنظومةةاا ال
يترت  ًلح الل مم ًواق  وخألمو ًلح الصةحو والتخذيو. وقد كانو  ما

تلل المنظوماا أ ةةةةةةةةال في حالو أقمو بسةةةةةةةةب  ًوامل م ل تخير المناا 
 وانعدام ااعتقرار وغ و الجراي  وغير هذا مم ًوال الضخ .

https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/make-prevention-and-redress-violence-against-women-key-part
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/un-women-response-to-covid-19-crisis#violence
https://www.un.org/en/coronavirus/we-must-act-now-strengthen-immunity-our-societies-against-virus-hate
https://www.un.org/en/genocideprevention/hate-speech-strategy.shtml
https://www.un.org/en/genocideprevention/hate-speech-strategy.shtml
https://www.un.org/en/genocideprevention/hate-speech-strategy.shtml
https://www.un.org/en/genocideprevention/hate-speech-strategy.shtml
https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/time-science-and-solidarity
https://unsdg.un.org/latest/stories/un-egypt-aims-curb-online-rumours
https://unsdg.un.org/latest/stories/un-egypt-aims-curb-online-rumours
https://unsdg.un.org/latest/stories/un-egypt-aims-curb-online-rumours
https://unsdg.un.org/latest/stories/zimbabwean-journalists-get-story-straight-covid-19
https://www.wfp.org/news/wfp-chief-warns-hunger-pandemic-covid-19-spreads-statement-un-security-council
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33748
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وعةةةألاو  العمل المتضةةةافر عةةةبيلنا ا إلح ير  بعض مم أعةةةوأ  
فحس    ل وإلح تالفيها بشال ُيِعيم ًلح اانتقال إلح  العواق  الم اارة

منظوماا غذااألو أك ر اعةةةةةةةةةةةةةتدامو  تكو  أك ر تواقنا مت التبألعو وتدًم  
ات ات نُظم غذااألو  حألو  ومم ثم تهي و  فاع أفضل في مجال الصحو  

بالتركي  ًلح ما يلي:   الموز  السةةةةةةةةةةألاعةةةةةةةةةةاتيلفاادة الجمألت. و و ةةةةةةةةةةي 
إنقةةةاا األروا   مت توزألةةة  التركي  إلح حيةةةث تشةةةةةةةةةةةةةةتةةةد المخةةةاطر    1 

وتحسةةةيم المراق و  وتقديم المسةةةاًدة إلح أك ر الف اا هشةةةااةةةو  والتخ  م  
ت ار الخدماا المسةةةةةةةةبق لإلمداياا  وإبقا  الممراا التجار و  مفتوحو  وًا

الخذااألو والتخذو و خدماا أعةةةةةاعةةةةةألو  وتلبألو احتألازاا  ةةةةةخار المنتجيم  
  وتع    نظم الحمايو اازتماعألو  وضةةةةةةةةةةما  عةةةةةةةةةةبل 2مم السةةةةةةةةةةيولو   

الحصةةةةةةةةةةةةةةول ًلح األطعمةو المخةذيةو المة مونةو  ا عةةةةةةةةةةةةةةألمةا لفةااةدة األطفةال 
األخرى  الصةةةةةخار والنسةةةةةا  الحوامل والمرضةةةةةعاا وك ار السةةةةةم و الف اا

  وااعةةةةةةةةةةةةةةت مار في تخيير المنظوماا الخذااألو  3المعرضةةةةةةةةةةةةةةو للختر   
 بحيث يحدث التحول نحو ممارعاا أك ر اعتدامو للمنظوماا الخذااألو.

لح المسةةةةةةةةةتوى القتري  قامو وكااا تابعو لبمم المتحدة    ًو
ًةداا في األمم  نةامك األغةذيةو العةالمي ر م ةل  الةذي يقةدم بةالفعةل مسةةةةةةةةةةةةةةا

و  مليو  اةةةةةةخ  كل يوم  100الخذااي لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ومنظمو األغذيو وال رًا
. 19-   اية مسةاًداتها في األماكم التي ت ثرا فيها األعةواع  ةةةةةةةةةةةةةةةةكوفيد

فقد تم توعةألت نتاع م  ك مم المسةاًداا العينألو والنقديو  وكذلل األمر 
بةالنسةةةةةةةةةةةةةة ةو للةدًم التقني المقةدم إلح الحاومةاا مم أزةل تةدا ير الحمةايةو 

أيواا لدًم تحليالا  اازتماعألو التي تسةةةةةةةةتجي  للصةةةةةةةةدماا  ووضةةةةةةةةت
ًلح  19-  وتقيألم أثر كوفيدالسألاعاا ًلح الصعيديم القتري والعالمي

و  وعالعل القألمو  وأععار األغذيو  واألمم الخذااي.  األغذيو وال رًا
  

 أثر الجائحة عل  العمل
 و مم العامليم في في الم 94حتح منتصةةةةةف أيار مايو  كا   

ا مم إزرا اا إغالع أماكم العمل  العالم يعألشةةةةةةةةو  في  لدا  ط قو نًو
. وفي حيم نجحةةةو بعض 19-في إطةةةار التصةةةةةةةةةةةةةةةةةدي لجةةةااحةةةو كوفيةةةد

مالها إلح اإلنترنو  مما يمهد التر ق  القتاًاا والصةةةناًاا في نقل ًأ
مليو    300يقةةةل ًم  ا نحو ا تكةةةاراا م يرة في ًةةةالم العمةةةل  فقةةةَد مةةةا

امل عةةةةةةةةةةةبل الكسةةةةةةةةةةة  وا ي ال العديد غيرهم معرضةةةةةةةةةةةيم للختر. وفي ً
ااقتصةةةةةةةةةةةةةةةاي المنظم وحةةده  انخفض ًةةدي العةةامليم في الر ت ال ةةاني مم 

. وتسثر  2019مالييم ًةةامةةل مقةةارنةةو بعةةام  305بمةةا ًةةديه  2020 ًةةام
هذه ال  اية غير المسةةةةةةبوقو في ال تالو والعمالو الناقصةةةةةةو ت ثيراى كبيراى في 

مم حيث عةةةةةبل كسةةةةة  العأل  والرفاه والصةةةةةحو العقلألو.   العمال وأعةةةةةرهم
ماي ااقتصةةاي العالمي   ًِ وتعاني المسعةةسةةاا الصةةخيرة والمتوعةةتو  وهي 

معاناة هاالو وقد ا يتعافح العديد منها. وقد يترازت أيضةا التقدم المحرق 
ًلح مةدى ًقوي في مجةال مشةةةةةةةةةةةةةةاركةو المرأة في القوى العةاملةو. وتختلف 

يرا  يم ف ةاا السةةةةةةةةةةةةةةاةا  والبلةدا   وتعتمةد إلح حةد كبير  اوثةار اختالفةا كب 
ًلح التدخالا الحاومألو. ف ك ر الف اا هشةةةةةةةةااةةةةةةةةو معرضةةةةةةةةو أل  ت ياي 
هشةةةةااةةةةتها  والبلدا  الفقيرة معرضةةةةو أل  تصةةةة ل أاةةةةد تخلفا ًم الرك . 
وأك ر القتاًاا تضةةةةةرراى  وهي الخدماا والفنايع والسةةةةةألاحو وااقتصةةةةةاي 

شةال غير متناعة  النسةا  اللواتي يتحملم  غير المنظم  زمألعها توظف ب 
ايو اإلضةةةةةةافألو والعمل غير المدفوت  أيضةةةةةةاى القسةةةةةة  األوفر مم أع ا  الًر

  تقديم الدًم 1زو إلح ما يلي:  الحا  الموز  السةةةةألاعةةةةاتياألزر. و برق 
الفوري للعمةةةال المعرضةةةةةةةةةةةةةةيم للختر  وإنقةةةاا المقةةةاواا وفرص العمةةةل 
والمةداخيةل  مم أزةل تجنة  إغالع المقةاواا وفقةدا  الوظةااف وانخفةاض 
الةةةةدخةةةةل  والتخفألك مم تحول العمةةةةل والعمةةةةالةةةةو إلح المجةةةةال المن لي  

ند العوية إلح وااهتمام بال مم الصةةةةةةةحو والنشةةةةةةةاط ااقتصةةةةةةةايي ً  2 
العمل  مت توفير أماكم ًمل  منو وضةماناا لحقوع واحتألازاا النسةا  

  والسةةةعي إلح تحقيق اانتعاش بفرص 3والسةةةاا  المعرضةةةيم للختر   
ي البي و و شمل الجمألت   ًمل أفضل مم خالل نهك محوره اإلنسا  يرًا
وقةاير ًلح تسةةةةةةةةةةةةةةخير إماةانةاا التكنولوزألةاا الجةديةدة لخلق فرص ًمةل 

لح الصةةةةةةةةةةةةةةعيةد القتري  تقةدم األمم المتحةدة  في إطةار ا اقةو للجمألت. ًو
  المشةةةةةةةةةةةةةةورة والتحليةةل والتةةدر ةة  في منظمةةو العمةةل الةةدولألةةوزهوي تقويهةةا 

اا وغيرها مم المسعةةةةةةةةسةةةةةةةةاا ااا مجال السةةةةةةةةألاعةةةةةةةةو العامو إلح الحاوم
الصةةةلو  مت التركي  في ك ير مم األحألا  ًلح التدا ير الرامألو إلح يًم 
الف اا الضةةةةعألفو في عةةةةوع العمل  م ل الالز يم والنسةةةةا  والعامليم في 
ي هذه الف اا بمدى حدة تعرضةةةةةةةةةةةةةةها   القتات غير المنظم   أو ل  اية ًو

ي للفيروس ووضةةةت تدا ير لحمايتها  م ال  الجه وي الرامألو إلح ق اية الًو
  يم العامليم في الم ارت .

  
 دور المدن ومدى تأثرها

تضةةةةةةةةةةةةةةتلت المةد  والحاومةاا المحلألةو  ةدور فر ةد في الختوط  
األمامألو  مم حيث تحمل ً   اعتجابو المرافق الصحألو  وتقديم الدًم 
واا تكةةار في موازهةةو التحواا الهةةاالةةو في الحألةةاة اليومألةةو للسةةةةةةةةةةةةةةاةةا   

حمل اوثار ااقتصةةاييو والصةةدماا التي توازهها األعةةواع  ومنا ةةرة وت 
الحلول المسييةو إلح اانتعةاش في نهةايةو المتةاح. ونظراى لحجم المنةاطق 
الحضةةةةةةةةةر و الهاال ويورها كمراك  ر   للسةةةةةةةةةفر العالمي بالنسةةةةةةةةة و للناس 

  بحيث توزد حتح او  19-وال ضةةاات  فقد أ ةة حو  سرا لتفشةةي كوفيد
 19-. ولكم كوفيةدفي المةااةو مم زمألت الحةااا في المةد  95نسةةةةةةةةةةةةةة ةو 

لألس مجري أقمو  ةةةةةةةةةحألو حضةةةةةةةةةر و   ل هو أقمو و ةةةةةةةةةول حضةةةةةةةةةري  

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf
https://www.wfp.org/emergencies/covid-19-pandemic
https://www.wfp.org/emergencies/covid-19-pandemic
https://www.wfp.org/emergencies/covid-19-pandemic
https://www.wfp.org/emergencies/covid-19-pandemic
http://www.fao.org/2019-ncov/en/
http://www.fao.org/2019-ncov/en/
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_covid_world_of_work_and_covid-19_june_2020.pdf
https://www.ilo.org/employment/Informationresources/covid-19/other/WCMS_748323?lang=en
https://foreignpolicy.com/2020/05/01/future-of-cities-urban-life-after-coronavirus-pandemic/
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وخدماا وإنصةةةاح حضةةةري  وتمو ل حضةةةري  واعةةةتدامو  ي ألو  و تالو  
ًامو  وقألاية حاوماا محلألو. وعةةةةةةةألقدم الموز  السةةةةةةةألاعةةةةةةةاتي  يصةةةةةةةدر 
قر  اى  تو ةةةةةةألاا إلح الحاوماا الوطنألو وواضةةةةةةعي السةةةةةةألاعةةةةةةاا بشةةةةةة   
تدا ير ااعةةةةةةةةةتجابو اازتماعألو ااقتصةةةةةةةةةاييو واإلنعاش التي تكفل خروذ 
المناطق الحضةةةةةةةةةر و والحاوماا المحلألو مم هذه األقمو وقد أ ةةةةةةةةة حو 

ص الصةةةدماا وأك ر تمايناى واةةةمواى للجمألت  وتحولو أقدر ًلح امتصةةةا
إلح محركاا مرك  و لتحقيق النمو ااقتصةةةةةةةةةةةايي المنصةةةةةةةةةةةف واانتعاش 

ي للبي و.  المرًا
  

 أثر الجائحة عل  الالياحة
مما ا اةل فأل  أ  قتات السةألاحو مم أك ر القتاًاا تضةررا  

لناس مم هذه الجااحو  وهو ما ًرض للختر عبل عأل  المالييم مم ا
واألماكم التي تحقق اعةةةةةةةةةةةةةتدامو عةةةةةةةةةةةةةبل عألشةةةةةةةةةةةةةهم. ومم أاةةةةةةةةةةةةةد البلدا  
والمجتمعاا تضةةةةرراى اقتصةةةةايااش كانو هشةةةةو بالفعل  بما في الل الدول 
الج ر و الصةةةةةةةةةةةةةخيرة النامألو وأقل البلدا  نمواى في أفر قألا و عةةةةةةةةةةةةةألا وأمر اا  
و مم  الالتينألو. وعةةةةةةةةةألقدم الموز  السةةةةةةةةةألاعةةةةةةةةةاتي  يصةةةةةةةةةدر قر  ا  مجمًو

إلح واضةةةةعي السةةةةألاعةةةةاا بشةةةة   تدا ير اانتعاش اازتماًي التو ةةةةألاا 
ااقتصايي ًلح نتاع المنظومو السألاحألو الواععو والمعقدة. وعيتضمم 
الموز  يًوة إلح التعجيةةل بةةاتخةةاا إزرا اا وتقةةديم الةةدًم للعةةامليم في 
قتات السةةةةةةةةةةةألاحو  وك ير منهم مم النسةةةةةةةةةةةا   وإلح  نا  قتات أقدر ًلح 

ل للجمألت وخفألض اان عاثاا مم الكر و    امتصةةةاص الصةةةدماا واةةةام
ةةةةةاة الةةةةةدور الةةةةةذي يسييةةةةة  القتةةةةةات في تحقيق أهةةةةةداح التنمألةةةةةو   مت مرًا

 المستدامو.
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 االهتمام بأشد الللدان والالكان تضررا   -ثالثا 
 

 

 

 

 

يًةو األمم المتحةدة منةذ  ةدايةو هةذه الجةااحةو إلح إيال  اهتمةام  
خةاص للبلةدا  والف ةاا األقةل قةدرة ًلح التكألك مت الفيروس وتةداعألةاتة .  

التي كانو تواز  أ ال أقمو إنسانألو أو أقمو  63و شمل الل البلدا  الة  
از يم  أو التي تعاني مم مسةةةةةةةةةتو اا ًالألو مم الهشةةةةةةةةةااةةةةةةةةةو  والف اا 

ًةاقةو واوو األك ر تضةةةةةةةةةةةةةة  ررا  النسةةةةةةةةةةةةةةةا  واألطفةال والمسةةةةةةةةةةةةةةنو  واوو اإل
ااًت ةاراا المتعلقةو بةالصةةةةةةةةةةةةةةحةو العقلألةو والمرتحلو  مم النةاس وغيرهم . 
وقد  ةةةةةةدرا عةةةةةةلسةةةةةةلو مم الموز اا السةةةةةةألاعةةةةةةاتألو ل  اية التعر ك  هذه 

 البلدا  والف اا  وهي:
  

 أثر الجائحة عل  أفريقيا
فر قألةةةا حتح يمر ًلح أ 19-لم ُيعرح األثر الكةةةامةةةل لكوفيةةةد 

بعض الوقةةةو. فقةةةد كةةةا  ُيعتقةةةد في البةةةدايةةةو أ  ااعةةةةةةةةةةةةةةتجةةةابةةةاا الم ارة 
والحةةةةاعةةةةةةةةةةةةةةمةةةةو ًلح المسةةةةةةةةةةةةةةتو ةةةاا اإلقلألمي والوطني والمجتمعي  التي 
اعةةةةةةةةةتراةةةةةةةةةدا ز األا بالتجر و الحدي و في ماافحو فيروس إيبوا وفيروس 
داي اإل ةةةةةاباا أقل مم أعةةةةةوأ  نق  المناًو ال شةةةةةر و اإليدق  قد أبقو ًأ

سةينار وهاا  ولكم انتشةار الجااحو  دأ يتسةارت او  في بعض البلدا .  ال
وأ  حو المخاطر في هذه القارة كبيرة  مت انخفاض القدراا في مجال 
الفح  والصةةةةرح الصةةةةحي والخدماا التبألو  و سةةةةب  الصةةةةعو اا في 
تتبيق تدا ير النظافو الصةةةةةحألو وتدا ير الت اًد البدني. ومم المرزل أ  

ق  غير الم ااةرة انعدام األمم الخذااي  وفقدا  الدخل وعةبل تشةمل العوا
العأل   وأقمةةةةو الةةةةديو   والمخةةةةاطر السةةةةةةةةةةةةةةألةةةةاعةةةةةةةةةةةةةةألةةةةو واألمنألةةةةو. و ةةةةدًو 

تضةةةةامم مت النظم الصةةةةحألو في أفر قألا إلح تقو و ال السةةةةألاعةةةةاتح الموز 
ويًمها  وإلح المسةةةةةةةاواة في فرص الحصةةةةةةةول ًلح اللقاحاا والعالزاا 
ًند إنتازها  واتخاا التدا ير ااقتصةةةةةاييو الالقمو لحمايو عةةةةةبل الكسةةةةة  
ويًم األًمال التجار و  بما في الل في القتات غير المنظم  وضةةةةةما  

لحفاة ًلح أيا  قتات حصةةةةةةةول أك ر الف اا هشةةةةةةةااةةةةةةةو ًلح األغذيو وا
و  و ةةةةةةةةو  السةةةةةةةةالم واألمم. ومم المهم في زمألت هذه المجااا  ال رًا

كفالو إيماذ المرأة والفتاة ومشةةةةةةةةةةاركتهما  وكذلل احترام حقوع اإلنسةةةةةةةةةةا  
للجمألت. و سكد الموز  أهمألةو تجميةد عةةةةةةةةةةةةةةداي الديو  ًلح نحو اةةةةةةةةةةةةةةامل 

و مم تدا ير ااعةةةةةةةتجابو  بالنسةةةةةةة و للبلدا  األفر قألو  إضةةةةةةةافو إلح مجمًو
في المةااةو مم النةاتك المحلي اإلزمةالي  10العةالمألةو ا تقةل قألمتهةا ًم 

 ليو    200العالمي. و عني الل بالنسةةةةةةة و ألفر قألا تخصةةةةةةةأل  أك ر مم 
 يوار اعتجابو فعالو وُأعس لالنتعاش.

  
 أثر الجائحة عل  أمريكا الالتينية

رة لجااحو أ ةةةةة حو أمر اا الالتينألو ومنتقو ال حر الكار بي  س  
لضةةةةةعف الُنظم الصةةةةةحألو هناك وتج اها  ولشةةةةةدة التفاوا في  19-كوفيد

الحصةةةةةةةةةةةةةةول ًلح الحمةةايةةو اازتمةةاعألةةو. ومم المتوقت أ  تسيي األقمةةو 
الصةةةةةةحألو إلح أعةةةةةةوأ كسةةةةةةاي اقتصةةةةةةايي ًلح مدى قر  مم ال ما   وإلح 
دم المسةاواة  األمر الذي  ارتفات حاي في ال تالو والفقر ونق  التخذيو ًو

اا السةةةةةةألاعةةةةةةألو. وقبل عةةةةةةي    د مم حدة ااضةةةةةةتراباا اازتماعألو والن ًا
الجةةةااحةةةو  كةةةا  النمواذ اإلنمةةةااي في أمر اةةةا الالتينألةةةو ومنتقةةةو ال حر 
الكار بي يواز  بالفعل قيوياى  ألالألو وأوز  هشةةةةةااةةةةةو اةةةةةديدة. وقد يشةةةةةير 
اية البنا  بشةةال أفضةةل   الموز  السةةألاعةةاتي  يصةةدر قر  اى  إلح كألفألو ًإ

مواذ زةةديةةد مسةةةةةةةةةةةةةةتةةدام بةة ر عةةو أبعةةاي متكةةاملةةو: ازتمةةاًي مت وضةةةةةةةةةةةةةةت ن 
اة المساواة   اية البنا  مت مرًا واقتصايي و ي ي وعألاعي. وهذا يتتل  ًإ
بما في الل المسةةةةاواة  يم الجنسةةةةيم  وإيال  اهتمام خاص للف اا األك ر 
هشةةةةةةةةةةةااةةةةةةةةةةةو  وارتكاق الل ًلح منظور لحقوع اإلنسةةةةةةةةةةةا  وحمايو النظم 

الخنألو في المنتقو. و ج  تنفيذ عةةةةةةألاعةةةةةةاا زديدة اإلياولوزألو التبألعألو 
بشةفافألو و م  د مم المسةا لو والشةمول مم أزل يًم الديمقراطألو وتع    
لح الصعيد الدولي   عألاية القانو  وماافحو الفساي والجر مو المنظمو. ًو
ين خي توعةألت نتاع ااعةتجابو الفور و المتعدية األطراح لمسةاًدة زمألت 

تينألو ومنتقو ال حر الكار بي  بصةةةةةةرح النظر ًم كو   لدا  أمر اا الال
معظمهةا يعتبر مم البلةدا  المتوعةةةةةةةةةةةةةةتةو الةدخةل. و ن خي أ  ياو  اتفةاع 
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األعةةةةةةةةةةةةاس الذي ًلح   2030 ي ي ًالمي زديد يسةةةةةةةةةةةةتند إلح ختو ًام 
 ضوا  ُيعاي إطالع التعاو  المتعدي األطراح مم أزل التنمألو المستدامو.

  
 الدول العربيةأثر الجائحة عل  

بالنسةةةةةةةةةة و للمنتقو العر ألو  أبقو اإلزرا اا الم ارة الحاعةةةةةةةةةةمو  
معداا انتقال العدوى والوفألاا يو  المتوعةةةة  العالمي حتح او   لكم 
الجااحو عةةةةلتو الضةةةةو  ًلح العديد مم التحدياا وأوز  ًدم المسةةةةاواة 

العمألقو   القاامو منذ أمد بعيد. فالمنتقو توزد  ها أوز  مم ًدم المساواة 
ا عةةةةةةةةةةةةألما فألما يتعلق  دور المرأة  وهي موطم لمجتمعاا محلألو وف اا 
عةةاانألو توزد في حالو اةةديدة مم الهشةةااةةو  ولكم لديها أيضةةاى مصةةاير 
هامو للصةةموي  بما في الل ارتفات نسةة و الشةة اع ضةةمم السةةاا . ونظراى 
 لتنوت ااقتصةةةاياا العر ألو  فد  بعضةةةها أفضةةةل ًدة مم غيرها لمعالجو

اوثار الصةةةةحألو الفور و والتخل  ًلح التداعألاا اازتماعألو ااقتصةةةةاييو 
فر ةةةةةةةةةةةةةةو لمعةالجةو مواطم الضةةةةةةةةةةةةةةعف  19-للجةااحةو. وتم ةل أقمةو كوفيةد

اية البنا  بشةةةةال أفضةةةةل. وعةةةةألحث الموز   الهألالألو التي طال أمدها وًإ
السةةةةألاعةةةةاتي  يصةةةةدر قر  ا  ًلح إيال  اهتمام خاص لقضةةةةايا مم قبيل: 

وزد في حالو هشةةةةةةااةةةةةةو  بما في الل الالز و  والناقحو   الف اا التي ت 
اا والعنف والفسةةاي التي تقوض زهوي التنمألو  وتنفيذ   وإيجاي حلول للن ًا
خت  لالنتعاش تكو  ااملو للجمألت ومستدامو تعالك أوز  ًدم المساواة 
وال خراا الكةامنةو في الحمةايةو اازتمةاعألةو  وإيخةال التخييراا في أنمةاط 

ااعةةتهالك لجعلها أك ر اعةةتدامو  وااعةةتفاية مم التاقاا غير اإلنتاذ و 
تا  يفعو للمسعةةةةةسةةةةةاا التجار و  المسةةةةةتخلو لنسةةةةةا  واةةةةة اع المنتقو  وًإ
الصةةةةةةةةةةةةةةخيرة والمتوعةةةةةةةةةةةةةةتةةةو بةةةاًت ةةةارهةةةا محركةةةا لالنتعةةةاش  وتمتيم العقةةةد  
اازتماًي  و نا  مسعةةةةةةةةةسةةةةةةةةةاا أك ر تجاو ا  وموا ةةةةةةةةةلو الدًم الدولي  

نسةةانألو والتمو ل والتجارة والتكنولوزألا  والسةةعي في الل المسةةاًدة اإل بما
ًةام  واتفةاع بةار س وختةو ًمةل أييس أبةابةا وإطةار  2030لتحقيق ختةو 

 عينداي  باًت ارها خراا  طر ق لتحقيق انتعاش أفضل.
  

 أثر الجائحة عل  جنوب شرق آسيا
أقل وضةةةةةةةةوحاى  19-في زنوع اةةةةةةةةرع  عةةةةةةةةألا  كا  ت ثير كوفيد 

أخرى مم العةةةةالم أل  حاومةةةةاا هةةةةذه المنتقةةةةو يو  مقةةةةارنةةةةو بةةةة ز ا  
بايرا إلح احتوا  الجااحو وتجن  أعوأ  ثارها. غير أ  زااحو  اإلقلألمألو

كشةةةفو ًدم اعةةةتدامو مسةةةار التنمألو المت ت  األمر الذي أيى  19-كوفيد
إلح تفةاقم المخةاطر القةاامةو وكشةةةةةةةةةةةةةةف ًم تحةديةاا زةديةدة  بمةا في الةل 

مم. وقد يشةةةةةةةةةةةةةير الموز  السةةةةةةةةةةةةةألاعةةةةةةةةةةةةةاتي يتعلق منها بالسةةةةةةةةةةةةةالم واأل ما
قر  اى  إلح الكألفألو التي أثبتو  ها البلدا  قدرتها ًلح التكألك   يصةةةةةةةةةةةةدر

واإليماذ والصةموي  األمر الذي ي عث ًلح الك ير مم األمل. ومت ت ايد 
ال خم في ًمةةل اانتعةةاش  تقف األمم المتحةةدة ًلح أ  ةةو ااعةةةةةةةةةةةةةةتعةةداي  

اا زنوع اةةرع  عةةألا ورابتو للعمل مم أزل مسةةتقبل مسةةتدام مت حاوم
أمم زنوع اةةةةةةرع  عةةةةةةألا والمجتمت العالمي. وعةةةةةةألاو  التعاو   يم األمم 

 المتحدة ورابتو أمم زنوع ارع  عألا وعيلو هامو لموازهو التحدياا.
  

 المرتحلون من الناس
اةةةديدة بشةةةال غير متناعةةة  ًلح  19-تبدو وط ة ت ثير كوفيد 

رتحةةال  م ةةل المهةةازر م  المالييم مم األاةةةةةةةةةةةةةةخةةاص ممم هم في حةةالةةو ا
الذيم يعألشةةةةةةةو  في أوضةةةةةةةات غير نظامألو  وضةةةةةةةحايا ااتجار بال شةةةةةةةر  
إضةةةةةةةةةةةةةةةافةو إلح الالز يم والنةاقحيم الفةار م مم ااضةةةةةةةةةةةةةةتهةاي أو الحرع 

ل  أو العنف أو انتهةةةةةاكةةةةةاا حقوع اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  أو الكوارث. و فصةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
كألك أ  هذا األثر يبرق في اةةةةةةةةةال ثالث أقماا  السةةةةةةةةةألاعةةةةةةةةةاتي الموز 

متشةةةةاباو: أقمو  ةةةةحألو قد يفتقر فيها المرتحلو  مم الناس إلح األيواا 
الالقمو لحمايو أنفسةةةةةةةةهم مم الفيروس  وأقمو ازتماعألو اقتصةةةةةةةةاييو ُتفاقم 

أ ةةةةةالى  وأقمو حمايو تتولد  المخاطر التي تهدي عةةةةةبل عألشةةةةةهم المتداعألو
ًنها قضةةةةةةةايا حقوع اإلنسةةةةةةةا  والو ةةةةةةةم. وتتناقض قسةةةةةةةوة هذا األثر مت 
الةةدور الهةةااةةل الةةذي يسييةة  العةةديةةد ممم هم في حةةالةةو ارتحةةال في زهوي 
التصةةةةةةةةةةدي لبقمو  ًلح عةةةةةةةةةةبيل الم ال كعمال أعةةةةةةةةةةاعةةةةةةةةةةييم في القتات 

دم الصةةةةةةةةةةةةةحي  وفي الحفاة ًلح اعةةةةةةةةةةةةةتمرار إمداياتنا الخذااألو. و ج  ً
 إغفال حقوع الالز يم 
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ديمي الجنسةةةةةةةألو و ةةةةةةةحتهم في أثنا  التصةةةةةةةدي  والمهازر م والناقحيم ًو
لهذه الجااحو. فقد ياو  المهازرو  والالز و  محبوعةةةةيم في المخألماا 
والمالزل  أو يعألشةةةةةةةةةو  في أحألا  المد  الفقيرة حيث يسةةةةةةةةةوي ااكتظاة 

و وضةةةةةعف خدماا الصةةةةةرح الصةةةةةحي  وحيث الخدماا الصةةةةةحألو منها
يتعذر الو ةةول إليها. وقد يواز  األاةةخاص الذيم يفرو  مم الحرع  أو

أو ااضةةةةتهاي  ةةةةعو اا إضةةةةافألو في الحصةةةةول ًلح األما  والحمايو  
ايو الصةةةةةةةةةحألو. وقد يسيي تشةةةةةةةةةديد الرقابو ًلح الحدوي   بما في الل الًر

فرض قيوي ًلح السةةةةةةةةةةةةةةفر أو ًلح حر ةو التنقةل  إلح تعقيةد حظوظهم  أو
م تدا ير الحمايو. و تضةةةةمم الموز  السةةةةألاعةةةةاتي بشةةةة   في ااعةةةةتفاية م

أر عو م ايئ أعةةةاعةةةألو لتوزأل  زهوينا الجماعألو في التصةةةدي  19-كوفيد
للجااحو. أواى  إ  اعت عاي مم يوزد مم األاخاص في حالو ارتحال مم 

تصةةةرح مالف ًلح المدى ال عيد  في حيم  19-زهوي التصةةةدي لكوفيد
ت. فلم يتسةةةةةةنح لنا القضةةةةةةا  ًلح الفيروس أ  إيمازهم يستي ثماره للجمأل 

اية تشةةةةةةةخيل اقتصةةةةةةةاياتنا وكفالو ال قا  ًلح المسةةةةةةةار الصةةةةةةةحألل لبلوغ  وًإ
أهداح التنمألو المسةةةتدامو إا مم خالل التصةةةدي الشةةةامل للفيروس ًلح 
ايو اازتماعألو ااقتصةةةةةةةةةةاييو. ثانألاى  إ   مسةةةةةةةةةةتوى الصةةةةةةةةةةحو العامو والًر

حقوع اإلنسةةةةةةةةةةةا  للمرتحليم مم  وحمايو 19-ااعةةةةةةةةةةةتجابو الفعالو لكوفيد
الناس ا يست عد أحدهما اوخر. ثال اى  ا م مم ألحد حتح ياو  الجمألت 
في م مم. و ج  أ  تظل متاحوى المسةةةةةةةةةةةةاًدُة اإلنسةةةةةةةةةةةةانألو المنقذة للحألاة 
والخدماُا اازتماعألو وحلول التعلم  وكذلل خدماا التشةةخأل  والعالذ 

الوضةةةةةةةةةةت مم حيث الهجرة.   واللقاحاا اومنو  يو  تميي  ًلح أعةةةةةةةةةةاس
رابعاى  إ  المرتحليم مم األاةةةةةةةةخاص هم ز   مم الحل و ن خي أ  نتخذ 
لح الصةعيد القتري   هذه األقمو فر ةو لالعةتفاية مم طاقاتهم كاملو. ًو
ًةداا لباةةةةةةةةةةةةةةخةاص  ًةو واعةةةةةةةةةةةةةةعةو مم المسةةةةةةةةةةةةةةا تقةدم األمم المتحةدة مجمو

ااألةةو في المرتحليم  بمةةا في الةةل المسةةةةةةةةةةةةةةةاًةةدة النقةةديةةو  واإلمةةداياا الخةةذ
و  حااا التوارئ  والمراق و الصحألو والعالذ. فعلح عبيل الم ال  اًر
مفوضألو األمم المتحدة لشسو  الالز يم في  رامك تقديم مساًداا نقديو 

عو مم نتاع مسةةةةةةةةاًداتها النقديو الحالألو في  40زديدة في    لداى  ووعةةةةةةةةا
لف  ًملألو مم أزل معالجو األثر اازتماًي ااقتصةةةةةةةةةةةةايي الذي تخ 25

ًلح الناقحيم قسةةةةةةراى. ًو قا المنظمو الدولألو للهجرة  19-زااحو كوفيد
ملها في مجال  نا  القدراا مم  التنسةةةةةةةةةةةةيق الذي تقوم ب  ًبر الحدوي ًو
أزل تع    المراق و الصةةةةةةةةةةحألو ًند نقاط الدخول والخروذ في ًشةةةةةةةةةةراا 

 الدول.
  

 أثر الجائحة عل  المرأة
نسةةةةةةةةةةةةةةةةةا  يسييم يورا غير لبقمةةةو تةةة ثير كبير ًلح المرأة. فةةةال 

متناعةةةةةةةة  في التصةةةةةةةةدي للفيروس  بما في الل  و ةةةةةةةةفهم ًامالا في 
ةةايةةو في  ةةايةةو الصةةةةةةةةةةةةةةحألةةو ومقةةدمةةاا للًر الختوط األمةةامألةةو في مجةةال الًر
البيوا. وتعمل النسةةا  بشةةال غير متناعةة  في أعةةواع ًمل غير  منو  

. 19-وهم أك ر تضةةةةةةةةةةةةةررا مم اوثار ااقتصةةةةةةةةةةةةةاييو المترت و ًلح كوفيد
في المااو مم النسةةةةةةةةةةةةةا  في ااقتصةةةةةةةةةةةةةاي غير  60مل ما يقرع مم يع إا

المنظم  ولةذلةل فهم أك ر ًرضةةةةةةةةةةةةةةو للوقوت في  راثم الفقر. وقةد اقيايا 
ةةو األزر التي تقةةدمهةةا المرأة نتألجةةو إلغالع  ةةايةةو غير المةةدفًو مةةال الًر ًأ
المةةدارس وق ةةاية احتألةةازةةاا ك ةةار السةةةةةةةةةةةةةةم. وللحةةد مم األثر الواقت ًلح 

الخبرة الجنسةةةةةةةةةةةةةانألو في أفرقو ااعةةةةةةةةةةةةةتجابو  و ج  أ   المرأة  يج  يمك
تسةتهدح رعةاال الصةحو العامو المرأة والدًم المقدم للنسةا  العامالا في 
الختوط األمامألو. وللمسةةةةةاًدة ًلح اانتعاش  يج  أ  تضةةةةةتلت المرأة 
 دور القألاية  مت المسةةةةةاواة في التم يل وعةةةةةلتو  ةةةةةنت القرار. و ج  أ  

مألو إلح حمايو ااقتصةةاي وحف ه المرأة. و ج  ًلينا تسةةتهدح التدا ير الرا
ايو غير المدفوت األزر مسةةةةةةةةاهمو بالخو األهمألو  ااًتراح ب   ًمل الًر

تفا ةةةةةةةةةيل أكبر ًم اوثار  السةةةةةةةةةألاعةةةةةةةةةاتي  الموز في ااقتصةةةةةةةةةاي. و قدم 
اازتماعألو ااقتصةةةةةةاييو المتفاوتو وغير المتناعةةةةةة و للجااحو ًلح المرأة. 
ل اإلزرا اا المحدية المتعلقو بمنت العنف ضةةةةةةةةةد المرأة  بما في  و فصةةةةةةةةةا
الةل تصةةةةةةةةةةةةةةنألك مالزل الهروع مم العنف المن لي ضةةةةةةةةةةةةةةمم الخةدمةاا 

وق اية ااعةةةةةةةةةت مار في األعةةةةةةةةةاعةةةةةةةةةألو  ونقل خدماا الدًم إلح اإلنترنو  
المنظماا العاملو في الخ  األمامي لالعةةتجابو  والقألام بحمالا واعةةعو 
لح الجبهو ااقتصةةةةاييو  ين خي أ  تسةةةةتهدح  النتاع للوقايو والتوعألو. ًو
ح م الحواف  النسا  ًلح وز  التحديد مم خالل وضت الم  د مم النقوي 

فا اا ضةر بألو ألًمالهم  التجار و  وتوعةألت نتاع في أيديهم  وتوفير ًإ
ايو.  خدماا الحمايو اازتماعألو المتعلقو ب ًمال الصةةةةةةةةحو والتعلألم والًر
اية  نا  اقتصةةةةةةاياا اةةةةةةاملو للجمألت  ومم المهم  ًلح المدى التو ل  ًإ
ايو  مال الًر ايلو وقايرة ًلح الصموي. و ن خي أ  يشمل الل إيراذ ًأ ًو

ةةو األزر ضةةةةةةةةةةةةةةمم األًمةةال ااا القألمةةو والمعترح  هةةا في  غير المةةدفًو
لح الصةةةةعيد القتري  تدًم األمم المتحدة  األًمال ااقتصةةةةاي المنظم. ًو

  مت التركي  ًلح القتاًاا ااقتصةةةةةةةةاييو نسةةةةةةةةا التجار و التي تملكها ال
والتي توظف النسةةةةةةةةا   بما في الل قتاًاا  19-المتضةةةةةةةةررة مم كوفيد

لح المجتمعةاا الر فألةو  وتنظم يوراا  ةو  ًو السةةةةةةةةةةةةةةألةاحةو والفنةايع وال رًا
 تعلألمألو افتراضألو مم خالل إتاحو فصول يراعألو ًلح اإلنترنو.

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_women_9_apr_2020_updated.pdf
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/un-women-response-to-covid-19-crisis#social
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/un-women-response-to-covid-19-crisis#social
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/un-women-response-to-covid-19-crisis#social
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/un-women-response-to-covid-19-crisis#social
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 أثر الجائحة عل  األطفال
ًلح  19-طفال مم  يم أكبر ضةةةةةةحايا أقمو كوفيدقد ياو  األ 

المدى التو ل أل  األثر اازتماًي ااقتصةةايي للجااحو والعواق  غير 
المقصةةةةوية لجهوي التصةةةةدي لها عةةةةتقوض  درزو كبيرة تعلألمهم وتخذيتهم  
الوة ًلح الل  لم يتضةةرر زمألت الناس بالقدر  وعةةالمتهم و ةةحتهم. ًو

عةةتكو  أاةةد ضةةرراى ًلح األطفال في نفسةة  مم  ثار هذه الجااحو  فهي  
لح األطفال الذيم يعألشةةةةةو  الحرما   أفقر البلدا   وفي أفقر األحألا   ًو
أ ةةةةةةال أو يعألشةةةةةةو  في ظروح هشةةةةةةو  بمم فيهم األطفال المعرضةةةةةةو   
لختر ااًتةةةةدا   أو الةةةةذيم يعةةةةانو  مم الفقر  أو العةةةةالقو  في أتو   

اا أو المشةةةةةةةةةةةةةريو  مم ييارهم. وا ي ال أك    ليو  طفل  1,1ر مم الن ًا
 ليو  .    1,6واةةةةةةةةةةةةاع غير ملتحقيم بالمدرعةةةةةةةةةةةةو  بعد أ   لغ هذا العدي 

مالييم طفةةل مم األطفةةال الةةذيم يعتمةةدو  ًلح  310وأ ةةةةةةةةةةةةةة ل حوالي 
مليو  طفةةل  مجبر م   360الوز ةةاا المةةدرعةةةةةةةةةةةةةةألةةو  انخفض ًةديهم مم 

ًلح ال حث ًم مصةةةةةةةةةةةاير أخرى للحصةةةةةةةةةةةول ًلح غذااهم اليومي. وقد 
  64  لداى مم أ ةةةةةةةةةةل 45  في المااو مم البلدا  ااا األولو و  70أرز  

حملو واحدة ًلح األقل مم حمالا التتعألم الدور و  وهذا يتسةةةةةةةةةةةب  في 
أخرى في نهايو المتاح. ًوية أمراض ختيرة   ارتفات مخاطر ظهور أو

و ج  ًلح العالم أ  يتخذ إزرا اا ًازلو  و شةةةةةال زماًي  مم أزل 
تفايي حدوث أقمو أوعةةةةت نتاقاى في مجال حقوع التفل. وقد يشةةةةهد هذا 
العام وفاة م  د مم األطفال بم اا اواح بسةةةةةةةب  الركوي العالمي الذي 

تقةةدم ًلح مةةدى يلو  في األفق. وهةةذا أمر ُينةةذر  تقو ض مةةا ُأحرق مم 
 عنتيم أو ثالث عنواا في مجال الحد مم وفألاا الرضت.

و جةةة  ًلح الحاومةةةاا أ  تحةةةافظ ًلح الفرص للشةةةةةةةةةةةةةة ةةةاع.  
للتقلأل  إلح أينح حةةد مم أثر تةةدا ير  الموز  السةةةةةةةةةةةةةةألةةاعةةةةةةةةةةةةةةةاتيو قتر  

ةةةةو اإلزرا اا  الجةةةةااحةةةةو  منهةةةةا: تحقيق التواق  الصةةةةةةةةةةةةةةحألل  يم مجمًو
المتخذة مم أزل تقلأل  أثر ااعةةةةةةةةةةةةةتراتألجألاا الموحدة المتعلقو بالت اًد  
البدني واإلغالع العام ًلح األطفال في البلدا  والمجتمعاا المنخفضةةةو 

 لتشمل األطفال األك ر  الدخل وتوعألت نتاع  رامك الحمايو اازتماعألو

تا  األولو و اعةةةةةةةةةةةةةتمرار و الخدماا الموزهو  ًرضةةةةةةةةةةةةةو للضةةةةةةةةةةةةةرر  وًإ
خصةألصةا لبطفال  مت التركي  بشةال خاص ًلح تألسةير عةبل ااعةتفاية 

ا عةةةةةةةةةةألما التعلألم المدرعةةةةةةةةةةي و رامك التخذيو  -منها ًلح قدم المسةةةةةةةةةةاواة 
ةةايةةو األمهةةاا  والمواليةةد  والبرامك والتحصةةةةةةةةةةةةةةيم وغير الةةل مم أوزةة  ًر

المجتمعألةو المتعلقةو بحمةايةو التفةل  وتقةديم الةدًم العملي لآلبةا  ومقةدمي  
ايو  بما يسةةةةاًدهم ًلح معرفو أعةةةةالي  التحدث إلح األطفال بشةةةة    الًر
موضةةةةةةوت الجااحو  وكألفألو ااًتنا  بصةةةةةةحتهم العقلألو و الصةةةةةةحو العقلألو 

تعينوا  ها في مسةةةاًدة ألطفالهم  وت و دهم باأليواا التي يمانهم أ  يسةةة 
لح الصةةةةةةةةةةةةعيد القتري  تقدم األمم المتحدة يًما  أطفالهم ًلح التعلم. ًو
كبيراى  فعلح عبيل الم ال تقدم اليونألسف الدًم في الحصول ًلح التعلألم  
ًم بعد وحصةةةةول األعةةةةر ًلح المسةةةةاًدة النقديو ًم طر ق التحو الا 

مواي التعلألمألو ًلح النقديو باعةةةةةةةةةةةةةتخدام األزه ة المتنقلو  فضةةةةةةةةةةةةةالى ًم ال
اإلنترنةو وخةارزة   بمةا في الةل لممةارعةةةةةةةةةةةةةةو الر ةاضةةةةةةةةةةةةةةو البةدنألةو   هةدح 
المسةةاًدة في تحسةةيم القوة البدنألو لبطفال و ةةحتهم البدنألو والعقلألو في 

 فترة إغالع المدارس.
  

 أثر الجائحة عل  كبار الالن
مم منظور  ةةةةحي  يواز  ك ار السةةةةم ختر اإل ةةةةابو  درزو  

لح مم غيرهم   لكنهم يعةانو  أيضةةةةةةةةةةةةةةاى مم الع لةو اازتمةاعألةو والتميي  ًأ
و مم اوثار  و متنًو و ةةةةةةةةةعو و الحصةةةةةةةةةول ًلح الخدماا  ومم مجمًو
م زهوي ماافحت . ومم  األخرى غير الم ااةةةةةةرة المترت و ًم الفيروس ًو
ي القلق  وز  خاص الختر الذي يعاني من  ك ار السم في البلدا   يوًا

 ار السةةةةةم الحق نفسةةةةة  في الحألاة والصةةةةةحو النامألو والبي اا الهشةةةةةو. ولك
م ل غيرهم مم األاةةةةةةخاص. وقد يتعرضةةةةةةو  لمعاناة اةةةةةةديدة وللع لو في 
ظةل تةدا ير اإلغالع العةام والقيوي. و جة  أا نتعةامةل مت ك ةار السةةةةةةةةةةةةةةم 

لو كانوا غير موزوييم أو ًاز  م. فك ير مم ك ار السم يحتازو   كما
في العمل  وفي الحألاة إلح مصةةةةةةةةدر يخل  و شةةةةةةةةاركو  مشةةةةةةةةاركو كاملو 

 األعر و  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-and-plans
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_children_16_april_2020.pdf
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ايو اوخر م. و ن خي أا نتجاهل أ ةةةةةةةةةواتهم  وفي التعلألم والتعلم  وفي ًر
وأيوارهم القألاييو. فهم يسةةةةةةةةةةةةاهمو  إعةةةةةةةةةةةةهاما ا يقاس ب يوار مختلفو في 
ايو  اية ما يضةةةحو   راحتهم بقألامهم ب ًمال الًر أعةةةرهم ومجتمعاتهم  ًو

تبق هذا بصةةفو خا ةةو ًلح المسةةناا أو مسةةاًدة أ نااهم وأحفايهم. و ن 
إلح التصةةةدي للختر الذي يهدي  الموز  السةةةألاعةةةاتيمم النسةةةا . و دًو 

اندمازهم  حألاتهم و ةةةةةةةةةحتهم  يو  تميي  ًلح أعةةةةةةةةةاس عةةةةةةةةةنهم  وتع   
اة  اازتمةاًي مم أزل تجنة  ً لتهم خالل تدا ير الت ةاًد البةدني  ومرًا
احتألةةةازةةةاتهم وحقوقهم في تةةةدا ير التصةةةةةةةةةةةةةةةةدي الشةةةةةةةةةةةةةةةةاملةةةو اازتمةةةاعألةةةو 
وااقتصةةةاييو واإلنسةةةانألو  وتماينهم مم المشةةةاركو في القراراا التي تسثر  

تا  األولو و في هذا الصدي للبألاناا المصنفو و  ألفضل ًلح حألاتهم  وًإ
ي السةةةألاعةةةاا أ  النسةةةا  هم الخالبألو ضةةةمم  الممارعةةةاا. و ج  أ  ترًا
ك ار السةةم  وأنهم األقرع إلح  لوغ هذه الفترة مم حألاتهم في حالو فقر 

ايو  حألو.  ويو  ًر
  

 أثر الجائحة عل  األشخاص ذوي اوعا ة
ًةدم المسةةةةةةةةةةةةةةاواة التي يعةاني منهةا   ت  ةد الجةااحةو مم حةدة أوزة  

وي اإلًاقو في العالم. فاألاةةةةةةةةةةةخاص اوو اإلًاقو  ليو  اةةةةةةةةةةةخ  مم ا
ًةايةو الصةةةةةةةةةةةةةةحألةو وفرص  حظوظهم أقةل في الحصةةةةةةةةةةةةةةول ًلح التعلألم والر

المشةاركو في المجتمت  وهم او  مم  يم أاةد الف اا تضةرراى  الكسة  أو
في ظةةةل هةةةذه األقمةةةو مم حيةةةث ًةةةدي الوفألةةةاا. و جةةة  أ  نضةةةةةةةةةةةةةةمم  

ايو الصة  حألو والتدخالا لباةخاص اوي اإلًاقو حق الحصةول ًلح الًر
المنقذة للحألاة خالل الجااحو ًلح قدم المسةةةةةةاواة مت غيرهم. و ج  ًلح 
الحاوماا أ  تتشةةةاور مت األاةةةخاص اوي اإلًاقو وتتوا ةةةل معهم وأ  

يعدي  والموز  السةةألاعةةاتيتضةةعهم في  ةةمألم زهوي ااعةةتجابو والتعافي. 
كألك يسثر الفيروس بشةةةال غير متناعةةة  ًلح األاةةةخاص اوي اإلًاقو 

عوا  مم الجان  الصحي   -وتعدايهم  ليو  اخ  مم عاا  العالم    –
أو الجان  ااقتصةةةةةةةايي اازتماًي. و حدي الموز  أر عو مجااا ااا 

والتعافي مم  19- ها  رامك التصةةةةةدي لكوفيدأولو و ين خي أ  تسةةةةةتراةةةةةد  
  الجمت  يم 1 ثةةاره مم أزةةل تجنةة  إغفةةال هةةذه الف ةةو مم السةةةةةةةةةةةةةةاةةا :  

التدا ير ااًتألاييو والتدا ير الخا ةو باألاةخاص اوي اإلًاقو في زمألت 
  تألسةير عةبل الحصةول ًلح المعلوماا والو ةول 2تدا ير ااعةتجابو   

  التشةةةاور الهايح مت 3اا والبرامك   إلح المرافق وااعةةةتفاية مم الخدم
األاةةخاص اوي اإلًاقو والمنظماا التي تم لهم وتماينهم مم المشةةاركو 

  وضةةةةةت  لألاا للمسةةةةةا لو واالت ام  تنفيذ اعةةةةةت ماراا تفضةةةةةي 4الفعلألو   
ت اراا اإلًاقو. ي ًا  إلح نتااك ترًا

وعةألفضةي إيماذ األاةخاص اوي اإلًاقو في  رامك ااعةتجابو  
والتعةافي مم  ثةاره إلح خةدمةو مصةةةةةةةةةةةةةةلحةو الجمألت ًلح نحو  19-لكوفيةد

د الجوهري لختو ًام    2030أفضةةةل  وهو اةةةق حيوي مم الوفا  بالًو
وهو أا يترك الرك  خلف  أحدا. وخال ةةةةةةةو القول أ  تدا ير ااعةةةةةةةتجابو 

رة.  للجااحو يج  أ  تكو  ااملو لمساال اإلًاقو ومألسَّ
  

 أثر الجائحة عل  الصحة العقلية
أقمةوش  ةةةةةةةةةةةةةةحألةو  ةدنألةو في  19-ًلح الرغم مم أ  أقمةو كوفيةد 

المقام األول  فدنها تحمل في طألاتها أيضةاى  ذور أقمو في مجال الصحو 
العقلألو. و عاني العديد مم األاةةةةةةةةةةةةخاص مم كرع نفسةةةةةةةةةةةةي في ظل هذه 
الجةااحةو  و  ياي هةذا الكرع حةدة لةدى بعض الف ةاا  وزة  خةاص أك ر 

قلألو أمر بالغ األهمألو لتستوي األمور في مم غيرها. وعالمو الصحو الع
 أي مجتمت حتح في أحسم الظروح.

ولذلل فد  خدماا الصةةةةةةةحو العقلألو ز   أعةةةةةةةاعةةةةةةةي مم زمألت  
. و جةة  19-تتخةةةذه الحاومةةةاا مم تةةةدا ير لموازهةةةو زةةةااحةةةو كوفيةةةد مةةةا

هةا باةل مةا تحتةازة  مم تمو ةل. و جة  أ   توعةةةةةةةةةةةةةةألت نتةاع الخةدمةاا ومةدُّ
ايو لباةةةةةخاص الذيم يعانو  مم مشةةةةةاكل توفر السةةةةةألاعةةةةةاُا الدًم وا لًر

 الصحو العقلألو  وأ  تحمي حقوع اإلنسا  الواز و لهم وتصو  كرامتهم.

و ج  أا تميا  تدا ير اإلغالع والحجر الصةةةةةحي ضةةةةةد أول ل  
 الموز  السةةةألاعةةةاتيالذيم يعانو  مم مشةةةاكل الصةةةحو العقلألو. و و ةةةي 

  إيراذ هذه المسةةةة لو 1في هذا الصةةةةدي   الثو مجااا اتخاا التدا ير:  
تمةاياى ًلح نهك المجتمت بة عةةةةةةةةةةةةةةره   ي في خت  ااعةةةةةةةةةةةةةةتجةابةو ًا ًم ًو

ضما  توافر خدماا الصحو العقلألو والدًم النفسي اازتماًي في   2 
  إقامو خدماا الصةةةةةةةحو العقلألو 3التوارئ ًلح نتاع واعةةةةةةةت   حااا  

للمسةةةةةةةةةةةتقبل  والتخل  ًلح نق  ااعةةةةةةةةةةةت ماراا الذي طال أمده في هذا 
المجةال. وفي مرحلةو التعةافي  يجة  توفير م  ةد مم الخةدمةاا للمجتمت   
و ج  الحرص ًلح إيماذ خدماا الصةةةةةةةةةةةةةحو العقلألو ضةةةةةةةةةةةةةمم التختألو 

 الصحألو الشاملو.

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_covid-19_and_older_persons_1_may_2020.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_persons_with_disabilities_final.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief-covid_and_mental_health_final.pdf
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 فة األخرى الفئات الض ي
يتعرض الم ليو  والم لألاا والمتحولو  زنسةةألاى وم يوزو الميل  

الجنسةةةةةةةةةةةةةي للتميي  و وازهو  العنف في العديد مم البلدا   بما في الل 
مم أعةةةةةةةةةةةرهم  وت ياي هذه المعاناة حدة في ظل القيوي المفروضةةةةةةةةةةةو ًلح 

في تفاقم الصةةةةةعو اا التي يوازهها  19-الحركو. وتتسةةةةةب  زااحو كوفيد
ي مجتمت المألم  بمةةةا في الةةةل التميي  والو ةةةةةةةةةةةةةةم. و جةةة  ًلينةةةا أ  أفرا

نضةةةةمم ألفراي هذه الف اا التمتت الكامل بحقوع اإلنسةةةةا  الخا ةةةةو  هم   
ايو الصةةةحألو  وحمايتهم مم العنف  وا عةةةألما الحصةةةول ًلح خدماا الًر

 وااضتهاي. ومم المهم ضما  عالمو و حو األقلألاا الجنسألو 

تا  لباةةةةخاص المتضةةةةرر م مم فيروس نق  والجنسةةةةانألو. و ج  أ  ت 
المناًو ال شةةر و إماانألو الحصةةول يو  انقتات ًلح خدماا الوقايو مم 
فيروس نق  المناًو ال شةةةةر و. و ج  أ  يحصةةةةل حاملو فيروس نق  
المناًو ال شةةةةةةةةر و والمصةةةةةةةةا و  بالسةةةةةةةةل واألمراض الم منو األخرى ًلح 

أاهر أو أك ر.   3ا يقل ًم كمألو مم األيو و المنقذة للحألاة تكفيهم لما 
و ج  أيضةةةةةةةةةةةةةةاى إيال  اهتمام خاص بالتحدياا الخا ةةةةةةةةةةةةةةو التي توازهها 

األميم العام إلح اتخاا  يًا. وقد 19-الشةعوع األ ةلألو في عةألاع كوفيد
 حارة في العالم الذيم التدا ير الالقمو لمعالجو محنو م اا اواح مم ال

 تقتعو  هم السبل في ال حر.
  

https://news.un.org/en/story/2020/06/1066262
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الل ام ًم أوز  هشةةااةةو ًلح الصةةعيد  19-كشةةفو أقمو كوفيد 
األقمةو العةالمي تتجةاوق با ير نتةاع الصةةةةةةةةةةةةةةحةو العةالمألةو. فقةد أثرا هةذه 

بشةال غير متناعة  ًلح مجتمعاا و لدا  كانو أ ةال في ظروح مم 
الهشةةةةةةةةااةةةةةةةةو  وكشةةةةةةةةفو ًم أوز  ًدم المسةةةةةةةةاواة العمألقو في المجتمعاا 
م ثخراا كةامنةو في نظم الحمةايةو اازتمةاعألةو. وفي  وااقتصةةةةةةةةةةةةةةةاياا ًو
العديد مم الحااا  أعةةةهمو أوز  ًدم المسةةةاواة واإلقصةةةا  في المظالم 

دم  ااعةةةتقرار اازتماًي. وتشةةةال مرحلو التعافي مم األقمو المابوتو ًو
فر ةةةةو لمعالجو أوز  ًدم المسةةةةاواة واإلقصةةةةا  وال خراا القاامو في نظم 
الحمايو اازتماعألو  وموازهو أقمو المناا والعديد مم أوز  الهشةةةةةةةااةةةةةةةو 
دم اإلنصةةةةةةةةةاح األخرى التي كشةةةةةةةةةفو ًنها الجااحو. فبداى مم العوية  ًو

تمةاي التةاقةو  إلح النظم والنهك غير المسةةةةةةةةةةةةةةتةدامةو  يجة  أ  ننتقةل إلح ًا
المتجدية والنظم الخذااألو المسةتدامو  وكفالو المسةاواة  يم الجنسةيم  و نا   

 -اةةةةة ااا أقوى لبما  اازتماًي  وتوفير التختألو الصةةةةةحألو الشةةةةةاملو 
هو متلوع. والخروذ مم  وإقامو نظام يولي قاير ًلح ااضةةةةةةتالت بما

نهجا يقوم ًلح التعاطف والتضةةةةةةامم تشةةةةةةارك فأل    هذه األقمو عةةةةةةيتتل 
المجتمعةاا بة كملهةا والحاومةاا  رمتهةا والعةالم قةاط ةو. و ن خي في زهوي 

أوز  ًدم  -أو حتح مفاقمو   -التصةةةةةةةةةةدي للجااحو أ  تتجن  ترعةةةةةةةةةةأل  
المساواة القاامو بالفعل  وأ  تتجن  تقو ض مااع  التنمألو التي تحققو 

لفقر. و جةةة  ًلح العةةةالم أ  يافةةةل بشةةةةةةةةةةةةةةق األنفس وزهوي الحةةةد مم ا
اعةةةتخالص الدروس وأ  تكو  هذه األقمو لحظو ت مل فا ةةةلو تدفت إلح 
التة هة  لحةااا التوارئ الصةةةةةةةةةةةةةةحألةو وااعةةةةةةةةةةةةةةت مةار في الخةدمةاا العةامةو 
ال الخو األهمألو في القر  الحايي والعشةةر م. و ج  أ  نتعامل بح م مت 

األقمو وألي أقمو المسةةةةةةةةةةاال التي تجعل الجمألت ًرضةةةةةةةةةةو يو  يات لهذه 
 ي تي  ها المستقبل.

و ج  اعةتخدام األموال العامو ًلح نحو عةلألم  وتجن  الفسةاي  
ل وزهو المواري و قوض ثقو العموم في المسعساا. و ج  أ   الذي يحوا
دمةةا  تحترم زهوي التعةةافي حقوَع أزألةةال المسةةةةةةةةةةةةةةتقبةةل  ًم طر ق الةةدفت قةةُ

 2050وني بحلول ًةةام بةةالعمةةل المنةةاخي مم أزةةل تحقيق الحألةةاي الكر  
وحمةةةايةةةو التنوت البيولوزي. و ن خي أ  يسةةةةةةةةةةةةةةهم اإلنفةةةاع ًلح تنشةةةةةةةةةةةةةةأل  
ااقتصةةةةةةةةاياا في التعجيل بخفض ان عاثاا الكر و  في اقتصةةةةةةةةاينا وأ  
يعتي األولو ةةو إلحةةداث فرص ًمةةل خضةةةةةةةةةةةةةةرا . واألمم المتحةةدة تحةةث 
الحاوماا ًلح وضةةةةةةت النسةةةةةةا  والفتألاا في  ةةةةةةمألم ما تبذل  مم زهوي 

قةةايرة ًلح تقو ض التقةةدم المحةةدوي المحرق  19-ي. فةة قمةةو كوفيةةدالتعةةاف
 في مجال المساواة  يم الجنسيم وحقوع المرأة.

وعتدًم األمم المتحدة  وا اتنا العالمألو مم الماات  اإلقلألمألو  
والقتر و  زمألت الحاوماا مم أزل ضةةةةةةةةما  خروذ ااقتصةةةةةةةةاي العالمي 

أقوى. واعةةتراةةاياى بدطار األمم والناس الذيم نخدمهم مم هذه األقمو وهم 
المتحدة العالمي لالعةةةةةةةةةةةتجابو اازتماعألو وااقتصةةةةةةةةةةةاييو الفور و لجااحو 

  تعمةل أفرقةو األمم المتحةدة القتر ةو ًلح تنفيةذ تةدا ير فور ةو 19-كوفيةد
لتلبألو ااحتألازاا اازتماعألو وااقتصةاييو األك ر إلحاحاى وللتخفألك مم 

األاةةةةةةةةةد حدة. وفي األزليم المتوعةةةةةةةةة    اوثار اازتماعألو وااقتصةةةةةةةةةاييو
والتو ةةل  تعمةةل أفرقةةو األمم المتحةةدة القتر ةةو مت الحاومةةاا بشةةةةةةةةةةةةةةةة   

  2030التدا ير التي تر   اعةةةةةةةةةةةتجا تها بختو التنمألو المسةةةةةةةةةةةتدامو لعام 
و التدا ير السةةألاعةةاتألو والمسعةةسةةألو التي مم اةة نها أ  تسةةاًد كل  لد مم 

ةاية تشةةةةةةةةةةةةةةايةةل مجتمعةة  واقتصةةةةةةةةةةةةةةةا يه لكي ياونةا مالاميم  البلةةدا  ًلح ًإ
مم أزةل كفةالةو القةدرة ًلح اغتنةام الفرص الجةديةدة وإيارة  –للمسةةةةةةةةةةةةةةتقبةل 

أا وهو ختو  -المخاطر النااةةةةةةةة و. ولدينا في هذا الصةةةةةةةةدي إطار ًمل  
واتفاع بار س بشةةة   تخير المناا. و ج    2030التنمألو المسةةةتدامو لعام 

وينا تجاه الناس والكوك .   أ  نفي  ًو
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 بين جهود التعافي والعمل المناخي يجب المزاوجة
. فلألس يتعيم الم اوزةةةةو  يم زهوي التعةةةةافي والعمةةةةل المنةةةةاخي 

 ظل ًام  وعةعنا أ  نسزل العمل المناخي أل  تخير المناا لم يتوقف. و 
ًاماى حاعماى إلحراق تقدم بش   حالو التوارئ المناخألو: إا يتعيم    2020

ًلينا زعل قتاًاا النقل والبنا  والتاقو غير منتجو للكر و   واا تعاي  
ًم اعةةةةةتخدام الوقوي األحفوري وتنقألو الهوا  الذي نسةةةةةتنشةةةةةق ًم طر ق 

فو مم  ثار وقف اعةتخدام الفحم  وضةما  حمايو الف اا السةاانألو الضةعأل 
الظواهر المناخألو القصةةةةةةةةوى  وإحداث فرص العمل الالقمو لتشةةةةةةةةييد  نح  
تحتألو مسةتدامو وقايرة ًلح الصةموي. و ج  أيضةاى أ  نضةت حداى لفقدا  
التنوت البيولوزي. فكلمةةةةةا رفعنةةةةةا مم زوية إيارتنةةةةةا لصةةةةةةةةةةةةةةحةةةةةو نظمنةةةةةا 

و اإلياولوزألو  تحسةنو إيارتنا لصةحو اإلنسةا  وانتشةار األمراض الحيوانأل 
وقد أيى اعةةةةةةةةتمرار تآكل المسةةةةةةةةاحاا البر و والخاباا والنظم   المصةةةةةةةةدر.

اإلياولوزألةةو األولألةةو إلح تقلأل  المسةةةةةةةةةةةةةةةافةةو إلح يرزةةو مقلقةةو  يننةةا و يم  
. و ن خي أ  نجةدي تر تنةا وغةابةاتنةا  ونوقف إقالةو “المضةةةةةةةةةةةةةةةااف الخةاقنةو”

ومنةةاطقنةةا الخةةابةةاا  ونتعلم مم زةةديةةد كألفألةةو إيارة أراضةةةةةةةةةةةةةةينةةا ومحألتةةاتنةةا 
 المحمألو ًلح نحو مستدام.

و مام لتةةدا ير التعةةافي أ  تسةةةةةةةةةةةةةةةاًةةد ًلح توزألةة  العةةالم نحو  
مسةةةةةةةةار أك ر أماناى و ةةةةةةةةحو واعةةةةةةةةتدامو واةةةةةةةةمواى. و تتل  الل ما يلي: 
ااعةةةةت مار في الحمايو الماييو ألاةةةةد الف اا السةةةةاانألو ضةةةةعفاى تجاه  ثار 

ااقتصةةةةةةةةةةةاياا إلح  تخير المناا  وكفالو أ  يسيي اإلنفاع ًلح تنشةةةةةةةةةةةأل 
تةا  األولو ةو  التعجيةل بةدقالةو الكر و  مم زمألت زوانة  اقتصةةةةةةةةةةةةةةةاينةا وًإ
إلحداث فرص العمل الخضةةةةةةةةةةةرا . و ن خي ًدم اعةةةةةةةةةةةتخدام أموال يافعي 
الضةةةةةراا  في يًم الوقوي األحفوري أو إنقاا الصةةةةةناًاا الملوثو الك ألفو 

يم  دفت الكر و . وقد حا  الوقو احتسةةةةةةةةةةةةةةاع ثمم الكر و  وإل ام الملوث 
ثمم ما لوثوا. و ن خي للصةةةةةةةةةةةناييق العامو والخا ةةةةةةةةةةةو أ  تسةةةةةةةةةةةت مر في 

 المستقبل المستدام  ولألس في ممارعاا مم الماضي. و ج  ًلح 

وا المخاطر المناخألو بما فأل   المسعةةةةةةةسةةةةةةةاا المالألو والمسةةةةةةةت مر م أ  يرًا
الكفايو. ونحث زمألت البلدا   وا عةةةةألما البلدا  المسةةةةسولو ًم أكبر قدر 

اان عةةاثةةاا  ًلح تقةةديم مسةةةةةةةةةةةةةةةاهمةةاا مع قة محةةدية وطنألةةاى لخفض مم 
في المااو بحلول  45ان عاثاا غاقاا الدفي و ًلح  ةةةةةعيد العالم  نسةةةةة و 

والتكألك مت ارتفات يرزاا الحرارة وااعةةةةةةةةةةةتراتألجألاا الرامألو  2030ًام 
إلح الو ةةةةةةةةةةةول باان عاثاا إلح مسةةةةةةةةةةةتوى الصةةةةةةةةةةةفر  وتع    قدرة الناس 

 .2050وي بحلول ًام والكوك  ًلح الصم
  

هيكل للتعاون الدولي مصـــــــمم لمواجهة مشـــــــاكل وتحديات  
 القرن الحادي والعشرين

ا تكتفي  تهةةةديةةةد  ةةةةةةةةةةةةةةحتنةةةا ونظمنةةةا  19-إ  زةةةااحةةةو كوفيةةةد 
الصةةةةةةةةةحألو   ل تهدي أيضةةةةةةةةةاى ااقتصةةةةةةةةةاي العالمي  والحمايو اازتماعألو  

المسةةةةتدامو لبالييم ال شةةةةر. وحقوع اإلنسةةةةا   وااعةةةةتقرار  و فاع التنمألو 
وقةد أ ةدا الجةااحةو ًمق التراب   يننةا وال خراا التي تعتري قةدرتنةا ًلح 
تقديم المنافت العامو العالمألو ال الخو األهمألو  م ل توفير الصةحو العامو  
وتحقيق التنمألو المسةةةةةةةةةةةةتدامو  والحفاة ًلح  ي و نظألفو وكوك  عةةةةةةةةةةةةلألم   

قامو السةةةةةةةةةةالم للجمألت. ومم ناحألو و نا  اقتصةةةةةةةةةةاي ًالمي زيد األيا   وإ
أخرى  حي مةةا وزةةد الع م والرؤ ةةو  ُوزةةدا القةةدرة ًلح التكةةاتف كمجتمت 
يولي واحد لصةةةألاغو حلول زماعألو للمشةةةاكل المشةةةتركو. وأهداح التنمألو 
المسةةةةةةةةةةةةةةتةدامةو واتفةاع بةار س ًالمتةا  بةارقتةا  تةدا  ًلح الع م العةالمي 

 ر اةةةةمواى وأك ر اعةةةةتدامو. ًلح إقامو مسةةةةتقبل أفضةةةةل وأك ر مسةةةةاواة وأك
لكم  نا  العالم المتوخح في هذيم الصةةةةةةةايم يسةةةةةةةتل م تضةةةةةةةافر الجهوي  

عةةألما في مرحلو اانعتاع مم ق ضةةو هذه الجااحو. وفي إطار عةةعينا  وا
و نا  مسةتقبل أفضةل  يج    19-إلح رعةم مسةار للخروذ مم أقمو كوفيد

ولي حتح نكو   أيضةةةةةاى أ  نع ق ونجدي  ألاكل التعاو  ًلح الصةةةةةعيد الد
 أك ر اعتعداياى لموازهو أي أقمو مم هذا القبيل في المستقبل.

  

https://www.un.org/sg/en/content/sg/articles/2020-04-28/time-save-the-sick-and-rescue-the-planet
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هناك ثالثو محاور راألسةةةةةةةةةألو تسةةةةةةةةةعح األمم المتحدة إلح توفير  
 احو:التمو ل الالقم لها في إطار زهوي التصدي للجا

  
ــدي: من أـجل تللـية   ــتراتيجـية للـتأـهب والتصـــــــ الخـطة االســـــــ

 االحتياجات الصحية العاجلة
دتها منظمو الصةةةةةةةةةةحو العالمألو واةةةةةةةةةةركاؤها   هذه الختو التي ًأ

تحدي أولو اا ااعتجابو الصحألو العالمألو  وتوز  تدا ير الصحو العامو 
لموازهةو زةااحو التي يتعيم ًلح زمألت البلةدا  تنفيةذهةا في إطةار التة هة  

وااعةةةةةةةةةةةةةةتجةابةو لهةا. وتختي ااحتألةازةاا المةالألةو ختةو منظمةو  19-كوفيةد
تشةمل ااحتألازاا    لكنها ا2020الصةحو العالمألو لالعةتجابو في ًام 

 19-التي تحةةةةديهةةةةا الحاومةةةةاا في ختتهةةةةا الوطنألةةةةو لموازهةةةةو كوفيةةةةد
في  19-المحدية في الخت  المشةةةةةتركو  يم الوكااا لموازهو كوفيد أو
ار يًم خت  ااعةتجابو التي تنفذها السةلتاا الوطنألو  حيث تشةجت إط

منظمو الصةةةةةةةةحو العالمألو تقديم الدًم الم ااةةةةةةةةر ًلح الصةةةةةةةةعيد ال نااي.  
ل الختو مم خالل ًدة قنواا  ًلح رأعةها مي انألاا الحاوماا   وعةتموَّ

 صةةندوع التضةةامني لالعةةتجابول  واوالصةةندوع المرك ي لموازهو التوارئ 
الذي أنشةةةةةةة ت  منظمو الصةةةةةةةحو العالمألو و تألل المسةةةةةةةاهمو الم ااةةةةةةةرة مم 

مليو  يوار إلح  1 022الشةةةةةةةةةةةةةةركةاا واألفراي. وقةد ع ة ا الختةو مبلغ 
 المعلنو . ما في الل التعهدااح  را  يونأل   ب  24حدوي 

 ومم أولو اا الختو ما يلي: 

 الحد مم انتقال العدوى مم اخ  إلح  خر  - 1

ايتهم في وقو م ار  بما في الل  - 2 تحديد المرضةةةح ًو لهم وًر
ايو الم لح للمرضح المصا يم   توفير الًر

 تحديد المصدر الحيواني وخفض انتقال العدوى مم المصدر  - 3

معةةالجةةو الجوانةة  المجهولةةو ال ةةالخةةو األهمألةةو فألمةةا يتعلق بحةةدة  - 4
اانتقال واإل ابو  وخألاراا العالذ   المرض السر ر و  ويرزو

وتسةةةةةةةةةةةةةر ت العمل الرامي إلح إنتاذ مسةةةةةةةةةةةةةتل ماا التشةةةةةةةةةةةةةخأل  
 واللقاحاا  والعالزاا

إ الغ كةل المجتمعةاا المحلألةو بةالمعلومةاا المتعلقةو بةالمخةاطر  - 5
 فحو المعلوماا المخلوطو واإل اباا  وماا

تقليل األثر اازتماًي وااقتصةةةةةةةةةةايي إلح أينح حد مم خالل  - 6
 الشراكاا المتعدية القتاًاا.

 
 وعوح تتحقق تلل األولو اا مم خالل ما يلي: 

ًةاام تنسةةةةةةةةةةةةةةيق يولي مم أزةل تقةديم الةدًم  - 1 اإلعةةةةةةةةةةةةةةرات بةدقةامةو ي
لشةةةةةةراكاا ااعةةةةةةتراتألجي والتقني والتنفيذي باعةةةةةةتخدام اولألاا وا

 القاامو 

توعةةةةةةةةةةألت نتاع ًملألاا الت ه  وااعةةةةةةةةةةتجابو القتر و  بما في  - 2
الةل تع    ااعةةةةةةةةةةةةةةتعةداي مم أزةل اإلعةةةةةةةةةةةةةةرات  تحةديةد الحةااا 
الزها  وتحديد ومتابعو المخالتيم متح كا   وتشةةةةةةخألصةةةةةةها ًو
ًةايةو  الةل ممانةاى  والوقةايةو مم العةدوى وماةافحتهةا في مرافق الر

الصةةةةةةةةحألو فألما يتعلق بالمسةةةةةةةةافر م   الصةةةةةةةةحألو  وتنفيذ التدا ير 
وتوعألو السةةةةةةةةاا  مم خالل اإل الغ ًم المخاطر والمشةةةةةةةةاركو 

 المجتمعألو 

تسةةةةةةةةر ت ال حث واا تكار في المجااا ااا األولو و مم أزل  - 3
يًم ًملألو ًالمألو واضةةةةةةةةةحو واةةةةةةةةةفافو لتحديد أولو اا ال حث 
واا تكار  هدح تسةةةةةةةةةةر ت ال حث والتتو ر وتوعةةةةةةةةةةألت نتاقهما  

الةةةةو العةةةةدل في إتةةةةاحةةةةو العالزةةةةاا التجر بألةةةةو واللقةةةةاحةةةةاا وكفةةةة 
 ومستل ماا التشخأل .

  

https://cerf.un.org/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/donate


 19-امل لكوفيد تصدي األمم المتحدة الش 30

ــانية العالمية: من أجل مكافحة آثار   ــتجابة اونالـ خطة االسـ
 الجائحة في أشد الللدان ضعفا  

هذه الختو ينسةقها مات  تنسةيق الشةسو  اإلنسةانألو مت اةركا   
أولو اا التصةةةةةةةةةدي اللجنو الداامو المشةةةةةةةةةتركو  يم الوكااا  وهي تحدي 

في البلدا  الضةةةةةةةةةةةةةعألفو والفقيرة. وهذه الختو هي الوعةةةةةةةةةةةةةيلو  19-لكوفيد
الراألسةةةةةةةةةةةةةةألةو لحشةةةةةةةةةةةةةةد مةا يل م مم المواري لتلبألةو ااحتألةازةاا الصةةةةةةةةةةةةةةحألةو 

في  19-وااحتألازاا المتعدية القتاًاا ااا الصةةةةةةلو الم ااةةةةةةرة باوفيد
التي   لةةداى مم البلةةدا  ااا األولو ةةو. وتجمت  يم النةةدا اا 63أك ر مم 

ةةو   وزههةةا كةةل مم  رنةةامك األغةةذيةةو العةةالمي  ومنظمةةو األغةةذيةةو وال رًا
ومنظمةةو الصةةةةةةةةةةةةةةحةةو العةةالمألةةو  والمنظمةةو الةةدولألةةو للهجرة  و رنةةامك األمم 
المتحةدة اإلنمةااي  و ةةةةةةةةةةةةةةنةدوع األمم المتحةدة للسةةةةةةةةةةةةةةاةا   ومواةل األمم 
المتحدة  ومفوضةةةةةةألو األمم المتحدة لشةةةةةةسو  الالز يم  واليونألسةةةةةةف  وما 

ر ةو  ًنةة  هةذه الكألةةانةاا مم احتألةةازةاا  وتسةةةةةةةةةةةةةةتنير الختةةو أيضةةةةةةةةةةةةةةةاى ًأ
بالندا اا التي وزهتها الحركو الدولألو للصةةةلي  األحمر والهالل األحمر 
ل تلةةةةل النةةةةدا اا. وفي إطةةةةار هةةةةذه  والمنظمةةةةاا غير الحاومألةةةةو  وتكمةةةةا
الختو  تتتلت األمم المتحدة إلح الحاوماا لتقدم التمو ل لبرنامك الدًم 

مي الذي وضةةةةةةةةةةع   رنامك األغذيو العالمي  هدح تلبألو اللوزسةةةةةةةةةةتي العال
احتألازاا يواار العمل اإلنسةةةةاني ب كمل   األمر الذي عةةةةألسةةةةمل للعامليم  

 في مجال المساًداا والصحو بال قا  وموا لو العمل.

 ومم أولو اا الختو ما يلي: 

وتقلأل  معداا ااًتالل  19-احتوا  انتشةةةةةةةةةار زااحو كوفيد - 1
 والوفألاا 

الحد مم تدهور األ ةةةةةول ال شةةةةةر و وحقوع اإلنسةةةةةا   و ةةةةةو   - 2
 التماعل اازتماًي وعبل العأل  

حمايو الالز يم والناقحيم والمهازر م والمجتمعاا المضةةةةةألفو   - 3
 المعرضيم بحدة للجااحو  ومساًدتهم والدفات ًنهم.

ديا تكلفةةةو الختةةةو في البةةةدايةةةو في  ليونيم اثنيم مم   وقةةةد حةةةُ
مليو  يوار ألًمال التصةدي التي تقوم   100منها   الدواراا  ُيخصة 

 هةةةا المنظمةةةاا غير الحاومألةةةو ًلح الصةةةةةةةةةةةةةةعيةةةد الُقتري. وقةةةد تعهةةةدا 
 ليو  يوار حتح او . وتشةةةةةةةمل   1,44الجهاا المانحو بسةةةةةةةخا   تقديم 

أيار مايو   7الصةةألخو ال انألو للختو تسةةعو  لدا  إضةةافألو  و ةةدرا في 
 ةةةاليةةةيةةةم يوار فةةةي  7,32حةةةيةةةةةةةث  ةةةلةةةغ الةةةمةةةبةةةلةةةغ اإلزةةةمةةةةةةةال لةةةلةةةنةةةةةةةدا  

 ح  را  يونأل . و مام ااطالت هنا ًلح تفا يل التمو ل. 24
  

 والتعافي من آثارها 19-صندوق مواجهة جائحة كوفيد
 19-لقةد افتتل األميم العةام  ةةةةةةةةةةةةةةنةدوع موازهةو زةااحةو كوفيةد 

والتعافي مم  ثارها مم أزل يًم اإلنعاش اازتماًي وااقتصةةةةةةةايي في 
مم هذا  البلدا  المتوعةةةةةةةةةةةةةتو الدخل والبلدا  المنخفضةةةةةةةةةةةةةو الدخل. و ةةةةةةةةةةةةةُ
الصةةةةةةةةةةةةةةنةدوع لتكملةو الجهوي التي تبةذلهةا منظومةو األمم المتحةدة اإلنمةااألةو  

 ليو  يوار مم  17,8يرة مم حةافظتهةا ال ةالخةو حةالألةاى لتوزألة  حصةةةةةةةةةةةةةةو كب 
   19- رامك التنمألو المسةةةةةةةةةةةةةتدامو نحو تلبألو ااحتألازاا المرت تو باوفيد

مت إنجةاق اعةةةةةةةةةةةةةةت مةاراا إضةةةةةةةةةةةةةةةافألةو في تةدا ير التصةةةةةةةةةةةةةةةدي اازتمةاعألةو 
ااقتصةةةةةةةاييو. و هدح الصةةةةةةةندوع إلح إتاحو اتخاا إزرا اا عةةةةةةةر عو في 

العتجابو اازتماعألو وااقتصاييو الركاا  الخمس إلطار األمم المتحدة ل
  وإيجاي حلول ًملألو يمام ااعةةةتراةةةاي  ها في حشةةةد 19-الفور و لكوفيد

م  ةةد مم التةةدفقةةاا مم الجهةةاا الفةةاًلةةو األخرى. ومم المتوقت أ  تبلغ  
ي األاةةةةهر التسةةةةعو األولح   ليو  يوار ف ااحتألازاا المالألو للصةةةةندوع 
 وعألجري اعتعراضها فألما بعد.

وفألمةةا يلي الركةةاا  الخمس المشةةةةةةةةةةةةةةمولةةو بةةدطةةار األمم المتحةةدة  
 لالعتجابو اازتماعألو ااقتصاييو والتي يست مر فيها هذا الصندوع:

ضةةةةما  اعةةةةتمرار توافر الخدماا الصةةةةحألو األعةةةةاعةةةةألو وحمايو  - 1
 النظم الصحألو 

التعامل مت الشةةةةةةدااد  مم خالل الحمايو  مسةةةةةةاًدة الناس ًلح - 2
 اازتماعألو والخدماا األعاعألو 

حمايو منا ةةةةة  العمل  ويًم المسعةةةةةسةةةةةاا التجار و الصةةةةةخيرة  - 3
والمتوعةةةةةةةةةةةةةةتةةو الحجم  والعةةامليم في القتةةات غير المنظم مم 

 خالل  رامك ااعتجابو واإلنعاش في المجال ااقتصايي 

اف  الضةةةةةةةةةةةةةةر بألةو والمةالألةو بحيةث توزألة  ال  ةاية الالقمةو في الحو  - 4
تكو  عةألاعةاا ااقتصةاي الكلي في خدمو أك ر الف اا ضةعفا  
وتع    زهوي التصةةةةةةةةةةةةةةةةدي المتعةةةدية األطراح والمبةةةذولةةو ًلح 

 الصعيد اإلقلألمي  

تع    التماعةةةةةةةةةةل اازتماًي وااعةةةةةةةةةةت مار في نظم الصةةةةةةةةةةموي  - 5
والتصةةةةةةةةةةةةدي التي تقويها المجتمعاا المحلألو. و جمت  يم هذه 

ركةاا  الخمس وازة  ا غنح ًنة  يحتم تحقيق ااعةةةةةةةةةةةةةةتةدامةو ال
اية البنا  ًلح  البي ألو والمسةةةةةةةةةةةةةةاواة  يم الجنسةةةةةةةةةةةةةةيم مم أزل ًإ

 أفضل. نحو
 

http://mptf.undp.org/factsheet/fund/COV00

