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توطئة 

تمهيد

قلبت جائحة كوفيد-19 حياة الناس واملجتمعات املحلية رأسا عىل عقب مبستوى ونطاق غري مسبوقني. 

ومنذ بداية الجائحة، أخذت الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر تكثف جهودها يف شتى 

ربوع العامل من أجل تقديم املساعدة واإلبالغ عن املخاطر وحشد املجتمعات املحلية، بدعم من نداء 

الطوارئ العاملي الذي أطلقه االتحاد الدويل ملواجهة جائحة كوفيد-19 وخصص من خالله قرابة 400 

مليون فرنك سويرسي لدعم الجمعيات الوطنية، بإجاميل نفقات عىل نطاق االتحاد بلغ 2.12 مليار فرنك 

سويرسي.

وأدى التطعيم دورا كبريا يف تحسني أحوال العديد من األشخاص وسبل عيشهم. وبعد مرور ثالث سنوات 

تقريبا عىل بداية الجائحة، دربت الجمعيات الوطنية ما يزيد عىل 000 325 موظف ومتطوع عىل تقديم 

التطعيم املضاد لفريوس كوفيد-19، ودعمت ما مجموعه 000 14 مرفق صحي وساعدت ما يزيد عىل 

103 ماليني شخص عىل الحصول عىل التطعيم املضاد للفريوس. ومع ذلك ال يزال املاليني من األشخاص 

ينتظرون تلقي التطعيم وال يزالون يحتاجون إىل املساعدة اإلنسانية للتعايف من وقع الجائحة.

وننرّش يف تقرير نعتد بالجميع املخصص لجائحة كوفيد-19 النتائج املحققة والدروس املستخلصة من 

األنشطة الجامعية التي اضطلعت بها 180 جمعية وطنية عىل األقل. ويسلط هذا التقرير الضوء عىل 

مكامن القوة األساسية لشبكة االتحاد الدويل، وعىل قدرتنا عىل االبتكار والتكيف رسيعا مع السياقات 

التشغيلية الجديدة، واالحتفاظ يف اآلن ذاته بثقة املجتمعات املحلية. وبفضل تركيزنا عىل تعزيز اإلنصاف 

هذا  مواجهة  من  معها  أقمنا رشاكات  التي  املحلية  املجتمعات  متكنت  الصمود  عىل  العاملية  والقدرة 

التحدي العاملي.

وتقرير نعتد بالجميع املخصص لجائحة كوفيد-19 عبارة عن مجموعة مهمة من الدروس التي استخلصتها 

جمعياتنا الوطنية. وهو يركز عىل التضامن فيام بينها وعىل تعاونها مع السلطات املحلية. وقد اسُتغلت 

الرّشاكات القامئة وأقيمت رشاكات جديدة عىل نطاق الشبكة سواء داخل املناطق أو فيام بينها. وأرُشكت 

الوطنية ملواجهة جائحة كوفيد-19 يف بلدانها، ما يربز مرة  الوطنية يف الخطط  العديد من الجمعيات 

وأثبتت  العامل.  ربوع  شتى  يف  الحكومات  تدعم  قوية  مساعدة  هيئات  بصفتها  املحلية  قدرتها  أخرى 

الجمعيات الوطنية معا قوة شبكتنا ومقدرتها عىل حشد املجتمعات املحلية لتدعم بعضها بعضا يف ظل 

ظروف غري مسبوقة، حرصا عىل متكننا معا من أن نعتد بالجميع.

ومع مضينا يف تقليص وقع جائحة كوفيد-19 عىل املجتمعات املحلية إىل أقىص حد، نكثف من الجهود 

التي نبذلها للتأهب للفاشيات املستقبلية. فلن يكون أحد يف مأمن حتى يكون الجميع يف مأمن، ولذلك 

يجب أن نستمر يف عملنا لضامن الحصول املنصف عىل املوارد واملعارف عىل الصعيد العاملي.

توقيع رئيس االّتحاد الّدويل لجمعيات الّصليب األحمر والهالل األحمر و/أو أمينها العام.
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 كيف تطّور الوباء عبر الزمن؟
وماذا يعني ذلك بالّنسبة للجمعّيات الوطنّية؟

الّصحية،  واألنظمة  واملجتمعات،  واألرس،  األفراد،  أمام  تحدياٍت غري مسبوقٍة  كورونا  وباء فريوس  وضع 

تلبية  الصحّية ومساعديها  الّسلطات  العامل. ونتيجة لذلك، توّجب عىل  واالقتصادات والحكومات حول 

حاجة الّناس إىل املعلومات، بينام ُتطّور وسائل مبتكرًة ملواجهة تفيش املرض من خالل نشاطاٍت متنوعة 

غالًبا ما تكون عىل نطاٍق وطنّي. ودّلت أخبار انتشار الوباء يف جميع أنحاء الكوكب عىل أّن الّناس قد 

أدركت برسعٍة كبريٍة تأثريه عىل اآلخرين يف دوٍل أخرى. وبهدف تقديم الّدعم لألفراد، واألرس، واملجتمعات، 

واألنظمة الّصحية، واالقتصادات والحكومات للّتعامل مع الوباء، أطلق االّتحاد الّدويل لجمعّيات الّصليب 

األحمر والهالل األحمر نداء الّطوارئ العاملّي األّول له عىل اإلطالق. أّما بالّنسبة للعديد من الجمعّيات 

الوطنّية، فقد اختربت للمرّة األوىل تلّقيها متويل نداء الطوارئ لنفسها بدل أن تحشد املساعدة لجمعّياٍت 

وطنّيٍة أخرى.

األفراد  واستجابة  للوباء  العام  املسار  الوباء:  من  محّددْين  جانبنْي  عىل  سرنّكز  الّتمهيدي،  الفصل  يف 

والحكومات له يف مناطق مختلفٍة حول العامل. وعىل الّرغم من أّن هذين العاملنْي كانا غالًبا خارج سيطرة 

الجمعّيات الوطنّية، إاّل أّن تأثريهام ملحوٌظ عىل األنشطة املنّفذة.

أسئلة أساسّية

	Wكيف تطّور الوباء عبر الزّمن؟

	Wكيف استجابت له الحكومات حول العالم؟

	Wماذا يعني ذلك بالّنسبة للجمعّيات الوطنّية؟
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 كيف كان شعور االستجابة في األسابيع األولى من الوباء؟ 
حالة جمعية الصليب األحمر الصيني1

يف 11 شباط/ فرباير 2020، تخّطى عدد اإلصابات املؤّكدة الـ 43000 حالٍة، مع تسجيل أكرث من ألف 

 )RCSC( حالة وفاٍة، جميعها تقريًبا يف األرايض الصينّية. وهّبت جمعّية الّصليب األحمر الصينّي

لتفعيل ما يصل إىل 8.	 مليون متطوٍع لدعم االستجابة يف جميع أنحاء البالد. كام انضّمت الجمعّية 

الوطنّية الستجابة الحكومة الصينّية، موفرًة الّدعم للمساعدة يف تلبية الحاجة الكبرية واملفاجئة إىل 

الّلوازم الّطبية. وإىل جانب توفري الّتربعات النقدّية، قامت جمعّية الّصليب األحمر الصينّي وفروعها 

املحلّية  العروض  بتنسيق   – الوباء  بؤرة  ووهان  مدينة  فرع  ذلك  يف  مبا   – البالد  أنحاء  جميع  يف 

والدولّية للمعدات الطبّية املستهلكة. وتتضّمن هذه املعدات أثواًبا وأقنعًة ومعّقامٍت من بني أشياء 

الّسلطات  مع  بالّتنسيق   )PPE( الشخصّية  الحامية  معدات  لنقل  املساعدة  توفري  تّم  كام  أخرى. 

املعنّية. 

ومنذ بداية املرض، تفىش معه »الوباء املعلومايّت«، ماّم صّعب عىل الّناس العثور عىل مصادر موثوقٍة 

وإرشاداٍت قامئٍة عىل أدّلٍة لالستناد عليها يف خالل الحالة ذات الّتطور الرّسيع. ورسعان ما سّدت 

جمعّية الّصليب األحمر الصيني الفجوة من خالل نرش املعلومات حول الوقاية من املرض والّتوعية 

الصحّية. كام تّم استخدام وسائل مبتكرٍة للّتواصل، مبا يف ذلك االستخدام املكّثف لوسائل الّتواصل 

موفرًة  األخرى،  األنشطة  من  العديد  الصينّي  األحمر  الّصليب  جمعّية  فروع  نّفذت  االجتامعّي. 

خدمات دعٍم نفيّس اجتامعّي، وإسعافاٍت أولّيٍة نفسّيٍة ورعايٍة صحّيٍة، باإلضافة إىل نقل املرىض إىل 

مرافق الّرعايا الّصحية عرب اإلسعاف وتوزيع مواد اإلغاثة. 

.https://adore.ifrc.org/Download.aspx?FileId=289577  1

مسار الوباء

يتطّلب تسجيل الّتقدم الكيّل وحجم الوباء استخدام مؤرّشاٍت )1( دقيقٍة قدر اإلمكان، )2( متاحٍة عىل 

نطاٍق واسٍع يف دوٍل مختلفٍة وخالل املسار الكامل للوباء و)3( غري خاضعٍة للّتحيز املنهجّي تجاه اإلبالغ 

بقية  )ويف  القسم  بالّتايل يف هذا  املتطلبات وسيستخدم  يلّبي هذه  الذي  املؤرش  إّن  الّناقص.  أو  الّزائد 

التقرير، ما مل يتّم الّنص عىل غري ذلك( هو مؤرّش حاالت الوفّيات الّزائدة املقّدرة – يف اليوم، يف الّشهر، 

مؤرّش  وهام  استخدامهام،  يشيع  آخرْين  مؤرّشْين  عىل  املؤرش  هذا  فّضلنا  العموم.  ويف  الّسنة  ربع  يف 

الوفيات املبلغ عنها رسمًيا ومؤرّش الحاالت املبلغ عنها. ويحتوي الفصل الخامس عىل الّتفسري الواضح 
لهذا االختيار.

ُيظهر الرسم 1-1 خًطا رماديًّا لكّل دولٍة فيها جمعّية صليٍب أحمر أو هالٍل أحمر، مع رسم بياين يظهر 

تّم اختيار دولٍة منوذجّيٍة من كّل منطقٍة وتحديِدها بخٍط  للوباء.  املربكة  »االرتفاعات واالنخفاضات« 

مّلوٍن عريٍض. ونظرًا ألّن عدًدا قلياًل من الخطوط فقط يف كل منطقة قد ارتفع إىل نقطٍة ذروٍة تفوق 

الـ 300000، تّم قطع املحور العمودّي من هذه النقطة، ماّم يسّهل الرّتكيز عىل الّتفاصيل.

الصني 2020 عىل خط املواجهة يف 

ووهان، نقلت فرق الطوارئ الطبية 
املتطوعة املرىض املصابني بأمراض 

خطرية إىل املستشفيات وبينها. 
 ملساعدة كل من املرىض واملتخصصني 

يف الرعاية الصحية، اشرتى الصليب 
األحمر سيارات إسعاف متخصصة 

 ونرّشها يف ووهان. 
© جمعّية الّصليب األحمر الصينّي.

https://adore.ifrc.org/Download.aspx?FileId=289577 
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الرسم 	-	. حاالت الوفّيات الّزائدة املقّدرة يوميًّا لكّل مئة ألف شخٍص من جّراء فريوس كورونا )كوفيد-19(. تّم اختيار دولٍة منوذجّيٍة )دولة يكون فيها عدد الوفيات أقرب إىل املعّدل املتوّسط اإلقليمّي( من كّل منطقٍة وتحديدها بخٍط ملّوٍن 
عريٍض. البيانات: الوفّيات الّزائدة.2

االستنتاجات الرئيسية

W	.يظهر الّلون الخافت، الّذي ميّثل كّل دولٍة عىل حدة، يف الرسم أّن املعّدالت يف العديد من الّدول قد ارتفعت وانخفضت مرارًا

W	.شهدت العديد من الّدول، خصوًصا يف أوروبا وآسيا الوسطى، ذروًة واحدًة عىل األقل مفاجئًة وقصوى

يعود عنوان كّل رسٍم يف هذا التقرير أيًضا إىل مجموعة بياناٍت محّددة، وهو مذكوٌر يف التذييل.  2

الرسم 1-1. الّذروات المفاجئة للوباء
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فيتنامالكويتجامبياكوباأندورا

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
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هل شهدت جميع الّدول تقريبًا ذروةً قصوى؟

فيها  يكون  اّلتي  الّنقطة  بأّنها  القصوى«  »الّذروة  تعريف  ميكن 

معّدل الوفّيات الّزائدة املقّدرة يوميًّا أعىل بكثرٍي من املعدل املتوسط 

اإلقليمي للّدولة نفسها طيلة فرتة الوباء. ونظرًا لعدم وجود طريقٍة 

واضحٍة لتعريف عبارة »أعىل بكثري«، قّررنا )بطريقٍة عشوائّيٍة نوًعا ما( 

تعريفها عىل أّنها معّدل وفياٍت يومّي يفوق املعدل املتوسط اإلقليمي 

للّدولة بثالث مّراٍت.

بلغت نسبة الّدول اّلتي حّقق فيها معّدل الوفّيات املقّدر ذروًة قصوى 

مرًة عىل األقّل يف خالل كورونا 72%. وكانت إيطاليا واحدًة من هذه 

األوىل  الّذروة  وكانت  قصوى.  ذرواٍت  ثالث  شهدت  حيث  الدول، 

إليطاليا عىل رأس املوجة األوىل للوباء يف أثناء انتشاره حول العامل.

 )median( يوضح الرسم 1-1 هذا املثال، محدًدا خّطْي املعّدل املتوّسط

وثالثة أضعاف املعّدل املتوّسط )times median 3( باللون األحمر.

%72
من الدول شهدت ذروة 

قصوى من الوفيات املقدرة 

 مرة واحدة عىل األقل 

أثناء الوباء

الرسم 1-2. الّذروات المفاجئة للوباء: إيطاليا كمثال
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الرسم 	-2. حاالت الوفّيات الّزائدة املقّدرة يوميًّا لكّل مئة ألف شخٍص من جّراء فريوس كورونا )كوفيد-19( يف إيطاليا. البيانات: الوفّيات الزائدة.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
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كيف سيكون الحال لو كنت موجوًدا في واحدة من الّدول الّتي شهدت 
ا؟  ذروةً قصوى جدًّ

حالة الصليب األحمر الجامايكي3

كان لظهور فريوس كورونا )كوفيد-19( الرّسيع واالرتفاع الحاّد يف منحنى اإلصابات القدرة عىل خلق 

الوباء حينام كانت املعلومات املعروفة حول املرض وانتشاره محدودًة.  فوىض، خصوًصا يف بداية 

شهدت دوٌل عديدٌة، من بينها جزيرة جامايكا، نقاط ذروٍة قصوى بلغت ضعف املعدل املتوسط 

اإلقليمي للوباء بـ 64 مرٍة.

يف كانون الّثاين/يناير 2022، شهدت جامايكا ارتفاًعا يف عدد حاالت كورونا. واستجابًة لهذا االرتفاع، 

لتحقيق هدفها  الجامايكّية  للحكومة  املساعدة  توفري  الجاماييك جهوده يف  األحمر  الّصليب  صّب 

اإلقبال  زيادة  آذار/مارس من عام 2022. وبهدف  بحلول شهر  بتحصني 65% من سكان جامايكا 

املنخفض عىل الّلقاحات، وّفرت الجمعّيات الوطنّية دعاًم إضافيًّا لربنامج الّتحصني الوطنّي من خالل 

تنفيذ الّنشاطات الّتالية:

W	نقل 1429 شخًصا إىل مراكز الّتحصني، وتقديم املتطوعني املساعدة يف تسجيل الّناس يف املراكز؛

W	 بعد املستمرّة  الّسالمة  إجراءات  عىل  للّتشجيع  الّتحصني  مراكز  يف  رعايٍة  حزمة   1400 توزيع 

الّتحصني؛

W	 اللقاح الرّتدد يف أخذ  الحّد من  املساهمة يف  املخاطر من أجل  لإلبالغ عن  قوّيٍة  حملٍة  إطالق 

ورفضه، وقد تضّمنت الحملة إنتاج ونرّش:

امللصقات، والّلصقات األرضية والقمصان اّلتي تحمل رسائل متعلقة بفريوس كورونا )كوفيد-19(؛ «

اإلعالن اإلخبارّي اإلذاعّي عىل شبكات الراديو املعروفة؛ «

استئجار خمس لوحاٍت رقمّيٍة يف أربع مدٍن رئيسّيٍة تعرض رسائل متعّلقة بفريوس كورونا  «

)كوفيد-19( حّتى حلول عام 2023.

.https://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/event-featured-documents/file/MDR00005OU25_24_month_report.pdf  3
.https://www.ifrc.org/article/world-immunization-week-going-last-mile-keep-communities-safe-covid-19  4

 كيف سيكون الحال لو كنت في دولٍة تشهد ارتفاًعا ثابتًا نسبيًا 
في معدل الحاالت؟ حالة الهالل األحمر الليبي4 

إىل جانب الّدول اّلتي شهدت ذرواٍت قصوى يف معدالت اإلصابات والوفّيات، شهدت دول أخرى، 

مثل ليبيا، معّدالٍت إصاباٍت أكرث استقراراً لكنها ال تزال مرتفعًة يف خالل معظم فرتة الوباء. فكيف 

كان هذا الحال بالنسبة للجمعيات الوطنية؟

صّنفت منظمة الّصحة العاملّية )WHO( ليبيا كواحدٍة من الّدول املعرضة جًدا لخطر فريوس كورونا 

)كوفيد-19( يف منطقة الرّّشق األوسط وشامل أفريقيا )MENA(. عىل الّرغم من القيود الّدامئة املفروضة 

عىل التنّقل وتحدّيات االتصال باإلنرتنت، لّبى الهالل األحمر الليبي )LRC( االحتياجات املتواصلة من 

خالل توفري تدريباٍت تنشيطّية وتدريباٍت جديدٍة عىل شبكة االنرتنت لفريق عمله واملتطوعني فيه.

الحاّد واملستمر  النزاع  الوباء، شّكل  ليبيا طوال فرتة  الحاالت املستمر يف  ارتفاع عدد  باإلضافة إىل 

يف البالد الّتحدي الكبري أمام الهالل األحمر الّليبي يف خالل هذه االستجابة، وقد عرقل الّتنقل الحّر 

والرّسيع للفريق واملتطوعني لتنفيذ األنشطة املطلوبة. كام أّدى الّتدمري املستمر للمرافق الصحّية 

واالنعدام األمني يف جزِء كبري من البالد إىل إعاقة تحقيق استجابٍة مثالية وذات كفاءٍة عاليٍة. وبالّرغم 

من ذلك، استطاع الهالل األحمر الليبي أن يكون املستجيب األول ورشيكاً فاعاًل للّسلطات العامة، 

موفرًا الّدعم املناسب واملوقوت طوال العامني املاضيني. ويف خالل املرحلة األولّية، ركزت االستجابة 

النفيّس االجتامعّي  الّنفسية والّدعم  الّصحة  الّنظافة والّطعام، وتوفري  كثريًا عىل توزيع مستلزمات 

)MHPSS(، وتنظيم حمالٍت إعالمّيٍة واسعة الّنطاق استهدفت املجتمعات املعرضة للخطر وإنشاء 

نقاط الخدمة املتنقلة للوافدين.

وفور توّفر الّلقاحات، اشرتك الهالل األحمر الّليبي مع املركز الوطنّي الليبي ملكافحة األمراض لدعم 

إجراء الّتحصني ضّد كورونا، مع الرّتكيز عىل املشاركة املجتمعّية والّدعم اللوجستّي. وقد خرج أكرث 

من 600 متطوٍع إىل مجتمعاتهم للتواصل مع الّسكان املحلّيني واإلجابة عن أسئلتهم حول الّلقاحات. 

وساعد املتطّوعون يف الّتسجيل للّتحصني وإدخال البيانات، كام تّم استخدام العديد من العيادات 

الصحّية الّتابعة للهالل األحمر الّليبي يف جنوب البالد كمراكز للّتحصني.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/event-featured-documents/file/MDR00005OU25_24_month_report.pdf
https://www.ifrc.org/article/world-immunization-week-going-last-mile-keep-communities-safe-covid-19
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
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نعتّد بالجميع: اإلصدار الخاص بفريوس كورونا )كوفيد-19( يناير 2023    |    املضمون: الوباء من وجهة نظر الجمعيّات الوطنيّة

كيف استجابت الحكومات حول العالم؟

انظر إىل تذييل الفصل األّول.  5

يّتفق  الوطنّية، يف دورها كمساعدٍة للحكومات، إىل تشكيل أنشطة استجابتها مبا  الجمعّيات  احتاجت 

اّلتي  املختلفة  االستجابة  لوسائل  الوافية  الّصورة  عىل  نحصل  كيف  لكن  الّساري،  الحكومة  دعم  مع 

نّفذتها الحكومات حول العامل؟ من الّصعب جًدا إجراء تقييٍم دقيٍق وموضوعيٍّ ألداء الحكومات اليومّي 

طيلة مّدة الجائحة، لكن ميكننا عىل األقّل تقييم سياساتهم العاّمة. يجمع مؤرّش الرّصامة الّتابع لجامعة 

أوكسفورد )Oxford University’s Stringency Index(5 بانتظاٍم املعلومات حول االستجابات السياسّية 

الّشائعة التي نّفذتها الحكومات للّتصدي للجائحة. وتتجمع هذه املعلومات ضمن عرّشين مؤرّشٍ موّزعني 

عىل ثالث فئاٍت:

W	 اّلذي يتضّمن قيود »اإلغالق الّشامل« واإلقفال، مع مثاين مؤرشاٍت ،)C: containment( االحتواء

سياسّية تتضّمن إقفال املدارس وأماكن العمل، وإلغاء الفعالّيات العاّمة، ووضع القيود عىل حجم 

الّتجمعات ومتطلبات البقاء يف املنزل؛

W	 مع مثاين مؤرّشاٍت تتضّمن سياسة فحص كورونا، وتتّبع املخالطني، واالستثامر ،)H: health( الّصحة

الطارئ يف الرعاية الصحّية، واالستثامر يف الّلقاحات، وأغطية الوجه، وحمالت الّتوعية العامة ومؤخرًا، 

سياسة الّتحصني؛

W	 اّلذي يتضّمن إجراءاٍت مثل دعم الّدخل وتخفيف ،)E: economic support( الّدعم االقتصادي

عبء الّدْين.

يتمّثل كّل مؤرّشٍ بدرجٍة مئويٍة ترتاوح بني صفر ومئة، تعكس مستوى عمل الحكومة طيلة فرتة الجائحة. 

املئوية  الّنسبة  الرسم 3-1  بينام يدل رقم مئة عىل أعىل نسبٍة. يظهر  الّدنيا  الّنسبة  الرّقم صفر  وميّثل 

املتوسطة ملؤرّش الرصامة لجميع الدول يف نقاٍط زمنّيٍة مختلفٍة. من املهم مالحظة أّن هذه الرسومات 

تشري إىل سياسة الحكومة وليس إىل درجة التنفيذ. مع ذلك، فإّنها خري إشارٍة إىل السياق الذي تعمل فيه 

الجمعّيات الوطنّية.   الفلبني 2020 بسبب اإلغالق الشامل، يختار الكثري من الناس العودة إىل املقاطعات. دفعت حاالت COVID-19 املتزايدة 

الحكومات املحلية إىل تعليق السفر، وتقطعت السبل بالناس يف املوانئ واملطارات. ساعد الصليب األحمر الفلبيني األفراد 
 الذين تقطعت بهم السبل محلًيا بالطعام ومجموعات النظافة واالختبار واملعلومات املنقذة للحياة لحاميتهم من املرض. 

 أنشأ الصليب األحمر الفلبيني أيًضا مساحات صديقة لألطفال للعب وتعلم غسل اليدين املناسب. 
© الصليب األحمر الفلبيني
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نعتّد بالجميع: اإلصدار الخاص بفريوس كورونا )كوفيد-9	( يناير 2023    |    كيف استجابت الحكومات حول العامل؟

االستنتاجات الرئيسية

W	 يف املتوسط، كانت الحكومات
تسجل نسًبا مرتفعًة جًدا يف 

مؤرّشات السياسة عىل األقل يف 
مرحلٍة معّينٍة يف خالل الجائحة.

W	 يف املتوسط، جرى تقييم
الحكومات عىل أّنها استجابت 

بقوٍة يف مجال اإلعالم العام.

W	 رمّبا بدت استجابات الحكومات
بطيئًة يف ذلك الوقت، لكنها كانت 

رسيعًة جًدا يف العموم.

W	 أصبحت سياسات الّصحة عموًما
صارمًة للغاية منذ البداية 

واستمرت عىل هذا الّنحو يف خالل 
معظم مّدة الجائحة، عىل الّرغم 

من أّن تتبع املخالطني أصبح 
أقّل أهميًة يف عام 2021 وكانت 
الحكومات أقّل قدرًة عىل إعطاء 

األولّية لدعم املسّنني. 

W	 يف املتوسط، كان الّدعم االقتصادّي
أضعف من االستجابات السياسية 

األخرى.

W	 بدأت سياسة الّتحصني يف بداية
عام 2021 وازدادت برسعٍة منذ 

ذلك الوقت.

الرسم 1-3. صرامة سياسات الحكومات الفرديّة تجاه كوفيد-19 مع الوقت
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التاريخ

الّصحة االقتصاد  االحتواء واإلقفال 

الرسم 	-3. رصامة سياسات الحكومات مع الوقت. مجموعة البيانات: سياسة – أوكسفورد.

القيود املفروضة عىل التجمعات

السفر الدويل

سياسة الفحص

حامية املسّنني

إلغاء الفعاليات العامة

القيود املفروضة عىل التنقل

الحمالت اإلعالمية العامة

سياسة الّتحصني

 إغالق أماكن العمل

متطّلبات لزوم املنازل

تخفيف عبء الديون

أقنعة الوجه

إغالق املدارس

إيقاف املواصالت العامة

دعم مداخيل املواطنني

وتّتبع املخالطني
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تونس 	202 متطوعو الهالل األحمر التونيس 

يستجيبون لـ كوفيد-19. إنهم يتسوقون لألشخاص 
املحتجزين، مثل كبار السن واألشخاص املعرضني 
للخطر. كام أنهم يستخدمون الدراجات لتوزيع 

العنارص غري الثقيلة، مثل القسائم. يسمح لهم التنقل 
بالسفر إىل أماكن مختلفة بأمان لزيادة الوعي حول 

تدابري الوقاية. © الهالل األحمر التونيس

نعتّد بالجميع: اإلصدار الخاص بفريوس كورونا )كوفيد-9	( يناير 2023    |    املضمون: الوباء من وجهة نظر الجمعيّات الوطنيّة
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نعتّد بالجميع: اإلصدار الخاص بفريوس كورونا )كوفيد-9	( يناير 2023    |    رسائل أساسيّة

رسائل أساسّية

	W واجهت بعض الجمعيات الوطنّية ذرواٍت قصوى في

معّدل اإلصابات والوفيات، بينما اضطر العديد من 

الجمعيات الوطنّية األخرى للّتعامل مع التعرض 

عالي المستوى بشكٍل مستمرٍ.

	W استجابت الحكومات حول العالم عبر مجموعٍة من

الّسياسات األقل أو األكثر صرامًة لمواجهة الجائحة، 

موّفرًة الخلفّية الّتي يتعيّن على الجمعّيات الوطنّية 

تشكيل استجابتها في ظلّها.

	W ا من أصبحت حمالت الّتحصين جزًءا مهمًّ

االستجابة في الّنصف الّثاني من الجائحة )انظر إلى 

الفصل الّسابع(.
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نعتّد بالجميع: اإلصدار الخاص بفريوس كورونا )كوفيد-9	( يناير 2023    |    املضمون: الوباء من وجهة نظر الجمعّيات الوطنّية  
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نعتّد بالجميع: اإلصدار الخاص بفريوس كورونا )كوفيد-9	( يناير 2023    |    شبكة االّتحاد الّدويل لجمعيات الّصليب األحمر والهالل األحمر لالستجابة لفريوس كورونا )كوفيد-19(   

شبكة االتّحاد الّدولي 
لجمعيات الّصليب 

األحمر والهالل األحمر 
لالستجابة لفيروس 
كورونا )كوفيد-19(

2

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
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نعتّد بالجميع: اإلصدار الخاص بفريوس كورونا )كوفيد-9	( يناير 2023    |    شبكة االتّحاد الّدويل لجمعيات الّصليب األحمر والهالل األحمر لالستجابة لفريوس كورونا )كوفيد-19(

كيف استجابت الجمعيات الوطنية للجائحة؟

الوطنية شكل أنشطٍة عديدٍة ميكن تصنيفها عىل 23 ركيزٍة بحسب ثالث  اّتخذت استجابة الجمعيات 

أولوياٍت تنفيذيٍة:

أولوّية صحّية: الحّد من الوباء – منع انتقاله والحفاظ عىل الّصحة واملاء والرّصف الصحي 

)WASH( والنظافة الصحية

أولوّية اجتامعّية اقتصادّية: مكافحة الفقر واالستبعاد – معالجة األثر االجتامعّي-االقتصادّي

أولوّية دعم الجمعّيات الوطنّية: دعم جمعّيات الّصليب األحمر والهالل األحمر

خاضت  اّلتي  وخصوًصا  الوطنّية،  الجمعيات  من  للعديد  بالّنسبة  مألوفًة  األنشطة  هذه  بعض  تعترب 

استجاباٍت ألوبئة. وعىل الّرغم من ذلك، يتطلب من كافة الجمعيات الوطنية تقريًبا تطوير بعض األنشطة 

الجديدة وتنفيذها برسعٍة وعىل نطاٍق واسٍع. وقد شّكل هذا تحدّيا عاملًيا.

يف الّصفحات 25 حتى 31 أدناه، نستعرض كّل ركيزٍة من الّركائز مرفقًة بأمثلٍة ترّشح تطبيقها. 

أسئلة أساسّية

	W كيف استجابت الجمعّيات الوطنّية للجائحة؟ 

وماذا كانت العناصر األساسّية لالستجابة؟

	Wما هي العناصر الرئيسية لالستجابة؟

	W كيف نستطيع مقارنة سرعة االستجابة وحجمها 

بحسب المؤّشرات واألولويّات والجمعيات الوطنّية؟

3
2
1

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
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نعتّد بالجميع: اإلصدار الخاص بفريوس كورونا )كوفيد-19( يناير 2023    |    كيف استجابت الجمعيات الوطنية للجائحة؟ء

الوقاية من العدوى وتعزيز النظافة الصحية وتوفير المياه والصرف الصحي 
والنظافة الصحية )على مستوى المجتمع المحلي( 

سلوفاكيا- نيسان/أبريل 2022: متطوعٌة يف الّصليب األحمر الّسلوفايك تجري فحص فريوس كورونا 

)كوفيد-19( لالجئٍة من أوكرانيا تعيش يف ملجٍئ مؤقٍت يف مخيم زيلينا.
© ماركو كوكيتش/ االّتحاد الّدويل لجمعيات الّصليب األحمر والهالل األحمر

خدمة الّصحة الّنفسية والّدعم النفسّي 
)MHPSS( االجتماعّي

املالديف- حزيران/يونيو 2021: متطوعو الهالل 

األحمر املالديفي يوفرون خدمة الّصحة النفسية 
والّدعم الصحّي االجتامعّي عرب الخط الهاتفي 

الساخن املجايّن لألشخاص الذين يشعرون بالعزلة 
والوحدة أو يعانون من مشاكل نفسّيٍة.
مصدر الّصورة: الهالل األحمر املالديفي

العزل وإدارات الحاالت 
السريريّة إلصابات فيروس 

كورونا )كوفيد-19(

أفغانستان- أيار/مايو 2021: فريق 

العمل يف مستشفى كورونا الّتابعة 
للهالل األحمر األفغاين يف كابول 

يشاركون يف االستجابة للجائحة من أجل 
توفري أنظمة مراقبٍة وفحٍص وإحالٍة 
يف املناطق غري اآلمنة واّلتي يصعب 

الوصول إليها.
مصدر الّصورة: مري عبد الله/ جمعية 

الهالل األحمر األفغاين

حّية
ص

اإلبالغ عن المخاطر، والمشاركة 
المجتمعّية، وتعزيز الّصحة والّنظافة 
الصحّية

إندونيسيا- متوز/يوليو 2020: الّصليب األحمر 

اإلندونييس يواصل القيام بحمالٍت متعّلقة 
بربوتوكوالت الّصحة وتعزيز تطبيقها اليومّي يف 

املجتمع.
مصدر الّصورة: االّتحاد الّدويل لجمعّيات 
الّصليب األحمر والهالل األحمر/ جمعّية 
الصليب األحمر اإلندونييس

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
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الوقاية من العدوى وتعزيز الّنظافة الصحّية والماء 
 والصرف الّصحي والّنظافة الّصحّية 

)على المستوى المجتمعّي(

هايتي- أيلول/ سبتمرب 2021: جمعّية الّصليب األحمر الهايتي 

واالّتحاد الّدويل لجمعيات الّصليب األحمر والهالل األحمر يديران 
أنشطًة لتعزيز الّنظافة الصحّية يف املجتمعات املحلّية يف ليس 

كايس، هايتي.
 © أدريانو فالنتيني/ االّتحاد الّدويل لجمعيات 

الصليب األحمر والهالل األحمر
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نعتّد بالجميع: اإلصدار الخاص بفريوس كورونا )كوفيد-19( يناير 2023    |    كيف استجابت الجمعيات الوطنية للجائحة؟ء

)CBS( المراقبة المجتمعّية

أرض الّصومال- آذار/مارس 2020: 

 Nyss املراقبة املجتمعّية ومنّصة
تساهامن يف الوقاية من انتشار املرض 
وتحديده واالستجابة له عرب التحذير 
واالستجابة املبكرين.
© الّصليب األحمر الرنويجي

الحفاظ على إمكانّية االستفادة 
من الخدمات الصحّية األساسّيّة 

)السريريّة وشبه الطبّية(

هايتي- أيلول/سبتمرب 2021: طبيب من 

الّصليب األحمر الفنلندي يزور طفاًل يعاين 
من أملٍ يف البطن يف قسم العيادات الخارجّية 

اّلتي تّم افتتاحها حديًثا يف املستشفى 
امليدانّية التي يديرها الّصليب األحمر 

الفنلندّي والكندّي يف بارك الركو.

مصدر الّصورة: االّتحاد الدويل لجمعيات 

الصليب األحمر والهالل األحمر

الخدمات اإلسعافّية لحاالت 
فيروس كورونا )كوفيد-19(

إيطاليا- آذار/مارس 2020: متطوع 

يف الّصليب األحمر اإليطايّل يتحرّّض 
ملناوبة اإلسعاف يف فلورنسا.

 © ميشيل سكويالنتيني/ 
الّصليب األحمر اإليطايل

 الحفاظ على إمكانّية االستفادة من الخدمات الصحّية األساسّية 
)الّصحة المجتمعّية(

أفغانستان- ترّشين األول/أكتوبر 2021: فريٌق صحيٌّ متنّقٌل من الهالل األحمر األفغاين يزور 

مجتمًعا خارج قندهار. مصدر الّصورة: مري عبد الله/ جمعّية الهالل األحمر األفغاين

حّية
ص
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الوقاية من العدوى ومكافحتها والماء والصرف 
الّصحي والّنظافة الّصحّية )المرافق الّصحية(

السنيغال- نيسان/أبريل 2021: متطوعون يف مجال الّنظافة 

الصحّية من الصليب األحمر السنيغايل، مدّربون عىل الوقاية 
من العدوى ومكافحتها، ينّظفون أقسام مركز عالج كورونا 

ويعّقمونها يف مستشفى دالل جام )Dalal Jamm( يف دكار، 
السنيغال.

© آدمز يس/ االّتحاد الّدويل لجمعّيات الصليب األحمر 
والهالل األحمر

اجتماعّية اقتصاديّة

المأوى والمستوطنات 
الحضريّة

البهاما- متوز/يوليو 2020: عائلة 

متأثرة بإعصار دوريان يف 2019 تتلّقى 
مساعدٍة إيجارّيٍة متواصلٍة من الّصليب 
األحمر يف خالل حالة طوارئ فريوس 
كورونا )كوفيد-19(.

مصدر الّصورة: هويل بيكر/ الّصليب 
األحمر األمرييك

دعم الّتحصين

إيران- أيلول/ سبتمرب 2021: 

املتطّوعون يف الهالل األحمر اإليراين 
يقّدمون الّرعاية الطبّية لألشخاص 
املتأثرين بالجائحة، باإلضافة إىل 
الرعاية الطبّية وأنشطة نرّش الّتوعية 
والتحصني واملساعدة يف املهام األخرى 
يف مراكز التحصني.
مصدر الّصورة: الهالل األحمر اإليراين

إدارة الجثث

غينيا- آذار/مارس 2021: املتطوعون يف 
الّصليب األحمر الغيني يف طريقهم إىل مرّشحة 
املستشفى ألخد عينٍة من جثٍة قد يعود سبب 
وفاتها إىل اإلصابة بإبوال يف خالل جائحة 
كورونا يف نزيكوري، غينيا

مصدر الّصورة: نعومي نولت/ االّتحاد الّدويل 
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
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سبل العيش واألمن االقتصادي لألسر

الفلبني- آب/ أغسطس: الّصليب األحمر الفلبيني يوّفر 

املساعدة الّنقدية لألرس األكرث تأثرًا بفريوس كورونا 
)كوفيد-19( يف مدينة ماندالويونغ

مصدر الّصورة: فرنسا نوجويرا/ االّتحاد الّدويل لجمعيات 
الّصليب األحمر والهالل األحمر
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دعم المتطوعين

ميامنار- نيسان/أبريل 2021: الّصليب 

األحمر امليامناري يدرّب املتطّوعني عىل 
كيفّية ارتداء معّدات الحامية الشخصّية 
عىل الّنحو املناسب، مع ضامن املحافظة 
عىل سالمتهم يف أثناء إنقاذ األرواح.
© جمعّية الصليب األحمر امليامناري

تأهب الجمعّيات الوطنية

 الوس- آب/ أغسطس 2021: 

الصليب األحمر لالوس يجّهز فرقه من 
خالل إجراء تدريٍب لالستجابة للكوارث 

يف ظّل جائحة كوفيد-19.
مصدر الّصورة: الصليب األحمر لالوس

المشاركة والمساءلة 
المجتمعّية، بما في ذلك آليات 
الّتأثير التفاعلّي للمجتمع

الربازيل- آب/أغسطس 2021: املتطوعون 

يف الّصليب األحمر الربازييل يجرون بحوث 
إدراٍك حول فريوس كورونا )كوفيد-19( 
عىل الّناس الذين يعيشون يف فقٍر مدقٍع، 
والالجئني وكبار السّن، لفهٍم أفضل لكيفية 
تحسني خدمات هذه الفئات السكانية 
وتلبية حاجاتها.
© الّصليب األحمر الربازييل

تقديم الرعاية االجتامعية واالندماج 
والّدعم للجامعات الهّشة

اليونان- آذار/مارس 2020: متطوعو 

الصليب األحمر اليوناين يقدمون للمرّشدين 
اإلسعافات األولية واملعلومات حول الوقاية 

من اإلصابة بفريوس كورونا )كوفيد-19(.
© الصليب األحمر اليوناين

دعم الجمعّيات الوطنّية
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
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استدامة المجتمع الوطني

جورجيا- أبريل 2020 أطلقت جمعية الصليب األحمر الجورجي، 

جنًبا إىل جنب مع متاجر »Goodwill«، حملة خريية ملساعدة 
كبار السن الوحيدين واألرس الضعيفة اجتامعياً املترّضرة من 

 فريوس كورونا. 
© جمعية الصليب األحمر بجورجيا
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تعقب البيانات كافًة: معلومات حول أداة تعّقب مؤشر فيروس كورونا )كوفيد-19(

6  يتغرّي هذا الرّقم مع الوقت.
Indicators, priorities and pillars are defined in the Federation-wide Emergency Appeal Revision https://adore.ifrc.org/Download.aspx?FileId=308535.  7

8  يسمح الّتصنيف مبقارنٍة أفضل مبجموعات البيانات املختلفة. يف حالة بيانات تعّقب مؤرّش كوفيد-19، تّم تقديم البيانات بالفعل يف أداة إعداد التقرير عىل سّت »جوالٍت«، يف البداية كّل ثالثة أشهر ومنذ الجولة الخامسة، كّل أربعة أشهٍر.

يتمّثل دور االّتحاد الّدويل لجمعيات الّصليب األحمر والهالل األحمر يف الّتنسيق واملراقبة وتسهيل تبادل 

نظرًا  تعّقبه؟  طريقة  عىل  هذه  االستثنائية  االستجابة  أّثرت  كيف  الوطنّية.  الجمعيات  بني  املعلومات 

لتأثري األزمة عىل الّدول حول العامل، كان واضًحا منذ البداية رضورة اتباع نهٍج عىل نطاق االتحاد. األمر 

الذي أّدى إىل استخدام منّصة قاعدة البيانات ونظام اإلفادة يف االّتحاد الّدويل )FDRS( لتنسيق هذه 

املهمة. وتتمّثل قاعدة البيانات ونظام اإلفادة يف االّتحاد الّدويل لفريٍق ضمن االّتحاد الدويل لجمعيات 

من خالل  كافًة  الوطنّية  الجمعيات  عن  عاّمٍة  نظرٍة  لتقديم  مخّصٍص  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب 

متشابهًة  لكن  منفصلًة  عملّيًة  ـوضع  الحايّل،  الّتعّقبي  نظامه  جانب  وإىل  سنوّيٍة.  بيانات  عملّية جمع 

لتعّقب املؤرشات األكرث ارتباًطا بأنشطة فريوس كورونا )كوفيد-19( الّتابعة للجمعيات الوطنّية. قد تصبح 

بيانات تعقب مؤرش فريوس كورونا )كوفيد-19( الّناتجة املصدر األسايّس للمعلومات املتعلّقة بأنشطة 

الجمعيات الوطنية كافًة تقريًبا حول العامل، وبالّتايل، ُتستخدم بإسهاٍب يف هذا الّتقرير. سنعرض هنا ملحًة 

عن الّنظام املستخَدم لجمع البيانات.

6 مؤرًشا مقساًم إىل 23 ركيزًة مشاٌر إليها 
إّن نظام تعّقب مؤرش فريوس كورونا )كوفيد-19( مبنيٌّ عىل44 

أعاله. وهذه األخرية بدورها مقسمٌة إىل ثالث أولوّياٍت تنفيذّيٍة: صحّية، واقتصادّية-اجتامعّية وأولوّية 

تقوية الجمعّية الوطنية. تجمع الّركائز املؤرشات مًعا ماّم يعكس أنواًعا مامثلًة من األنشطة. هذا يعني 

أّن قيام جمعّيٍة وطنّيٍة واحدٍة بتقديم تقريٍر حول املزيد من املؤرشات أكرث من غريها ليس بالرّّضورة 

دليٌل عىل قيامها بنشاطاٍت أكرث، لكن رمبا عىل االلتقاط جوانب مختلفٍة من األنشطة نفسها. مبعنى آخر:

W	عدد الّركائز املذكورة هي انعكاٌس لسعة نطاق أنشطة الجمعّية الوطنّية )عدد الّنشاطات املختلفة(؛

W	 عدد املؤرشات املذكورة هي انعكاٌس لسعة نطاق أنشطة الجمعّية الوطنّية ومستوى الّتفصيل اّلذي

يتضّمنه الّتقرير.

لمحٌة عامٌة عن المؤشرات، واألولويّات والرّكائز7

الجدول 2-1 يعطي ملحًة عامًة عن األولوّيات والّركائز تحت كل أولوّيٍة واملؤرشات لكّل ركيزٍة.

يف أجزاٍء معّينٍة من هذا الّتقرير، تّم فصل املؤرشات املتعلقة بالّتحصني عن باقي األولوّيات الصحّية يف 

مجموعٍة فرعّيٍة بعنون الّصحة – الّتحصني. وهذا القرار نابٌع من اختالفها الكبري عن املؤرشات األخرى 

املتضّمنة يف األولوّية هذه )بدأت أنشطة الّتحصني يف وقٍت متأّخٍر( وال ترتبط إنجازات الجمعية الوطنية 

املتعلقة بالّتحصني ارتباًطا وثيًقا باإلنجازات املتعّلقة باملؤرشات الصحّية األخرى.

كيفّية تكييف الّنظام

بعض  عن  الّتخيل  فتّم  الجديد.  الوضع  مع  للّتأقلم  أحياًنا  املؤرّشات  تكييف  تعنّي  الجائحة،  خالل  يف 

الّتعريفات. عىل  بعض  تحسني  إىل  باإلضافة  الوقت،  مع  وإضافة غريها  اآلخر  بعضها  املؤرّشات، ودمج 

سبيل املثال، عندما أصبحت لقاحات فريوس كورونا )كوفيد-19( متوّفرًة، أضيفت مؤرّشاٌت متعّلقٌة بها. 

باإلضافة إىل ذلك، أّدت آليات الّتأثري الّتفاعيل املطّبقة إىل تكييف بعض تفاصيل املؤرّشات من أجل توفري 

املزيد من الوضوح للجمعّيات الوطنّية. إاّل أّنها مل تكن تعديالٌت هاّمٌة وبالّتايل ال تؤّثر عىل قابلّية املقارنة 

مع الوقت. 

للغايات اّلتي ينّص عليها هذا التقرير، عادًة ما تقّسم البيانات املستندة إىل الوقت )بيانات تعّقب مؤرش 
فريوس كورونا )كوفيد-19( تحديًدا( إىل أرباع )Q()فرتات مّدتها ثالثة أشهٍر(.8

يغّطي تعّقب مؤرّش فريوس كورونا )كوفيد-19( يف هذا الّتقرير الفرتة من الربع الّثاين من عام 2020 حّتى 

الربع األّول من عام 2022.
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نعتّد بالجميع: اإلصدار الخاص بفريوس كورونا )كوفيد-9	( يناير 2023    |    تعقب البيانات كافًة: معلومات حول أداة تعّقب مؤرش فريوس كورونا )كوفيد-19(

درة الجمعّيات الوطنّية على تقديم تقريرٍ حول تزايد أعداد المؤّشرات

كان نظام تعّقب مؤرّش فريوس كورونا )كوفيد-19( الجديد مبثابة عملّيٍة أخرى لجمع البيانات بالّنسبة 

الجمعيات  قّدمت  الوقت،  مرور  ومع  معها.  للّتكيف  الوقت  بعض  تتطّلب  اّلتي  الوطنّية،  للجمعّيات 

الوطنّية تقارير حول املزيد من الّنشاطات املتنّوعة. ومع بداية عام 2021، طّبقت الجمعيات الوطنّية 

حواىل 16 مؤرّشًا مختلًفا يف الربع الواحد كمعّدٍل متوّسٍط وقّدمت تقارير بها.

الّثالث من عام 2020، قّدمت حوايل 130 جمعّيٍة وطنّيٍة تقارير عن اإلنجازات املرتبطة  بحلول الربع 

باألولوّية الّصحّية.

اإلنجازات: األعداد لكّل نوٍع أساسي من المؤّشرات

نلتفت اآلن إىل مضمون الّتقرير املتعلق بكيفّية استجابة الجمعّيات الوطنّية للجائحة. سنلقي نظرًة عىل 

الّربع األول من عام  الجائحة )آخر األرقام يف نهاية  الوطنية يف خالل فرتة  الجمعّيات  مجمل إنجازات 

2022( فيام يتعّلق بـ:

W	األشخاص الذين تّم الوصول إليهم؛

W	املرافق الصحّية املدعومة؛

W	الّدعم املقّدم لفرق العمل واملتطّوعني

األشخاص  »عدد  مؤرّش  يقوم  املثال،  سبيل  عىل  تراكمّيٌة.  مؤرّشاٌت  هي  تقريًبا  املؤرشات  هذه  جميع 

املشمولني يف خدمات الّصحة الّنفسية والّدعم النفيّس االجتامعّي« للهالل األحمر الصومايل، املقّدم يف شهر 

أيلول/سبتمرب من عام 2021، ِبعّد جميع األشخاص الذين شملتهم الجمعّية الوطنّية يف خدمات الّصحة 

الّنفسية والّدعم النفيّس االجتامعّي طيلة مّدة الجائحة حّتى حلول شهر أيلول/سبتمرب من عام 2021.

مخططات Beeswarm يف الصفحات التالية )الشكل 2-2 و 2-3 و 2-4(، التي سميت بهذا االسم ألنها 

تشبه أرساب النحل، تظهر القيم لكل مجتمع وطني عىل حدة كنقطة ملونة، مجمعة يف صفوف تتوافق 

مع املؤرشات املدرجة عىل اليسار. نظرًا ألن العديد من الجمعيات الوطنية قد يكون لها درجات مامثلة، 

تكون  بحيث  طفيف  بشكل  أحياًنا  النقاط  نقل  يتم  البعض،  بعضها  النقاط  تتداخل  الحالة  هذه  ويف 

جميعها مرئية. يف حني أن الخط األزرق بالقرب من مركز كل رسب ميثل متوسط درجة هذا املؤرش، فإن 

امللصق املوجود عىل الحافة اليمنى لكل رسب يوضح النتيجة اإلجاملية لجميع الجمعيات الوطنية.

متطوعو الصليب األحمر املنغويل 2022 يعملون يف مطبخ الخدمة الصحية يف مقاطعة توف لتقديم وجبات الطعام للمرىض. 

عمل الصليب األحمر املنغويل عن كثب مع إدارات الصحة الحكومية للمساعدة يف تقديم خدمات مهمة للمجتمعات 
 املترّضرة يف الوقت الذي تصارع فيه البالد جائحة كوفيد-19.
 © االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
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الصحّية

الصحة )اللقاحات(

 إجراءات 
مكافحة الوباء

اإلبالغ عن المخاطر 
والمشاركة المجتمعّية 
وتعزيز الّصحة والّنظافة 

الصحّية

المراقبة المجتمعّية 
)CBS(

منع العدوى ومكافحتها 
)IPC( والماء والصرف 

الّصحي والّنظافة الّصحّية 
)المرافق الصحية(

 خدمات 
 الّصحة الّنفسية 
والّدعم النفسّي 

)MHPSS( االجتماعّي

العزل وإدارات 
الحاالت السريريّة 

إلصابات فيروس كورونا 
)كوفيد-19(

الخدمات اإلسعافّية 
لحاالت فيروس كورونا 

)كوفيد-19(

الحفاظ على إمكانية 
االستفادة من الخدمات 

الصحّية األساسّية 
)الصحة المجتمعية(

إدارة الجثث

	W األشخاص الخاضعون للفحص
من قبل الجمعّية الوطنّية 

لتشخيص فريوس كورونا 
)كوفيد-19(

	W فريق العمل واملتطوعون
الّداعمون للفحص

	W/املخالطون اّلذين تّم تتّبعهم و
أو مراقبتهم واملصنفون وفًقا 

للعمر/الجنس

	W الحاالت يف األفواج/ العزل
املنزيّل اّلتي تتلّقى الّدعم 

املادّي من الجمعّية الوطنّية

	W األشخاص املشمولون يف أنشطة
تعزيز الّصحة والّنظافة الّصحية 

عرب اإلبالغ عن املخاطر واملشاركة 
 )RCCE( املجتمعّية

	W فريق العمل واملتطوعون
اّلذين يستخدمون املراقبة 

املجتمعية لإلبالغ عن عالمات 
فريوس كورونا )كوفيد-19( 

وأعراضها

	W الجمعّية الوطنّية اّلتي تطبق
املراقبة املجتمعّية املتعّلقة 

بعالمات فريوس كورونا 
)كوفيد-19( وأعراضها

	Wاملرافق الصحّية املدعومة

	W األشخاص املدعومون عرب
أنشطة املاء والرّصف الّصحي 

والّنظافة الّصحّية للمجتمع

	W األشخاص املشمولون يف
خدمات الّصحة الّنفسية 

والّدعم النفيّس االجتامعّي 
)MHPSS(

	W فريق العمل واملتطوعون املتدّربون عىل
إدراج لقاح فريوس كورونا )كوفيد-19(

	W األشخاص املشمولون يف معالجة الرّتدد
يف أخذ اللقاح عرب اإلبالغ عن املخاطر 

واملشاركة املجتمعّية 

	Wتحصني األشخاص اّلذين يصعب الوصول إليهم

	W دعم الجمعيات الوطنّية الفردية
لتلّقي الّلقاح ضّد فريوس كورونا 

الجمعيات الوطنية الفردية اّلتي تدعم W	)كوفيد-19(
الّتحصني الروتيني ونشاطات التحصني 

)SIAs( التكمييّل

	W األطفال دون سّن السنة
املدعومون من الجمعّيات 

الوطنّية لتلّقي التّحصني الروتينّي

	W األطفال دون سن الخامسة
املدعومون من الجمعّيات 

الوطنّية لتلقّي اللقاحات عرب 
نشاطات/حمالت الّتحصني 

التكمييّل

	W املرافق الصحّية املدعومة
اّلتي تعالج فريوس كورونا 

)كوفيد-19(

	W املرافق الصحّية املدعومة
من خالل منع العدوى 
ومكافحتها )IPC(، أو 

خدمة املاء والرّصف الّصحي 
 )WASH( والّنظافة الّصحّية

أو الّنشاطات األخرى لتحسني 
الوقاية من فريوس كورونا 

)كوفيد-19( والكشف عنه 
ومعالجته

	W حاالت فريوس كورونا
)كوفيد-19( )املؤّكدة أو 

املشتبه بها( اّلتي تلّقت نقاًل 
بسيارة اإلسعاف

	W الجمعية الوطنية اّلتي توّفر
خدماٍت إسعافّيٍة ملرىض 

فريوس كورونا )كوفيد-19(

	W األشخاص املشمولون يف
خدمات الّرعاية الصحّية 

املجتمعّية األساسّية

	W املرافق الصحّية املدعومة من
الجمعّية الوطنّية واملحاِفظة 

عىل الخدمات ملستويات 
ما قبل فريوس كورونا 

)كوفيد-19( 

	W عمليات الّدفن الجامعّية
لحاالت فريوس كورونا 

)كوفيد-19( املؤّكدة أو 
املشتبه بها اّلتي تّم تيسريها 
أو تنفيذها مبارشًة من قبل 
متطّوعي الجمعّيات الوطنّية

دعم الّتحصين )إدراج لقاح 
فيروس كورونا )كوفيد-19(

 دعم الّتحصين 
)التّردد في أخذ اللقاح(

دعم التحصيندعم الّتحصين  دعم الّتحصين 
)أنشطة الّتحصين الروتينّي 

والّتحصين التكميلّي(

 دعم الّتحصين 
 )األشخاص الّذين يصعب 

الوصول إليهم(
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تقوية الجمعّية الوطنّيةاالقتصاديّة االجتماعّية

 دعم 
المتطّوعين

 استدامة 
الجمعّية الوطنّية

 تأّهب 
الجمعّية الوطنّية

	W األشخاص املشمولون يف املساعدة
املرّشوطة وغري املرّشوطة بالّنقد 

والقسائم 

	W األشخاص املشمولون يف املساعدة
الغذائّية واملساعدات العينّية األخرى

	W األشخاص اّلذين خضعوا لتطوير
املهارات املتعّلقة بأنشطة سبل 

العيش/االقتصادّية

	W األشخاص املشمولون يف توفري املأوى
واملستوطنات اآلمنة واملالمئة يف ظّل 

ظروف فريوس كورونا )كوفيد-19(

	W إصدار تقارير الّتأثري الّتفاعيل
املجتمعّي

	W جمع تعليقات الّتأثري الّتفاعيل
املجتمعّي

	W فريق الجمعية الوطنية ومتطّوعوها
املدّربون عىل املشاركة واملساءلة 

املجتمعّية 

	W الفروع اّلتي تتضّمن تحلياًل
لالحتياجات املحّددة للجامعات 

املهّمشة يف تقييامتها

	W األشخاص املشمولون يف برامج الّتصدي
لالستبعاد

	W األشخاص املشمولون يف برامج الّتصدي
للعنف

	W األشخاص املشمولون يف الربامج التي
تلّبي الحاجات الّتعليمّية

	W األشخاص املشمولون من خالل
إجراءات جهوزّية املجتمع املقاومة 

للوباء، واستجابته والحّد من مخاطر 
)DRR( الكوارث

	W ن دور الجمعيات الوطنّية تضمُّ
ونشاطاتها بوضوٍح يف الخّطة/الخطط 

األساسّية للحكومة الوطنية فيام يتعلق 
باالستجابة/الّتعايف من فريوس كورونا 

)كوفيد-19(

	W تطوير الجمعّية الوطنّية خطًطا طارًئة
لالستجابة لفريوس كورونا )كوفيد-19( 

والحاالت الّطارئة املتزامنة معها

	W نسبة امليزانية الّتنظيمّية األساسّية اّلتي
تّم متويلها

	W الّتدفقات الجديدة لإليرادات غري
املقيدة

	W االحتياطات املالّية غري املقّيدة ألكرث
من ثالثة أشهٍر 

	W اعتامد الجمعّية الوطنية خطة
استمرارّية األعامل الخاّصة بها لفريوس 

كورونا )كوفيد-19( أو وضعها خّطًة 
جديدًة

	W إمكانّية وصول املتطّوعني إىل معدات
الحامية الّشخصية الرّّضورية لقيامهم 

بواجباتهم عىل الّنحو اآلمن.

	W توفري تأمنٍي للمتطوعني يغّطي
الحوادث، واألمراض، واستحقاقات 
الوفاة ألرسهم، مبا يف ذلك الّتغطية 

الخاّصة أو التنظيمية )عىل سبيل 
املثال، صندوق الّتضامن( أو العامة 

من قبل الّسلطات

تقديم الرّعاية االجتماعّية 
 واالندماج والّدعم 
للجماعات الهّشة

 المشاركة 
 والمساءلة المجتمعّية، 
بما في ذلك آليات التأثير 

الّتفاعلي للمجتمع

 المأوى 
والمستوطنات الحضريّة

 سبل العيش 
 واألمن االقتصادي 

لألسر

ماليزيا 	202 قدم متطوعو الهالل األحمر املاليزي املساعدة يف التطعيم ألكرث من 150 شخًصا يف كنيسة محلية. كجزء من جهود 

 التطعيم املستمرة، ساعدت جمعية الصليب األحمر الكندي أيًضا يف تلقيح طريح الفراش واملعاقني جسدًيا وأورانج أسيل. 
© الهالل األحمر املاليزي
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الرسم 2-2. اإلنجازات لمختلف المؤشرات المتعلقة بـ »األشخاص الذين تّم الوصول إليهم«

100 100000 100000000

5,710,000 
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978,000,000 
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األعداد: القيمة األحدث لكّل جمعّية و طنّية. مقياس لوغاريثمي

حًدا،  على  خدمٍة  بكّل  الّتقرير  يُقّدم 

متعّددٌة  أنشطٌة  تشمل  قد  أنّه  يعني  مّما 

المجموعة نفسها من األشخاص. ال يجب 

لتجنب  المؤّشرات  في  الّنقاط  تلخيص 

ينطبق  نفسه  األمر  المزدوج.  الحساب 

المؤشرات  تسجيل  عند  التقرير  هذا  في 

المتعلّقة بـ»األشخاص الّذين تّم الّتوصل 

إليهم«.

# من األشخاص املشمولني يف أنشطة تعزيز الّصحة والّنظافة الّصحية عرب 
اإلبالغ عن املخاطر واملشاركة املجتمعّية

# من األشخاص املشمولني من خالل إجراءات جهوزّية املجتمع املقاومة 
للوباء، واستجابته والحّد من مخاطر الكوارث
 # من األشخاص املدعومني عرب أنشطة املاء والرّصف الّصحي 
والّنظافة الّصحّية للمجتمع

# من دعم الجمعيات الوطنّية الفردية لتلّقي الّلقاح ضّد كوفيد-19

 # من األشخاص املشمولني يف املساعدة الغذائّية 
واملساعدات العينّية األخرى

# من األشخاص املشمولني يف معالجة الرّتدد يف أخذ اللقاح عرب اإلبالغ عن 
املخاطر واملشاركة املجتمعّية

# من األشخاص املشمولني يف خدمات الّرعاية الصحّية املجتمعّية األساسّية

 # من األشخاص املشمولني يف خدمات الّصحة الّنفسية 
والّدعم النفيّس االجتامعّي

 # من األشخاص املشمولني يف املساعدة املرّشوطة 
وغري املرّشوطة بالّنقد و القسائم

# من األشخاص املشمولني يف الربامج التي تلّبي الحاجات الّتعليمّية

# من األشخاص املشمولني يف برامج الّتصدي لالستبعاد

# من األطفال دون سن الخامسة املدعومني من الجمعّيات الوطنّية لتلقّي 
اللقاحات عرب نشاطات/حمالت الّتحصني التكمييّل

# من األشخاص املشمولني يف برامج الّتصدي للعنف

# من األشخاص املشمولني يف توفري املأوى واملستوطنات اآلمنة واملالمئة يف 
ظّل ظروف كوفيد-19
# من األطفال دون سّن السنة املدعومني من الجمعّيات الوطنّية لتلّقي 
التّحصني الروتينّي

# من األشخاص اّلذين خضعوا لتطوير املهارات املتعّلقة بأنشطة سبل 
العيش/االقتصادّية

االستنتاجات الرئيسية

W	 سّجلت الجمعيات الوطنية إنجازاٍت
فيام يتعلق بـ 17 مؤرّشٍ مختلٍف متعلٍق 

بـ»األشخاص الذين تّم الوصول إليهم«.

W	 بالنسبة لجميع املؤرشات تقريًبا، تّم الوصول
إىل ما يفوق املليون شخًصا حول العامل.

W	 احتّل األشخاص املشمولون يف اإلبالغ عن
املخاطر واملشاركة املجتمعّية العدد األكرب: 

حوايل 978 مليون شخٍص.

 الرسم 2-2. مخّطط BEESWARM اإلنجازات املتعلقة مبؤرّشات »األشخاص اّلذين تّم الوصول إليهم« املختلفة )األرقام اإلجاملّية حّتى الربع األول من عام 2022(. 

 يظهر هذا املستند عدد األشخاص اّلذين أوصلت إليهم كّل جمعّيٍة وطنّيٍة يف خالل الجائحة )مبقياس لوغاريثمي عىل الخّط األفقّي( مؤرّشاٍت متنّوعٍة )الخّط العامودّي(. 
CI-TRACKING :يساعد املقياس اللوغاريثمي يف »توزيع« األرقام الّصغرية، وإاّل فسيكون من الّصعب فصل القيم يف الطرف األدىن من املقياس. مجموعة البيانات

الّصحةتقوية الجمعّيات الوطنّيةاالقتصادّية-االجتامعّية

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
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نعتّد بالجميع: اإلصدار الخاص بفريوس كورونا )كوفيد-9	( يناير 2023    |    تعقب البيانات كافًة: معلومات حول أداة تعّقب مؤرش فريوس كورونا )كوفيد-19(

الرسم 2-4. المرافق الّصحيةالرسم 2-3. فريق العمل والمتطّوعون
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األعداد: القيمة األحدث لكّل جمعّية وطنّية. مقياس لوغاريثمياألعداد: القيمة األحدث لكّل جمعّية وطنّية. مقياس لوغاريثمي

# من فريق العمل واملتطوعني 
الّداعمني للفحص

# من فريق عمل الجمعية الوطنّية 
ومتطّوعيها املدّربني عىل املشاركة 
واملساءلة املجتمعّية

# من فريق العمل واملتطوعني 
املتدّربني عىل التجهيز إلدراج لقاح 
كوفيد-19

# من فريق العمل واملتطوعني 
املشاركني بفعالّية يف املراقبة 
املجتمعّية املتعّلقة بكوفيد-19

# فريق العمل واملتطّوعون 
الّداعمون لربنامج الّتحصني الوطنّي 
املتعّلق بالّتحصني الروتينّي 
والّتكمييّل 

الّصحة الّصحةاالقتصادّية-االجتامعّية 

# من املرافق الّصحية املدعومة

# من املرافق الصحّية املدعومة 
من خالل منع العدوى ومكافحتها 
)IPC(، أو خدمة املاء والرّصف 
الّصحي والّنظافة الّصحّية 
)WASH( أو الّتدخالت األخرى 
لتحسني الوقاية من كوفيد-19 
والكشف عنه ومعالجته

# من الجمعيات الوطنّية الّداعمة 
للمرافق الصحّية يف املحاِفظة 
عىل الخدمات ملستويات ما قبل 
كوفيد-19

# من املرافق الصحّية املدعومة 
اّلتي تعالج كوفيد-19

الرسم 2-3. مخّطط اإلنجازات املتعّلقة مبؤرّشات »فريق العمل واملتطّوعني« املختلفة )آخر األرقام يف نهاية عام 

CI-TRACKING :2021(. مجموعة البيانات

االستنتاجات الرئيسية

W	.)19-شارك أكرث من ثالثة أرباع مليون عامٍل ومتطّوٍع يف فحص حاالت فريوس كورونا )كوفيد

W	 خضع أكرث من ثلث مليون عامٍل ومتطّوٍع للّتدريب عىل اإلبالغ عن املخاطر واملشاركة املجتمعّية وإدراج
لقاح فريوس كورونا )كوفيد-19(.

الرسم 2-4. مخّطط اإلنجازات املتعّلقة مبؤرّشات »املرافق الّصحية« املختلفة )آخر األرقام يف نهاية عام 2021(. 

CI-TRACKING :مجموعة البيانات

االستنتاجات الرئيسية

W	.تّم دعم أكرث من عرّشة آالف مرفٍق صحي حول العامل

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
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نعتّد بالجميع: اإلصدار الخاص بفريوس كورونا )كوفيد-9	( يناير 2023    |    شبكة االتّحاد الّدويل لجمعيات الّصليب األحمر والهالل األحمر لالستجابة لفريوس كورونا )كوفيد-19(

كيف يمكن جمع هذا الكم من البيانات على الّنحو المفيد؟

يف بعض األحيان، قد تسّجل جمعّيٌة وطنّيٌة أكرث من قيمٍة ملؤرّشٍ يف ربٍع معنّيٍ من الّسنة )فرتة ثالثة أشهر( أو قد ال تسّجل أّي قيمٍة. لذا، نحسب درجًة واحدًة لكّل ربٍع بالّنسبة لكل مؤرّشٍ وكّل جمعّيٍة وطنّيٍة كالّتايل:  9
يف حال تسجيل الجمعّية الوطنّية أكرث من درجٍة واحدٍة يف الّربع املحّدد، نذكر آخر الّدرجات؛  •

يف حال مل تسّجل الجمعّية الوطنّية يف الّربع املحّدد لكن سّجلت يف الّربع اّلذي يسبقه، نأخذ الّدرجة من الربع السابق.  •

لقد رأينا أّن الجمعيات الوطنّية قد وّفرت كمّيًة هائلًة من البيانات لنظام تعّقب مؤرش فريوس كورونا 

)كوفيد-19( الّتابع لقاعدة البيانات ونظام اإلفادة يف االّتحاد الّدويّل. كيف ميكن جمع هذه املعلومات 

التي رأيناها، عىل سبيل  بالطريقة  الوطنّية  الجمعّيات  استجابة  كاًفة لتشكيل صورٍة دقيقٍة عن كيفية 

املثال، كيف مّتت املقارنة بني الّتقدم يف تقوية الجمعيات الوطنية والتقدم يف أعداد األشخاص اّلذين تّم 

الوصول إليهم؟ ويعّد هذا األمر صعًبا نظرًا لألسباب الّتالية:

W	 هناك اختالفاٌت كبريٌة بني سّكان الّدول التي تعمل فيها الجمعّيات الوطنّية. بالّتايل، فإّن عدد عرّشة

آالف شخٍص يف دولٍة صغريٍة لها دالالت مختلفٌة متاًما عن العدد نفسه يف دولٍة كبريٍة فيها مئات املاليني 

من الّسكان.

W	 هناك اآلن. سيكون  حّتى  متساٍو  نحٍو  املؤرشات عىل  أغلبية  توّزع  ال  للّسكان،  الّتصحيح  عند  حّتى 

القليل من الجمعيات الوطنية ذات أرقاٍم كبريٍة ماّم يؤّدي إىل ضياع املعلومات املتعلقة باالختالفات 

بني الجمعيات الوطنية ذات األرقام الصغرية.

W	 ،)»من الّصعب املقارنة بني املؤرّشات. فبينام تتطّلب بعض املؤرّشات أجوبًة بخياراٍت ثنائّيٍة )»نعم/كال

قد تصل األرقام املسّجلة للمؤرّشات األخرى إىل املاليني، عىل سبيل املثال، عدد األشخاص الذين وصلت 

إليهم الرّسائل. 

مؤّشرات اإلنجازات

وللّركائز   ، مؤرّشٍ لكّل  الوطنّية  للجمعّية  إنجاٍز  مؤرّش  وضع  قّررنا  الّصعوبات،  هذه  تجاوز  أجل  من 

واألولوّيات، كام وضعنا مؤرّشات إنجاٍز إجاملّيٍة. وتّم وضع هذه املؤرّشات كالّتايل:

، نأخذ القيامت الخاّصة بجمعّيٍة وطنّيٍة عىل مدار األرباع كافًة ونقوم بـ: بالّنسبة لكّل مؤرّشٍ

الّتوحيد: تحويل املؤرّشات الّثنائية كافًة إىل أرقاٍم )صفر أو واحد(.. 	

أخذ األعداد التناسبّية: تحويل األرقام إىل أرقاٍم تناسبّيٍة بالّنسبة ملعظم املؤرّشات، من خالل تقسيمها . 2

عىل عدد الّسكان اإلجاميل من أجل تصحيح حجم الّسكان. إاّل أّن هذا الّتحويل ليس رضوريًّا بالّنسبة 

لبعض املؤرّشات كاملؤرّشات الّثنائية عىل سبيل املثال.

الّتصنيف: ترتيب األرقام الّناتجة للجمعيات الوطنّية كاّفًة يف خالل مجمل األرباع9 من أجل الحصول . 3

عىل »صنٍف« لكّل رقٍم، مع العّد تصاعديًّا من الواحد.

صفر . 4 والرّقم  العليا  للقيمة   100 الرقم  تخصيص  مع  الّتصنيف،  درجات  توحيد  القيايس:  الّتوحيد 

للقيمة الدنيا. بالّتايل، إذا سّجلت الجمعّية الوطنّية مؤرش إنجاٍز بقيمة 100 فيام يتعّلق مبؤرّشٍ اإلبالغ 

عن املخاطر واملشاركة املجتمعّية )RCCE( يف خالل الربع األول من عام 2021، يدّل ذلك عىل أّنها 

الّسكان عند  )معّدٍل حسب عدد  رقٍم مشرتٍك(  أعىل  )أو  أعىل رقم  الفرتة،  حّققت، يف خالل هذه 

االقتضاء( تّم تسجيله للمؤرش طيلة مّدة الجائحة. كام تدّل الّدرجة 50 عىل أّن الجمعّية الوطنّية قد 

سّجلت عدًدا متوّسًطا تقريًبا.
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
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 Covid اليمن 2020 نهلة أبو بكر يتم عالجها من

يف CC19C وتشعر اآلن بتحسن كبري. تساعدها 
أخصائية العالج الطبيعي سارا يف التعبئة املبكرة، 
والقيام بتامرين الستعادة لياقتها مرة أخرى بعد 

 البقاء يف الرسير بسبب فريوس كورونا لبعض الوقت. 
 / Anette Selmer- Andresen © 

الصليب األحمر الرنويجي
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تعّد هذه املؤرّشات مناسبًة ألّنها:

W	ميكن مقارنتها بني الجمعّيات الوطنّية نظرًا لكونها وضعت لتتناسب مع أعداد الّسكان؛

W	ميكن مقارنتها بني املؤرّشات والّركائز وغريها؛

W	ميكن مقارنتها عرب نقاٍط زمنيٍة مختلفٍة وبالّتايل ميكن استخدامها لعرض الّتغريات مع الوقت؛

W	 األفضل أو  األفضل  كان  اإلنجاز  أّن  بـ 100 عىل  املقّدرة  القصوى  الّدرجة  تدّل  بديهيًّا:  متتلك معنًى 

املشرتك من بني الّدرجات كافًة التي حّققتها الجمعيات الوطنّية يف خالل الجائحة؛ أّما درجة صفر 

فتعني أن اإلنجاز كان األضعف أو األضعف املشرتك من بني الدرجات كافًة التي حّققتها الجمعيات 
الوطنّية يف خالل الجائحة.10

ما  تكوين  بهدف  ُتجمع  قد  لكن  مفيدًة مبفردها،  الوطنّية  الجمعّية  الخاّصة مبؤرشات  املؤرّشات  تعترب 

يسّمى بـ»املؤرشات اإلجاملّية«، عىل سبيل املثال، جمع قيامت األولوّية الّصحية لتقييم إنجازات الجمعّية 

الوطنّية املتعّلقة بكافة املؤرّشات اّلتي تشّكل جزًءا من األولوّية هذه.

باملؤرّشات بعض  الخاصة  املؤرّشات  تعكس  اإلنجازات:  مبؤرّشات  املتعّلقة  الّتحذيرات 

بطبيعة  املحّددة.  املؤرّشات  بهذه  يتعّلق  فيام  تسجيله  تّم  ما  فحسب  الفردية 

أنجزت  وإن  حّتى  منخفضٍة  إنجازاٍت  مؤرّشات  الفردّية  الوطنّية  الجمعّية  تحّقق  أن  ميكن  الحال، 

عماًل رائًعا، بسبب عدم توثيقه جيًدا أو بتاًتا عرب املؤرشات للفردية، أو ببساطٍة بسبب عدم تسجيله 

باستمراٍر. تعكس مؤرّشات اإلنجازات اإلجاملّية الخاصة بالّركائز واألولويات العدد اإلجاميّل ملختلف 

. وقد يدّل تحقيق جمعّيٍة وطنّيٍة معّينٍة درجًة عاليًة  املؤرّشات املسّجلة باإلضافة إىل درجة كل مؤرّشٍ

فيام يخص أولويًة محّددًة عىل ارتفاع مؤرّش اإلنجازات يف بعض املؤرّشات )عىل سبيل املثال، املزيد 

من األشخاص الذين تّم الوصول إليهم(، لكن قد تدّل أيًضا عىل أّن الجمعّية الوطنّية تسّجل املزيد 

من املؤرشات لألولوّية هذه.

يدّل غياب الّدرجة عىل عدم تسجيل الجمعّية الوطنّية للمؤرش – وهذا مرتبٌط مبؤرّشات »النقطة الزمنية املحّددة« فحسب،   10
كتحديد ما إذا كانت الجمعّية الوطنّية متتلك احتياطاٍت نقدّيٍة غري مقّيدٍة ألكرث من ثالثة أشهٍر.

 الربازيل 2020 يبذل متطوعو الصليب األحمر الربازييل لعام 2020 يف والية أمازوناس كل ما يف وسعهم لدعم الناس، 

مبا يف ذلك توزيع سالل الطعام واالختبارات الرسيعة ومعدات الوقاية الشخصية ومجموعات أدوات النظافة ومجموعات 
 الوقاية واألقنعة واملعقم وتوفري الوصول إىل مياه الرّشب اآلمنة والدعم النفيس واالجتامعي وأنواع أخرى من املساعدة. 

© الصليب األحمر الربازييل

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0


41

نعتّد بالجميع: اإلصدار الخاص بفريوس كورونا )كوفيد-9	( يناير 2023    |    كيف ميكن جمع هذا الكم من البيانات عىل الّنحو املفيد؟

 الحمض النووي لالستجابة: 
لكّل جمعّية وطنّيٍة استجابٌة مختلفٌة

تّم تعديل مجموع مؤرّشات اإلنجاز للمؤرش يف كّل ربٍع بحيث أّن العدد صفر ميّثل   11
القيمة الدنيا والعدد 100 ميّثل القيمة العليا.

جمعيٍة  لكّل  مؤرّشٍ  لكّل  اإلجاميّل  اإلنجاز  مؤرش  أدناه  الرّسم  يظهر 

وطنّيٍة، حيث ميّثل كّل صندوٍق محّدٍد باللون الرّمادي جمعّيًة وطنّيًة 

اإلنجاز  مؤرش  خط  كل  ميّثل  الواحد،  الّصندوق  داخل  ويف  واحدًة. 

الكيل11 للمؤرش الواحد.

يرّكز الرسم عىل مدى اختالف الجمعيات الوطنّية، حيث تطّبق كّل 

واحدٍة منها مجموعًة مختلفًة من األنشطة وتحّقق مؤرشات إنجاٍز 

عاليٍة يف بعض املؤرشات عىل األقل. نتحّدى القارئ أن يجد جمعّيتنْي 

وطنّيتنْي لديهام الّنمط نفسه من اإلنجازات!

االستنتاجات الرئيسية

W	 متتلك كل جمعّيٍة وطنّيٍة منطها الخاص لالستجابة، ونقاط قوتها
املحّددة الخاصة.

الصحّية – باستثناء الّلقاحات

الصحّية – الّلقاحات

تقوية الجمعّيات الوطنّية

االقتصادّية – االجتامعّية

الرسم 2-5. الحمض النووي لالستجابة

الرسم 2-5. تنوع االستجابات. كّل خٍط عامودي ميّثل مؤرّشًا واحًدا. يرمز اللون األسايس لكّل خط إىل األولوّية. وتظهر كثافة الّلون مؤرّش اإلنجاز للمؤرّش املحّدد. 

.CI-TRACKING :مجموعة البيانات
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اإلنجازات  مؤرّشات  نستخدم   ،6-2 الرسم  يف 

املرّكبة لكّل أولوّيٍة من أجل املقارنة بني اإلنجازات 

احتسابها  ويتّم  الجائحة.  خالل  يف  املناطق  يف 

مؤرشات  من  منطقٍة  لكّل  متوّسطٍة  كمعّدالٍت 

وطنيٍة.  جمعيٍة  لكّل  املعّدل  اإلجاميل  اإلنجاز 

وبالّنسبة لكّل أولويٍة، تدّل األرقام املوجودة عىل 

الخط العامودي عىل اإلنجازات اإلجاملية املعدلة: 

العدد 100 هو العدد األكرب اإلجاميل دامئًا )مقارًنة 

بعدد السكان( ألّي جمعيٍة وطنيٍة يف أي ربٍع.

الرسم 2-6. فريق العمل والمتطّوعون
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األميركيتانالشرق األوسط وشمال أفريقيا أفريقياأوروبا وآسيا الوسطى آسيا والمحيط الهادئ

االقتصاديّة – االجتماعّية تقوية الجمعّيات الوطنّية  الصحّية – اللّقاحات  الصحة 

الّربع

يف كّل منطقة
ت الجمعّية الوطنّية 

رش إنجازا
ط مؤ

متوّس

الرسم 2-6. مؤرّشات إنجاز الجمعّيات الوطنّية طيلة مّدة الجائحة بحسب األولوّية. ال تظهر الخطوط عندما يكون هناك أقّل من ثالث جمعياٍت وطنّيٍة تسّجل يف منطقة معّينة. 

 .CI-tracking :مجموعة البيانات

االستنتاجات الرئيسية

W	.يف العموم، كانت إنجازات األولوّيات املختلفة متشابهًة نسبًيا عند مقارنتها بني املناطق

W	.كانت مؤرّشات الّصحة مرتفعًة بصورٍة خاّصٍة يف منطقة الرّّشق األوسط وشامل أفريقيا ويف أفريقيا

W	.ارتفعت اإلنجازات تدريجيًّا يف معظم األولويات، وخصوًصا الصحّية، مع تقّدم الجائحة

W	.)تصاعدت اإلنجازات املرتبطة بتقوية الجمعية الوطنّية برسٍعة لكّنها بدأت بالرّتاجع مجّدًدا يف معظم املناطق )تستند بعض مؤرشات تقوية الجمعّية الوطنّية عىل الوقت، لذا فهي أكرث عرضًة للرّتاجع

W	.كانت اإلنجازات مرتفعًة بصورٍة خاصٍة يف آسيا واملحيط الهادئ ويف منطقة الرّّشق األوسط وشامل أفريقيا، وخصوصاً يف عام 2021، عىل الّرغم من تراجعها قلياًل يف الرّشق األوسط وشامل أفريقيا بحلول نهاية السنة

W	 بالّنسبة لألولوّية االقتصادّية – االجتامعّية، غالًبا ما تكون املعّدالت املتوّسطة تحت الـ 50. ويعود الّسبب إىل أّن عدًدا قلياًل من الجمعيات الوطنية قد سّجل درجاٍت عاليًة جًدا يف مؤرّشات األساسّية، بينام سّجلت األغلبية درجاٍت

عالّيًة يف مؤرٍش واحٍد أو اثنني من هذه األولويٍّة. ومتيل هذه الجمعّيات ذات الّدرجات العالية إىل تحقيق هذه الّدرجات برسعٍة يف أوائل عام 2021.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
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»الرّقم القياسّي الّشخصّي«: هل تسّجل أغلبّية الجمعّيات الوطنّية درجاٍت عاليًة في بعض المؤّشرات على األقّل؟

حّتى مع استثناء املؤرشات الثنائّية.  12

كافًة طيلة  املؤرشات  يقارب  فيام  أّدت جيًدا  اّلتي  الوطنّية  الجمعّيات  قليٌل فقط من  هل هناك عدٌد 

فيها  الخاصة  املحددة  القوة  نقاط  امتالك  إىل  الفردّية  الوطنّية  الجمعيات  متيل  هل  أو  تقريًبا  الوقت 

وتحقيق أرقاٍم مرتفعٍة مع الوقت يف مؤرشاٍت محّددٍة؟ الجواب يف الرسم 2-7. يعرض هذا الرسم »الرّقم 

القيايّس الشخيّص« لكّل جمعّية وطنّيٍة، اّلذي ميّثل درجتها العليا الكلّية يف اإلنجازات يف خالل الجائحة 

فيام يتعّلق بأّي مؤرّشٍ )من صفر إىل مئة(.

االستنتاجات الرئيسية

W	 يف بعض املراحل من الجائحة، حّققت أكرث من 60 جمعّيٍة وطنّيٍة مختلفٍة درجة مؤرش إنجازاٍت ترتاوح بني
96 و100 يف مؤرّشٍ واحٍد عىل األقّل، ماّم يدّل عىل أن إنجازاتها يف هذا املؤرش كانت األفضل، أو األفضل 
ة تقريًبا قد حّققت  تقريًبا، ألّي جمعّيٍة وطنّيٍة يف أّي وقٍت من الجائحة، كام أّن الجمعيات الوطنّية كافًّ

درجة مؤرش إنجازاٍت واحدٍة عىل األقّل مبعدل75 أو أكرث يف مؤرش واحٍد عىل األقّل.12

الرسم 2-7 تسجيل الجمعّيات الوطنّية كافًّة تقريبًا أرقاًما مرتفعًة لبعض المؤّشرات على األقل

.CI-tracking :الرسم 2-7. درجة »الرّقم القيايّس الّشخيّص« لإلنجازات لكّل جمعية وطنية فيام يتعّلق بأّي مؤرّشٍ طيلة مّدة الجائحة، باستثناء املؤرشات الثنائّية. مجموعة البيانات
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نعتّد بالجميع: اإلصدار الخاص بفريوس كورونا )كوفيد-9	( يناير 2023    |    شبكة االتّحاد الّدويل لجمعيات الّصليب األحمر والهالل األحمر لالستجابة لفريوس كورونا )كوفيد-19(

هل استطاعت الجمعيات الوطنية االستجابة بطريقة مستدامة؟

13  االتّحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )2022(، تقرير التقييم: االستجابة الواسعة لالّتحاد الّدويل لجمعيات الّصليب األحمر والهالل األحمر ضّد جائحة كوفيد-19، ص. 13.

شّكلت الجائحة واالستجابة لها ضغًطا كبريًا عىل الجمعّيات الوطنّية.

„
ضمن أمانة االّتحاد الّدويل لجمعّيات الّصليب األحمر والهالل األحمر، مّثة التزاٌم كبرٌي باستمرارّية 

التقنّية ضّد فريوس كورونا )كوفيد-19(، عىل  وصّحة الفريق، بوجود عاملني مكرّسني لهذه املهام 

الّصعيد العاملّي واإلقليمّي. واشتمل هذا االلتزام الّدعَم املقّدم عىل مدار 7/24 لفريق عمل األمانة 

الكافيني  والّدعم  املعلومات  ميتلكون  وأرسهم  أّنهم  العاملني  من  عدٌد  شعر  كام  ومكاتبها،  كافًة 

ملواجهة مخاطر فريوس كورونا )كوفيد-19(«13 
 تقرير تقييم االتحاد الدويل لجمعيات 

الصليب األحمر والهالل األحمر

كيف صمدت الجمعّيات الوطنّية أمام الّضغط؟ خضعت ركيزة تقوية الجمعّيات الوطنّية للمراقبة من 

خالل مؤرشات تعّقب فريوس كورونا )كوفيد-19(. وتتضّمن هذه الّركيزة أنشطًة حول:

W	دعم املتطّوعني؛

W	جهوزّية الجمعّية الوطنّية؛

W	.استدامة الجمعّية الوطنّية

نظرًا لكون أغلبية هذه املؤرشات بصيغٍة ثنائّيٍة )نعم/كال(، يعرضها الرسم 2-8 مًعا. 

يظهر الرسم الّنسب املئوّية للجمعّيات الوطنّية يف كّل منطقٍة يف إنجاز املؤرشات املذكورة يف الخانات. 

يظهر الجزء األحمر الجمعيات الوطنية اّلتي سّجلت تحقيقها اإلنجاز املحّدد. أّما الجزء بالّلون الرمادي 

الفاتح  الرمادي  الّلون  وميّثل  اإلنجاز.  تحقيقها  عدم  سّجلت  التي  الوطنّية  الجمعّيات  فيظهر  الغامق 

الجمعّيات الوطنّية اّلتي مل تسّجل شيًئا. 

قد يصعب تسجيل اإلنجازات يف حال مل يستطع جزٌء من الجمعيات الوطنية القيام بالّتسجيل املستمر 

للمؤرّشات املحّددة. وقد يدّل هذا الّنقص يف البيانات عىل أّنه ليس لدى الجمعّية الوطنّية ما تسّجله، 

لكن قد يعني أيًضا أّن الجمعّية الوطنّية حّققت إنجازاٍت من دون أن تسّجلها.

السلفادور 2020 سلمت جمعية الصليب األحمر السلفادوري مجموعات النظافة، ومجموعات املواد التعليمية، وأدلة 

 التدريس لثالث مدارس يف أغيالريس وثالث يف غوازابا. يتم تنفيذ اإلجراءات كجزء من االستجابة الطارئة لـ كوفيد-19. 
© جمعية الصليب األحمر السلفادوري

الرّشق األوسط وشامل أفريقيا

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
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نعتّد بالجميع: اإلصدار الخاص بفريوس كورونا )كوفيد-9	( يناير 2023    |    هل استطاعت الجمعيات الوطنية االستجابة بطريقة مستدامة؟

الرسم 2-8. تقوية الجمعية الوطنّية – اإلنجازات.
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األميركيتانالشرق األوسط وشمال أفريقيا أفريقياأوروبا وآسيا الوسطى البيانات غري مسّجلة/موجودةآسيا والمحيط الهادئ
بيانات مسّجلة: غري محّققة

بيانات مسّجلة: محّققة

# من الجمعيات الوطنّية 
اعتمدت خّطة عملها االستمرارّية 

)BCP( للتصّدي لكوفيد-19 أو 
وضعت واحدًة جديدًة

# من الجمعيات الوطنّية طّورت 
خطط عمل طارًئة لالستجابة 
لكوفيد-19 والحاالت الّطارئة 

األخرى املتزامنة معها

# من دور الجمعيات الوطنّية 
ونشاطاتها املشمولة بوضوٍح 
يف الخّطة/الخطط األساسّية 

للحكومة الوطنية فيام يتعلق 
باالستجابة/الّتعايف من كوفيد-19

# من الجمعيات الوطنّية ذات 
االحتياطات املالّية غري املقّيدة 

ألكرث من ثالثة أشهٍر

املتطّوعون الذين لديهم إمكانّية 
الوصول إىل معدات الحامية 
الّشخصية الرّّضورية لقيامهم 
بواجباتهم عىل الّنحو اآلمن.

املتطّوعون الذين يتوفر لديهم 
تأمنٌي يغّطي الحوادث، واألمراض، 

واستحقاقات الوفاة ألرسهم، مبا يف 
ذلك الّتغطية الخاّصة أو التنظيمية 

)عىل سبيل املثال، صندوق الّتضامن( 
أو العامة من قبل الّسلطات

االستنتاجات 
الرئيسية

W	 تسّجل نسبة
الجمعيات 

الوطنّية مع 
مؤرشات اإلنجاز 

هذه ارتفاًعا 
بصورٍة خاصٍة يف 
أفريقيا، وأمريكا 
وآسيا واملحيط 

الهادئ.

W	 تشمل نقاط
البيانات األوىل 
عدًدا قلياًل من 

الجمعّيات 
الوطنية حيث 

أّنهم بدأوا بالعمل 
لتحقيق هذه 

اإلنجازات.

W	 أفاد عدٌد قليٌل
من الجمعّيات 

الوطنّية بامتالكها 
احتياطاٍت نقدّيًة 
غري مقيدٍة ألكرث 
من ثالثة أشهٍر.

قة
نط

 م
كّل

يف 
ة 

طنّي
لو

ت ا
عّيا

جم
 ال

بة
س

ن

.CI-tracking :الرسم 2-8. تقوية الجمعّيات الوطنّية )مؤرّشات ثنائية نعم/ كال فحسب(. مجموعة البيانات

ربع الّسنة
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مدغشقر 2020 أقامت جمعية الصليب 
يف  اليدين  لغسل  مرافق  امللغاشية  األحمر 

العديد من األحياء.

© iAko Randrianarivelo /االتحاد الدويل 

لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

نعتّد بالجميع: اإلصدار الخاص بفريوس كورونا )كوفيد-9	( يناير 2023    |    شبكة االتّحاد الّدويل لجمعيات الّصليب األحمر والهالل األحمر لالستجابة لفريوس كورونا )كوفيد-19(

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
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نعتّد بالجميع: اإلصدار الخاص بفريوس كورونا )كوفيد-9	( يناير 2023    |    رسائل أساسيّة

رسائل أساسّية

	W استجابت الحكومات الوطنية للجائحة من خالل

مجموعٍة واسعٍة من األنشطة. واضطرت أغلبّية 

الجمعيات الوطنّية إلى تطبيق أنشطٍة جديدٍة أو 

تنفيذ أنشطٍة مألوفٍة على نطاٍق غير مسبوٍق. 

	W أدرج فريق قاعدة البيانات ونظام االستفادة في

االتّحاد الدولي لجمعيات الّصليب األحمر والهالل 

األحمر )IFRC FDRS( أداة تعقٍب لمؤشر فيروس 

كورونا )كوفيد-19(، وبدأت أغلبّية الجمعيات 

الوطنّية بتقديم تقارير متعلّقة بها على الفور تقريبًا. 

بحلول الّربّع الّثالث من عام 2020، سجلت حوالى 

130 جمعّيًة وطنّيًة إنجازاٍت متعلّقٍة باألولويّة 

الّصحّية.

	W 17 سّجلت الجمعيات الوطنّية إنجازاٍت متعلقة بـ

مؤشرٍ مختلٍف من مؤشرات »األشخاص الذين تّم 

الوصول إليهم«.

	W فيما يتعلق بهذه المؤشرات، تّم الوصول إلى أكثر

من مليون شخٍص حول العالم.

	W احتل األشخاص الذين تّم الوصول إليهم من

خالل اإلبالغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية 

)RCCE( العدد األكبر: حوالى 978 مليون شخٍص.

	W شارك أكثر من ثالثة أرباع مليون شخٍص من فريق

العمل والمتطوعين في فحص حاالت فيروس كورونا 

)كوفيد-19(.

	W تّم تدريب أكثر من ثلث مليون شخٍص من الفريق

العمل والمتطوعين على اإلبالغ عن المخاطر 

والمشاركة المجتمعّية.

	W نّفذت كّل جمعّيٍة وطنيٍة مجموعًة مختلفًة من

األنشطة وحّققت مؤشرات إنجازاٍت عاليًة بالّنسبة 

لبعض المؤشرات على األقّل.

	W شّكلت الجائحة تحّديًا الستدامة الجمعيات

الوطنية، بغض الّنظر عن أفضل جهودها المبذولة 

وجهود أمانة االتّحاد الّدولي لجمعيات الّصليب 

األحمر والهالل األحمر. وعلى الرغم من أّن العديد 

من هذه الجمعّيات وضعت خطًطا طارئًة ذات 

صلٍة، أفاد القليل منها بامتالكه احتياطاٍت نقديٍّة 

غير مقّيدٍة ألكثر من ثالثة أشهرٍ.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
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الوحدة أو العزل 
في مواجهة األزمة 

 العالمية:
شبكة مفتوحة وتعاونية 

3
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تعاون الجمعيات الوطنية مع الحكومة والسلطات المحلية

غ عنها/ ألغراض هذا التقرير، ُصّنفت اإلجابات القليلة بـ »ال أعرف« يف خانة البيانات املفقودة، وتظهر يف فئة »بيانات غري مبلَّ  14
غري متوفرة«.

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )2022(، تقرير التقييم: االستجابة عىل نطاق االتحاد الدويل لجمعيات   15
 Evaluation Report: IFRC-wide response to the( )كوفيد-19(  كورونا  لفريوس  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب 

COVID-19 pandemic(، ص. 18.

يف  األحمر  والهالل  األحمر  للصليب  والثالثني  الثالث  الدويل  املؤمتر  من  فقط  أشهر  بعد  الوباء  تفىش 

عام 2019. وصدر يف خالل املؤمتر قرار بعنوان »حان الوقت للتصدي مًعا لألوبئة والجوائح« »يشجع 

الدول ومكونات الحركة عىل تعزيز التعاون والتنسيق ]ويدعو[ الجمعيات الوطنية إىل استغالل دورها 

املساعد لدعم الجهود املتمحورة حول املجتمع املحيل واملبذولة يف مجال الوقاية من األمراض ومكافحتها 

والتأهب واالستجابة لها«. هل دخل هذا القرار حّيز التنفيذ عندما تفىش الوباء؟

نستخدم لإلجابة عىل هذا السؤال أحد مؤرشات التقدم يف ركيزة استعداد الجمعية الوطنية الذي يندرج 

ضمن األولوية التشغيلية 3 يف إطار بيانات تتبع مؤرش فريوس كورونا )كوفيد-19( التي جمعها االتحاد 

الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر: تنص رصاحة خطة )خطط( الحكومة الوطنية الرئيسية 

لالستجابة/التعايف من فريوس كورونا )كوفيد-19( عىل دور الجمعية الوطنية وأنشطتها. 

يبنّي الرسم 3-1 تطور استجابات الجمعيات الوطنية مع مرور الزمن.14

يثبت هذا الرقم أيًضا الصعوبة النموذجية املرتافقة مع اإلبالغ عن بيانات الجمعية الوطنية: يف بداية 

الوضع  مع  الوطنية  بالجمعية  الخاصة  اإلبالغ  نظم  لتكّيف  ُعزي  البيانات  يف  كبري  نقص  ُسجل  الوباء، 

الجديد. لذلك، بالنسبة إىل نقطة البيانات األوىل يف أفريقيا مثاًل، شملت الخطط الحكومية 100% تقريًبا 

من الجمعيات الوطنية التي أبلغت عن هذا املؤرش يف خطط الحكومات، علاًم أن حوايل 50% فقط من 

الجمعيات الوطنية قد أبلغت عنه. 

الحكومات  مساعدة  يف  الوطنية  الجمعيات  دور  أهمية  عىل  )كوفيد-19(15  كورونا  فريوس  تقييم  أكد 

الوطنية ودعا إىل تقديم دعم هادف إضايف للجمعيات الوطنية من أجل »ترسيخ دورها املساعد للحكومة 

يف حقل العمل اإلنساين وتقديم توجيهات إضافية حول كيفية التعامل مع التعقيدات التي تظهر. يجب 

أن يشمل ذلك أيًضا جهات اتصال لدعم الحوار مع الحكومات.« ويويص التقييم أيًضا »بإرشاك الجهات 

املانحة والرّشكاء يف مجال العمل اإلنساين واإلمنايئ، باستخدام الخربة واألدلة املتعلقة باالستجابة للوباء من 

أسئلة أساسّية

	W إلى أي مدى شاركت الجمعيات الوطنية في استجابة الحكومة

وخطط التعافي التي اعتمدتها وفي نُظم الرعاية الصحية؟ وكيف 

ساهمت في الخطط والسياسات الوطنية للتأهب لألوبئة؟

	W هل عكس الدعم الذي قّدمته الجمعيات الوطنية استجابة

الحكومة وكّملها؟

	W هل تمكنت مختلف الجمعيات الوطنية في شبكة االتحاد الدولي

لجمعيات الصليب والهالل األحمر من دعم بعضها بعًضا؟ 

	W في بداية الوباء، هل طلبت الجمعيات الوطنية الدعم من الشركاء

الحاليين أم وجدت شركاء جدًدا؟ 

	Wقيمت؟
ُ
ما عدد الشراكات التي أ

	Wم؟ ما قيمة الدعم المالي المقدَّ

	W قيمت الشراكات بين مختلف المناطق وداخلها؟
ُ
إلى أي مدى أ
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W	 يف املناطق كافة، شملت
رصاحًة الخطط الحكومية 

60% عىل األقل من 
الجمعيات الوطنية بحلول 

بداية عام 2021. 

W	 ،يف املنطقة األفريقية
شملت الخطط الحكومية 

بالفعل 50% تقريًبا من 
الجمعيات الوطنية بحلول 
نهاية حزيران/يونيو 2020. 

W	 يف أوروبا وآسيا الوسطى
والرّشق األوسط وشامل 
أفريقيا، شملت الخطط 
الحكومية نسبة أقل من 

الجمعيات الوطنية.
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 الرسم 3-1. تنص صراحة خطة )خطط( الحكومة الوطنية الرئيسية لالستجابة/التعافي من مرض فيروس كورونا )كوفيد-19( 
على دور الجمعية الوطنية وأنشطتها.

غ عنها/غري متوفرة الجمعيات الوطنية املدرجةالجمعيات الوطنية غري مدرجةبيانات غري مبلَّ

الرسم 3-	. تنص رصاحة خطة )خطط( الحكومة الوطنية الرئيسية لالستجابة/التعايف من فريوس كورونا )كوفيد-19( عىل دور الجمعية الوطنية وأنشطتها. مجموعة البيانات: تتبع مؤرش فريوس 

كورونا )كوفيد-19(. 
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أجل إثبات قيمة االستثامر يف تأهب الجمعية الوطنية واستدامتها ملا تبقى من هذه االستجابة وللربامج 

والعمليات املستقبلية، ووضع رؤية واسرتاتيجية واضحتنْي يف هذا الصدد«.

يوضح املثل التايل من سرياليون كيف يبدو ذلك عىل الصعيد العميل، ويسلط الضوء أيًضا عىل التجربة 

السابقة يف التعامل مع الوباء التي عادت بالفائدة عىل بعض الجمعيات الوطنية يف االستجابة لفريوس 

كورونا )كوفيد-19(.

كيف كان الوضع بالنسبة للجمعيات الوطنية عندما تكون لديها 
 شراكات قوية مع السلطات الوطنية والمحلية؟

 حالة الصليب األحمر السيراليوني16

السنوات  إيبوال املميت يف سرياليون وحصد آالف األرواح عىل مدى  يف عام 2014، تفىش فريوس 

لوزارة  رئيسًيا  بصفتها رشيًكا  للوباء  االستجابة  أساسًيا يف  دورًا  الوطنية  الجمعية  ولعبت  الالحقة. 

الصحة والرصف الصحي. لقد أدركت الدولة أهمية امتالك خطة وطنية قوية للتأهب إلدارة الكوارث 

املتعددة املخاطر والتي متكن الرّشكاء الرئيسيني كافة من الترصف برسعة يف املراحل املبكرة الحيوية 

الخاص  والقطاع  للحكومة  سمح  النطاق  واسع  عمل  إطار  الخطة  هذه  وشكلت  املرض.  لتفيش 

لجميع  واالستجابة  الجامعي  باالستعداد  سرياليون  يف  األحمر  والصليب  الربحية  غري  واملؤسسات 

األنشطة  ويحددون  بالفعل  يخططون  كافة  الرّشكاء  كان  لذلك،  ونتيجة  الطوارئ.  حاالت  مخاطر 

)كوفيد-19( يف  كورونا  بفريوس  األوىل  اإلصابة  رُصدت  عندما  الالحقة  االستجابة  مالءمة يف  األكرث 

سرياليون، يف فريتاون. 

مركز  مع  األحمر  الصليب  عمل  البالد،  يف  )كوفيد-19(  كورونا  بفريوس  األوىل  اإلصابة  رصد  قبل 

الطوارئ الوطني لفريوس كورونا التابع للحكومة، واستخدم شبكته الواسعة من املتطوعني لتوفري 

املعلومات للمجتمعات حول املرض. فنظموا يف املدن حملة إذاعية وتلفزيونية واضطروا يف املناطق 

radio-in-( »الريفية إىل استخدام تقنيات اتصاالت مبتكرة، مثل نظام »محطة اإلذاعة املحمولة

the-box( الذي ينطوي عىل تحديد موقع اسرتاتيجي يف املجتمع وتركيب مكرب صوت لنقل الرسائل، 

واسُتخدمت هذه طريقة للمرة األوىل يف خالل تفيش فريوس إيبوال. وسمح لهم ذلك بإيصال الرسائل 

إىل األشخاص الذين ما كانوا يستطيعون بلوغهم عرب وسائل االتصال التقليدية.

عندما تشكل الجمعية الوطنية جزًءا من خطة التأهب الوطنية إلدارة الكوارث قبل تفيش الوباء أو 

الجائحة، تسمح بترسيع التعبئة واإلجراءات، إذ تتضح الخدمات والتوقعات املحددة جيًدا ويصبح 

دور الجمعية الوطنية املساعد معروًفا.

https://www.ifrc.org/sites/default/files/2022-03/  16 
Preparedness_COVID_SuccessStory_Sierra%20Leone_EN.pdf

يقوم فريق االتصاالت التابع لجمعية الصليب األحمر يف سرياليون 	202 بتشغيل »راديو يف صندوق« الذي يسمح للصليب 
 األحمر بنقل رسائلهم الصحية إىل املجتمعات النائية واملعزولة داخل سرياليون والحصول عىل تعليقات مهمة منهم. 

© فيكتور الكني / االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

https://www.ifrc.org/sites/default/files/2022-03/Preparedness_COVID_SuccessStory_Sierra%20Leone_EN.pdf
https://www.ifrc.org/sites/default/files/2022-03/Preparedness_COVID_SuccessStory_Sierra%20Leone_EN.pdf
https://www.ifrc.org/sites/default/files/2022-03/Preparedness_COVID_SuccessStory_Sierra%20Leone_EN.pdf
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أمثلة عن الجمعيات الوطنية التي كملت استجابتها استجابة الحكومة

/https://www.redcross.org.ls/unicef-lrcs-go-from-pillar-to-post-to-pass-the-covid19-awareness  17

الصحي  الدعم  توفري  عىل  العامل  أنحاء  مختلف  يف  كافة  الحكومات  قدرة  عدم  إىل  اإلشارة  من  بد  ال 

أكسفورد  بني مؤرش جامعة  قارنا  لقد  فيها.  ترغب  قد  التي  بالطريقة  لسكانها  االقتصادي  واالجتامعي 

ومؤرشات   )1 الفصل  إليه  تطرق  )الذي  الحكومية  )كوفيد-19(  كورونا  فريوس  سياسة  بشأن  للرصامة 

تحقيق أهداف الجمعيات الوطنية )املفصلة يف الفصل 2( بهدف تحديد الجمعيات الوطنية التي متكنت 

من أداء دورها املساعد من خالل دعم الحكومة الوطنية التي عجزت عن تقديم الدعم ملواطنيها. ترد 

فيام ييل أمثلة عىل جمعيتني وطنيتني مامثلتنْي. 

 )RCCE( 202 جمعية الصليب األحمر يف ليسوتو وحملة اليونيسف للتواصل بشأن املخاطر واملشاركة املجتمعية	ليسوتو 

 التي ُتجرى يف ساين باس، ليسوتو. 
© جمعية الصليب األحمر يف ليسوتو

كيف تعاونت الجمعيات الوطنية مع الوكاالت األخرى لمنع انتقال 
كوفيد-19؟ حالة جمعية الصليب األحمر في ليسوتو17

ليسوتو  الصليب األحمر يف  الوكاالت األخرى، تعاون جمعية  التعاون مع  األمثلة عىل  أبرز  تشمل 

واملشاركة  املخاطر  اإلبالغ عن  لتنفيذ مرّشوع  العاملية  الصحة  ليسوتو ومنظمة  اليونيسف يف  مع 

اإلبالغ عن  تعزيز  إىل  آذار/مارس 2021. وهدف املرّشوع  إىل  املجتمعية من آب/أغسطس 2020 

املخاطر عىل مستوى املجتمع، وتعزيز التنسيق والهياكل، وتحسني خدمات وإمدادات املياه والرصف 

الصحي والنظافة الصحية األساسية من أجل االستجابة لفريوس كورونا )كوفيد-19( والسيطرة عليه. 

وغطت الحملة األماكن العامة، مثل محطات الحافالت، وبلغت القرى عن طريق قافلة جالت يف 

قادة  أيًضا من خالل  الحملة  املجاورة. وعملت  املقاطعة واملجتمعات  الرئيسية يف  املدينة  محيط 

الكنيسة واملعالجني التقليديني للوصول إىل أكرب عدد ممكن من املجتمعات. 

وأفاد مسؤول املقاطعة يف قاشاس نك، ثابو موتوتونا، أن فكرة حملة الهاتف املحمول هذه استوحيت 

من أحد بروتوكوالت مكافحة فريوس كورونا )كوفيد-19( املعتمدة يف ليسوتو. ويقيض هذا الربوتوكول 

بعدم قضاء أكرث من ساعة حيث يتجمع 50 شخًصا أو أكرث يف مكان واحد للحد من انتقال العدوى، 

ويلعب دورًا رئيسًيا يف الحملة. وأوضح موتوتونا قائاًل، »عند التجول يف هذه املجتمعات، توقفنا 

بضع مرات يف أماكن تجمع فيها الناس عىل ما يبدو من دون مراعاة تدابري الوقاية من فريوس كورونا 

)كوفيد-19(، مثل ارتداء الكاممات والحفاظ عىل مسافة آمنة من اآلخرين، وذّكرناهم باملخاطر«. 

وأضاف، »يف هذه املحطات، طرحنا أسئلة عىل الناس حول فريوس كورونا ووزعنا عليهم كاممات 

ورشائط مرفقة برسائل رئيسية حول الوباء، مثل« ارتِد كاممة« و»اغسل يديك بانتظام«. 

https://www.redcross.org.ls/unicef-lrcs-go-from-pillar-to-post-to-pass-the-covid19-awareness/
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نعتّد بالجميع: اإلصدار الخاص بفريوس كورونا )كوفيد-19( يناير 2023    |    الوحدة أو العزل يف مواجهة األزمة العاملية: شبكة مفتوحة وتعاونية

 كيف دعمت الجمعيات الوطنية بعضها البعض في أزمة كوفيد-19؟
قضية جمعية الهالل األحمر الفلسطيني18

https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/palestine-red-crescent-society-launches-response-and  18

ُتعد هذه القصة من فلسطني يف أيلول/سبتمرب 2020 من أبرز األمثلة عىل التعاون بني الجمعيات 

الوطنية. 

والصليب  اإلنسانية  املساعدات  األوروبية وعمليات  املدنية  للحامية  العامة  املديرية  بالتعاون مع 

مرّشوع  الفلسطيني  األحمر  الهالل  جمعية  أطلقت  اإلسباين،  األحمر  والصليب  الدمناريك  األحمر 

االستجابة والتأهب ألزمة فريوس كورونا )كوفيد-19( يف فلسطني. وهدفت األنشطة إىل السيطرة 
عىل تفيش الفريوس، والحد من آثاره املبارشة وغري املبارشة، وتقليص الوفيات بسبب فريوس كورونا 

)كوفيد-19( وتعزيز سالمة الفئات املحرومة وصحتها العقلية ورفاها االجتامعي. 

والتوعية  واملعلومات  األولية،  الصحية  والرعاية  الطارئة،  الطبية  الخدمات  عىل  املرّشوع  ركز 

االجتامعية  العار  وصمة  من  والحد  االجتامعي،  النفيس  والدعم  املجتمعي،  والعمل  املجتمعية، 

املرتبطة بفريوس كورونا )كوفيد-19(، وتبديد الشائعات حول املرض. اسُتخدمت األموال املقدمة 

السائق  فيها حاجز بني مقصورة  الشخصية وسيارة إسعاف متطورة يفصل  الوقاية  لرّشاء معدات 

وقسم املريض، باألموال املقدمة. وحصلت عيادات الرعاية الصحية األولية يف مختلف أنحاء الضفة 

الغربية عىل الدعم واألدوية واللوازم الطبية والتجهيزات للتخفيف من الضغط عىل نظم الرعاية 

الصحية العامة. ورّوج املرّشوع حمالت التوعية املجتمعية التي نظمتها الجمعية الوطنية عرب مقاطع 

الفيديو واإلعالنات عىل موقعها اإللكرتوين وحساباتها عىل وسائل التواصل االجتامعي، وكذلك من 

خالل فروعها يف فلسطني ويف أوساط الشتات. وُنرّشت رسائل رئيسية حول الفريوس والوقاية منه 

والحاجة إىل التقّيد بقواعد الحجر الصحي وتوفري الدعم النفيس للسكان.

وأوضحت رندة بني عودة، مديرة دائرة املشاريع يف جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، أن »املرّشوع 

يتامىش مع أهداف الجمعية، ال سيام يف ما يتعلق بتقديم الخدمات الطبية الطارئة وتعزيز التوعية 

كورونا  الطوارئ وفريوس  لحاالت  الجيدة  واالستجابة  الصمود  القدرة عىل  بناء  بهدف  املجتمعية، 

)كوفيد-19( عىل وجه الخصوص«.

وقال ألفريدو ميلغاريجو، املنسق القطري للصليب األحمر الدمناريك، بالنيابة عن الصليب األحمر 

التابعة  اإلنسانية  املساعدة  مع  الرّشاكة  بهذه  سعداء  »نحن  اإلسباين:  األحمر  والصليب  الدمناريك 

لالتحاد األورويب من أجل دعم خطة االستجابة الطارئة لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني. يؤكد 

هذا االلتزام ثقة الرّشكاء الدوليني يف قدرة جمعية الهالل األحمر الفلسطيني وموثوقيتها باعتبارها 

الحايل بشكل  الوضع  الفلسطيني بشكل عام ويف  السياق  العمل اإلنساين يف  جهة فاعلة رائدة يف 

خاص، إذ يشكل نظام الخدمات الطبية الطارئة واملرافق الصحية التابعني لجمعية الهالل األحمر 

االستجابة  أساسًيا يف  عاماًل  النشطة  امليدانية  االجتامعية  والنفسية  املجتمعية  والفرق  الفلسطيني 

الوطنية لفريوس كورونا )كوفيد-19( املستمر«.

نعتّد بالجميع: اإلصدار الخاص بفريوس كورونا )كوفيد-9	( يناير 2023    |    الوحدة أو العزل يف مواجهة األزمة العاملية:شبكة مفتوحة وتعاونية  

 فلسطني 	202 متطوعو الهالل األحمر الفلسطيني يزورون العائالت التي تم وضعهم يف الحجر الصحي املنزيل 

بسبب التعرض أو اإلصابة بفريوس كورونا.  © جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/palestine-red-crescent-society-launches-response-and
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نعتّد بالجميع: اإلصدار الخاص بفريوس كورونا )كوفيد-9	( يناير 2023    |    التعاون بني الجمعيات الوطنية

التعاون بين الجمعيات الوطنية 

https://go.ifrc.org/reports/all. ملحق الفصل 3.  19

تشمل مواطن القوة يف الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر التضامن بني الجمعيات الوطنية 

بفضل شبكة الند للند من الجمعيات الوطنية، كام يرد يف تقارير »نعتد بالجميع« السابقة التابعة لقاعدة 

البيانات ونظام اإلفادة يف االتحاد الدويل. هل متكنت الجمعيات الوطنية من االستفادة من جهات اتصال 

جميعها  منشغلة  كانت  هل  أم  )كوفيد-19(  كورونا  فريوس  مواجهة  عند  الحالية  الوطنية  الجمعيات 

باستجاباتها؟

بيانات GO: التقارير الميدانية 

تختلف مصادر البيانات حول التعاون والرّشاكات بني الجمعيات الوطنية. 

سنطلع أواًل عىل قاعدة بيانات االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر IFRC GO التي 

تضم حواىل 3000 تقرير ميداين من عامْي 2020 و19.2021 تلخص هذه التقارير مستجدات األنشطة يف 

حاالت الطوارئ الجارية، مثل العواصف االستوائية والجفاف وأنواع األزمات األخرى. وترفع التقارير إما 

الجمعية الوطنية املنفذة أم أحد الرّشكاء الدوليني. وتتضمن بعض التقارير أنشطة تتعلق بفريوس كورونا 

)كوفيد-19( ويحتوي بعضها اآلخر عىل أنشطة منفصلة. ال تغطي التقارير األنشطة كافة التي تقوم بها 

الجمعيات الوطنية، ولكن تقدم مجموعة املشاريع التي تشملها أمثلة متعددة عىل نطاق عملها املحيل 

والدويل.

لالطالع عىل نوع املعلومات الواردة يف التقارير، مراجعة املقتطف أدناه من تقرير ُرفع يف نيسان/أبريل 

2021 والذي يعطي مثاًل عىل الدعم الدويل ملرّشوع نفذه الهالل األحمر الباكستاين. 

»متكنت جمعية الهالل األحمر الباكستاين، من خالل االستجابة لفريوس كورونا )كوفيد-19(، من الوصول 
إىل أكرث من 32 مليون شخص يف 54 مقاطعة، من خالل توزيع معدات الوقاية الشخصية ومستلزمات 
 Corona Care( كورونا  مستشفى  وإنشاء  والغذائية،  النقدية  املساعدات  وتوفري  األرسية،  النظافة 
والرصف  للمياه  التحتية  البنى  تأهيل/تركيب  وإعادة  للتلقيح،  مركز  إىل  وتحويله  للفحص   )Hospital

الصحي والنظافة الصحية، والتوعية املجتمعية وحملة إعالمية جامهريية... 

W	 الجافة اإلعاشة  حصص  توزيع  يف  الباكستاين  األحمر  الهالل  جمعية  األملاين  األحمر  الصليب  ودعم 
عىل 3400 أرسة تقريًبا، ومستلزمات النظافة عىل 1800 أرسة، واإلعانات النقدية غري املرّشوطة عىل 
10000 أرسة، وغريها من أشكال الدعم يف مجال الخدمات الصحية مبا يف ذلك توفري عدة الفحص، 

ومعدات الوقاية الشخصية، إلخ... 

W	 وتوفري الصحة،  الباكستاين يف قطاع  األحمر  الهالل  لجمعية  الدعم  الرنويجي  األحمر  الصليب  وقدم 
مستلزمات النظافة والدعم يف أنشطة املشاركة املجتمعية واملساءلة. 

W	 ودعم الهالل األحمر الرتيك مستشفى كورونا، إذ قدم 210 قطع من املساعدات الطبية شملت 50 قطعة
من أسطوانات األكسجني بسعة 47 لرتًا و50 مقياًسا لتدفق األكسجني و10 منظامت لضغط األكسجني 
و100 قناع أكسجني خاص لضامن عالج املرىض الذين يعانون من فريوس كورونا )كوفيد-19(. ووزع 
الهالل األحمر الرتيك 1000 حصة غذائية يف إسالم أباد وكارور وروالبندي وفيصل أباد. وقدمت اللجنة 
الدولية للصليب األحمر الغذاء )حصص اإلعاشة الجافة( إىل 1550 أرسة فضاًل عن دعم املتطوعني 

املشاركني يف االستجابة لفريوس كورونا )كوفيد-19(«.

https://go.ifrc.org/reports/all
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تفاصيل التحليل

هذا يعني أنه إذا ذكرت الجمعية الوطنية أ تعاونها مع الجمعية الوطنية ب يف آذار/مارس وترّشين األول/أكتوبر من العام   20
نفسه، سيصعب التأكد مام إذا كانت هذه األنشطة متشابهة فعلًيا أو مختلفة فعلًيا. ألغراض هذا التحليل، سُتعترب هذه األنشطة 

عمليات تعاون منفصلة، ولن تجري أي محاولة لتحديد ما إذا ُأشري إىل أنشطة منفصلة أو إىل النشاط عينه يف أوقات مختلفة.

تحتوي تقارير GO امليدانية عىل كمية كبرية من البيانات من هذا النوع، لذا استخدمنا أدوات تحليل 

النص مبساعدة الكمبيوتر ملعالجتها. مراجعة ملحق الفصل 3. 

عن  معلومات  كثرية  تقارير  وقدمت  مختلفة،  تقارير   303 باإلجامل يف  مرة   584 الدويل  التعاون  ُذكر 

عمليات تعاون متعددة. 

وذكر 168 تقريرًا من هذه التقارير البالغ عددها 303 التعاون مع جمعية وطنية رشيكة واحدة فقط، 

يف حني أشار ما تبقى إىل التعاون مع أكرث من جمعية وطنية رشيكة. 

20 تركيبة مختلفة متاًما بني الجمعيات الوطنية الرّشيكة والجمعيات الوطنية، وهذا 
باإلجامل، ُذكرت 182 

يشري إىل ذكر عدد من الرّشاكات أكرث من مرة، إما ألنه تم اإلبالغ عن التعاون عينه أكرث من مرة يف أثناء 

الوباء أو نظرًا لتنفيذ أنشطة متعددة يف إطار الرّشاكة.

تقارير GO الميدانية: عدد الشراكات في مختلف أنحاء المنطقة

وجرى  الجديدة  الرّشاكات  من  متنوعة  مجموعة  ُأقيمت  )كوفيد-19(،  كورونا  فريوس  أزمة  خالل  يف 

الحفاظ عىل تلك القامئة بني الجمعيات الوطنية داخل املناطق وعربها. 

يعطي الرسم 3-2 ملحة عامة عن عدد الرّشاكات الدولية، كام ورد يف التقارير امليدانية، وُيظهر تدفقات 

الرّشاكة الفريدة بني املناطق. ترتبط نسبة كبرية من هذه الرّشاكات بنشاط االستجابة لفريوس كورونا 

الوطنية  الجمعيات  تظهر  الرسم.  ملفتاح  وفًقا  باأللوان  املرّمزة  التدفقات  من  يتضح  كام  )كوفيد-19(، 

الداعمة عىل اليسار والجمعيات الوطنية املتلقية عىل اليمني.

 جواتيامال 	202 جلسات املشاركة املجتمعية واملساءلة يف إطار إنشاء مقاطع فيديو تشاركية. 

Hermanos Corallo ©



57

نعتّد بالجميع: اإلصدار الخاص بفريوس كورونا )كوفيد-9	( يناير 2023    |    التعاون بني الجمعيات الوطنية

الرسم 3-2. شبكة الند للند من الجمعيات الوطنية على الصعيد العملي: الدعم في المناطق وعبرها

الرسم 3-2. الرّشاكات الدولية املذكورة يف تقارير GO امليدانية. مجموعة البيانات: تقارير GO امليدانية.
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وشامل أفريقيا

يف خالل الوباء
ت التعاون 

عدد عمليا

مرّشوع يتعلق مبرض فريوس كورونا )كوفيد-19(؟كالنعم

االستنتاجات الرئيسية

W	 انطوى نوع التعاون الدويل األكرث تواترًا عىل
مساعدة تقدمها جمعية وطنية يف أوروبا 
وآسيا الوسطى لجمعية وطنية أخرى يف 

املنطقة عينها. 

W	 يف املناطق كافة، تفوق الرّشاكات التي
تتضمن أنشطة االستجابة لفريوس كورونا 
)كوفيد-19( بأشواط عمليات التعاون غري 
القائم عىل الوباء، باستثناء منطقة الرّشق 

األوسط وشامل أفريقيا حيث تتقارب نسب 
التعاون القائم عىل الوباء وغري القائم عىل 

الوباء. 

W	 إىل جانب أوروبا وآسيا الوسطى، شملت
منطقة آسيا واملحيط الهادئ أعداًدا كبرية 
من عمليات التعاون داخل املنطقة عينها.

W	 ركزت الجمعيات الوطنية يف آسيا واملحيط
الهادئ معظم دعمها عىل الجمعيات 

الوطنية األخرى داخل املنطقة.

W	 شهدت منطقة الرّشق األوسط وشامل
أفريقيا أكرب نسبة من التعاون غري القائم 

عىل فريوس كورونا )كوفيد-19( الذي شمل 
رشكاء يف أوروبا وآسيا الوسطى. 

أفريقيا

األمريكيتان

آسيا واملحيط الهادئ

أوروبا وآسيا الوسطى

 الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا
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بنغالديش 	202 تدير جمعية الهالل األحمر البنغالدييش ورشكاؤها من الصليب األحمر والهالل األحمر 14 مرفًقا صحًيا داخل 

املخيامت واملناطق املجاورة، وتدعم األشخاص الذين يعيشون يف املخيامت واملجتمعات املحلية. تقوم جمعية الهالل األحمر 
السوداين )BDRCS(، بدعم من االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )IFRC( و PNSs، بتشغيل مركز 

عزل وعالج العدوى التنفسية الحادة الوخيمة يف املخيم الذي يقدم الدعم لكال املجتمعني. 

© Ibrahim Mollik / االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

التدفقات المالية وفًقا للتتبع المالي

بحثنا عن أدلة عىل أنواع رشاكات متعددة يف تقارير GO امليدانية تغطي جميع أنواع التعاون. وشكل 

الدعم املايل أحد أنواع الدعم املتبادل الرئيسية بني الجمعيات الوطنية. توفر البيانات املتعلقة بالتحويالت 

املالية يف خالل الوباء مصدر معلومات غنًيا آخر عن التعاون. 

ُيظهر الرسم البياين 3-3 املعامالت املالية بني الجمعيات الوطنية املوزعة بحسب املناطق املرسلة واملتلقية: 

تظهر الخاليا التي تضم املبالغ اإلجاملية األكرب قيمة باللون األحمر الداكن، ومتثل الدوائر الزرقاء الكبرية 

متوسط املبالغ الكبرية نسبًيا. تضم مثاًل الخلية السفىل إىل جهة اليمني التي متّثل املعامالت من أوروبا 

وآسيا الوسطى إىل منطقة الرّشق األوسط وشامل أفريقيا دائرة كبرية جًدا ولكن خلفيتها ملونة باألحمر 

املتوسط فحسب. وهذا يعني أن املبلغ اإلجاميل من األموال املحولة كان كبريًا إىل حد ما، إال أن متوسط 

املبلغ كان كبريًا جًدا وأُجريت معامالت قليلة نسبًيا. 

املالية  البيانات  الفريدة بني الجمعيات الوطنية املرسلة واملتلقية يف قاعدة  بلغ إجاميل عدد الرتكيبات 

الخاصة بفريوس كورونا )كوفيد-19( بني 1 أيار/مايو 2020 و31 كانون األول/ديسمرب 2021: 	48

املالية  البيانات  قاعدة  الوطنية يف  الجمعيات  بني  املالية  للمعامالت  التقريبية  اإلجاملية  القيمة  بلغت 

الخاصة بفريوس كورونا )كوفيد-19( بني 1 أيار/مايو 2020 و31 كانون األول/ديسمرب 2021: 89,700,000 

فرنك سويرسي

متكنت  الوطنية.  للجمعيات  الوحيد  الدخل  مصدر  األخرى  الوطنية  الجمعيات  من  التحويالت  ُتعد  مل 

األمانة العامة لالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، من خالل نداء الطوارئ العاملي 

بشأن فريوس كورونا )كوفيد-19(، من تخصيص حواىل 327 مليون فرنك سويرسي، اعتبارًا من 20 نيسان/

أبريل 2022، لدعم الجمعيات الوطنية يف 163 بلًدا.
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الرسم 3-3. الدعم المالي بين المناطق

الرسم 3-3. املبالغ اإلجاملية واملتوسطة ملعامالت الدعم املايل بني الجمعيات الوطنية يف مناطق مختلفة خالل الوباء. يشري لون خلفية املستطيالت إىل املبالغ اإلجاملية، ويشري حجم 

الدوائر إىل املبالغ املتوسطة. مجموعة البيانات: مرض فريوس كورونا – الدعم املايل. 
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املنطقة املتلقية

االستنتاجات الرئيسية

W	 يختلف متوسط حجم التحويالت بدرجة
كبرية وفًقا للمناطق املرسلة واملتلقية. 

W	 كان عدد الرّشاكات املالية مع املستفيدين
قلياًل نسبًيا يف منطقة الرّشق األوسط وشامل 

أفريقيا، ولكن املبالغ كانت كبرية نسبًيا 
عادة، وال سيام تلك الواردة من أوروبا وآسيا 
الوسطى ومن منطقة الرّشق األوسط وشامل 

أفريقيا نفسها. 

W	 تلقت الجمعيات الوطنية يف منطقة آسيا
واملحيط الهادئ وأفريقيا مبالغ إجاملية 

كبرية من التحويالت، مع العلم أن يف آسيا 
واملحيط الهادئ أىت قسم كبري منها من 

جمعيات وطنية أخرى يف املنطقة عينها، 
بينام تلقت الجمعيات الوطنية يف أفريقيا 

املبالغ الكربى من خارج املنطقة. 

W	 شكلت أوروبا وآسيا الوسطى منطقة مانحة
رئيسية إال يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ 

التي تلقت تحويالت داخلية متعددة 
باإلضافة إىل الدعم من األمريكتني، وكانت 
التحويالت من األمريكتني إىل منطقة آسيا 

واملحيط الهادئ كبرية جًدا أيًضا. 
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هل اعتمدت الجمعيات الوطنية على شراكات قديمة أو جديدة في أثناء الوباء؟

هل ميكننا الحصول عىل إجابة أكرث دقة عىل السؤال املتعلق بلجوء الجمعيات الوطنية عادة إىل رشكاء 

عملت معهم يف السابق قبل انتشار الوباء أم فضلت إنشاء رشاكات جديدة؟ ميكننا محاولة اإلجابة عىل 

هذا السؤال من خالل مقارنة البيانات الخاصة باملعامالت املالية يف أثناء الوباء مع تاريخ التعاون الطويل 

املسجل يف قاعدة البيانات ونظام اإلفادة يف االتحاد الدويل من عام 2017 حتى ما قبل ظهور الوباء يف 

نهاية عام 2019.

بالنسبة لكل منطقة متلقية، يوضح الشكل 3-4 أنه تم تعزيز العديد من الرّشاكات الدولية القامئة أثناء 

الجائحة )األسهم الزرقاء(، وتم تشكيل رشاكات جديدة أخرى )أسهم أرجوانية(.

الرسم 3-4. الدعم المالي بين المناطق

الرسم 3-4. عالقات الدعم الدويل بني الجمعيات الوطنية يف خالل فريوس كورونا )كوفيد-19(. ُتظهر كل خريطة صغرية التدفقات املالية التي تلقتها كل منطقة. تشري السهام الزرقاء إىل العالقات القامئة قبل الوباء والتي جرى تفعيلها أيًضا يف 

أثنائه، ومتثل السهام األرجوانية العالقات الجديدة والسهام الخرّضاء العالقات القامئة التي مل ُتستخدم لالستجابة لفريوس كورونا )كوفيد-19(. مجموعة البيانات: قاعدة البيانات ونظام اإلفادة يف االتحاد الدويل – الرّشاكات – 2017-2019 ومجموعة 
البيانات: مرض فريوس كورونا – الدعم املايل.

أفريقيا
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االستنتاجات الرئيسية

W	 .غ عنها مسبًقا يف قاعدة البيانات ونظام اإلفادة يف االتحاد الدويل شكلت 30% تقريًبا من الرّشاكات املالية بني الجمعيات الوطنية يف خالل الوباء رشاكات جديدة ومل يبلَّ

األميركيتان

آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا وآسيا الوسطى

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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يتجىل التداخل بني هذين النوعني من الرّشاكات بوضوح يف املخطط الظاهر يف الرسم 3-4. الرسم 5-3. 

إذا حصلت مثاًل جمعية وطنية يف بلد ما عىل مساعدة مالية من الجمعية الوطنية يف مقاطعة أخرى 

وورد سجل للمعاملة يف البيانات املالية الخاصة بفريوس كورونا )كوفيد-19(، ولكن من دون سجل ألي 

تعاون حتى نهاية عام 2019 يف قاعدة البيانات ونظام اإلفادة يف االتحاد الدويل، سيظهر ذلك يف الجزء 

األمين من الرسم. ميثل التداخل بني الدائرتني الرّشاكات املسجلة يف بيانات قاعدة البيانات ونظام اإلفادة 

يف االتحاد الدويل والبيانات املالية أيًضا.

الرسم 3-5. التداخل بني الرّشاكات السابقة املسجلة يف بيانات قاعدة البيانات ونظام اإلفادة يف االتحاد الدويل 2017-

2019 والبيانات املالية يف خالل الوباء حتى نهاية عام 2021. مجموعة البيانات: قاعدة البيانات ونظام اإلفادة يف االتحاد 
الدويل – الرّشاكات – 2017-2019 ومجموعة البيانات: مرض فريوس كورونا – الدعم املايل.

©
 IFRC

2019–2017

1124 139341

مرض فيروس كورونا 
– الدعم المالي

قاعدة البيانات 
ونظام اإلفادة في 
االتحاد الدولي: 
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رسائل أساسّية

	W شملت استجابة الحكومة وخطط التعافي التي

وضعتها حوالى ثالثة أرباع الجمعيات الوطنية، 

وتكثر األدلة على مساهمتها في الخطط والسياسات 

الوطنية للتأهب لألوبئة.

	W شملت استجابة الحكومة في الكثير من الحاالت

الجمعيات الوطنية بنسبة جيدة وتمكنت غالبًا 

هذه األخيرة من تقديم خدمات إضافية كملت تلك 

التي قدمتها الحكومة بالفعل.

	W تؤكد مصادر البيانات المختلفة التنوع الهائل في

الطرق التي دعمت بها الجمعيات الوطنية بعضها 

بعًضا في خالل الوباء. 

	W بلغت القيمة اإلجمالية للمعامالت المالية بين

الجمعيات الوطنية في قاعدة البيانات المالية 

الخاصة بفيروس كورونا )كوفيد-19( بين 1 أيار/

مايو 2020 و31 كانون األول/ديسمبر 2021 حوالى 

89 مليون فرنك سويسري.

	W تمكنت األمانة العامة لالتحاد الدولي لجمعيات

الصليب األحمر والهالل األحمر، من خالل نداء 

الطوارئ العالمي بشأن فيروس كورونا )كوفيد-19(، 

من تخصيص حوالى 327 مليون فرنك سويسري، 

اعتبارًا من 20 نيسان/أبريل 2022، لدعم 

الجمعيات الوطنية في 163 بلًدا. 
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التأهب والتجارب 
 السابقة

كيف ساعد التأهب 
والتجارب السابقة في زمن 

مرض فيروس كورونا؟ 

4
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 كيف ساعدت التجارب السابقة
 الجمعيات الوطنية على االستجابة بسرعة

وعلى نطاق واسع في خالل الوباء؟ 

للوهلة األوىل، متكنت عىل األرجح الجمعيات الوطنية التي متلك تجارب سابقة ذات الصلة من االستجابة 

بشكل أفضل للوباء. ولكن من الصعب دعم هذا التأكيد بأدلة. كيف نحدد استجابة الجمعية الوطنية 

الناجحة؟ 

تعطي مؤرشات تحقيق األهداف الواردة يف الفصل 2 طريقة موحدة لتحديد األرقام واإلنجازات األخرى 

وميكننا  )كوفيد-19(.  كورونا  فريوس  مؤرش  تتبع  نظام  إطار  يف  الوطنية  الجمعيات  عنها  أبلغت  التي 

مثاًل عند استخدام هذه املؤرشات تحديد مقدار ما حققته جمعية وطنية معينة باملقارنة مع غريها يف 

ما يتعلق مبؤرش أو ركيزة أو أولوية محددة، إما يف فصل محدد أو طوال مدة الوباء. ال تطلعنا فعاًل هذه 

املؤرشات عىل جودة االستجابة، ولكنها توضح لنا عىل األقل »مقدار« ما تحقق بالنسبة إىل حجم السكان 

عند اإلمكان. وتنطوي مشكلة أخرى عىل تعدد العوامل األخرى ذات الصلة التي قد تؤثر يف العالقة بني 

التجربة واالستجابة، عىل الرغم من تحديد بعض املتغريات املستقلة، مثل »التجربة السابقة يف مجال 

األوبئة«. عىل سبيل املثال، حصلت رمبا يف السابق بعض الجمعيات الوطنية ذات الخربة يف االستجابة 

لألوبئة عىل دعم مسبق إضايف من االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر أو قد تضم 

عدًدا أكرب من املتطوعني املدربني بشكل أفضل. 

ميكننا عىل األقل التحقق من الرتابط بني األسباب والتأثريات املحتملة ومعرفة ما إذا كانت متوافقة مع 

فرضيتنا. وميكننا بعد ذلك مراجعة املعلومات النوعية اإلضافية من خالل النظر يف األدلة الرسدية: هل 

تتوفر قصص معقولة وموثقة جيًدا عن املساعدة التي قدمها التأهب؟ 

يظهر املثل األول من صوماليالند كيف ساعدت الخربة الفنية السابقة يف االستجابة. 

أسئلة أساسّية

	W ما الذي يساعد البلد أو الجمعية الوطنية على االستجابة 

بنجاح للوباء؟ 

	W هل تساعد عوامل محددة على االستجابة أم يُعتبر وباء  

 مثل فيروس كورونا )كوفيد19-( غير متوقع بطبيعته 

فيأتي كل شيء كمفاجأة؟

	W هل ساعدت بشكل خاص تجارب الجمعيات الوطنية السابقة 

في تقديم الدعم لسكان البالد على االستجابة بسرعة وعلى نطاق 

واسع في خالل الوباء؟ 

	W جري قبل ظهور
ُ
هل تنبأ تقييم تأهب البلدان لألوبئة الذي أ

فيروس كورونا )كوفيد19-( بشدة تأثرها به؟
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 كيف ساعدت التجربة التقنية السابقة الجمعيات الوطنية 
في طرح لقاح كوفيد-19؟ حالة جمعية الهالل األحمر الصومالي21

يدرك غالًبا أفراد املجتمع املخاوف الصحية قبل غريهم، ولكنهم ال يتمكنون من نقل هذه املعلومات برسعة إىل السلطات 

بالتايل  وتسمح  للقلق  املثرية  الصحية  املخاطر  عن  لإلبالغ  املحليني  املتطوعني  املجتمعية  املراقبة  متّكن  املحلية.  الصحية 

باالستجابة الرسيعة ووقف تفيش األمراض قبل أن تتحول إىل أوبئة واسعة االنتشار. منذ عام 2018، تستخدم جمعية الهالل 

األحمر الصومايل، بدعم من الصليب األحمر الرنويجي والصليب األحمر الكندي، املراقبة املجتمعية لرصد عالمات وأعراض 

األمراض املعدية املحتملة التي قد تكون وبائية، وقد تلقى املتطوعون تدريًبا مسبًقا مكثًفا عىل املراقبة املجتمعية. 

ويروجون  األمراض  من  الوقاية  بشأن  التوعية  وينرّشون  الصحي  التثقيف  املتطوعون  يقدم  الروتينية،  األنشطة  يف خالل 

املامرسات الصحية. عندما ُيصاب أحد أفراد املجتمع باملرض وتظهر عليه عالمات وأعراض خطر صحي مثري للقلق، يستخدم 

 Nyss22 املتطوعون الهواتف املحمولة األساسية لإلبالغ عن الحالة عن طريق إرسال رمز بسيط يف رسالة نصية إىل منصة

للمراقبة املجتمعية، وهي أداة برمجية صممها الصليب األحمر الرنويجي بالتعاون مع الصليب األحمر البلجييك واالتحاد 

الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر للمراقبة املجتمعية بشكل خاص. فرتسل منصة Nyss رًدا إىل املتطوع 

يحتوي عىل رسائل صحية ميكنه استخدامها للتواصل مع الفرد أو العائلة املحتملة إصابتهم. وتجمع أيًضا املنصة وتحلل 

البيانات املرسلة من جميع التقارير التي يقّدمها متطوعو املراقبة املجتمعية وتطلق تنبيًها إىل موظفي جمعية الهالل األحمر 

الصومايل. وبعدما يتحقق املرّشفون من التنبيهات، تبّلغ منصة Nyss تلقائًيا السلطات الصحية التي ميكنها عندئذ اتخاذ 

خطوات إضافية، مبا يف ذلك التحقيق يف الحالة واالستجابات الصحية األخرى، بحسب االقتضاء. 

يف أواخر آذار/مارس 2020، كانت متطوعة مراقبة مجتمعية يف جمعية الهالل األحمر الصومايل تقوم بزيارات من منزل إىل 

منزل عندما وقعت عىل رجل سافر مؤخرًا إىل الخارج وتظهر عليه أعراض فريوس كورونا )كوفيد-19(. بعد تقديم إرشادات 

لإلبالغ  املحمول  الشخصية، واستخدمت هاتفها  الوقاية  آمنة منه، وارتدت معدات  العامة، حافظت عىل مسافة  الصحة 

عن الخطر الصحي. ويف غضون ساعتني، وصل فريق االستجابة الرسيعة من وزارة الصحة إىل منزل الفرد، وأجرى له فحص 

فريوس كورونا )كوفيد-19( ونصحه بالحجر الصحي. ويف غضون أيام قليلة، أتت نتيجة الفحص إيجابية وأصبح أول حالة 

رسمية ملصاب بفريوس كورونا )كوفيد-19( يف صوماليالند. 

https://www.ifrc.org/sites/default/files/2022–04/Preparedness_COVID_SuccessStory_Somaliland_EN%20%281%29.pdf  21
https://www.cbsrc.org/what-is-nyss  22

أرض الصومال 2020 نعيمة عدن عمر، متطوعة الهالل األحمر الصومايل التي حددت أول حالة 

مؤكدة لـ كوفيد-19 يف أرض الصومال يف 26 مارس 2020، من خالل املراقبة املجتمعية التي تديرها 
 جمعية الهالل األحمر الصومايل. 

© جمعية الهالل األحمر الصومايل

نعتّد بالجميع: اإلصدار الخاص بفريوس كورونا )كوفيد-9	( يناير 2023    |    كيف ساعدت التجارب السابقة الجمعيات الوطنية عىل االستجابة برسعة وعىل نطاق واسع يف خالل الوباء؟

https://www.ifrc.org/sites/default/files/2022-04/Preparedness_COVID_SuccessStory_Somaliland_EN%20%281%29.pdf
https://www.cbsrc.org/what-is-nyss
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 ما الرابط بين أداء مؤشر فيروس كورونا )كوفيد-19( المعني بتتّبع فهارس اإلنجازات 
واإلنجازات المماثلة قبل الجائحة؟

انظر إىل ملحق الفصل 4.  23

ع فريوس كورونا )كوفيد-19( ونقارنها  يف التحليل التايل، نستند إىل بيانات فهرس اإلنجازات الناتج عن تتبُّ

ببيانات عام 2019 الخاّصة بقاعدة البيانات ونظام اإلفادة يف االّتحاد الدويل. فتتضّمن هذه البيانات كّل 

مؤرّش من مؤرشات األداء الرئيسية الخاّصة بقاعدة البيانات ونظام اإلفادة يف االتحاد الدويل لكّل جمعية 

الدويل كمقياس  االتحاد  اإلفادة يف  البيانات ونظام  بقاعدة  الخاّصة  عام 2019  بيانات  وُتعتمد  وطني. 

مبارش إلنجازات ما قبل الجائحة. فهل قّدم الجمعيات الوطنية إفادات عن اإلنجازات عىل نطاق واسع، 

الخاّصة  اإلنجاز  فهارس  يف  كبرية  إنجازات  إفادات حول  إىل  إضافة  طالتهم،  الذي  األشخاص  عدد  مثل 
بفريوس كورونا )كوفيد-19(؟23

النتائج بشكل عام أّن الجمعيات الوطنية التي حّققت إنجازات كبرية يف عام 2019 )مع اّتساع  ُتظهر 

نطاق العمليات وعمقها( حّققت أيًضا فهارس إنجاز كبرية يف إطار الوباء )مع اّتساع نطاق العمليات 

وعمقها(.

البيانات ونظام اإلفادة يف االّتحاد  عىل سبيل املثال، قام فهرس انجازات وضع برامج الصّحة يف قاعدة 

فيام  الوطنية  بالجمعيات  الخاّص  اإلنجاز  فهرس  بتنبؤ  الوطنية  بالجمعيات  الخاّص  لعام 2019  الدويل 

يتعّلق باألولوية لصحّية لّتتبع فريوس كورونا )كوفيد-19( )باستثناء مؤرشات التلقيح(.

ليست هذه النتائج مفاِجئة، لكن ما زال من املفيد التأّكد منها من خالل البيانات. فكام هو محّدد أعاله، 

مل نثبت أّن نقاط قّوة املجتمع الوطني يف عام 2019 مرتبطة سببًيا باإلنجاز الكبري خالل فريوس كورونا 
)كوفيد-19(، لكّن النتائج تتوافق مع هذه الفرضية.

إًذا، ملَ ُيعّد هذا التحليل قّياًم؟ بفضل قاعدة البيانات ونظام اإلفادة يف االّتحاد الدويل، يقّدم االتحاد الدويل 

بجميع  متعّلقة  بيانات  عام 2012 وهي  منذ  قّيمة  بيانات  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات 

التنّبؤ مبشاركة  البيانات املهّمة هذه االتحاد الدويل عىل  الجمعيات الوطنية األعضاء. تساعد مجموعة 

كورونا  فريوس  أّن  ومبا  أفضل.  بتخطيط  بالقيام  فتسمح  املستقبل  يف  واستجابتها  الوطنية  الجمعيات 

)كوفيد-19( كان وباًءا غري مسبوٍق، كانت جمعيات وطنية عّدة عىل دراية بأنشطة االستجابة الرئيسية 

الاّلزمة للحّد من انتشاره ودعم املجتمعات.

كورونا  فريوس  خاّصة  تتبع  ركائز  إىل  باإلضافة  قلياًل  مفّصلة  نفسها  البيانات  إىل  ننظر   ،1-4 الرسم  يف 

)كوفيد-19( دقيقة أكرث )بداًل من األولويات ذات املستوى املرتفع/األعىل( عىل املحور الرأيس. فيظهر يف 

هذا الرسم الركائز ذات عالقة ارتباط شديدة بشكل خاص.

مؤرشات األداء الرئيسية لقاعدة البيانات ونظام اإلفادة يف االّتحاد الدويل لعام 2019 تتنبأ جيًدا بنتيجة 

الرئيسية  األداء  عالية يف مؤرشات  التي سجلت درجات  الوطنية  للجمعيات  كان  كوفيد.  تتبع  تحصيل 

لقاعدة البيانات ونظام اإلفادة يف االّتحاد الدويل لعام 2019 أيًضا مؤرشات إنجاز عالية ألولويات تتبع 

كوفيد-19 أثناء الوباء.

البيانات  قاعدة  أداء  بالصّحة متوقع بشكل جيد من خالل  يتعّلق  فيام  التتّبع  بأولويات  الخاّص  األداء 

ونظام اإلفادة يف االّتحاد الدويل لعام 2019 يف مجاالت عّدة.

االستنتاجات الرئيسية

W	 مؤرشات األداء الرئيسية لقاعدة البيانات ونظام اإلفادة يف االّتحاد الدويل لعام 2019 تتنبأ جيًدا بنتيجة
تحصيل تتبع كوفيد. كان للجمعيات الوطنية التي سجلت درجات عالية يف مؤرشات األداء الرئيسية 

لقاعدة البيانات ونظام اإلفادة يف االّتحاد الدويل لعام 2019 أيًضا مؤرشات إنجاز عالية ألولويات تتبع 
كوفيد-19 أثناء الوباء.

W	 األداء الخاّص بأولويات التتّبع فيام يتعّلق بالصّحة متوقع بشكل جيد من خالل أداء قاعدة البيانات ونظام
اإلفادة يف االّتحاد الدويل لعام 2019 يف مجاالت عّدة.



69

نعتّد بالجميع: اإلصدار الخاص بفريوس كورونا )كوفيد-19( يناير 2023    |    كيف ساعدت التجارب السابقة الجمعيات الوطنية عىل االستجابة برسعة وعىل نطاق واسع يف خالل الوباء؟

 الرسم 4-1. الترابط بين انجازات قاعدة البيانات ونظام اإلفادة في االتّحاد الدولي المتعلّقة بمؤشرات األداء الرئيسية لعام 2019 
وأولويات تتبع حاالت كوفيد-19 خالل فترة انتشار الوباء

 الرسم 4-	. الرتابط بني اجاميل انجازات قاعدة البيانات ونظام اإلفادة يف االّتحاد الدويل املتعّلقة مبؤرشات األداء الرئيسية لعام 2019 وأولويات تتّبع فريوس كورونا )كوفيد-19( خالل فرتة انتشار الوباء. 

ليس الرتابط الوارد يف املربعات الرمادية ذات داللة إحصائية لذلك مل ترد فيها أرقام. مجموعة البيانات: تتّبع مجال الثقة ومجموعة البيانات: قاعدة البيانات ونظام اإلفادة يف االّتحاد الدويل لعام 2019.
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االستعداد عبر برامج استعداد محّددة24

ملزيد من املعلومات حول عملية رصد االّتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر للتقّدم املحرز يف آلية استجابة الجمعيات الوطني عىل الصعيدين العاملي واإلقليمي ميكن االّطالع عىل الرابط التايل:   24 
.https://go.ifrc.org/preparedness#global-performance

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9&pageName=R  25
eportSectionfa0be9512521e929ae4a

االّتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )2020(، تقرير التقييم: استجابة االّتحاد الدويل لجائحة كوفيد-19.  26
https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/iati/global-disaster-response-tools-for-the-red-cross/ .الصليب األحمر الهولندي: برامج االستعداد لالستجابة  27

أكرب  فرص  أيًضا  تواجه  كام  أكرب،  تحّديات  املحلية  الفاعلة  الجهات  تواجه  اإلنساين،  املشهد  تطّور  مع 

يف التعامل مع آثار تغرّي املناخ واألوبئة وحاالت الطوارئ املعّقدة، إىل جانب أزمات أخرى. ومن أجل 

الفّعالة  الوطنية لالستجابة  الجمعيات  استعداد  تقوم مقاربة  الفرص،  واغتنام  التحديات  مواجهة هذه 

الخاّصة باالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر بدعم الجمعيات الوطنية من أجل 

تعزيز طرق العمل بشكل منهجي وضامن أن تتمّتع خدماتها اإلنسانية بكفاءة وفعالية وتوقيت أدّق 

وأكرث مالءمة وتنسيًقا أفضل. فتقّر املقاربة بأّن االستجابة ُتوىّل قيادتها محّلًيا، أواًل وقبل كل يشء، كام ُتقّر 

بأّن تحسني القدرات يتطّلب ملكية املجتمع الوطني والتزامه وإرادته السياسية، وأّن الجمعيات الوطنية 

مسؤولة عن تنميتها الخاّصة.

تتمّيز هذه املقاربة باالستمرارية واملرونة فتمّكن الجمعيات الوطنية من تقييم وقياس وتحليل نقاط 

اّتخاذ  املطاف،  نهاية  ويف  االستجابة،  وآليات  االستباقية  واالجراءات  استعدادها  يف  والثغرات  القوة 

اإلجراءات الالزمة لتحسني هذه املجاالت. ترسم آلية االستعداد لالستجابة الفّعالة هيكاًل تنظيمًيا مشرتًكا 

بني الجمعيات الوطنية. فتسمح باستخدام لغة موّحدة ملناقشة املكّونات األساسية الستعداد الجمعية 

التغيريات  التعّلم املستمر. فصممت املقاربة لتحديد  الوطنية وتحديد أولوياتها واالستثامر فيها ودعم 

يف قدرة استجابة الجمعية الوطني عىل مدى فرتة من الزمن. وتوجد عّدة مشاريع وبرامج تساهم يف 

استعداد الجمعية الوطنية وقدرتها عىل االستجابة ألخطار متعّددة، وترّكز مشاريع وبرامج أخرى عىل 

الوطنية  الجمعيات  ألّن  البعض  بعضها  تكّمل  الجهود  هذه  أّن  األهّمية  بالغ  ومن  لألوبئة.  االستعداد 

والجهات الفاعلة املحلية ما زالت تواجه كوارث وأزمات متداخلة.

تتّبع  الصليب األحمر والهالل األحمر عىل  الدويل لجمعيات  االّتحاد  السنوات األخرية، دأب  عىل مدى 

تلك  وأظهرت  أكرث،  منّظمة  استعداد  برامج  يف  شاركت  التي  الوطنية  الجمعيات  يف  القامئة  التغرّيات 

الجمعيات الوطنية تغريًا إيجابًيا. ويف الوقت عينه، ميكن للجهود اإلضافية املبذولة الكتساب املعلومات 

من العمليات املدعومة من صندوق الطوارئ لالستجابة للكوارث ومن املعلومات املكتسبة من االستجابة 

لفريوس كورونا )كوفيد-19(،25 باستخدام آلية االستعداد لالستجابة الفّعالة، أن تدعم مديري العمليات 

وقادة املجتمع الوطني يف تحديد أولويات االستعداد وفًقا لألدلة التي تم جمعها وتجارب االستجابة من 

خالل مصادر املعلومات هذه.

إّن مقاربة االستعداد لالستجابة الفّعالة هي مقاربة دورية متّكن الجمعية الوطنية من التقييم املنهجي 

وقياس وتحليل نقاط القوة والضعف يف نظام االستجابة الخاّص بها من أجل اّتخاذ إجراءات عالجية. فمن 

املثري لالهتامم التأّكد مام إّذا كانت مستويات االستعداد تتنبأ باألداء يف تتّبع فريوس كورونا )كوفيد-19(. 

أكرث  منها   20 وأكملت  الفّعالة  لالستجابة  االستعداد  مقاربة  وطنية يف  84 جمعية  شاركت  اآلن،  حّتى 

من دورتني. وتقّدم مقاربة االستعداد لالستجابة الفّعالة بيانات عملية قيمة يجب أن تصبح يف الوقت 

املناسب مجموعة بيانات مهّمة توّضح التقّدم يف االستعداد.

26 دلياًل رسدي عىل أّن »الجمعيات الوطنية شاركت يف برامج استعدادية 
وجد التقييم الخاّص بكوفيد-19 

محّددة قبل الوباء استطاعت أن تستجيب بطريق فّعالة )مثل برنامج التأهب لألوبئة والجوائح الخاّص 

باملجتمع )CP3( واالستعداد لالستجابة الثانية وغريها من املشاريع الثنائية األطراف التي كانت تطّبق 

مقاربة االستعداد لالستجابة الفّعالة(. 

يشّكل برنامج االستعداد لالستجابة الخاّص بالصليب األحمر الهولندي 2012 مبادرًة ذات صلة. فينّفذ 

هذا الربنامج منذ عام 2012 يف جمعيات وطنية عّدة واقعة يف منطقتي أفريقيا والرّشق األوسط وشامل 

أفريقيا لدعمها عىل تعزيز قدراتها عىل االستجابة وتحسني آلياتها للتخطيط االستباقي وحاالت الطوارئ.27 

أّدى إىل تحسني االستجابة  أّن االستثامر يف االستعداد  الربنامج  أدّلة رسدية دقيقة مصدرها هذا  وتشري 

لفريوس كورونا )كوفيد-19(.

https://go.ifrc.org/preparedness#global-performance
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9&pageName=ReportSectionfa0be9512521e929ae4a
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9&pageName=ReportSectionfa0be9512521e929ae4a
https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/iati/global-disaster-response-tools-for-the-red-cross/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
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نعتّد بالجميع: اإلصدار الخاص بفريوس كورونا )كوفيد-19( يناير 2023    |    كيف ساعدت التجارب السابقة الجمعيات الوطنية عىل االستجابة برسعة وعىل نطاق واسع يف خالل الوباء؟

الرسم 4-2. الترابط بين االنجازات المتعلّقة بمؤشرات األداء الرئيسية الخاّصة بقاعدة البيانات ونظام اإلفادة لعام 2019 وأولويات مختارة خاّصة بتتّبع 
حاالت كوفيد-19 خالل فترة انتشار الوباء

 الرسم 4-2. الرتابط بني اجاميل انجازات قاعدة البيانات ونظام اإلفادة يف االّتحاد الدويل املتعّلقة مبؤرشات األداء الرئيسية لعام 2019 وأولويات تتّبع فريوس كورونا )كوفيد-19( خالل فرتة انتشار الوباء. 

ليس الرتابط الوارد يف املربعات الرمادية ذات داللة إحصائية لذلك مل ترد فيها أرقام. مجموعة البيانات: تتّبع مجال الثقة ومجموعة البيانات: قاعدة البيانات ونظام اإلفادة يف االّتحاد الدويل لعام 2019.

 مجموع عدد 
األشخاص املتطّوعني 

مجموع عدد األشخاص الذي تّم الوصول 
إليهم – خدمات املاء والرصف الصحي 

والنظافة الصّحية – املبارش

 مجموع عدد األشخاص 
 الذي تّم الوصول إليهم 

– الصّحة – املبارش

 مجموع عدد األشخاص 
 الذي تّم الوصول إليهم 
– سبل املعيشة – املبارش

 مجموع عدد األشخاص 
الذي تّم الوصول إليهم – الحّد من 

مخاطر الكوارث – املبارش

 مجموع عدد األشخاص 
الذي تّم الوصول إليهم – وضع برامج 

للتحويالت النقدية – املبارش 

 مجموع قاعدة البيانات 
ونظام اإلفادة يف االّتحاد الدويل

سبل العيش واألمن 
االقتصادي لألرس

الوقاية من اإلصابة 
ومكافحة الوباء وخدمات 

املياه والرصف الصحي 
والنظافة الصحية )املرافق 

الصّحية(

الوقاية من اإلصابة 
ومكافحة الوباء وخدمات 

املياه والرصف الصحي 
والنظافة الصحية 

)املجتمعات(
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درجات قاعدة البيانات ونظام اإلفادة يف االّتحاد الدويل لعام 2019
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االستنتاجات الرئيسية

W	 ا من خالل أداء قاعدة البيانات تؤكد االرتباطات توقعاتنا املوضوعية إىل حّد كبري، عىل سبيل املثال، بالنسبة إىل األداء املتعّلق بركيزة تتبع فريوس كورونا )كوفيد-19( الخاّصة بـ»سبل العيش واألمن االقتصادي لألرس« كان متوقعًّ
ونظام اإلفادة يف االّتحاد الدويل لعام 2019 يف وضع برامج التحويالت النقدية.
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كينيا، 2020 الدكتورة آشا محمد )ميني( أثناء 

توزيع معقم اليد من فريوس كورونا من الباب 
إىل الباب يف مانياتا، وهي مستوطنة غري رسمية 
يف مقاطعة كيسومو. تستجيب جمعية الصليب 

األحمر الكينية ألزمة فريوس كورونا )كوفيد-19( 
يف جميع أنحاء البالد، مبا يف ذلك املستوطنات 

 العشوائية واألحياء الفقرية. 
© جون بوندي / جمعية الصليب األحمر الكينية

نعتّد بالجميع: اإلصدار الخاص بفريوس كورونا )كوفيد-9	( يناير 2023    |    الوحدة أو العزل يف مواجهة األزمة العاملية: شبكة مفتوحة وتعاونية
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عىل مّر السنني، ُوضعت برامج االستعداد لالستجابة – املرحلة الثانية من االستعداد لالستجابة واملقاربات 

املبتكرة لالستعداد لالستجابة – التي استهّلها الصليب األحمر الهولندي والتي ُنّفذت يف جمهورية أفريقيا 

الوسطى، وإثيوبيا وأوغندا وزامبيا وكينيا ولبنان ومايل. فساهمت هذه الربامج يف بناء أسس قوية أو 

تعزيزها بشكل ميّكن الجمعيات الوطنية يف هذه البلدان من تفعيل آليات االستعداد واالستجابة بشكل 

أرسع من أي وقت مىض ملواجهة أزمة غري مسبوقة مثل أزمة فريوس كورونا )كوفيد-19(. وليست هذه 

اآلليات أرسع فحسب، بل تتمّتع أيًضا بنوعية أفضل بكثري، وال سّيام يف مجاالت تحليل املخاطر ورسم 

الخرائط، واملشاركة املجتمعية، والتنسيق الداخيل والخارجي. ويتجىّل دليل واضح عىل ذلك يف الرسعة 

التي طّورت بها الجمعيات الوطنية خطط االستجابة لفريوس كورونا )كوفيد-19( ونوعية تلك الخطط 

البيانات بشكل ملحوظ  للوباء( واستخدام  االستجابة  املعّزز مع حكوماتها )عنرص حاسم يف  والتعاون 

بطريقة متّكن من إجراء تحليل أدّق للمخاطر من أجل استهداف املناطق واملجتمعات األكرث عرضة لخطر 
انتشار املرض )جانب رئييس آخر من جوانب مكافحة الوباء(.28

بها  خاّصة  تطوير خطط  قادرة عىل  الوطنية  الجمعيات  كانت  إذ  مهّمة  نتائج  األفكار  عن هذه  نجم 

كانت  فيام  فحسب،  قليلة  أيام  غضون  )يف  قيايس  وقت  »يف  )كوفيد-19(  كورونا  لفريوس  لالستجابة 

تستمر ألسابيع أو أشهر يف املايض(«. كان وجود خّطة موضوعة مسبًقا الستجابة الجمعيات 

الوطنية لألوبئة موضوًعا بالغ األهّمية، عىل الرغم من أن حالة فريوس كورونا )كوفيد-19( 

الخطط  املتصّورة يف  األوبئة  أنواع  متاًما عن  له غري مسبوقة وهي مختلفة  واالستجابة 

األصلية.

املصدر نفسه.  28

كيف استخدمت الجمعيات الوطنية الدروس المستفادة من برامج 
 االستعداد لالستجابة لصياغة خطط االستجابة لـفيروس كورونا؟ 

حالة جمعية الصليب األحمر الزامبي29

استندت جمعية الصليب االحمر يف زامبيا إىل دروس مستفادة عّدة من املرحلة الثانية من االستعداد 

التي  املعرفة  وساعدت  )كوفيد-19(.  كورونا  لفريوس  االستجابة  تطوير خطة  أجل  من  لالستجابة 

اكتسبتها خالل التدريب عىل التخطيط لحاالت الطوارئ يف وضع خّطة االستجابة لفريوس كورونا 

األفريقي  الجنوب  منطقة  يف  األوىل  الوطنية  الجمعية  هذه  وكانت  قيايس،  وقت  يف  )كوفيد-19( 

الصليب  لجمعيات  الدويل  لالتحاد  التابع  املجموعات  دعم  فريق  وسأل  الخطة.  هذه  ُتعّد  التي 

األحمر والهالل األحمر ّعام إذا كان بإمكانهم مشاركة هذه الخّطة مع الجمعيات الوطنية األخرى 

يف املنطقة التي استندت إليها بعد ذلك كمرجع. وشاركت جميع أقسام جمعية الصليب االحمر يف 

زامبيا يف تطوير هذه الخّطة يف مشهد غري مسبوق قبل املرحلة الثانية من االستعداد لالستجابة. 

فعمل جميع الزمالء بسالسة مًعا ألّنهم يعرفون جميًعا ما يتعنّي عليهم فعله. فبفضل املرحلة الثانية 

من االستعداد لالستجابة متكّنوا من نقطة االنطالق. إضافة إىل ذلك، كانت جمعية الصليب االحمر 

يف زامبيا من بني الجمعيات الوطنية األوىل يف املنطقة التي وضعت خطتها الستمرارية األعامل 

إىل  طلًبا  الجمعية  قّدمت  كام  املجتمعية.  واملشاركة  املخاطر  عن  اإلبالغ  وخطط 

صندوق الطوارئ لالستجابة للكوارث ولحقه نداء طوارئ خاّص بفريوس كورونا 

)كوفيد-19( فتّمت املوافقة عىل الطلب برسعة.

زامبيا 2020 نفذت جمعية الصليب األحمر يف زامبيا أنشطة التعبئة االجتامعية 

 لحملة لتحسني تغطية التحصني يف البالد. 
© جمعية الصليب األحمر يف زامبيا
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نعتّد بالجميع: اإلصدار الخاص بفريوس كورونا )كوفيد-19( يناير 2023    |    الوحدة أو العزل يف مواجهة األزمة العاملية: شبكة مفتوحة وتعاونية

هل حققت الجمعيات الوطنية ذات الخبرة السابقة في حاالت الطوارئ نجاحات أكثر في إطار فيروس كورونا )كوفيد-19(؟

نسبة أقل من 0.01.  30

نسبة أقل من 0.01.  31
فهرس األمن الصحي العاملي )/https://www.ghsindex.org( هو نتيجة تعاون بني مبادرة التهديد النووي ومركز جزن هوبكينز لألمن الصّحي. ُطّور هذا الفهرس مع إيكونيميست اميباكت. ويقيس قدرات 195 بلًدا يف االستعداد لألوبئة والجوائح. أنظر إىل ملحق   32

الفصل 4.

لقد بحثنا بعمق يف العالقة بني االستعداد واالستجابة من خالل النظر يف صناديق الطوارئ لالستجابة 

البيانات  قاعدة  واستوردنا   .2019 إىل   2016 عام  من  وطنية  لكّل جمعية  الطوارئ  ونداءات  للكوارث 

وشّكلنا درجة، فأضفنا نقطة واحدة لكّل صندوق طوارئ لالستجابة للكوارث ونقطتني لكّل نداء طوارئ. 

ولقد وضعنا أيًضا درجة مامثلة لـصناديق الطوارئ لالستجابة للكوارث ونداءات الطوارئ املصّنفة عىل 

أّنها خاّصة باألوبئة.

عىل الّرغم من غياب ترابط30 واضحة بني إنجازات الجمعيات الوطنية يف مؤرشات تتّبع فريوس كورونا 

الطوارئ«، توجد عالقتا ترابط31 مهّمتان مع  بـ »الخربة يف حاالت  الخاّص  العام  )كوفيد-19( واملقياس 

مقياس »الخربة يف حاالت الطوارئ الوبائية«: فحّققت الجمعيات الوطنية الحاصلة عىل خربة سابقة يف 

الوفيات  أعداد  املجتمعية وإدارة  املراقبة  ركيزيت  إنجازات أعىل عىل مستوى  الوبائية  الطوارئ  حاالت 

املوجودتني يف فهارس انجازات تتّبع فريوس كورونا )كوفيد-19(. ال تشّكل هذه العالقات ترابًط قوية، 

لكّنها يف املسار الصحيح وتدعم الفكرة األساسية التي تقوم عىل أّن التجربة السابقة ُتحدث فرًقا.

االستعداد الوطني: موجزات المخاطر القطرية

أجرت فرق من الخرباء املشهورين اآلونة األخرية عّدة محاوالت لتقييم مدى استعداد مختلف البلدان 

لحاالت الطوارئ واألوبئة باستخدام مناذج حديثة للمخاطر والضعف ومجموعة كبرية من البيانات. ُتعّد 

النقاش  أيًضا بسبب  الفعلية املحسوبة فحسب، بل  النامذج مهّمة ليس بسبب درجات املخاطر  هذه 

الذي تشّجع عىل القيام به يف ما يتعّلق بالعوامل املهّمة يف االستعداد لحاالت الطوارئ اإلنسانية. فهل 

متكنت هذه النامذج من التنبؤ مبجموعة معّقدة من العوامل التي تحّدد أداء البلدان يف ظّل فريوس 

كورونا )كوفيد-19(؟

سنّطلع عىل فهرسني خاّصني باملخاطر األّول منها فهرس إدارة املخاطر INFORM وفهرس األمن الصحي 
العاملي.32

بدا أّن البلدان التي حصلت على 
تقييمات أفضل من المعّدل في 
فهرس األمن الصّحي العالمي 

قد حصدت

أّما البلدان التي حصلت على 
تقييمات فهرس إدارة المخاطر 
INFORM أفضل من المعّدل 

فبدا أنّها قد حصدت

3.8 2.7
 نسبة أعلى من الوفيات 

بالـ 100000 شخٍص في البلدان 
التي تبلغ فيها درجات فهرس إدارة 

المخاطر أقّل من المعّدل 

 نسبة أعلى من الوفيات 
بالـ 100000 في البلدان التي تبلغ 
فيها درجات في فهرس األمن 
الصحي العالمي أقّل من المعّدل
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نعتّد بالجميع: اإلصدار الخاص بفريوس كورونا )كوفيد-19( يناير 2023    |    كيف ساعدت التجارب السابقة الجمعيات الوطنية عىل االستجابة برسعة وعىل نطاق واسع يف خالل الوباء؟

هل كان هذان الفهرسان قادرين عىل التنبؤ مبدى ترّّضر البلدان من جّراء فريوس كورونا )كوفيد-19(؟ 
لقد ُطرح هذا السؤال وكانت اإلجابات مفاجئة، تكاد تكون متناقضة.33

املرّجح  من  )كوفيد-19(  كورونا  فريوس  ونتائج  املخاطر  تقييامت  بني  املتناقضة  العالقة  هذه  أّن  إاّل 
فيها يف  مرتفعة  نسبة مخاطر  تقييم  تم  التي  البلدان  تتمّتع  ال  قد  بالكامل:  أو  زائفة جزئًيا  تكون  أن 
املعّدل، بقدرة أقل عىل اإلبالغ عن وفيات كوفيد-19 بدّقة،34 بحسب املناقشة الواردة يف الفصل 5. وإذا 
استكشفنا العالقة بني فهارس املخاطر العدد املقّدر للوفيات الزائدة بداًل من الوفيات املبّلغ عنها رسمًيا، 
عىل النحو املوىص به يف الفصل 5، تختفي هذه العالقات – بشكل عام، فتختفي أي عالقة قوية ومتسقة 

بني املخاطر والنتائج.35

يبدو أّن الرسالة املهّمة تكمن يف أّن جائحة كوفيد-9	 أّثرت عىل البلدان بطرق مختلفة فحّتى الخرباء 

الذين يستخدمون أحدث األساليب واجهوا صعوبة كبرية يف التنبؤ بها. عىل األرجح أّن العوامل املعتمدة 

كانت مفيدة، لكّن الجائحة عرّضت األنظمة الصحية )والحكومات واملجتمعات( لعوامل معّقدة ومتغرّية 

عن العوامل املألوفة والجديدة مجموعات أّثرت عىل النتائج بطرق مفاجئة تبّدلت من أسبوع إىل آخر. 

اي. جاي. أيّب، يب. ايه. ايه. خليفة، ام. او. أودوول، اس. كاي. ايا، ار. دي. نودوتور، اي. ال. ساليا، وآخرون. )2020(، »فهرس األمن   33
 PLoS ،»التعاون والتنمية االقتصادية الدول األعضاء يف منّظمة  يتنبأ باالستجابات لوباء فريوس كورونا يف  العاملي ال  الصّحي 
ONE 15)10(: e0239398.. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239398 إّن تحليلنا الوارد هنا ُيدرج تحديًثا عىل 

هذه املقاربة.
اّطلع عىل الفصل 5.  34

بشكل عام، تختفي االرتباطات، ولكن يبقى القليل منها ضعيًفا، سواء يف االتجاهني املتوقع أو »املتناقض«. عىل وجه الخصوص،   35
لضعف  الفرعي  واملقياس  شخص   100000 لكل  املقدرة  الزائدة  الوفيات  بني  )متوقع(  إيجايب  ولكن  ضعيف  ارتباط  هناك 
املعلومات، وال يزال هناك ارتباط سلبي )متناقض( ضعيف ولكنه هام بني الوفيات الزائدة املقدرة لكل 100000 شخص وخطر 
املعلومات. مقياس فرعي. هناك أيًضا ارتباط ضعيف ولكن سلبي بني الوفيات الزائدة املقدرة لكل 100000 واثنان من املقاييس 
الفرعية الستة GHS )نظرًا ألن الدرجات األعىل يف مقاييس GHS مرغوبة، فمن املتوقع وجود ارتباط سلبي، يف حني أن االرتباط 

السلبي مع مقاييس فهرس إدارة املخاطر متناقض(.

الرسم 4-3. الوفيات المبلغ عنها رسمًيا

الرسم 4-3. حصيلة الوفيات املبّلغ عنها رسمًيا بالـ 100000 مقارنة بإجاميل درجات املخاطر الواردة يف فهرس إدارة 

املخاطر. فيتمّثل كّل بلد يف عمود أحمر واحد يحّدد درجة الخطر وعمود أزرق واحد للعدد الرتاكمي للوفيات املبّلغ عنها. 
ويتم فرز البلدان )عىل املحور اكس( بحسب للمخاطر املتزايدة. مجموعة البيانات: املخاطر – فهرس إدارة املخاطر. 
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البلدان )مصّنفة بشكل تصاعدي بحسب املخاطر املحّددة يف بفهرس إدارة املخاطر
س إدارة املخاطر

ّص بفهر
س املخاطر الخا

مقيا

وفيات كوفيد-19 الرتاكمية لكل 100 ألف درجات املخاطر الواردة يف فهرس إدارة املخاطر
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0239398
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استكشاف فهرس المخاطر

ميكن أن يؤخذ ذلك كمثال عىل مفارقة سيمبسون )https://en.wikipedia.org/wiki/Simpson%27s_paradox( فبام أّن السياق الذي تقّدمه كّل منطقة مهّم، ميكننا القول أّن الرتابطات بني املناطق هو أقرب إىل الحقيقة من الرتابطات بشكل عام.  36
منوذج تخطيطي يتنبأ بالوفيات الزائدة املقّدرة عىل أساس درجة املخاطر املحّددة يف فهرس ادارة املخاطر واملنطقة ويبلغ تفاعلهام له معّدل آر مرّبع بيلغ 0,31؛ أّما النموذج الذي ال يتضمن مصطلح تفاعل يحصل عىل آر مرّبع يبلغ 0,23.  37

 إيطاليا 2020 خالل نوبة عمل عىل سيارة إسعاف تابعة للصليب األحمر اإليطايل يف فلورنسا. 

Michele Squillantini ©

تُعّد هذه النتيجة مفاجئة ألّنها تستبعد وجود عالقة قوية بني مؤرشات املخاطر والنتائج إجاماًل. فكيف 

مل يتمّكن هذان الفهرسان من التنبؤ بشكل صحيح بنتائج فريوس كورونا )كوفيد-19(؟

ويبنّي الرسم 4-4 الرتابط بني فهرس املخاطر الخاّص بفهرس إدارة املخاطر INFORM الواقع عىل املحور 

األفقي والوفيات بني كّل 100000 شخص عىل املحور العمودي، موّزعة حسب املنطقة. ويبنّي العمود 

األخري النتائج بالنسبة إىل جميع املناطق. فتمّثل كّل نقطة جمعية وطنية واحدة.

دّقة  أكرث  أّنه عدد  نعتقد  )والتي  املقّدرة  الزائدة  الوفيات  الرتابط بني  الرسم  العلوي من  الصّف  ُيظهر 

األمين  الرسم  أّنه يف  نرى  أن  السفيل. ميكننا  الصّف  املوّضحة يف  رسمًيا،  عنها  املبّلغ  والوفيات  وفائدة( 

الذي سمّيناه »متناقض«  التأثري  السفيل، ُيالحظ وجود عالقة سلبية قوية بني املخاطر والوفيات، وهو 

أعاله. يف املخّطط األمين أعاله، الذي ُيظهر الوفيات الزائدة املقّدرة، تكمن عالقة سلبية ضعيفة لكّنها يف 

الواقع غري مهّمة، كام أوضحنا أعاله.

مع ذلك، إذا نظرنا إىل الرتابطات املنفصلة لكّل منطقة بشكل فردي، يف الصّف العلوي، ميكننا أن نالحظ 

وجود عالقة إيجابية بالنسبة إىل جميع املناطق باستثناء إفريقيا، ما ُيعزز فرضية أّن فهارس املخاطر تتنبأ 

بالوفيات. وُيالحظ وجود عالقة قوية بشكل خاّص يف أوروبا وآسيا الوسطى وكذلك يف األمريكتني. لذلك 

يبدو، يف كّل سياق خاّص مبنطقة معّينة، تبقى العالقة اإليجابية املتوّقعة بني مؤرش املخاطر والوفيات، 

ما عدا يف أفريقيا.36 يف الواقع، يوّفر دمج فهارس املخاطر واملناطق منوذًجا جيًدا للتنبؤ بالوفيات الزائدة 

املقّدرة لكّل فرد من السّكان،37 الذي مُيثل 30٪ من التباين.

https://en.wikipedia.org/wiki/Simpson%27s_paradox
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
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الرسم 4-4. الوفيات الزائدة المقدرة والوفيات المبلغ عنها

 الرسم 4-4. الوفيات الزائدة املقّدرة )فوق( وعدد الوفيات املبّلغ عنها )تحت( لكّل 100000 مقارنة بإجاميل درجة مخاطر فهرس إدارة املخاطر، موّزعة حسب املنطقة. مجموعة البيانات: 

فهرس إدارة املخاطر – املخاطر ومجموعة البيانات: الوفيات الزائدة.
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هولندا 2020 عرضت مجموعة من الطالب 
.Ready2Help املساعدة والتسجيل يف

 Ready2Helpهي شبكة للصليب األحمر الهولندي 
لألشخاص الذين يرغبون يف تقديم مساعدة إضافية 

يف أوقات الطوارئ. ذهبت املجموعة إىل املتاجر 
لبيع البقالة لألشخاص الذين ال يستطيعون التسوق 

 ملواد البقالة الخاصة بهم. 
Lieke Vermeulen ©
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رسائل أساسّية

	W توجد أدلّة سردية معقولة مهّمة تشير إلى أّن استعداد الجمعيات الوطنية وخبرتها

السابقة ساعدتها على االستجابة لـجائحة كوفيد-19.

	W توّسعت إنجازات الجمعيات الوطنية التي وتعّمقت في عملياتها في عام 2019، بحسب

ما هو مسجل في مؤشرات األداء الرئيسية الخاّصة بقاعدة البيانات ونظام اإلفادة في 

االتحاد الدولي، فحّققت إنجازاتها توّسُعا وتعّمًقا أكبر خالل الجائحة، بحسب ما هو 

مسجل في مؤشرات تتّبع فيروس كورونا )كوفيد-19(. ويكمن التفسير المعقول ببساطة 

في أّن الجمعيات الوطنية التي تتمّته بنوع الخبرة والموارد والخدمات اللوجستية 

الالزمة لالستجابة بشكل فّعال في عمليات ما قبل الوباء شهدت وضًعا جّيًدا في 

االستجابة للوباء على نطاق واسع.

	W حّققت الجمعيات الوطنية ذات الخبرة السابقة في حاالت الطوارئ الوبائية أيًضا

إنجازات أكثر على صعيد ركيزتي المراقبة المجتمعية وإدارة أعداد الوفيات في فهارس 

تتّبع اإلنجازات الخاّص بفيروس كورونا )كوفيد-19(.

	W لقد تنّبأت تقييمات الخبراء بشأن استعداد البلدان لألوبئة التي أجريت قبل حلول

جائحة كوفيد-19، إلى حّد ما، بمدى تضرّرها الشديد من ذلك، طالما أننا نستخدم 

الوفيات الزائدة المقّدرة كمقياس للنتائج ونأخذ السياق اإلقليمي في االعتبار.
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للجائحة
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الوفيات الزائدة المقّدرة

عىل الّرغم من أّن معظم البيانات حول الوفيات واإلصابات واالستشفاء تأيت من مصادر رسمية يف كّل 

بالوفيات من جّراء فريوس كورونا  املتعلقة  البيانات  بلد، قد تكون غري كاملة ورمبا غري دقيقة. فتتأثر 

)كوفيد-19( بعوامل عّدة، من بينها:

W	 كوفيد-19(؛ عىل سبيل( الناجمة عن فريوس كورونا  الوفاة  الواقع  تعنيه يف  ملا  املختلفة  التعاريف 

املثال، إذا أصيب شخص ما بنوبة قلبية وتويف، لكّنه مصاٌب أيًضا بفريوس كورونا )كوفيد-19(، فهل 

ُتسّجل الوفاة عىل أّنها وفاة من جّراء فريوس كورونا )كوفيد-19(؟

W	:قدرة املؤسسات الصحية عىل اإلبالغ عن هذه البيانات، مثاًل قد يعود سبب ذلك إىل

عدم إجراء الفحوصات؛ «

الشكوك بشأن األشخاص الذين ميوتون يف املنزل. «

تتوّفر طرق بديلة لقياس تأثري الوباء، عىل سبيل املثال، من خالل عدد الحاالت املؤكدة أو عدد األشخاص 

يف املستشفى أو، عىل وجه الخصوص، عدد األشخاص املؤّكدة إصابتهم بفريوس كورونا )كوفيد-19( أو 

املشتبه بإصابتهم واملوجودين يف العناية املركزة. لكّن هذه العوامل حساسة بنفس قدر حساسية تعريف 

الحاالت والقدرة عىل الفحص واإلبالغ.

من املحتمل أن تكون الوفيات املبّلغ عنها رسمًيا هي الرقم االحصايئ األكرث استخداًما، ولكن إذا أردنا 

الحصول عىل صورة دقيقة عرب شبكة االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ويف جميع 

تعامل  تكون  أاّل  بياناتنا دقيقة، خصوًصا  تكون  أن  لناحية  للغاية  أن نكون حذرين  علينا  العامل،  أنحاء 

البلدان معاملة مختلفة، خاّصة إذا كنا نتوقع أن تكون بعض البلدان غري قادرة كغريها عىل اإلبالغ عن 

الوفيات بشكل منهجي دقيق.

تتمّثل إحدى طرق تجّنب بعض هذه املشاكل يف النظر إىل الوفيات الزائدة املقّدرة خالل فرتة حلول 

الجائحة: كم هو عدد الوفيات الزائد عاّم كان متوّقعا يف الفرتة نفسها، بالنظر إىل ما نعرفه عن الوفيات 

يف األشهر نفسها يف السنوات السابقة؟ وتتمّيز هذه الطريقة يف أّنها تأخذ يف الحسبان أيًضا الوفيات التي 

قد يعود سببها بصورة غري مبارشة إىل الوباء، وذلك مثاًل لعدم متّكن الناس من الوصول إىل املرافق الصحية 

ملعالجة مشاكل طبية أخرى. فعندما نستخدم هذه الطريقة اإلحصائية، علينا أن ندرك أننا ال نبّلغ فقط 

عن الوفيات التي كان سببها فريوس كورونا )كوفيد-19( بشكل مبارش.

أسئلة أساسّية

عنها  املبّلغ  الوفيات  من  بداًل  املقّدرة  الزائدة  الوفيات  استخدمنا  السابقة،  الفصول  يف 

رسمًيا عىل سبيل املثال، كمقياس رئييس ملدى انتشار الوباء. يف هذا الفصل، نتناول هذه 

املسألة مبزيد من التفصيل، ونسأل:

	W ما هو المؤشر الذي يجب استخدامه لإلبالغ عن كيفية تأثير الوباء

على مختلف المناطق والبلدان؟

	W ماذا نتعلّم من المشاكل التي تواجهنا عند محاولة اإلجابة 

على هذا السؤال؟

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
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كورونا  فريوس  إىل  مبارشة  بشكل  سببها  يعود  التي  والوفيات  الزائدة  الوفيات  أرقام  عّدة  بلدان  تنرّش 

)كوفيد-19(، فيام ال تفعل بلدان أخرى ال تفعل ذلك، لذا تظّل مشكلة التحّيز املنهجي قامئة. استخدمت 

العاملية منوذًجا  الصّحة  الصورة. نرّشت منظمة  لتوضيح  الزائدة  الوفيات  لتقدير عدد  فرق عّدة مناذج 

مامثاًل يف آذار/مارس 38.2022 يف هذا التقرير، نستخدم بيانات الوفيات الزائدة املقّدرة من منوذج مشابه 

الوباء،  لحّدة  رئييس  مقياس  أّنه  النموذج عىل  ونعتمد هذا  سابًقا،  إيكونوميست39  ذا  مجلة  وضعته 

وذلك باستخدام بيانات نهاية الربع األول من عام 2022 لّكل بلد عىل حدة وعىل مّر الزمن. يستخدم 

»الوفيات الزائدة املّقدرة« أرقام الوفيات الزائدة الرسمية التي سّجلتها لحكومات كّلام وأينام كانت 

متاحة، إضافة إىل تقديرات النموذج يف جميع الحاالت األخرى. بالنسبة إىل بلدان عّدة، ال توجد عىل 

االطالق تقديرات رسمية للوفيات الزائدة يف حالة هذه البلدان، يتم استخدام النموذج لتقدير الوفيات 

الزائدة الناجمة عن الوباء برّمته. بالنسبة إىل بعض البلدان األخرى، ال تتوفر تقديرات رسمية للوفيات 

الزائدة إاّل لفرتات قليلة خالل الوباء، ويف هذه الحالة يتم استخدام النموذج إلنتاج بيانات لباقي فرتة 

الوباء. ومن أجل الحفاظ عىل االّتساق، نشري دامئًا إىل هذه األرقام عىل أّنها »الوفيات الزائدة املقّدرة« 

رغم أّن األرقام قد يكون مصدرها رسمي بالنسبة إىل بعض البلدان وخالل بعض الفرتات يف بلدان أخرى.

يف الواقع يعمل النموذج عىل أخذ العدد الرسمي للوفيات الزائدة املقّدرة حيثام تكون متاحة ويقارنها 

الهاتف الخلوي والعمر املتوّقع ورحالت  بقاعدة بيانات تضّم 121 مؤرًشا ذا صلة )السّكان واستخدام 

األخرى  املؤرشات  من  املعلومات  لدمج  إيجاد طريقة  النموذج  ويحاول  ذلك(.  إىل  وما  الدولية  السفر 

للتنّبؤ بالعدد الرسمي للوفيات الزائدة املقّدرة، وهو ما يقوم به بشكل جيد، كام هو موّضح أدناه. بعد 

ذلك، يتم استخدام النموذج نفسه للتنبؤ بالوفيات الزائدة أينام تكون مؤرشات الوفيات الزائدة الرسمية 

مفقودة.

جًدا تتمّتع  واسعة  ثقة«  »مجاالت  بـ  النموذج  هذا  يف  املقّدمة  التقديرات 

)انظر إىل الرسم 5-1(. ال نذكر رصاحًة حالة عدم اليقني هذه يف قسم 

آخر من هذا التقرير، لكّنها موجودة دامئًا.

https://www.who.int/publications/m/item/methods-for-estimating-the-excess-mortality-associatedwith-  38
the-covid-19-pandemic

https://www.economist.com/graphic-detail/coronavirus-excess-deaths-estimates  39

الرسم 5-1. إجمالي الوفيات

الرسم 5-	. إجاميل الوفيات املبّلغ عنها مقابل إجاميل الوفيات الزائدة املقّدرة. ُيظهر خّط الخطأ مجال ثقة تبلغ نسبته 

95٪ – فيمكننا التأّكد بنسبة 95٪ من أّن الرقم الحقيقي يقع بني هذه الحدود. مجموعة البيانات: الوفيات الزائدة.
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://www.who.int/publications/m/item/methods-for-estimating-the-excess-mortality-associatedwith-the-covid-19-pandemic
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بنغالديش 	202 متطوعو جمعية الهالل 

األحمر البنغالدييش يساعدون امرأة مسنة 
ُتدعى Majeda Khatun تم ترسيحها مؤخرًا 
من مستشفى Satkhira Sadar بعد دخولها 

 بأعراض فريوس كورونا. 
Mir Hossen Roney ©
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اجاميل الوفيات لكّل 1000 – الزائدة املقّدرة اجاميل الوفيات لكّل 1000 – أرقام رسمية

	2 9 6 3 0

الرسم 5-2. إجمالي الوفيات لكل 1000، بمقارنة الوفيات الُمبلغ عنها رسمًيا مع الوفيات الزائدة المقدرة

الرسم 5-2. خريطة إجاميل الوفيات بسبب فريوس كورونا )كوفيد-19(، مقارنة األرقام مع الوفيات الزائدة املقّدرة للوفيات الزائدة. مجموعة البيانات: الوفيات الزائدة.

االستنتاجات الرئيسية

W	.من املحتمل أّن مناطق عّدة قد ترّّضرت أكرث ماّم ُتظهر األرقام الرسمية

W	 ُتشّكل أعداد الوفيات املبّلغ عنها التي سّجلتها البلدان يف إفريقيا أقل من ُعرّش تلك املوجودة يف معظم املناطق األخرى، ولكن عندما ننظر إىل الوفيات الزائدة املقدرة، نرى أن األرقام الخاّصة بأفريقيا مامثلة لتلك املوجودة يف
املناطق األخرى. لذلك، رمبا غري صحيح أّن إفريقيا »نجت«  من الوباء. نظرًا إىل أّن عبء املرض مرتفع نسبًيا يف إفريقيا يضيف فريوس كورونا )كوفيد-19( عبئ إضافًيا عىل قارة مثقلة باألعباء أصاًل، ال سّيام بالطريقة التي يتفاعل 

بها مع نقاط الضعف األخرى ويفاقمها،.

W	.كان عدد الوفيات املبّلغ عنها يف بعض بلدان يف أوروبا الوسطى وأوروبا الرّشقية للغاية فيام كان الوفيات الزائدة املقّدرة مرتفع جًدا

الوفيات لكّل 1000
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يف  وبالتايل  الرسمية  أرقامها  )يف  الوفيات  يف  سلبية  زيادة  لديها  أسرتاليا،  مثل  البلدان،  من  قليل  عدد 

النموذج أيًضا( لبعض فرتات الوباء، مام يعكس عىل األرجح حقيقة أن تدابري الصحة العامة، مثل التباعد 

االجتامعي، كانت متنع الوفيات بسبب أسباب أخرى، عىل سبيل املثال، فريوس األنفلونزا.

سواء نظرنا إىل األرقام اإلجاملية )الرسم 5-1( أو الوفيات يف البلدان الفردية كنسبة من السكان )الرسم 

5-2(، فإن االختالف بني الوفيات الفعلية املؤكدة واملقدرة أمر مرعب. ُيعّد الدخل القومي أحد العوامل 

التي تفرّس هذه التناقضات. يوضح الرسم 5-3 عدد الوفيات الزائدة املقّدرة مقارنًة بالوفيات املبّلغ عنها، 

يف مقارنة بني البلدان ذات الدخل املنخفض والبلدان ذات الدخل املرتفع.

قد يبدو أن البلدان ذات النظم الصحية األضعف قد تفادت ذلك بشكل طفيف، ملجرد أن أعداد الوفيات 

والحاالت املنشورة من املرّجح أن تكون أقل يف الحقيقية. ويدعم ذلك االرتباط القوي للغاية بني درجات 

املخاطر )اّطلع عىل الفصل 4( والفرق بني الوفيات الرسمية والوفيات الزائدة املقدرة.
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الرسم 5-3. الوفيات الزائدة

الرسم 5-3. كيف تقارن الوفيات املبّلغ عنها رسمًيا بالوفيات الزائدة، بحسب رشائح الدخل. تستخدم 

هذه املقارنة أدىن رشائح الدخل األربع وأعالها بحسب البنك الدويل، استناًدا إىل القيم املتوسطة كنسبة 
من السكان. مجموعة البيانات: الوفيات الزائدة.

أوغندا 2020 استجابًة لـفريوس كورونا )كوفيد-19(، تعمل جمعية الصليب األحمر 

األوغندي عىل ضامن إجراء عمليات الدفن بطريقة آمنة وكرمية.
© جمعية الصليب األحمر األوغندي

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
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نعتّد بالجميع: اإلصدار الخاص بفريوس كورونا )كوفيد-9	( يناير 2023    |    الخصائص الدميوغرافية: ما كان مدى خطورة الوباء يف مناطق مختلفة، بشكل يسمح بتحديد الخصائص الدميوغرافية؟

الخصائص الديموغرافية: ما كان مدى خطورة الوباء في مناطق مختلفة، بشكل يسمح بتحديد الخصائص الديموغرافية؟

https://www.economist.com/graphic-detail/coronavirus-excess-deaths-estimates  40

ُيعّد األشخاص الذين يعيشون يف البلدان ذات الدخل املنخفض، يف املعّدل، أصغر سًنا بكثري من األشخاص 

كورونا  فريوس  بسبب  للوفاة  عرضة  أقّل  فالشباب  املرتفع.  الدخل  ذات  البلدان  يف  يعيشون  الذين 

)كوفيد-19(. كيف كانت ستبدو أعداد الوفيات لو انتمى البلدان كّلها إىل الفئة العمرية نفسها؟ يشّكل 

الرسم 5-4 أحد الطرق لإلجابة عىل هذا السؤال.

الزائدة،  الوفيات  رقم  عىل  تعدياًل  ُيدخل  ولكن  بلد،  لكّل  املقّدرة  الزائدة  الوفيات   4-5 الرسم  ويبنّي 

القيمة  بالنسبة إىل  الدميوغرايف،  املتّغري  املحّدد بحسب  اإلماتة بني اإلصابات  باستخدام متوّسط معّدل 

الوسيطة يف العامل.40 وهذا يعني أن البلدان الذي يكون سّكانها أصغر سًنا يتم تعديلها النسبة فيها بشكل 

البلدان الذي يكون فيها السكان أكرب سًنا فيتم تعديلها نزواًل. فمن ناحية، يجب  أّما  تقريبي صعوًدا، 

أن نتذّكر أّن هذا الرسم ليس حقيقًيا؛ لكّن وجود سكان أصغر سًنا هو عامل وقايئ حقيقي عند النظر 

يف الوفيات بسبب فريوس كورونا )كوفيد-19(. ومع ذلك، يتجاوز تأثري الوباء يتجاوز معّدل الوفيات – 

فرمبا يوّضح الرسم 5-4 فكرة األعداد النسبية للحاالت يف مختلف البلدان وقد يكون مهاًم مقارنًة باآلثار 

األخرى للوباء، مثل عدد األشخاص املصابني بـ »كوفيد طويل األمد«

الرسم 5-4. الوفيات الزائدة المتوّقعة لكّل ألف إذا انتمى سّكان البلدان كلّها الى الفئة العمرية نفسها

الرسم 5-4. خريطة للوفيات الزائدة املقدرة إذا انتمى سّكان البلدان كّلها إىل الفئة العمرية نفسها. مجموعة البيانات: الوفيات الزائدة، مبا يف ذلك معّدل اإلماتة بني اإلصابات املحّدد بحسب املتّغري الدميوغرايف.

الوفيات لكّل ألف

40 30 20 	0 0

https://www.economist.com/graphic-detail/coronavirus-excess-deaths-estimates
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
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نعتّد بالجميع: اإلصدار الخاص بفريوس كورونا )كوفيد-19( يناير 2023    |    الحجم الحقيقي للجائحة

الوفيات غير المباشرة

 https://www.theglobalfund.org/media/10776/covid19-_2020-disruption-impact_report_en.pdf ،41  تأثري كوفيد-19 عىل خدمات معالجة فريوس العوز املناعي البرّشي والسّل واملالريا والنظم الصّحية
https://www.ifrc.org/es/article/covid19--cruz-roja-argentina-gestiona-un-centro-de-aislamiento-para-2000-personas  42

43  تعود املعلومات واألرقام إىل الربع الثالث من العام 2020.
 https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/MDR00005OU21.pdf ،تقرير 9 أشهر :COVID-19- 44  تفيش

ستشمل الوفيات الزائدة خالل هذه الفرتة الزمنية )سواء كانت رسمية أو مقّدرة( الوفيات التي ال يعود 

سببها مبارشة إىل إصابات بفريوس كورونا )كوفيد-19( ولكن يعود سببها إىل آثار غري مبارشة للوباء )مثل 

يتعّلق  أو ما  العيادات(  إقفال  الوباء )مثل  التخفيف من حّدة  الصّحية( ومحاوالت  الكادر  توافر  عدم 

باآلثار املدّمرة للوباء عىل االقتصادات بسبب انخفاض الصادرات والسياحة وما إىل ذلك. ومن املرّجح أن 

تكون هذه اآلثار أقوى يف البلدان ذات الدخل املنخفض. عىل سبيل املثال، وفًقا الستطالع أجراه الصندوق 

بني  الثلثني  الوالدة مبقدار  قبل  ما  رعاية  زيارات  »انخفضت  وآسيا،  إفريقيا  دولة يف   32 العاملي41 عىل 

نيسان/أبريل وأيلول/سبتمرب عام 2020؛ أّما االستشارات الخاّصة باألطفال دون سّن الخامسة فانخفضت 

مبقدار ثالثة أرباع «.

السياق 5-1. كيف كان وضع الجمعيات الوطنية التي حاولت تقديم خدمات دعم صحّي أخرى خالل الجائحة؟ حالة الصليب األحمر األرجنتيني42

إّن األعامل املتعّلقة بالوقاية من فريوس العوز املناعي البرشي/اإليدز والتوعية حوله والحّد من 

الوصم هي إحدى األنشطة املحّددة يف الخّطة االسرتاتيجية للصليب األحمر األرجنتيني. ويضطلع 

املتطّوعون واملرّوجون يف مجال الصّحة من مختلف الفروع يف جميع أنحاء البالد بدوٍر نشط يف هذا 

املجال من العمل من خالل الحمالت واألنشطة املتجّولة وورش العمل واملحادثات ومواد التواصل 

وتوزيع الواقي الجنيس، إضافًة إىل إجراء اختبارات رسيعة للكشف عن اإلصابات. فاستمرّت هذه 
األعامل خالل الجائحة.43

التوعية حول فريوس نقص املناعة البرّشية لألشخاص املعزولني. يف ذروة الجائحة يف األرجنتني، ُطلب 

إىل العديد من األشخاص العزل املنزيل وفًقا للتدابري الحكومية. أرشف الصليب األحمر األرجنتيني 

عىل عمل حديقة تيكنوبوليس الصحية، وهي مركز للعزلة يّتسع ألكرث من 2000 شخٍص. شّكل 

تأّكدت  والذين  عاًما  و50   	8 بني  أعامرهم  ترتاوح  الذين  لألشخاص  مؤقتة  عزل  مساحة  املركز 

إصابتهم بفريوس كورونا )كوفيد-19( لكن مل تظهر عليهم أعراض شديدة تستدعي العزلة. وكان 

الهدف هو ضامن مكان يتعاىف فيه املرىض يف أفضل ظروف وضامن حامية األخرين من اإلصابة. 

كان ذلك رضورًيا بشكل خاص لألشخاص غري القادرين عىل االمتثال لتدابري العزل ألّنهم يعيشون 

يف أماكن ضيقة أو كانوا بال مأوى وليس لديهم مكان للعزل لتجّنب نقل العدوى إىل اآلخرين.

شهد املركز كّل يوم عمليات تناوب بني مئة متطّوع تابع للصليب األحمر األرجنتيني تّم تدريبهم 

باإلضافة  املرىض.  أجل سالمتهم وسالمة  املطلوبة من  البيولوجي  األمن  بروتوكوالت  عىل جميع 

الثقافة  إىل ذلك، قّدم متطوعو الصليب األحمر األرجنتيني كّل يوم جمعة دورات شاملة بشأن 

الجنسية وفريوس العوز املناعي البرّشي لألشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة بسبب فريوس 

كورونا )كوفيد-19( والذين يقيمون يف حديقة تيكنوبوليس الصحية.

البرشية  املناعة  نقص  بفريوس  واملصابني  جنسياً  املتحولني  األشخاص  حامية   ARC وكالة  توفر 

املتخنثني  بالتنسيق مع رابطة  النظافة،  الطعام ومستلزمات  من خالل مسارين للعمل44: تقديم 

واملتحولني جنسياً واملتحولني جنسياً يف األرجنتني واالتحاد األرجنتيني للمثليات واملثليني ومزدوجي 

امليل الجنيس، واملتحولني جنسياً، وتعزيز سبل عيش األشخاص الرتانس من خالل ورش عمل حول 

 Bachillerato Popular Travesti Trans األمن الغذايئ والحرف اليدوية، بالتنسيق مع مدرسة

Mocha Celis. باإلضافة إىل ذلك، أبقت وكالة ARC مرافق االختبار الرسيع لفريوس نقص املناعة 

البرشية مفتوحة طوال الوباء، مع االلتزام بربوتوكوالت األمن البيولوجي، لضامن استمرار الناس 

يف الوصول إىل هذه الخدمة. يتم إجراء االختبارات الرسيعة كل أسبوع، كام كانت خالل السنوات 

الثامين املاضية، وتستهدف املجتمع بأكمله. هم طوعيون ومجانيون ورسيون.

https://www.theglobalfund.org/media/10776/covid-19_2020-disruption-impact_report_en.pdf
https://www.ifrc.org/es/article/covid-19-cruz-roja-argentina-gestiona-un-centro-de-aislamiento-para-2000-personas
https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/MDR00005OU21.pdf
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
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األرجنتني 2020 الصليب األحمر األرجنتيني 

يسلم مجموعات غذائية للمجتمعات يف 

مقاطعة سالتا خالل كوفيد-9	. يف هذه 

املنطقة من البالد، يوجد معدل مرتفع لسوء 

تغذية األطفال، لذلك يف أوائل عام 2020 

 أعلنت الحكومة الوطنية حالة الطوارئ. 

© الصليب األحمر األرجنتيني

نعتّد بالجميع: اإلصدار الخاص بفريوس كورونا )كوفيد-9	( يناير 2023    |    الخصائص الدميوغرافية: ما كان مدى خطورة الوباء يف مناطق مختلفة، بشكل يسمح بتحديد الخصائص الدميوغرافية؟
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السلفادور 2020 قدمت جمعية الصليب األحمر 

السلفادوري مساعدات إنسانية إىل أكرث من 600 

عائلة ترضرت من العاصفة »أماندا«. تم تسليم 

مجموعات من املواد الغذائية والنظافة. فضاًل 

عن ذلك، يتم تقديم الدعم النفيس واالجتامعي 

وتعزيز النظافة لـكوفيد-9	 وتنفيذ أيام طبية.

© جمعية الصليب األحمر السلفادوري

نعتّد بالجميع: اإلصدار الخاص بفريوس كورونا )كوفيد-9	( يناير 2023    |    الحجم الحقيقي للجائحة
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نعتّد بالجميع: اإلصدار الخاص بفريوس كورونا )كوفيد-9	( يناير 2023    |    رسائل أساسيّة

رسائل أساسّية

	W يتحّمل االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر

والهالل األحمر واجب تحليل البيانات بطريقة 

معقولة قدر اإلمكان لجميع البلدان وجميع 

الجمعيات الوطنية. ويعني اعتماد أرقام الوفيات 

المبلّغ عنها رسميًا أّن استخدام البيانات التي 

من المحتمل أن يتفاوت التعامل مع البلدان في 

مختلف المناطق ولشرائح الدخل المختلفة. ولهذا 

السبب اخترنا في هذا التقرير التركيز على الوفيات 

الزائدة المقّدرة كمقياس لنطاق الوباء ومساره.

	W ،في البلدان حيث اإلحصاءات الصحية غير دقيقة

كانت الحالة خالل الوباء أسوأ بكثير مما تعرض 

اإلحصاءات الرسمية – فهي مؤّشر على دّقة 

أنظمة اإلحصاءات الصحية المختلفة بقدر ما هي 

انعكاس لكيفية تأثير الوباء على مختلف البلدان. 

فكلّما كانت البالد فقيرة، زاد احتمال وجود نظام 

إحصاءات صحية أقّل فعالية يبلّغ عن عدد وفيات 

رسمي أقّل من الواقع.

	W إذا أخذنا في االعتبار حقيقة أّن البلدان ذات

الدخل المنخفض تتمّتع بعدد أكبر من الشباب 

الذين هم أقّل عرضة للوفاة بسبب فيروس كورونا 

)كوفيد-19(، فمن المحتمل أن عدد الحاالت 

لكّل 100000 شخص في البلدان ذات الدخل 

المنخفض قد كان في الواقع أكبر من عدد الحاالت 

في البلدان األخرى.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
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نعتّد بالجميع: اإلصدار الخاص بفريوس كورونا )كوفيد-9	( يناير 2023    |    الحجم الحقيقي للجائحة  
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نعتّد بالجميع: اإلصدار الخاص بفريوس كورونا )كوفيد-9	( يناير 2023    |    عىل الخطوط األمامية:قصص املتطّوعني   

على الخطوط 
 األمامية:

قصص المتطّوعين

6
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نعتّد بالجميع: اإلصدار الخاص بفريوس كورونا )كوفيد-19( يناير 2023    |    عىل الخطوط األمامية: قصص املتطّوعني

قصص فيروس كورونا )كوفيد-19( بحسب المتطوعين 

https://solferinoacademy.com/connecting-our-global-network-during-the-covid-response/  45
46  يف. كاي. نارايانان )2005(، »الخرائط السببية: ملحة تاريخية«، يف يف. كاي. نارانايان ودي. جاي. أرمسرتونج )محرران(، رسم 

الخرائط السببية للبحث يف تكنولوجيا املعلومات، دار نرّش IGI Global، الصفحات من 1 إىل 9.

أكادميية سولفرينو هي مبادرة من االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر والجمعيات 

الوطنية األعضاء وهي تهدف إىل مساعدة شبكة الصليب األحمر والهالل األحمر عىل توّقع االّتجاهات 

والقضايا الناشئة وفهمها والتكّيف معها. كانت قصص فريوس كورونا )كوفيد-19( بحسب املتطوعني جزًءا 

من مبادرة االبتكار املؤّلف من خطوتني. أوالً يف نيسان/أبريل وآّيار/مايو 2020، يف مراحل الوباء األوىل، 

الدروس  لتبادل  العاملية45  والشبكة  والرؤساء(  العامون  )األمناء  القادة  كبار  سولفرينو  أكادميية  دعت 

والخربات املستفادة من االستجابة لجائحة كوفيد-19. ثّم دعت األكادميية املتطوعني حول العامل لرسد 

https://solferinoacademy. قصصهم. وميكن االّطالع عىل هذه القصص واستكشافها عىل الرابط التايل

.com/ourcovidstory/

مل يتم اختيار هذه العّينة من متطّوعي االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر عشوائًيا، 

فُيعّد ما يل لقطة رسيعة للمتطوعني الذين سمعوا عن االستطالع عرب قنوات مختلفة. لذلك فإّن النتائج 

ال متّثل شبكة املتطوعني التابعة لالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر.

الخرائط  رسم  باستخدام  تحليلها  وتم  ترجمة جوجل  باستخدام  اإلنكليزية  اللغة  إىل  القصص  ُترِجمت 

السببية.46 وُيعّد ذلك نوع من تحليل البيانات النوعي حيث ال يتّم توجيه املحللني للبحث عن موضوعات 

عاّمة مثل »لخوف« أو »الجمعية الوطنية املّتصلة«، كام هو الحال يف تحليل البيانات النوعية التقليدية، 

ولكن يوّجه املحّللون لتحديد مقاطع من النّص حيث يتحّدث الناس عن كيف أّثر موضوع عىل موضوع 

آخر. عىل سبيل املثال، قالت هينا جول وهي أحد املتطّوعني يف الهالل األحمر الباكستاين )لقد سّلطنا 

الضوء عىل األقسام التي تحّدثت فيها عن كيف أّثر موضوع عىل موضوع آخر، مع تحديد التأثري بالخط 

العريض والنتيجة بالخط املائل(:

أسئلة أساسّية

	Wكيف شعر المتطّوعون عند بداية الجائحة؟

	W كيف تعاملوا مع مشاعر الخوف وعدم اليقين بشأن الوباء 

ومخاطر العدوى؟

	Wما مقدار اعتمادهم على المهارات والشبكات الموجودة مسبًقا؟

	W ما الذي يمكن أن تتعلمه الجمعيات الوطنية 

عن المتطّوعين لديها؟

	Wما الذي حّفزهم؟

	Wكيف يمكن للجمعيات الوطنية حمايتهم؟  

تتمثل إحدى الطرق املفيدة لإلجابة عىل هذا النوع من األسئلة يف الرسديات – رسد الناس 

واألفعال  واملشاعر  املوضوعات  عن  والبحث  املتطّوعني،  قصص  تلخيص  ميكننا  لقصصهم. 

املشرتكة وعن الدوافع وانعكاسات التطّوع.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
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„
مرحًبا، أنا هينا جول، متطّوعة يف الهالل األحمر الباكستاين منذ عام 2019. أوّد أن أشكر االّتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر عىل إتاحة الفرصة يل من أجل مشاركة تجربتي يف وضع الوباء 

هذا. ما تعّلمته من جائحة كوفيد-9	 هو الهدوء واالستعداد لكّل موقف وعدم فقدان األمل يف حاالت الوباء. يف سياق فريوس كورونا، جعلتني جهودي ومعتقدايت فخورة حًقا... كان دور وسائل اإلعالم مخيًبا 

لآلمال للغاية وصعب التعامل معه. فبداًل من نرّش الوعي واألمل، أرعبت وسائل االعالم الناس، ما جعل عملنا أكرث صعوبة... األمل يحافظ عىل العامل. يف يوم من األيام سيكون كّل يشء عىل ما يرام. سترّشق 

الشمس مرّة أخرى عىل أرواحنا وتعطينا الفرصة للتنفس واالبتكار والقيادة.

هينا جول، الهالل األحمر الباكستاين 11 أبريل 2020

الطريقة )اّطلع عىل ملحق الفصل 6(. بحسب قصصهم، أدىل 188  قمنا بتحليل جميع القصص بهذه 

شخًصا من 53 جمعية وطنية بياًنا واحد عىل األقل ميكننا ترميزه بالطريقة هذه.

باحثون فرديون قد قرأوا  ذاتية أجراها  للبيانات، هي عملية  العملية، مثل كّل تحليل نوعي  إّن هذه 

جميع النصوص. تأيت جميع املعلومات من النّص وال توجد بيانات أخرى باستثناء اسم املتطّوع والجمعية 

أّنه يؤثر عىل أمر آخر يف سياق  الذي يعتقدون  املتطّوعون األمر  الحاالت(. أخربنا  الوطنية )يف معظم 

معني. وقد ال تكون هذه املعتقدات دقيقة دامئًا )فهي ال تقّدم معلومات موثوقة بشأن عملية التأثري 

والتأّثر هذه(، ولكن من املفيد واملثري لالهتامم التعرّف إىل أفكار املتطوعني عىل األقل. إّن هذا اإلجراء 

أشبه مبطالبة صحفّي بتلخيص القصص ومن ثّم مطالبة إحصايّئ عىل سبيل املثال بحسبان تواتر الكلامت 

يف  تساعدنا  لكّنها  السّكان،  من  مّعينة  مجموعة  متّثل  ال  النتائج  أن  املؤكد  ومن  املستخدمة.  املختلفة 

الحصول عىل ملحة عامة عن تفكري املتطوعني وما الذي أثر عليهم، خصوًصا من حيث الحافز والعمل.

التأثير

 جائحة 
كوفيد-19

جهودي ومعتقداتي 
وثباتي

األمل

العاقبة

تعلم الهدوء واالستعداد 
لكّل موقف وعدم فقدان 
األمل في حاالت الوباء

ً تجعلني فخورا

يحافظ على العالم
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االستنتاجات

تربز املعلومات الغنية التي قّدمها املتطوعون حول حوافزهم وتجاربهم.

خريطة 

ذكرها  والتي  تجمعها  التي  والعالقات  العوامل  عن  عامة  ملحة   )1-6 )الرسم  الخريطة  هذه  تعرض 

ُذكرت  التي  املرات  عدد  ميّثل  برقم  تجمعها  التي  والروابط  العوامل  تتميز  متكّرر.  بشكل  املتطوعون 

فيه كّل منها. فوردت العوامل األكرث تكرارًا باللون األحمر الداكن. عىل سبيل املثال، يف جميع القصص 

التي تم تحليلها، ُذكر العامل السببي »املتطّوع يواجه تحّد« عرّش مرات؛ وورد خمس مرات كدافع لـ 

»العمل التطّوعي« )كام هو موّضح يف الرقم 5 عىل الخّط الرابط بينهام( وُذكر خمس مرات كدافع لـ 

»منو املتطوعني«.

يف  ولكّنها  املتطوعني،  عىل  أّثرت  التي  التحديات  من  عدًدا  الوباء  أثار  أعاله،  الخريطة  يف  يّتضح  وكام 

الوقت نفسه حّفزتهم. وذكر العديد من املتطّوعني كيف تحّسنت رفاهية الناس بفضل أعاملهم. ومع 

ذلك، تحّدثوا عىل العمل التطّوعي نفسه، واإلجراءات التي يقومون بها إىل جانب ما تقوم به الجمعيات 

الوطنية، والقدرة التي يحتاجون إليها وتطويرها وحوافزهم للعمل )كيف حّفزهم العمل أحياًنا(. تجدر 

اإلشارة إىل أّن الوعي بأّن تحديات الوباء تؤّثر بشكل متفاوت عىل اآلخرين قد ساهم يف تحفيز متطوعني 

عّدة للعمل. لقد كتبوا، بشكل عام، عن تجربة التطّوع التي تركت لديهم شعورًا بالرضا، وكتبوا أيًضا عن 

التحديات املختلفة التي شّكلها الوباء يف وجه منوهم الشخيص، ما مكّنهم من تقدير قيمة التطوع ودور 

وأهمية الجمعيات الوطنية وشجاعة الناس يف وجه الشدائد وما إىل ذلك.

ملزيد من التفاصيل ميكننا تكبري الصورة عىل أجزاء مختلفة من الخريطة.

الرسم 6-1. خريطة قصص المتطوعين

الرسم 6-	. العوامل والروابط األكرث شيوًعا يف قصص املتطوعني. تبنّي األرقام الواردة يف الروابط والعوامل عدد مرات 

ذكر كل منها.
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التطّوع في خضّم الوباء: التغلّب على المخاوف وتحويل التحديات إلى نجاحات 

يكرّب الرسم البياين 6-2 الصورة يف الخريطة إلظهار مزيد من التفاصيل غري الواضحة عىل الخريطة التي 

تحمل ملحة عامة عن التحديات التي واجهها املتطوعون.

مّثل العمل التطوعي خالل فرتة الوباء تحديات كثرية، لكّن املتطوعني أفادوا بأّن التغلب عليها يتيح فرصة 

للنمو الشخيص. يف بداية الوباء، عىل وجه الخصوص، شهر املتطّوعون بقلق بسبب املخاوف التي أحاطت 

موضوع عدم اليقني بشأن كيفية انتشار الفريوس وشّدته. أفاد عدد من بينهم أّنهم شعروا بالقلق من 

اإلصابة بالفريوس أو من عرض مجتمعهم وأحبائهم لخطر اإلصابة. عىل الّرغم من هذه املخاوف، يعتقد 

املتطوعون أّن اّتخاذ اإلجراءات هو الخطوة الصحيحة الذي يجب اّتخاذها فعملوا عىل مساعدة األشخاص 

الضعفاء وطأمنتهم، حّتى عندما راودهم القلق. بالنسبة إىل العديد من األشخاص، أّدت مواجهة هذه 

التحديات بشجاعة، من خالل دعم األقران، إىل تجارب إيجابية وخّففت من القلق. فأدرك املتطّوعون 

قوتهم وقدرتهم عىل مساعدة اآلخرين وافتخروا بها، عىل الّرغم من العقبات التي اعرتضت سبيلهم. إّن 

دعم املحتاجني فّتح أعني العديد من املتطوعني عىل ضعف اآلخرين وزاد من احرتامهم ألولئك الذين 

كرّسوا وقتهم للعمل اإلنساين.

„
الدعم االجتامعي والنفيس  أقّدم  الفلسطيني، أن  الهالل األحمر  من واجبي كمتطّوعة يف جمعية 

التطّوعي  العمل  التي تؤّثر عليهم وعىل أطفالهم. ُيظهر  التغّلب عىل األزمات  الناس يف  ملساعدة 

إلنسانية يف أبهى حّلتها. كام أّنه يساعدنا يف التغّلب عىل مخاوفنا ويعّزز وعينا، لذلك نكون مجّهزون 

بشكل أفضل ملكافحة هذا الوباء.«
أمل، جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

„
ميكننا  وأّنه  أفضل  شخًصا  أصبح  أن  عىل  ستساعدين  التحدي  هذا  مواجهة  أّن  أعتقد  شخصًيا  أنا 

كورونا  لفريوس  حّد  وضع  يف  املساهمة  ال،  أم  الصحية  الرعاية  مجال  يف  موظفني  كّنا  سواء  مًعا، 

)كوفيد-19(.«
ألكسندر، الصليب األحمر اإلسباين، اإلغاثة يف حاالت الكوارث

 يواجه المتطّوعون 
تحديات:

الخوف من كوفيد

يواجه المتطّوعون تحديات:

 صعوبة في التعاون 
مع المنّظمات األخرى

يواجه المتطّوعون تحديات:

 كيف تحافظ 
على هدوء الناس

نمو المتطّوعين: 

نحن جميًعا مستضعفون

نمو المتطّوعين: 

استجماع القوة والمثابرة

نمو المتطّوعين: 

تعلّم نبالة العمل اإلنساني

نمو المتطّوعين: 

البصيرة؛ عدم القدرة على االعتماد 
على المنّظمات األخرى

نمو المتطّوعين: 

نريد أن نحافظ على الهدوء 
وجاهزون لكّل موقف

الرسم 6-2. التحديات التي واجهها المتطوعون

الرسم 6-2. تكبري الصورة لتسليط الضوء عىل أنواع التحديات املختلفة التي واجهها املتطوعون ونتائجها.
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ما فائدة العمل التطّوعي؟

يوضح الرسم 6-3 جزًءا آخر من الخريطة الرئيسّية.

ُتعترب الجمعّيات الوطنّية محظوظة ألنها تحوي مجموعًة متنّوعًة من املتطّوعني من خلفّيات مختلفة، 

املتطّوعون عن  أعلن  السياق،  األكرث حاًجة ودعمهم. ويف هذا  لتحسني حياة األشخاص  وهم متّحدون 

مجموعة من التحفيزات التي دفعتهم إىل بدء العمل التطّوعي أو مواصلته يف أثناء الوباء.

بالقلق بسبب مسائل عّدة، مثل  التطّوعي شعروا  للعمل  الذين كرّسوا وقتهم  أولئك  أن  الواضح  ومن 

الترّّشد والوحدة والفقر وانعدام األمن الغذايئ الذي نتج عن كوفيد-19 أو تفاقم بسببه. فلمس هذه 

املسائل وفهمها دفعا مبتطّوعني كثريين إىل العمل والترّصف. عالوة عىل ذلك، زادت جائحة كوفيد-19 من 

حالة االستعجال املتعّلقة مبسائل عّدة، ما دفع األشخاص إىل الترّصف برسعة. فكان املتطّوعون متعاطفني 

مع أولئك الذين يحتاجون إىل الدعم وتّدخلوا لتقديم املساعدة بأّي طريقة ممكنة. وآلت هذه األعامل 

إىل فهم املتطّوعني للتأثري الذي ميكن أن ُتحدثه األعامل اللطيفة، ما أّدى إىل تقديم أعامل وإجراءات 

إضافّية.

„
تأثرًا. عندما أوصل  األكرث  إىل األشخاص  يف مكافحة جائحة كورونا، أحرّّض سالاًل غذائّية وأسّلمها 

هذه الساّلت إىل األشخاص، عادًة ما يكون املشهد كئيًبا، ويتّضمن منازَل متداعية وقدمية ونفايات 

منترّشة حولها وطرًقا قذرة وإنارة سّيئة. ولكن، ما يطغي عىل املشهد هو ابتسامات الناس ودموع 

أّنهم  كم  تلمس  أن  ميكنك  إليها.  الحاجة  بأمّس  هم  التي  الطعام  سالل  يرون  عندما  السعادة 

ممتنون لك«.
جاسوالن، الهالل األحمر الكازاخستاين

غري  ملساعدة  االمتياز  هذا  استخدام  وأرادوا  متمّيز  وضع  يف  أنفسهم  هم  أّنهم  املتطوعنّي  بعض  أدرك 

امليسورين.

„
العمل  نأكله. يف  أننا غالًبا ما ال ندرك كم نحن محظوظون ألننا منلك منزاًل الئًقا وطعاًما  أعتقد 

التطّوعي، ال أسعى إىل الحصول عىل الشكر أو الثناء. فأنا متطّوع غري أناين ألنني أحب حًقا أن 

أساعد البرّشّية كّلام استطعت... سأتحّدث وأواصل العمل يف هذه األوقات العصيبة مع األشخاص 

أي وقت  أكرث من  اآلن  إلينا  أن يصبحوا متطّوعني ألّن بحاجة  الجميع عىل  األكرث ترّضًرا وأشجع 

مىض«.
باكو، الصليب األحمر اإلسباين

تحفيز املتطّوعني.44

الرسم 6-3. تفاصيل الخريطة

الرسم 6-3. التكبري للرتكيز عىل العمل التطّوعي والتحفيز والرضا. وتجدر اإلشارة إىل أّن أرقام التكرار عىل العوامل 

السببّية عادًة ما تختلف بني وجهات النظر املختلفة للخريطة عينها، كام هو ظاهر يف األشكال أعاله، ألنها تشمل عّدد 
املرات التي ُذكر العامل ضمن العرض املحّدد.
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أفراًدا  منحت  ألفعالهم  اإليجايب  التأثري  فمالحظة  واالنتامء.  بالفخر  الشعور  التطّوعي  العمل  ويسّبب 

تكريس وقتهم ملسائل مامثلة. يف  األشخاص  ليواصل  قوًيا  دافًعا  بالرضا. وشّكل ذلك  عّدة شعورًا كبريًا 

أثناء التطّوع مع الجمعّيات الوطنّية، استمتع األشخاص بالتعاون والعمل مع أشخاص آخرين يتمتعون 

مبجموعة مشرتكة من القيم والشعور باالنتامء للمجتمع. وأوضح أحد األفراد وهو مثال عىل ذلك قائاًل:

„
أطفايل  فبعد  األحمر.  الصليب  من  من هو جزء  وكّل  زماليئ  ننجزه،  الذي  بالعمل  جًدا  فخور  أنا 

املنّظمة. فأن تكون قادرًا عىل تخصيص  وزوجتي، أفضل ما حدث يل يف حيايت هو االنتامء لهذه 

بعض الوقت ملساعدة اآلخرين أمر مجٍز جًدا. نتيجة لذلك، تصبح مفعاًم باملشاعر والقيم اإليجابّية 

التي رمبا مل تختربها من قبل. فمساعدة الناس ال تقّدر بثمن – عندما تعطي أحدهم الدواء، ميكنك 

أن ترى مدى امتنانه لك«.
فيليبي، الصليب األحمر اإلسباين

وشعر املتطّوعون أن الخربات السابقة ومنّظمة أقرانهم ومؤّسسة الصليب األحمر والهالل األحمر مّكنتهم 

من العمل بثقة وفعالّية عىل الرغم من التحدّيات التي ينطوي عليها التطّوع يف أثناء الوباء. فكان االنتامء 

إىل منّظمة مستعدة وقادرة عىل تقديم املساعدة يف مثل هذه األوقات الصعبة مصدر فخر للكثريين.

„
ابتكر  عملنا،  طريقة  وغرّيت  التحديات  من  الكثري  لنا  سبّبت  كوفيد-19  أزمة  أن  من  الرغم  عىل 

يشء،  السابقة، وقبل كل  إبداعّية ومبتكرة... فاستعدادنا وخرباتنا  الكروايت حلواًل  الصليب األحمر 

عزمنا ساعدونا يف التغّلب عىل هذه العقبات، كام هو الحال دامئًا. والفرح الذي نشعر به بفضل 

مساعدة  تضفي  التطّوعي،  العمل  يتطّلبها  التي  الجهود  عن  النظر  وبغض  مكافأتنا.  هو  التطّوع 

املجتمع يف أصعب األوقات املعنى واملغزى عىل حياتنا، بينام تعّزز تقدمنا الجامعي كمجتمع«.

نيكا، الصليب األحمر الكروايت

أعمال المتطّوعين  

وتفّقد  الربامج  وإنشاء  الطعام  توزيع  مثل  الناس،  رفاه  لتحسني  مختلفة  بأنشطة  املتطّوعون  اضطلع 

األشخاص املستضعفني. وتستند أعامل عّدة إىل االحتياجات الناشئة عن الوباء. إذ أضحى أشخاص كثريون 

بحاجة إىل دعم إضايف، مثل أولئك الذين يعيشون وحدهم أو يكافحون للحصول عىل ما يكفي من الغذاء. 

وكانت الجمعّيات الوطنّية حارضة لتقديم الدعم بواسطة الخدمات القامئة وسد الفجوات التي تنشأ عند 

ظهور احتياجات جديدة، مثل استدعاء أولئك الذين يعيشون يف عزلة اجتامعّية للتأّكد من أنهم يشعرون 

باألمان والدعم قدر اإلمكان. ومن خالل حمالت وسائل التواصل االجتامعي وتوزيع املنشورات واألقنعة 

املعلومات  وإطالعهم عىل  الناس  للحفاظ عىل سالمة  بجد  املتطّوعون  عمل  اليدين،  لغسل  والعروض 

الالزمة. كام كان توزيع األدوية واألغذية مهّمة للمتطّوعني، إذ يفتقر األشخاص املستضعفون إىل مثل 

هذه املواد. وكان رفع مستوى الوعي حول كيفّية الحفاظ عىل األمان نشاًطا مهاًم آخر أنجزه املتطّوعون. 

ووصف أحد املشاركني من وجهة نظره دوره كمتطّوع يف الصليب األحمر قائاًل:

„
نحن مستعدون لالستجابة وتقديم الدور الداعم. فنحن جاهزون. وننرّش املعلومات ملساعدة الناس 

عىل فهم كيف ميكنهم حامية أنفسهم. فاإلغالق الشامل أثار الذعر يف األشخاص يف جميع أنحاء 

البالد، وفقد أصحاب الرّشكات الصغرية األمل يف أنهم سيكونون قادرين عىل إنعاش أعاملهم من 

جديد. واملرّشدون ال يتوافر لديهم ما يأكلونه ويطلبون املساعدة من متطّوعي الصليب األحمر. 

كمتطّوعني، نعمل عىل حشد املوارد حتى نتمّكن من رشاء الطعام ألولئك الذين هم يف حاجة ماسة 

إىل اإلمدادات يف خالل فرتة اإلغالق الشامل«.
ثابو، جمعّية الصليب األحمر يف ليسوتو

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
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وتجدر اإلشارة إىل أن املتطّوعني ساعدوا بشكل كبري أشخاًصا كثريين يف خالل األوقات الصعبة. وبفضل 

امتنان من تلقوا املساعدة، زاد الدافع عند املتطّوعني. فمن خالل تزويد الناس بالطعام ومنتجات النظافة 

واألقنعة واألدوية، حرصوا عىل ضامن وصول هذه املواد الحيوّية إىل املحتاجني. ولكن، كان الدعم اللفظي 

الذي قدموه هو األهم. فمن خالل توفري معلومات موثوقة طوال الوباء واالستامع إىل مخاوف الناس، 

ساهم املتطّوعون يف خفض الشعور بالوحدة والقلق.

„
مكاملايت الهاتفّية هي آخر رابط برّشي. يبدو األمر تافًها، لكنه رضورة حيوّية. يف أرسع وقت ممكن، 

أضع صندوًقا صغريًا من الحلوى التي تحّبها أو مقالة أو كلامت متقاطعة يف صندوق بريدها، لكن 

ال ميكنني زيارتها ألسباب واضحة تتعّلق بالسالمة«.

روزا، الصليب األحمر اإليطايل

تأثير أعمال الجمعيات الوطنّية على قدرات المتطّوعين

قّدم املتطّوعون أمثلة عّدة توضح كيف تضاعفت مهاراتهم وقدرتهم عىل املساعدة يف التغّلب عىل الوباء، 

بدعم من الجمعّيات الوطنّية يف الغالب. وذلك سمح بتكثيف جهودهم. كام قدموا أمثلة عىل قدراتهم 

موضحني كيف أّنها مّكنتهم من تحسني أعامل املنظمة، كام هو موضح بالسهم املؤدي إىل عمل الجمعّية 

الوطنّية يف الرسم أدناه.

„
استدعانا فرعنا يف البداية ]نحن املتطّوعني[ وخضعنا للتدريب عىل كيفّية انتشار الفريوس وكيفّية 

أنواع  جميع  عرب  الرسائل  نرّش  وكيفّية  اآلخرين  تدريب  وكيفّية  به  اإلصابة  وتجنب  منه  الوقاية 

الوسائط من املنزل. والحًقا ُطلب منا تدريب اآلخرين، مبا يف ذلك يف األسواق واملناطق األخرى التي 

يرتادها الناس بكرثة.
ماريا، الصليب األحمر البوليفي
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الرسم 6-4. تفاصيل الخريطة

الرسم 6-4. جزء آخر من الخريطة الرئيسّية، يرّكز عىل عمل املتطّوعني.
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الرسم 6-5. تفاصيل الخريطة

الرسم 6-5. جزء آخر من الخريطة الرئيسّية، يرّكز عىل أعامل الجمعّية الوطنّية، كالتدريب مثاًل، وتأثريها عىل قدرات 

املتطّوعني – والعكس.

عمل الجمعّية الوطنّية
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رسائل أساسّية

يفرّس هذا الفصل نهًجا بدياًل لجمع البيانات واملشاركة والتحليل، وهو نهج يجمع القصص بداًل من األرقام ويوضح »رسم الخرائط السببّية«، وهي طريقة جديدة نسبًيا للجمع بني أنواع القصص. عىل الرغم من 

التحذيرات )مل يتّم متثيل عّينة املتطوعنّي، فالبيانات ُتظهر وجهات نظر املتطّوعني الخاّصة وهي ليست موضوعّية أبًدا، واملصّنفات املقدّمة ليست سوى الطريقة الوحيدة لتلخيص البيانات(. وتجدر اإلشارة إىل أّن 

النتائج تعطي منظورًا مثريًا لالهتامم ومعقواًل عن الوباء من وجهة املتطّوعني.

	W ُحّفز المتطوعّون بفضل تحسين رفاه األشخاص من خالل أفعالهم. ومع ذلك، تطرّقوا

أّواًل إلى التطّوع نفسه، والطرق الملموسة التي مّكنتمه من تقديم المساعدة.

	W أحدث الوعي بأّن تحديّات الوباء تؤثّر بتفاوت على اآلخرين حافزًا ليستمر المتطّوعون

في تقديم المساعدة وتنفيذ األعمال. فكتبوا، مفّسرين بشكل عام، كيف كان العمل 

التطّوعي ُمرضيًا بالنسبة إليهم، وذكروا كذلك كيف أّدت التحديّات المختلفة التي 

فرضها الوباء إلى تنميتهم الذاتّية وتمكينهم من تقدير قيمة العمل التطّوعي ودور 

وأهمّية الجمعّية الوطنّية وشجاعة األشخاص في خالل الشدائد.

	W في بداية الوباء، خصوًصا، كان يشعر متطّوعون كثيرون بالخوف كونهم لم يعرفوا كيفّية

انتشار الفيروس وشّدته. وعبّر متطّوعون كثيرون عن شعورهم بالقلق من اإلصابة 

بالفيروس بأنفسهم أو تعريض مجتمعهم وأحبائهم له. على الرغم من هذه المخاوف، 

اعتقد المتطّوعون أن اتّخاذ اإلجراءات هو األمر الصحيح الذي يجب تنفيذه وعملوا 

جاهدين لمساعدة وطمأنة األشخاص المستضعفين، حتى عندما شعروا بالقلق. بالنسبة 

إلى الكثيرين، أّدت مواجهة هذه التحديّات بشجاعة، بدعم من أقرانهم، إلى تجارب 

إيجابّية وتغلبهم على القلق. وهذا الخوف بسبب عدم اليقين هو أحد المجاالت التي قد 

ترّكز فيها الجمعّيات الوطنّية دعمها للمتطّوعين في بداية أزمات مماثلة.

	W أحدث العمل التطّوعي إحساًسا بالفخر واالنتماء، واستمتع المتطّوعون بالعمل مع

اآلخرين وتشاركوا القيم والشعور باالنتماء إلى المجتمع.
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ما هو الدور الذي لعبته الجمعيات الوطنية في توسيع نطاق عمليات 
التلقيح؟ قضية الهالل األحمر الجزائري47

ٌيعترب الهالل األحمر الجزائري عنرًصا رئيًسا يف الحملة الوطنّية للتلقيح يف الجزائر. فمعظم الجزائريني 

كانوا مرتّددين من أخذ اللقاح ضد كوفيد-19 عندما أطلقت وزارة الصّحة حملة التلقيح ألّول مرّة. 

اإلنرتنت  )عرب  الوطني  الصعيد  عىل  عامة  توعية  حمالت  الجزائري  األحمر  الهالل  نّظمت  لذلك، 

ويف املواقع( للتصدي للمعلومات الخاطئة والشائعات حول اللقاح وتدابري الوقاية من كوفيد-19. 

كام قادت الجمعّية الوطنّية مسًحا للتصّور لتحديد املعتقدات الخاطئة األكرث شيوًعا التي يتبناها 

الجمهور لتطوير رسائل رئيسّية فّعالة تهدف إىل خفض مخاوف الجمهور بشأن لقاح كوفيد-19. 

باإلضافة إىل ذلك، خّصص الهالل األحمر الجزائري 67 مركزًا ملساعدة وزارة الصّحة يف إعطاء جرعات 

من  أكرث  الجزائري  األحمر  للهالل  تابعون  وممرضات  أطباء  لّقح  لذلك،  ونتيجة  لقاح كوفيد-19. 

لتحقيق  جديدة  تلقيح  مراكز  ُأنشئت  ومؤخرًا  النائية.  واملناطق  املدن  من  كّل  يف  شخص  مليوين 

الهدف الوطني الذي حّددته السلطات بتلقيح 20 مليون شخص بحلول نهاية العام 2021. وتوىّل 

الهالل األحمر الجزائري مراقبة أولئك الذين تّلقوا الجرعة الثانية من اللقاح عىل أساس منتظم ملدة 

40 يوًما لجمع البيانات حول اآلثار الجانبّية املحتملة بعد التلقيح واّتخاذ اإلجراءات الالزمة حسب 

الحاجة. مع تفيش األوميكرون وهو متغرّي جديد لـ كوفيد-19، كّثف الهالل األحمر الجزائري دعمه 

لحملة التلقيح الوطنّية، ويف الوقت نفسه، كّثف حمالت التوعية العامة لتشجيع أكرث املواطنني تردًدا 

يف الحصول عىل اللقاح والتصدي للمعلومات املضّللة.

https://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/event- شهرًا،  ل24  تحديث  كوفيد-19:  تفيش  املصدر:   47
.featured-documents/file/MDR00005OU25_24_month_report.pdf

أسئلة أساسّية

	Wكيف وّسعت الجمعّيات الوطنّية عملها لدعم عملّية التلقيح؟

	Wكيف يتّمم عمل الجمعّيات الوطنّية عمل حكوماتها؟

	W كيف استخدم االتّحاد الدولي لجمعّيات الصليب األحمر والهالل

األحمر النمذجة اإلحصائّية للتوّصل إلى تخمين أكثر دّقة لعدد 

األشخاص الذين تلّقوا اللقاح؟

https://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/event-featured-documents/file/MDR00005OU25_24_month_report.pdf
https://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/event-featured-documents/file/MDR00005OU25_24_month_report.pdf
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كيف يعزّز ويوّسع عمل الجمعّيات الوطنّية لدعم عملّية التلقيح؟

https://www.ifrc.org/sites/default/files/2021–09/COVID-19%20MDR00005_Immunization_Annex%20%2811%29.pdf  48
معلومات من أداة تقييم استعداد الجمعّية الوطنّية للتصدي لفريوس كوفيد-19  49

الصليب  الدويل لجمعّيات  االّتحاد  الذي أطلقه  الطوارئ بقيمة 550 مليون فرنك سويرسي  يشمل نداء 

األحمر والهالل األحمر 100 مليون فرنك سويرسي للوصول إىل 500 مليون شخص عرب خطة التحصني،48 

التي تتكّون من خمس ركائز وهي: 1( املنارصة، و2( الثقة، و3( الصّحة، و4( الوصول و5( الحفاظ. فاالّتحاد 

الدويل لجمعّيات الصليب األحمر والهالل األحمر والجمعّيات الوطنّية يؤدي دورًا رئيًسا يف دعم الناس لتلقي 

اللقاح وإرشاك املجتمعات وإعالمها عن اللقاحات وتوطيد الثقة يف اللقاحات وضامن حصول الناس عليها.

وبحلول نهاية الربع األّول من العام 2022، كانت 172 جمعّية وطنّية من أصل 192 جمعّية – أّي ٪90 

بيانات  التلقيح ضد كوفيد – 19، وُتظهر قاعدة  العامل – تدعم أو تستعّد لدعم حمالت  عىل مستوى 

تعّقب مؤرشات كوفيد-19 أّن 105 جمعّية وطنّية التي تدعم حمالت49 التلقيح ضد كوفيد-19 سجلت 

إنجازات إيجابّية عىل مؤرش واحد عىل األقّل لعملها لدعم نرّش لقاح كوفيد-19 يف بلدها.

إىل  الوصول  نطاق  وتوسيع  القطرّية  للربامج  اإلداري  والدعم  للقاحات  املبارش  اإلعطاء  الدعم  ويشمل 

األرقام   1-7 الرسم  ويوضح  وغريها.  الرتويجّية  واألنشطة  اإلعالمّية  والحمالت  تحديًدا،  النائّية  املناطق 

اإلجاملّية لإلنجازات املتعّلقة باملؤرشات الثالثة األكرث أهمّية.

الرسم 7-1. إنجازات على 3 مؤشرات للقاحات

الرسم 7-	. أداء مؤرشات التلقيح يف أثناء الجائحة: أحدث األرقام الرتاكمّية واملجاميع العاملّية. تحّدد الخطوط الزرقاء الداكنة الوسيط لكّل مؤرش. مجموعة البيانات: تعّقب مؤرّش كوفيد-19.
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 عدد األفراد الذين ساعدتهم 
الجمعّية الوطنّية عىل تلقي اللقاح 

ضد كوفيد-19

عدد األشخاص الذين تواصلت معهم 
الجمعية الوطنية عرب اإلبالغ غن 
املخاطر وااللتزام املجتمعي يف ما 

يتعّلق مبواجهة الرتدد يف أخذ اللقاح.

عدد األشخاص العاملني واملتطّوعني 
الذين تدّربوا عىل التحضري للبدء 
بعملّيات التلقيح ضّد كوفيد-19.

رش 
ملؤ

ا

االستنتاجات الرئيسية

W	 أفادت الجمعّيات الوطنّية أنه قّدم الدعم إىل
أكرث من 100 مليون شخص ليتلقوا التلقيح. 

ويتّم دراسة هذا الرقم مرّة أخرى أدناه إلضافة 
تقدير للعدد املحتمل لألشخاص الذين تلقوا 

الدعم، ولكن مل يبّلغ عنهم.

W	 تّم الوصول إىل أكرث من 80 مليون شخص
من خالل التواصل بشأن املخاطر واملشاركة 
املجتمعّية بسبب الرتّدد يف تلقي اللقاحات.

W	 خضع أكرث من 320 ألف موظف ومتطوع
لتدريبات عىل لقاحات كوفيد-19. أرقام: أحدث القيم لكل جمعّية وطنّية. مقياس لوغاريتمي

https://www.ifrc.org/sites/default/files/2021-09/COVID-19%20MDR00005_Immunization_Annex%20%2811%29.pdf
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االستنتاجات الرئيسية

W	.2021 بدأت معظم الحكومات يف اعتامد تدابري سياسة التلقيح يف الربع األول من العام

W	.استجابت الحكومات يف مختلف املناطق بطريقة متشابهة إىل حّد كبري

W	.بدأ تنفيذ برامج التلقيح برسعة كبرية

W	 كان تقّدم الحكومات يف تنفيذ سياسة التلقيح مامثاًل عرب املناطق لكن أفريقيا كانت متأخرة بشكل كبري عن املناطق األخرى يف ما يتعّلق بالنسبة املئوّية
لألشخاص الذين حصلوا عىل جرعة واحدة عىل األقل من اللقاح.
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الرسم 7-2. تطورات التلقيحات بشكل مستقل عن الجمعيات الوطنية

 الرسم 7-2. سياسة الحكومة بشأن اللقاحات )أعىل( وعدد األشخاص الذين تّلقوا جرعة واحدة عىل األقل من اللقاح )أسفل(. ُتظهر الخطوط منحنيات مصقولة تالئم القيم النموذجّية للبلدان الفردّية50. 

مجموعة البيانات: سياسة أكسفورد ومجموعة البيانات: الوفيات املفرطة )متغرّيات إضافّية(. 

املنحنى السفيل ملنطقة الرّشق األوسط وشامل إفريقيا انخفض بشكل طفيف يف العام 2022. ولكن يعود سبب ذلك إىل أن البيانات الخاصة ببعض البلدان مل تكن متاحة بشكل ثابت.  50

بدالً من عرض اإلجامليات، يوضح الرسامن أدناه التطوّرات 

بشكل  التطّورات  يوضح   2-7 فالرسم  الوقت.  مرور  مع 

 3-7 الرسم  يوضح  بينام  الوطنّية،  الجمعّيات  عن  مستقل 

التقّدم الذي أحرزته الجمعّيات الوطنّية خالل النصف الثاين 

من الجائحة عىل فهارس اإلنجاز ذات الصلة.

الحكومات أضافت تدابري سياسة التلقيح يف 2021

الرّشق األوسط وشامل أفريقياأوروبا وآسيا الوسطىآسيا واملحيط الهادئاألمريكيتانأفريقيا

السكان الذين تلقوا اللقاح يف 2021 
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املصدر: قاعدة بيانات أوكسفورد حتى نهاية 2021
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الرسم 7-3. التقدم الذي أحرزته الجمعيات الوطنية فيما يتعلق بالتلقيح خالل النصف الثاني من الجائحة

م الجمعّية الوطنّية يف مؤرشات التلقيح مع مرور الوقت. مجموعة البيانات: تعّقب مؤرش كوفيد-19 الرسم 7-2. تقدُّ
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عدد األفراد الذين 

ساعدتهم الجمعّية 

الوطنّية عىل تلقي 

 اللقاح ضد 

كوفيد-9	

عدد املوّظفني 

واملتطّوعني املدربني 

عىل إعطاء اللقاح 

ضد كوفيد-9	

عدد األشخاص الذين 

تواصلت معهم 

الجمعية الوطنية عرب 

اإلبالغ غن املخاطر 

وااللتزام املجتمعي 

يف ما يتعّلق مبواجهة 

الرتدد يف أخذ اللقاح.

االستنتاجات الرئيسية

W	 إذا قارنا هذا الرقم بالرقم السابق، نالحظ أّن الجمعّيات الوطنّية يف كّل منطقة استجابت عىل األقل
بالرسعة التي استجابت بها الحكومات يف إعداد املوظفني واملتطّوعني.

W	.بدأ التقّدم يف املؤرشين اآلخرين بالتدفق يف الربع التايل

W	.تظهر بعض االختالفات الهامة واملنهجّية بني املناطق، مع األمريكتني وآسيا واملحيط الهادئ يف املقّدمة

W	.تظهر اختالفات كبرية جًدا بني املناطق يف مؤرشات إنجاز الجمعّيات الوطنّية هذه

الرّشق األوسط وشامل أفريقياأوروبا وآسيا الوسطىآسيا واملحيط الهادئاألمريكيتانأفريقيا
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ما هو الدور الذي لعبته الجمعيات الوطنية في تكملة جهود 
الحكومات؟ حالة جمعية الهالل األحمر البنغالديشي51

من غريها عىل  قدرة  أقّل  الحكومات  بعض  كانت  لكن،  للغاية.  السكان صعًبا  تلقيح جميع  ُيعّد 
تحقيق ذلك بينام كانت الجمعّيات الوطنّية يف كثري من األحيان قادرة عىل تكثيف الجهود لّسد 

بعض الفجوات ذات الصلة.

سّلمت جمعّية الهالل األحمر البنغالدييش أربع شاحنات مربّدة لنقل اللقاحات إىل حكومة بنغالديش 
للتنمّية  األمريكّية  والوكالة  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  لجمعّيات  الدويل  االّتحاد  من  بدعم 
الدولّية يف 15 ترّشين الثاين / نوفمرب من العام 2021. وتسّلم وزير الصّحة ورعاية األرسة البنغايل، 
زاهد مالك، الشاحنات الصغرية. وسُتسخدم لتعزيز األنشطة الجارية واملتعّلقة بجهود التلقيح ضد 

كوفيد-19 يف جميع أنحاء البالد.

كام حرّض الحفل رئيس جمعّية الهالل األحمر البنغالدييش رئيس مجلس اإلدارة السّيد عبد الوهاب 
ومدير  الدين  صالح  فريوز  العام  األمني  إىل  باإلضافة  الرحمن،  نور  اإلدارة  مجلس  رئيس  ونائب 
الصليب  لجمعّيات  الدويل  لالّتحاد  القطري  الوفد  ورئيس  زافور شيكدر،  إمام  للكوارث  االستجابة 
األحمر والهالل األحمر سانجيف كومار كافيل، ومديرة بعثة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف 

بنغالديش، كاثرين ستيفنز.

وينّفذ كّل من جمعّية الهالل األحمر البنغالدييش واالّتحاد الدويل لجمعّيات الصليب األحمر والهالل 
األحمر، باالشرتاك مع الوكالة األمريكّية للتنمية الدولّية، مرّشوًعا باسم التجهيز واالستعداد والتنظيم 
والتلقيح والدعوة والدعم من أجل الّصحة بهدف دعم الحكومة البنغالّية يف االستجابة لكوفيد-19 
ويف عملّيات التلقيح لتعزيز الوقاية والحد من انتقال العدوى يف املجتمع. يف إطار هذا املرّشوع، 
سيهب كّل من جمعّية الهالل األحمر البنغالدييش واالّتحاد الدويل 14 شاحنًة مربّدًة أخرى السلطات 

الصحّية الحكومّية.

بنغالديش 	202 بدأت التطعيامت يف كوكس بازار يف مخيامت النازحني، وسط تصاعد قيايس لحاالت كوفيد-19 يف بنغالديش 

واتساع فجوة اللقاحات العاملية. أعطت حملة التطعيم األولوية لألشخاص الذين يبلغون من العمر 55 عاًما وأكرث تغطي 
48000 من سكان املخيم. © إبراهيم موليك / االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

 https://bdrcs.org/bdrcs-handed-over-refrigerated-van  51

كيف يكّمل عمل الجمعّيات الوطنّية عمل حكوماتها؟

يف بلدان عّدة، تقود الحكومات برامج التلقيح العاّمة. لكن، تتوىّل الجمعّيات الوطنّية دورًا تكميلًيا مهاًم 

للتأّكد من الوصول إىل األشخاص املستضعفني، باإلضافة إىل املترّّضرين من النزاعات والعنف والكوارث 

واألشخاص املحتجزين والسكان األصليني والسكان الذين يعيشون يف األحياء الفقرية الحرّضّية واملناطق 

الريفّية النائّية واملهاجرين واملرّّشدين.

https://bdrcs.org/bdrcs-handed-over-refrigerated-van
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 كيف تصّدى االتّحاد الدولي لجمعّيات الصليب األحمر والهالل األحمر للتقصير في اإلبالغ عن التلقيح؟
النمذجة التنبؤيّة للتلقيح 

ُتستخدم املؤرشات الخاصة بعدد األشخاص الذين بلغوهم يف إطار األنشطة املوضحة أعاله لتقديم صورة 

عن إنجازات الربنامج مقابل الركائز. كام هو الحال دامئًا، من املهم التوّصل إىل أرقام دقيقة قدر اإلمكان. 

ومع ذلك، كالعادة، ال تتوافر البيانات الخاصة بكّل جمعّية وطنّية مشاركة، ما يعني أن إجاميل األرقام 

أقّل من الواقع.

لذلك، قررّت أمانة االّتحاد الدويل لجمعّيات الصليب األحمر والهالل األحمر الحصول عىل تقدير عاملي 

أفضل ملؤرش واحد محّدد ومهّم للغاية وهو: عدد األفراد الذين دعمتهم الجمعّية الوطنّية لتلقي اللقاح 

ضد كوفيد-19 )يف هذا القسم، سنشري إىل هذا املؤرش ب »األشخاص املدعومون«(. وتجدر اإلشارة إىل أّن 

طريقة احتساب هذا التقدير ُلّخصت ورُشحت مبزيد من التفصيل يف ملحق الفصل 7.

األشخاص  عدد  إجاميل  أن  يف  منه  األساسية  الفكرة  وتكمن  ريايض.  منوذج  ُطّور  التقدير،  هذا  لوضع 

امللقحني ُيحتسب عىل أنه إجاميل رقمني، إجاميل أ وإجاميل ب، عىل النحو التايل:

تفاصيل الطريقة متاحة من fdrs@ifrc.org، وترد نظرة عامة يف الرسم 4-7.

)إجاميل ب(

 إجمالي تقديرات عدد األشخاص المدعومين من الجمعّيات الوطنّية ولكن لم يبلّغ عنهم. 

غير أنه من المعروف أن الجمعّية الوطنّية تقّدم برنامج دعم للقاح كوفيد-19، مضاًفا كما هو 

موضح في الجدول 7-4. احُتسبت هذه التقديرات من خالل جمع الجمعّيات الوطنّية في مجموعات 

متشابهة وحساب تقديرات أرقام »األشخاص المدعومين« غير المتوافرة بناًء على البيانات 

المتوافرة ضمن كّل مجموعة.

)إجاميل أ(

 العدد اإلجمالي لألشخاص المدعومين الذين أبلغت عنهم الجمعّيات الوطنية 

إذ يُعرف هذا الرقم.
+

نتائج التقدير

باستخدام بيانات من تقرير الـ 20 شهرًا )استناًدا إىل النموذج الذي ُوضع لتقرير الـ 16 شهرًا(، بلغ الرقم 

العاملي لـ»ألشخاص املدعومني« لشهر أيلول / سبتمرب 2021، 207 مليون، ومنه 79.3 مليون )إجاميل أ( 

أبلغت عنه فعلًيا الجمعّيات الوطنّية وقّدر 127.7 )إجاميل ب( مبا أن الجمعّيات الوطنّية التي مل تبلغ 

عنه.

هذا النموذج، مثل النامذج كافة، تصاحبه التحذيرات )راجع ملحق الفصل 7(. إذ إنه ميكن أن تختلف 

األرقام الحقيقية عن األرقام املقّدرة بشكل كبري. ولكن، نظرًا ألن هذا املؤرش بالذات بالغ األهمية وألن 

تقّدمها  التي  للمساهمة  أفضل  إعطاء صورة  مفيًدا يف  التقدير  ُيعترب  متوافرة،  البيانات غري  من  الكثري 

الجمعّيات الوطنّية يف حملة التلقيح العاملّية.

mailto:fdrs@ifrc.org
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الرسم 7-4. خطوات لوضع التقدير العالمي لعدد األفراد الذين دعمتهم الجمعّية الوطنّية لتلقي اللقاح ضد كوفيد-19

... احتسب B، أي العدد التقديري 
لألشخاص املدعومني: = إجاميل 

عدد األشخاص الذين تلقوا اللقاح 
)بيانات رسمّية( * متوسط الوصول 
النسبي للبلدان ضمن املجموعة 

نفسها )من الخطوة 3(

أضف كّل A وكّل B للحصول عىل 
العدد اإلجاميل املقدر لألشخاص 
املدعومني يف جميع أنحاء العامل

... احتسب متوسط الوصول 
النسبي ضمن كّل مجموعة 

)باستخدام البيانات من الجمعّيات 
الوطنية التي تتوافر فيها هذه 

املعلومات(

... A = عدد األشخاص املدعومني 
لكّل جمعّية وطنّية

... تشكيل مجموعات من 
الجمعّيات الوطنّية ذات التدابري 
الرئيسة املتشابهة لتحتوي كّل 
مجموعة عىل بعض الجمعّيات 
الوطنّية التي تبلغ عن األشخاص 

املدعومني وتلك التي ال تبلغ 
عنهم.

... احتسب أيًضا مدى الوصول 
النسبي: عدد األشخاص املدعومني 

مقسوًما عىل إجاميل عدد 
األشخاص الذين تلقوا اللقاح

لجميع الجمعّيات الوطنّية 
التي تقّدم برنامج دعم 

للتلقيح ضد فريوس كورونا 
كوفيد-9	...

12345

لكّل جمعّية وطنّية ُيعرف 
فيها عدد األشخاص الذين 

تلقوا املساعدة...

لكّل مجموعة من الجمعّيات 
الوطنّية...

لكّل جمعّية عامة ال ُيعرف 
فيها عدد األشخاص الذين 

تلقوا املساعدة...

احتساب العدد العاملي 
لألشخاص الذين تلقوا 

املساعدة
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رسائل أساسّية

	W كان أكثر من نصف الجمعّيات الوطنّية نشًطا

بالفعل في ما يتعلّق بلقاحات كوفيد-19 في الربع 

األّول من العام 2022.

	W يُعّد تلقيح جميع السكان أمرًا صعبًا للغاية. وكانت

بعض الحكومات أقل قدرة من غيرها على تنفيذ 

ذلك. ولكن، كانت الجمعّيات الوطنّية في كثير 

من األحيان قادرة على تكثيف الجهود لّسد بعض 

الفجوات.

	W يُعد عدد األفراد الذين تدعمهم الجمعّيات الوطنّية

لتلقي اللقاح ضد كوفيد-19 مؤشرًا مهًما. ومع 

ذلك، كالعادة، ال تتوافر هذه البيانات لكّل جمعّية 

وطنّية مشاركة، ما يعني أن إجمالي األرقام أقّل من 

الواقع. واستخدمت أمانة االتحاد الدولي لجمعّيات 

الصليب األحمر والهالل األحمر نموذًجا رياضيًا 

لتقدير العدد الشامل ل»ألشخاص المدعومين« 

لشهر أيلول / سبتمبر 2021 فبلغ 207 مليون، ومنه 

79.3 مليون )إجمالي أ( أبلغت عنه فعليًا الجمعّيات 

الوطنّية وقّدر 127.7 )إجمالي ب( بما أن الجمعّيات 

الوطنّية التي لم تبلغ عنه.

	W هذا النموذج، مثل النماذج كافة، تصاحبه

التحذيرات )راجع ملحق الفصل 7(. إذ إنه يمكن أن 

تختلف األرقام الحقيقّية عن األرقام المقّدرة بشكل 

كبير. وما من نموذج مثالي، وال تتوافر طرق أخرى 

معقولة لوضع تقدير مماثل كان سيتضمن أرقاًما 

مختلفة نوًعا ما. ومع ذلك، يمكن أن يساعد التقدير 

في إعطاء صورة أفضل للمساهمات التي قدمتها 

الجمعّيات الوطنّية على الصعيد العالمي.
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 ما اكتسبناه 
وماذا بعد

8
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ما هي الدروس التي تعلمناها؟

للبيانات، باالقرتان مع املصادر الخارجّية، ميّكن  التقرير مرّة أخرى كيف أن الجمع املنتظم  أظهر هذا 

وإنجازات  تحدّيات  الضوء عىل  تسليط  من  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  لجمعّيات  الدويل  االّتحاد 

جمعّياتنا الوطنّية والسكان يف جميع أنحاء العامل حتى هذه اللحظة. ما سيكون عليه مستقبل الجائحة؟ 

بالنسبة إىل بعضهم، يبدو أّن األمر انتهى إىل غري عودة. يف حني يواجه آخرون موجات جديدة من العدوى 

أو أنهم ما زالوا يعانون بعض العواقب: كفقدان أفراد األرسة أو فقدان سبل العيش أو اآلثار غري املبارشة 

عىل الصّحة مثل األطفال الذين مل يتلقوا التحصني األساس.

التقرير، سنسلط الضوء عىل أربعة جوانب ستؤدي دورًا رئيًسا يف استعدادنا ملا هو غري  يف ختام هذا 

متوقع لألشهر والسنوات القادمة.

االبتكار

يوّفر لنا االبتكار الرقمي فرًصا هائلة لتعزيز عملنا. فنصبح أكرث فاعلّية وتعزيز أشكااًل جديدة من العمل 

اإلنساين تظهر من خالل التطّور الرسيع للتقنّيات الرقمّية. عىل الرغم من أّنه يجب أن نضع يف اعتبارنا 

الرقمي والتحّول محوريني يف  التكنولوجية، سيظل االبتكار  التطورات  الكامنة يف هذه  الناشئة  املخاطر 

االستجابة لكوفيد-19

تحسين اإلنصاف

البلدان وسكانها  مختلف  لـكوفيد-19 عىل  املتساوي  غري  التأثري  التقرير  من هذا  عّدة  أظهرت فصول 

واملجتمعات املختلفة يف داخلها باإلضافة إىل عدم املساواة يف الحصول عىل اللقاحات وغريها من الدعم 

اإلنساين. وهذه املسائل يجب أن تظل يف محور الرتكيز يف األشهر والسنوات القادمة.

كازاخستان 	202: يساعد الهالل األحمر الكازاخستاين يف مكافحة املعلومات املضّللة.

© الهالل األحمر الكازاخستاين
أفغانستان 2022 تعمل جمعّية الهالل األحمر األفغاين عىل تحسني الوصول إىل اللقاحات يف املناطق النائية يف جميع أنحاء 

البالد. املصدر: االّتحاد الدويل لجمعّيات الصليب األحمر والهالل األحمر / مري عبد الله
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بناء القدرة على التكّيف محليًّا

عملت جمعّياتنا الوطنّية مع الحكومات عىل التكّيف املشرتك لالستجابات للتحدّيات الفريدة لكّل بلد. 

وهذا يتطلب نهًجا مشرتًكا يشمل دعم الصّحة العامة والرصف الصحي واملأوى واألمن االقتصادي من 

بني أمور أخرى. فبناء القدرة عىل التكيف املحيل يعني االستثامر املستدام يف املجتمعات وتأسيس رعاية 

صحّية شاملة عىل مستوى املجتمع و»إعادة البناء بشكل أفضل«. ويعطي التقرير القادم عن الكوارث 

يف العامل للعام 2022 الدليل القاطع عىل أّن الثقة رضورّية يف االستجابة للكوارث، مبا يف ذلك االستجابة 
لجائحة مثل جائحة كوفيد-19. 

االستفادة من القيمة المضافة الفريدة للصليب األحمر والهالل األحمر

التي  العامل  يف  الوحيدة  املنّظمة  األحمر هي  والهالل  األحمر  الصليب  لجمعّيات  الدويل  االّتحاد  شبكة 

تربط املوارد العاملّية والوطنية بالفاعلني املحليني واملتطّوعني الشعبيني يف 192 دولة. مرارًا وتكرارًا يف هذا 

التقرير، الحظنا كيف متكنت الجمعّيات الوطنّية من استكامل استجابات الحكومات الوطنّية واملحلّية مع 

االستفادة يف الوقت عينه من مزايا االرتباط بشبكة عاملّية من الجمعّيات الوطنّية وموارد أمانة االّتحاد 

الدويل.

إندونيسيا 	202 تدير جمعّية الصليب األحمر اإلندونييس حمالت مشاركة مجتمعّية من خالل وحدات غسل اليدين 

والتثقيف حول املامرسات الصحّية ملنع انتشار كوفيد – 19.
© الصليب األحمر اإلندونييس

البريو 	202 – دعم الحملة الوطنّية للتلقيح ضد كوفيد-19 التي أطلقتها وزارة الصحة يف البريو ملجتمعات السكان األصليني. 

وينّفذ الصليب األحمر البريويف باالشرتاك مع االّتحاد الدويل لجمعّيات الصليب األحمر والهالل األحمر واللجنة الدولّية 
للصليب األحمر مرّشوع `` تيسري الحوار املجتمعي والدعم اللوجستي لـلتلقيح ضد كوفيد-19 للمجتمعات التي يصعب 

 الوصول إليها« 
© رويرتز / اللجنة الدولّية للصليب األحمر / سيباستيان كاستانييد
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الخالصة
يسلط التقرير القادم عن الكوارث يف العامل للعام 2022 الضوء عىل الدور املركزي للبيانات ذات الصلة 

والدقيقة والصحيحة يف االستعداد لألوبئة واالستجابة لها. وميكن اعتبار اإلصدار الحايل من نعتد بالجميع 

جزًءا من هذا الجهد. وتبلغ تجربة الجائحة عن تغيريات مهّمة يف جميع أنحاء العامل يف مجاالت عّدة، من 

األطر والسياسات الصحية العاملية إىل تجنيد الجمعّيات الوطنّية للمتطّوعني وتدريبهم. وُتعد البيانات 

ذات الصلة والدقيقة والصحيحة مفتاح لتحقيق ذلك.

وُتظهر البيانات أّن الجمعّيات الوطنّية اختربت الجائحة بشكل مختلف وأّن رد فعل الحكومات تجاهه 

كان مختلًفا. فاختلفت مستويات وصول األشخاص إىل االختبارات والعالجات واللقاحات يف جميع أنحاء 

العامل بني البلدان ويف داخلها. وزاد ذلك من تعقيد التحدي الذي تواجهه الجمعّيات الوطنّية كام أثّر عىل 

كيفية تكيفها.

أنشطة  تنفيذ  وكان عىل معظمها  األنشطة.  من  جًدا  واسعة  الوطنّية مبجموعة  الجمعّيات  واستجابت 

جديدة أو تنفيذ أنشطة مألوفة عىل نطاق غري مسبوق. فوضعت كّل جمعّية وطنّية استجابة فريدة 

بالطريقة  إذ مل تستجب جمعّيتان وطنّيتان  الفريد؛  الخاصة ووضعها  قوتها  نقاط  بناًء عىل  بها  خاصة 

عينها. وتجدر اإلشارة إىل أن كّل جمعّية وطنّية حققت مستوى عاليًّا من اإلنجازات يف بعض املؤرشات 

عىل األقل. وهذه الجهود املتنّوعة مثرية لإلعجاب خصوًصا عند جمعها مًعا. عىل سبيل املثال، تلّقى ما 

يقارب 886 مليون شخص الدعم من خالل إبالغ عن املخاطر واملشاركة املجتمعّية.

ويف حاالت كثرية، كانت الجمعّيات الوطنّية مندمجة إىل حّد كبري يف استجابة حكوماتها وكانت يف الغالب 

قادرة عىل تقديم خدمات إضافّية ومكملة لتلك التي تقدمها الحكومات بالفعل، وال سيام يف ما يتعّلق 

بالتحصني.

وتؤّكد مصادر البيانات املختلفة التنّوع الهائل يف دعم األقران، أّي الطرق املختلفة التي تدعم من خاللها 

الجمعّيات الوطنّية بعضها يف أثناء الجائحة.

السابقة ساعدتها عىل  الوطنّية وخربتها  الجمعّيات  استعداد  أّن  وتتوافر كذلك أدلة رسدّية كثرية تفيد 

االستجابة لـكوفيد-19.

وعىل األرجح تتعّلق الرسالة األكرث أهمّية باإلنصاف: أّي حقيقة أن تجارب وأوضاع األشخاص واملجتمعات 

مختلفة جًدا )وغري متكافئة( يف داخل البلدان وفيام بينها. يف حني أن بعض الناس يف بعض البلدان يرون 

اآلن أّنه ُقيض عىل الجائحة متاًما وأنها باتت من املايض. ولكن، هذا ال ينطبق عىل أّي كان وبالتأكيد ليس 

عىل الجميع.

ال أحد يف مأمن منها حتى يصبح الجميع يف أمان.

مل تنتِه الجائحة ومل تنتِه االستجابة لها.
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أفغانستان 	202 أحد األطباء املسؤولني يف 

مستشفى مخصص لكوفيد-19 تابع لجمعية الهالل 
األحمر األفغاين يأخذ عينات دم من املرىض. يعمل 

املرفق املجهز بالكامل عىل تعزيز قدرة االستشفاء يف 
املدينة التي يبلغ عدد سكانها 6 ماليني نسمة، والتي 

 ترّضرت بشدة من الفريوس. 
© مري عبد الله / جمعية الهالل األحمر األفغاين

نعتّد بالجميع: اإلصدار الخاص بفريوس كورونا )كوفيد-9	( يناير 2023    |    الخالصة
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نعتّد بالجميع: اإلصدار الخاص بفريوس كورونا )كوفيد-19( يناير 2023    |    املالحق

البيانات

مستودع البيانات

بلغة  النصّية  الربامج  بواسطة  التقرير  الواردة يف هذا  والحسابات  والجداول  الرسومات  ُوضعت جميع 

الطلب وهي  النصّية عند  األولّية والربامج  البيانات  األولّية. وميكننا مشاركة  البيانات  الكمبيوتر R من 

تستند إىل البيانات التي تم جمعها حتى مارس 2022. تستند البيانات الواردة يف املقدمة يف الصفحات 9-8 

ويف الخالصة ص 116 عىل أحدث األرقام من تحديث الـ30 شهًرا.  اتصلوا بـ fdrs@ifrc.org للحصول 

عىل مزيد من التفاصيل.

إخالء المسؤولّية والقيود

تستند التحليالت الواردة يف هذا التقرير إىل مجموعات بيانات مختلفة. فكّل مجموعة بيانات لها قيودها 

الخاصة وتنطبق كذلك عىل التحليالت. وُيحال القراء إىل التوثيق الخاص مبجموعات البيانات املختلفة.

التحليالت نفسها قيوًدا إضافية. عىل سبيل املثال، عند مطابقة  باإلضافة إىل ذلك، ميكن أن تستحدث 

مجموعات البيانات حسب البلد، قد ترد البلدان واألقاليم أحياًنا يف مجموعة بيانات واحدة ولكن ال ترد 

يف مجموعة أخرى. عالوة عىل ذلك، عىل الرغم من أننا أخضعنا نصوص التحليل ملراجعة األقران، ال ميكننا 

التأكد من أننا نجحنا يف تفادي جميع األخطاء يف الربمجة.

القيود العامة التي يمكن أن تنطبق على قواعد البيانات كافة

ُتطّبق القيود عىل قواعد البيانات كافة، عىل الرغم من الجهود املبذولة يف داخل كل قاعدة للتقليل منها. 
عىل سبيل املثال:

البيانات غري املتوافرة: البيانات غري متوافرة لبعض متغرّيات املؤرشات.

وضع معايري قياسّية: تختلف مجموعات البيانات العاملّية بني البلدان يف ما يتعلق بتعريف املتغريات. 

عند مقارنة البلدان أو السنوات، نالحظ بعض القيود عىل إمكانية مقارنة البيانات بسبب االختالفات يف 

منهجيات جمع البيانات وأحجام العّينات والتعريفات وتواتر التبليغ.

mailto:fdrs@ifrc.org
https://www.ifrc.org/media/51233
https://www.ifrc.org/media/51233
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ملحق الفصل 1

مجموعة البيانات: سياسة أوكسفورد

االسم المختصر 
)يظهر في التعليقات 

إلى من التفاصيلاالسم الكاملالتوضيحّية(

نظام تعقب االستجابة الحكومية سياسة أوكسفورد

لتفيش وباء كوفيد-19 من جامعة 

أكسفورد

)OxCGRT(

هيل وآخرون. )2021(، »قاعدة بيانات لوحة متابعة عاملية لسياسات الوباء )نظام تعقب االستجابة الحكومية لتفيش وباء كوفيد-19 من جامعة 
Nature Human Behaviour،  https://doi.org/10.1038/s41562-021-01079-8 أكسفورد(«، مجلة

https://github.com/OxCGRT/covid-policy-tracker/blob/master/data/timeseries/OxCGRT_timeseries_all.xlsx :البيانات

01 كانون الثاين / 

يناير 2020

31 آذار / مارس 

2022

يجمع نظام تعّقب االستجابة الحكومية لتفيش فريوس كورونا )كوفيد-OxCGRT( )19( الذي طّورته 

اتخذتها  التي  املشرتكة  السياسات  باستجابات  الخاصة  املعلومات  منهجي  بشكل  أكسفورد  جامعة 

الحكومات للتصدي للوباء عرب 20 مؤرًشا:

W	 مثانية مؤرشات لسياسة االحتواء واإلغالق )مثل إغالق املدارس وأماكن العمل وإلغاء األحداث العامة

والقيود املفروضة عىل حجم التجّمعات ومتطّلبات لزوم املنازل(؛

W	أربعة مؤرشات للسياسة االقتصادّية )مثل دعم مداخيل املواطنني وتقديم الدعم الدويل(؛

W	 ،مثانية مؤرشات لسياسة النظام الصحي )مثل سياسة اختبار فريوس كورونا )كوفيد-19( التشخييص

العامة، ومؤخرًا  الوجه والحملة اإلعالمية  الصحية وأقنعة  الرعاية  الطوارئ يف  واالستثامر يف حاالت 

سياسة التلقيح(.

وُتجمع البيانات من هذه املؤرشات يف مجموعة من أربعة فهارس مشرتكة، عددها يرتاوح ما بني 1 و100 

لتعكس مستوى العمل الحكومي بشأن املوضوعات املعنّية:

W	 مؤرش االستجابة الحكومية الشامل )الذي يّسجل كيف تباينت استجابة الحكومات يف جميع املؤرشات

يف قاعدة البيانات، لتصبح أقوى أو أضعف يف خالل فرتة تفيش املرض(؛

W	 مثل سياسة تدابري  واإلغالق مع  الشامل«  »اإلغالق  قيود  بني  يجمع  )الذي  والصحة  االحتواء  مؤرش 

يف  واالستثامر  الصحّية  الرعاية  يف  األجل  القصري  واالستثامر  املخالطني،  وتّتبع  التشخييص  االختبار 

اللقاحات(؛

W	مؤرش الدعم االقتصادي )الذي يّسجل مقاييس مثل دعم املداخيل لتخفيف عبء الديون(؛

W	 سلوك تقّيد  التي  الشامل«  »اإلغالق  سياسات  رصامة  مدى  يّسجل  )الذي  األصيل  الرصامة  مؤرش 

األشخاص بشكل أساس(.

https://doi.org/10.1038/s41562-021-01079-8
https://github.com/OxCGRT/covid-policy-tracker/blob/master/data/timeseries/OxCGRT_timeseries_all.xlsx
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
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مجموعة البيانات: تعّقب مؤشر كوفيد-19

االسم المختصر 
)يظهر في التعليقات 

إلى من التفاصيلاالسم الكاملالتوضيحّية(

01 كانون الثاين / يناير يوّفرها فريق موقع بنك البيانات ونظام اإلبالغ عىل مستوى االتحادبيانات مؤرش تعّقب كوفيد-19تّعقب – مؤرش كوفيد-19

2020

31 آذار / مارس 

2022

االسم المختصر 
)يظهر في التعليقات 

إلى من التفاصيلاالسم الكاملالتوضيحّية(

01 كانون الثاين / يناير يوّفرها فريق موقع بنك البيانات ونظام اإلبالغ عىل مستوى االتحادبيانات مؤرش تعّقب كوفيد-19غري متوافر

2020

31 آذار / مارس 

2022

كيف وضعنا درجات اإلنجاز من البيانات األّولّية لتعّقب مؤرش كوفيد-19

ما فعلناه هو التايل:

W	 ُيسّجل كّل مؤرش أصيل بطريقة مختلفة. عىل سبيل املثال، قد يحسب عدد األشخاص الذين تلقوا

املساعدة أو ببساطة ما إذا تبّنت جمعّية وطنّية ما سياسة معينة أو ال.

املؤرشات الثنائّية املحّولة إىل أرقام )1/0(. «

مؤرشات مقسمة تحسب األشخاص حسب إجاميل عدد السكان لتكون عادلة يف ما بتعلق بالدول  «

األصغر.

لكّل مؤرّش ولكّل جمعّية وطنّية، احتسبنا درجة لكّل ربع )3 أشهر(. «

الربع، استخدمنا أعىل درجات  	 أكرث من درجة واحدة يف ذلك  الوطنّية  الجمعّية  إذا جمعت 

#TODO، رمبا هي النتيجة األخرية؟

إذا مل تبلغ الجمعّية الوطنّية يف هذا الربع ولكن كانت قد أبلغت يف ربع سابق، نعتمد نتيجة  	

الربع السابق.

W	 لكّل مؤرش، صنفنا كل الدرجات لجميع األرباع ولجميع الجمعّيات الوطنّية ووضعنا تصنيًفا قياسًيا

جديًدا، وحّددنا 100 ألعىل درجة وصفر ألدىن درجة.

بهذه الطريقة نعمل عىل تربيع الدائرة للسامح بدمج مجموعات من املؤرشات من أنواع مختلفة يف 

درجة واحدة لكّل ركيزة أو أولّوية.
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فالدرجة 0 عىل مؤرش معنّي يف ربع معنّي تعني أّن الجمعّية الوطنّية أبلغت عن أدىن درجة. أما النتيجة 

100 فتعني أن الجمعّية الوطنّية حّققت أعىل درجة عىل اإلطالق عىل االستجابة بأكملها )بالنسبة إىل 

السكان، إذا كان ذلك مناسًبا( وهي أعىل من أّي جمعّية وطّنية أخرى عىل هذا املؤرش. وتعني النتيجة 

غري املتوافرة أّن الجمعّية الوطنّية مل تبلغ عن هذا املؤرش عىل اإلطالق.

	. مثال: األشخاص الذين تلقوا املساعدة بالدعم النقدي، واحد من 44 مؤرشات، األرقام األولّية52

األرقام املحتسبة: إذا مل ُتبلغ الجمعّية الوطنية عن مؤرش يف ربع واحد، ولكنها أبلغت عن الربع السابق، ُيعتمد الربع السابق. وأي قيمة غري متوافرة ال ُتحتسب عىل أنها 0 ولكن ال ُتضاف إىل مجموعة البيانات.  52

وتتمّتع هذه الدرجات باملزايا التالية:

W	ميكن بسهولة حساب متوسطها، عىل سبيل املثال، للجمع بني مؤرشات عّدة يف ركيزة واحدة؛

W	ميكن جمعها بسهولة، عىل سبيل املثال، لجمع مؤرشات عّدة ضمن ركيزة واحدة؛

W	 ميكن استخدامها لعرض التغيري مع مرور الزمن )ألن الرتتيب يعتمد عىل الدرجات يف األوقات كافة

وليس الدرجات ربع السنوية(.

2. احتساب درجات السكان املصححة عىل املؤرش عينه )وفًقا ل% السكان**( لوحة متابعة 1

الرسم 9-1. كيفّية وضع درجات متسّوط األداء لكّل أولّويّة ولكّل جمعّية وطنّية
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ب )معدلة(*
الرت

ت األداء لكل أولوية
معدال

مؤرش لألولّية االجتامعية واالقتصادية

األولوية )مع  فصل التلقيح(

عدد األشخاص الذي 
تلقوا املساعدة  مع 
مأوى آمن ومناسب 
يف ظروف كوفيد 19-

عدد األشخاص 
الذي تأثروا بكوفيد 

9- والذين تلقوا 
املساعدة باألغذية 

واملساعدات العينية 
األخرى

عدد الفروع التي 
تتضمن تحليالت 
للحاجات املحددة 

للمجموعات املهمشة 
يف تقييمها

عدد األشخاص 
الذي تأثروا بكوفيد 

9- والذين تلقوا 
املساعدة يف تطوير 
املعهارات واألنشطة 

االقتصادية

عدد تعليقات 
املجتمع املجموعة 

عدد األشخاص الذين 
تلقوا املساعدة 
بربامج تواجه 

االستبعاد

عددتقاريرعن 
تعليقات املجتمع 

املنتجة

عدد األشخاص الذين 
تلقوا املساعدة 

بربامج تواجه العنف

عدد األشخاص الذين 
تلقوا املساعدة 

بربامج االحتياجات 
املتعلقة بالتعليم

اجتامعي اقصادي الصحة التلقيحات عدد األشخاص 
الذي تأثروا بكوفيد 

9- والذين تلقوا 
املساعدة بالنقد 
املرّشوط وغري 

املرّشوط املساعدة 
بالقسائم

عدد موظفي 
الجمعية الوطنية 
واملتطوعني الذي 

خضعو للتدريب عىل 
االتزامات املجتمعية 

واملساءلة

الصحة  ما عدا 
التلقيحات

تعزيز الجمعية الوطنية

4. وضع درجة معدل األداء لكّل جمعّية وطنّية، ولكل أولوّية3. جمع الدرجات كافة للنقاط كافة املتعلقة مبؤرش »النقد« يف لوحة متابعة 2 )املخطط األزرق(
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توضح الرسوم البيانّية كيفّية تكوين درجات األداء. 

لوحة متابعة 1

تتناول هذه اللوحة أحد املؤرشات كمثال: األشخاص تلقوا املساعدة النقدية، وهو واحد من 44 مؤرًشا، 

يسلط الضوء عىل جمعيتني وطنيتني، باكستان وإسبانيا، وتظهران باللونني األزرق واألخرّض. ولكّل جمعّية 

وطنّية نقطة ملّونة تقابل درجتها األولّية عىل هذا املؤرش لكّل تاريخ. وُتعرض التواريخ )أّي فرتات األرباع 

أو فرتات الثالثة أشهر( عىل طول الجزء السفيل. وتتوافر سبعة أرباع من شهر نيسان / أبريل 2020 إىل 

كانون األول / ديسمرب 2021.

وهذه الدرجات األّولّية هي أرقام محسوبة يف الواقع: إذا مل تبلغ الجمعّية الوطنّية عن مؤرش يف ربع 

واحد، غري أنها أبلغت يف الربع السابق، ستُعتمد القيمة العائدة للربع السابق. يف غياب بيانات صالحة 

لجمعّية وطنّية ملؤرش بأكمله، ال ُيفرتض أن القيم غري املتوافرة تساوي صفرًا؛ بل ال تضّمن يف مجموعة 

البيانات. ويف بعض األحيان، تقّدم الجمعّية الوطنّية تقارير أكرث من مرة يف الربع، فُتستخدم أحدث قيمة.

لوحة متابعة 2

الدرجات  السكان، وتقّسم  األرقام كنسب مئوية من  لكنها تعرض  اللوحة 1،  اللوحة هي نفسها  هذه 

األولّية عىل عدد السكان * 100. لذا، درجة باكستان )رغم عدد السكان املرتفع( أقل نسبًيا. وال تقّسم 

املؤرشات الثنائّية )نعم / ال( ومؤرش واحد الذي ميثل بالفعل نسبة مئوية عىل السكان بهذه الطريقة.

لوحة متابعة 3

جمع كل الرتب لجميع الفرتات الزمنية ملؤرش »النقد« يف لوحة متابعة 3 )املخطط األزرق( ووضعها يف 

عمود واحد جنًبا إىل جنب مع جميع املؤرشات األخرى يف األولوّية االجتامعية واالقتصادية. ثم، ُتصّنف 

لكّل مؤرش جميع الدرجات يف لوحة املتابعة 2 لطول فرتة الجائحة، أي مصّنفة حسب الحجم. من الناحية 

)ولوحة   2 متابعة  لوحة  بيانات يف  نقطة   1344  = وطنّية  192 جمعّية   * أرباع  سبعة  تتوافر  املثالّية، 

متابعة 1(. ولكن من الناحية العملّية، الكثري منها غري متوافر. ثم تصّنف كّل هذه الدرجات لهذا املؤرش. 

ولتكون هذه الرتب أكرث قابلية للمقارنة وبديهية، تحّول لتكون أعىل درجة دامئًا 100 والدرجة األدىن هي 

0. حتى عندما يكون تبليغ الجمعّيات الوطنّية أقّل، متتد الرتب )يعاد قياسها( عىل مدى الفرتة من 0 إىل 

100. وغالباً ما يتم تشارك هذه الرتب. عىل سبيل املثال، يحصل الكثري من الجمعّيات الوطنية التي يكون 

مجموع درجات البيانات األولّية فيها صفرًا عىل درجة تصنيف تساوي الصفر.

احتلت إسبانيا وباكستان مرتبة عالية يف هذا املؤرش يف للعام 2021؛ إذ كانت جمعّيات وطنّية عّدة يف 

مراتب أدىن.

لوحة متابعة 4

جمع الرتب لكّل فرتة زمنية لكّل مؤرش ضمن األولوّية االجتامعّية واالقتصادّية يف لوحة متابعة 4 )املخطط 

رمادي( واستخدام متوسط كّل جمعّية وطنّية لتشكيل متوّسط درجات األداء. ويتم تشكيل متوسطات 

األولوّيات األخرى )مع فصل التلقيح( بالطريقة عينها.

وضع إجاميل نقاط األداء وإجاميل الدرجات، وإعادة قياسها حتى يكون صفر هو األدىن واألعىل هو 100 

)وال يتم إعادة قياس متوّسط النقاط(.

يتمثل أحد األساليب املثرية لالهتامم بشكل خاص يف إضافة قيم مؤرش اإلنجاز لكّل مؤرش ضمن ركيزة 

أو أولوّية ثم إعادة قياسه للحصول عىل قيمة بني صفر و100. وميكننا بالطريقة عينها وضع لكّل مؤرش 

وركيزة وأولوّية إجاميل مؤرشات اإلنجاز يف خالل طول فرتة الجائحة. وتجدر اإلشارة إىل أنه عىل الرغم 

من أنه يف املامرسة العملّية الفرق يف النتائج ليس شاسًعا سواء استخدمت املجاميع أو املتوسطات، وقع 

االختيار عىل استخدام املجاميع. ويعود سبب ذلك إىل أّن املجاميع تتحّقق من صّحة املؤرشات واملتغريات 

األخرى يف هذا التقرير بشكل أفضل من املتوّسطات.
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GO مجموعة بيانات: التقارير الميدانّية على منصة

املطابقة والنسخ اإلنجليزّية واإلسبانّية والفرنسّية الرسمّية ألسامء الجمعّيات الوطنّية، مع أو من دون كلمة »جمعّية«.  53

االسم المختصر 
)يظهر في التعليقات 

إلى من التفاصيلاالسم الكاملالتوضيحّية(

 التقارير امليدانّية 

GO عىل منّصة

التقارير امليدانّية )قاعدة بيانات منصة 

GO التابعة لالّتحاد الدويل لجمعّيات 

الصليب األحمر والهالل األحمر(

https://go.ifrc.org/reports/all

يعتمد هذا التحليل عىل »كشط الويب« لقاعدة بيانات التقارير امليدانية التي قّدمها فريق 510 للصليب األحمر الهولندي. كام 

متت معالجتها لتحديد أسامء الجمعّيات الوطنّية املرسلة واملستقبلة يف البيانات الرسدية إلنشاء قامئة من التعاون الفني وغريه من 

أشكال التعاون بني الجمعّيات الوطنّية وتحديد الجمعّيات الوطنّية التي ترسل الدعم وتتلقاه.

01 كانون الثاين / يناير 

2020

31 آذار / مارس 

2022

تحتوي قاعدة بيانات GO لالّتحاد الدويل لجمعّيات الصليب األحمر والهالل األحمر عىل ما يناهز 3000 

م هذه التقارير تحديثات عن حالة األنشطة يف  تقريٍر ميدايٍن من العام 2020 حتى العام 2021. وتقدِّ

حاالت الطوارئ الجارية، مثل العواصف االستوائية والجفاف وأنواع أخرى من حاالت الطوارئ. وتقّدم 

التقارير  بعض  أّن  إىل  اإلشارة  وتجدر  الدويل.  الرّشيك  أو  املنّفذة  الوطنّية  الجمعّية  إما  التقارير  هذه 

تتّضمن أنشطة متعّلقة بـ كوفيد-19، وبعضها اآلخر يحتوي عىل أنشطة منفصلة فحسب. عىل الرغم من 

أّن التقارير ال تشمل جميع األنشطة التي تنفّذها الجمعّيات الوطنّية، تقّدم املشاريع التي تتضمنها أمثلة 

عديدة عىل امتداد الجمعّيات الوطنّية املحيل والدويل.

وخضع مجاالن )»إجراء الجمعّية الوطنّية« و »إجراء الجمعّية الوطنّية الرّشيكة«( ضمن هذه التقارير 

عىل  وُيعتربان  األخرى.  الوطنّية  الجمعّيات  مع  دويل  تعاون  عىل  ينطويان  كانا  إذا  ما  ملعرفة  للتحليل 

أنهام »تعاون دويل« إذ وردت53 جمعّية وطنّية أخرى غري الجمعّية الوطنّية املبلغة يف الجمعّية الوطنّية 

الرّشيكة أو مجال عمل الجمعّية الوطنّية، وإال يتم اعتبارهام عىل أنهام »محليتان«. ويتم تصنيف أي 

نوع من املساعدة عىل أنه »تعاون«، مبا يف ذلك مجرد تحويل األموال.

https://go.ifrc.org/reports/all
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مجموعة بيانات: بنك البيانات ونظام اإلبالغ على مستوى االتحاد – شراكات – من 2017 حتى 2019

االسم المختصر 
)يظهر في التعليقات 

إلى من التفاصيلاالسم الكاملالتوضيحّية(

بنك البيانات ونظام اإلبالغ 

عىل مستوى االتحاد – 

رشاكات – من 2017 حتى 

2019

01 كانون الثاين / يناير قامئة التعاون بني الجمعّيات الوطنّية املستخرجة من بنك البيانات ونظام اإلبالغ عىل مستوى االتحاد من 2017 حتى 2019

2017

31 كانون األول / 

ديسمرب 2019

مجموعة بيانات: كوفيد – مالي2019

االسم المختصر 
)يظهر في التعليقات 

إلى من التفاصيلاالسم الكاملالتوضيحّية(

معلومات حول الدعم املايل بني الجمعّيات الوطنّية. وتوّفر هذه البيانات )الرتاكمّية( يف معظم الحاالت بواسطة كّل من الجمعّيات كوفيد – مايل

الوطنّية املرسلة واملستقبلة. وللحصول عىل إجاميل املجاميع املرسلة داخل كل رشاكة )من جمعّية وطنّية مرسلة إىل أخرى 

مستقبلة(، إذا أبلغت الجمعّية الوطنّية املرسلة، نعتمد القيمة األخرية التي أبلغت عنها. وبخالف ذلك، فإننا نعتمد القيمة األخرية 

التي أبلغت عنها الجمعّية الوطنّية املستقبلة، وتحّول إىل فرنك سويرسي عند الرّضورة.

01 نيسان / أبريل 

2020

31 كانون األول / 

ديسمرب 2021
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لتصبح بيانات بنك البيانات ونظام اإلبالغ عىل مستوى االّتحاد حتى العام 2019 قابلة للمقارنة مبؤرش 

إنجاز فريوس كورونا )كوفيد-19(، نخلق فهارس إنجاز لبنك البيانات ونظام اإلبالغ عىل مستوى االّتحاد 

بالطريقة عينها متاًما كام فعلنا لبيانات تعّقب مؤرّش كوفيد-19 )راجع الفصل 2(: نأخذ البيانات األصلّية 

ونقّسمها عىل السكان عند االقتضاء ونصّنف الجمعّيات الوطنّية ونحّول هذه الرتب إىل أرقام من 0 إىل 

100حتى متّثل الدرجة 100 أعىل إنجاز ألّي مؤرش كان. وينتج عن ذلك، ستة فهارس لبنك البيانات ونظام 

التحويالت  بربمجة  املساعدة  تلقوا  الذين  األشخاص  عدد  مثل  ذات صلة،  االّتحاد  مستوى  اإلبالغ عىل 

النقدّية. وميكننا كذلك إنشاء متغرّي سابع، وهو إجاميل جميع فهارس بنك البيانات ونظام اإلبالغ عىل 

مستوى االّتحاد ذات الصلة، كام هو موضح عىل املحور األفقي لـلرسم البياين 1-4 

مجموعة بيانات: بنك البيانات ونظام اإلبالغ على مستوى االتّحاد – اإلنجازات – 2019

االسم المختصر 
)يظهر في التعليقات 

فترة زمنّية ثابتةالتفاصيلاالسم الكاملالتوضيحّية(

بنك البيانات ونظام اإلبالغ 

عىل مستوى االّتحاد – 

اإلنجازات – 2019

إنجازات بنك البيانات ونظام اإلبالغ عىل 

مستوى االّتحاد للعام 2019

2019إنجازات يف قاعدة بيانات بنك البيانات ونظام اإلبالغ عىل مستوى االّتحاد للجمعّيات الوطنّية يف العام 2019

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
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االسم المختصر 
)يظهر في التعليقات 

إلى من التفاصيلاالسم الكاملالتوضيحّية(

االستعداد لالستجابة الفّعالة غري متوافر

19–2016

xlsx.171121 بيانات تقييم االستعداد لالستجابة الفّعالة الرئيسّية – مستوى املكون

توّفر مجموعة البيانات هذه تفاصيَل عن كّل جمعّية وطنّية أكملت كّل مرحلة من مراحل عملّية االستعداد لالستجابة الفّعالة.

01 كانون الثاين / يناير 

2016

31 كانون األّول/ 

ديسمرب 2019

https://goadmin.ifrc.org/api/v2/appealالنداءات 2016–19غري متوافر

صندوق الطوارئ لالستجابة للكوارث ونداءات الطوارئ من العام 2016 حتى العام 2019 لكّل جمعية وطنّية. قمنا باسترياد قاعدة البيانات 

وحصلنا عىل نتيجة، بإضافة 1 لكّل صندوق الطوارئ لالستجابة للكوارث و 2 لكّل نداء للطوارئ. وشكلنا درجة مامثلة فقط لـ صندوق 

الطوارئ لالستجابة للكوارث ونداءات الطوارئ التي ُصّنفت عىل أنها لألوبئة.

1 كانون الثاين / يناير 

2016

31 كانون األّول/ 

ديسمرب 2019

االسم المختصر 
)يظهر في التعليقات 

فترة زمنّية ثابتةالتفاصيلاالسم الكاملالتوضيحّية(

مؤرش األمن الصحي العاملي 

GHS – املخاطر

GHS اسُتخدمت بيانات العام 2019(مؤرش مخاطر األمن الصحي العاملي(  https://www.ghsindex.org/report-model/

مؤرّش األمن الصحي العاملي GHS)https://www.ghsindex.org( هو تعاون بني مبادرة التهديد النووي ومركز جونز هوبكنز 

لألمن الصحي وEconomist Impact. وهو يقيس قدرات 195 دولة عىل االستعداد لألوبئة والجوائح.

2019

https://goadmin.ifrc.org/api/v2/appeal
https://www.ghsindex.org/report-model/
https://www.ghsindex.org


130

نعتّد بالجميع: اإلصدار الخاص بفريوس كورونا )كوفيد-19( يناير 2023    |    املالحق

مجموعة بيانات: مؤشر إدارة المخاطر

االسم المختصر 
)يظهر في التعليقات 

فترة زمنّية ثابتةالتفاصيلاالسم الكاملالتوضيحّية(

مؤرش إدارة املخاطر هو تعاون بني املجموعة املرجعّية للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت واملعنية باملخاطر واإلنذار املبكر مؤرّش إدارة املخاطرمؤرّش إدارة املخاطر

واالستعداد من جّهة واملفوضّية األوروبّية من جّهة أخرى.

/https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index

تواريخ مختلفة من العام 2019 والعام 2020
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الرسم 9-2. االرتباطات بين األداء العام لجميع مؤشرات األداء الرئيسّية لبنك البيانات ونظام اإلبالغ على مستوى االتّحاد لما بين العامين

0.18 0.17 0.21 0.24 0.26 -0.16

0.2 0.21 0.24 0.21 0.340.15 0.17

0.18 0.15 0.19 0.26 0.21

0.25 0.15 0.35 0.29 0.2 0.15 0.16 0.44 -0.190.16

0.21 0.29 0.15

0.2 0.18 0.15 0.17 0.16

0.26 0.39 0.3 0.150.18 0.19

0.18 0.19 0.27 0.17 0.2 0.27 -0.25

0.31 0.27 0.29 0.15 0.26 0.180.18 0.24

0.29 0.16 0.3 0.35 0.27 0.310.22

0.23 0.15 0.16 0.22 0.22 0.15

0.27 0.28 0.34 0.27 0.2 0.270.19

0.16 0.18 0.19 0.18

0.15 0.17

0.2 0.16 0.17 0.21

0.22 0.17 0.17 0.25 0.210.15 0.16

0.28 0.22 0.18 0.18 0.27 0.16 0.250.16 0.28

0.15

-0.22

0.15 0.25

0.14 0.18 -0.24

دعم املتطوعني

دعم أنشطة التحصني )الحّد من الرّتدد يف أخذ اللقاح(

دعم أنشطة الّتحصني أنشطة الّتحصني الروتينّي والّتحصني التكمييّل

دعم أنشطة التحصني )األشخاص الذين يصعب الوصول إليهم(

دعم أنشطة الّتحصني إدراج لقاح فريوس كورونا )كوفيد-19(

دعم أنشطة التحصني

الّرعاية االجتامعّية والتامسك والّدعم للمجموعات الضعيفة

املأوى واملستوطنات الحرّضية

اإلبالغ عن املخاطر واملشاركة املجتمعّية وتعزيز الّصحة والّنظافة الصحّية

استدامة الجمعّية الوطنّية

تأّهب الجمعّية الوطنّية

الّصحة الّنفسية والّدعم النفيّس االجتامعّي

إدارة الجثث

الحفاظ عىل إمكانية االستفادة من الخدمات الصحّية األساسّية )املرافق الصحية(

الحفاظ عىل إمكانية االستفادة من الخدمات الصحّية األساسّية )الصحة املجتمعية(

سبل العيش واألمن االقتصادي لألرس

العزل وإدارات الحاالت الرسيرّية إلصابات فريوس كورونا )كوفيد-19(

الوقاية من اإلصابة ومكافحة الوباء وخدمات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية )املرافق الصّحية(

الوقاية من اإلصابة ومكافحة الوباء وخدمات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية )املجتمعات(

إجراءات مكافحة الوباء

املشاركة واملساءلة املجتمعّية، مبا يف ذلك آليات التأثري الّتفاعيل للمجتمع

 )CBS( املراقبة املجتمعية

الخدمات اإلسعافّية لحاالت فريوس كورونا )كوفيد- 19(
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نتائج قاعدة البيانات ونظام اإلفادة يف االّتحاد الدويل 2019
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الرسم 9-2. االرتباطات بني األداء العام لجميع مؤرشات األداء الرئيسّية لبنك البيانات ونظام اإلبالغ عىل مستوى االّتحاد ملا بني العامني 2017 و2019 وجميع ركائز تعّقب فريوس كورونا )كوفيد-19( يف أثناء الجائحة. االرتباطات يف املرّبعات 

الرمادّية ليست ذات داللة إحصائّية وبالتايل ال ُتعرض.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiYjRkY2I3ZWQtNzBjNS00ODI3LTlhYTktZDM3YzZiNGM0MWM1IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSectionfa0be9512521e929ae4a&data=05%7C01%7Crania.alerksoussi%40ifrc.org%7Ce30b6ed0a5784ff54b6008da582a41ee%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C637919235771654835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1b2vOL%2F2JPbsdOrriVJHt8t%2FoD9ltiqrD6DuTqPITtw%3D&reserved=0
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مجموعة بيانات: الوفّيات المفرطة

https://www.economist.com/graphic-detail/coronavirus-excess-deaths-estimates  54

االسم المختصر 
)يظهر في التعليقات 

إلى من التفاصيلاالسم الكاملالتوضيحّية(

31 كانون الثاين/ يناير https://github.com/TheEconomist/covid19--the-economist-global-excess-deaths-modelمنوذج مجلة ذي إيكونوميستالوفّيات املفرطة

2020

31 آذار/ مارس 2022

املفرطة  »الوفيات  بـ  الخاص  الرقم  وُيستخدم  إيكونوميست54.  ذي  مجلة  أنشأته  منوذج  من  بيانات 

النموذج  وتقديرات  متاحة،  كانت  وأينام  متى  للحكومات،  الرسمية  املفرطة  الوفيات  أرقام  )املقدرة(« 

يف جميع الحاالت األخرى. ويستخدم النموذج التقديرات الرسمّية للوفيات املفرطة متى كانت متاحة 

ويقارنها بقاعدة بيانات من 121 مؤرًشا ذات صلة )السكان واستخدام الهاتف املحمول ومتوّسط األعامر، 

ومعدل السفر الدويل، إلخ(. ثم ُيستخدم النموذج عينه للتنبؤ بالوفيات املفرطة عندما ال تتوافر مؤرشات 

الوفّيات املفرطة الرسمية.

وتتضّمن مجموعة البيانات هذه بيانات عن الوفيات املبلغ عنها باإلضافة إىل الوفيات املفرطة )املقدرة( 

السكان  عدد  مثل  اإلضافّية،  واملتغرّيات  الرتاكمّية  املجاميع  إىل  باإلضافة  بأكملها،  الجائحة  مدار  عىل 

والتنقل ومعدل اإلصابة والوفاة املعدل حسب السكان، واملستخدمة يف النموذج.

https://www.economist.com/graphic-detail/coronavirus-excess-deaths-estimates
https://github.com/TheEconomist/covid-19-the-economist-global-excess-deaths-model
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مجموعة بيانات: وضع الخرائط السببّية

روبرت أكسلرود )1976(، »نهج رسم الخرائط املعريف التخاذ القرار«، يف روبرت أكسلرود )منقح(، هيكل القرار: الخرائط املعرفية للنخب السياسية.  55
ف. أكريمني وس. إيدن )2004(، »استخدام رسم الخرائط السببية: الفرد والجامعة؛ التقليدية والجديدة«، منذجة النظم: النظرية والتطبيق، ص 127 – 145؛ أ.س. هوف )1990(، رسم خرائط الفكر االسرتاتيجي، جون واييل وأوالده؛ م.لوكانني وب. إيركسون )2013(،   56
»تصميامت وبرامج جديدة لرسم الخرائط السببية املعرفية"، البحث النوعي يف املنظامت واإلدارة: مجلة دولية«، 8 )2(، ص. 122-147؛ ف.ك. نارايانان )2005(، »رسم الخرائط السببية: نظرة عامة تاريخية«، يف ف.ك. نارايانان ود.ج أرمسرتونغ )منشورات(، رسم 

الخرائط السببية للبحث يف تكنولوجيا املعلومات، آي.جي. آي العاملية للنرّش، ص 19-1

االسم المختصر 
)يظهر في التعليقات 

فترة زمنّية ثابتةالتفاصيلاالسم الكاملالتوضيحّية(

رسم الخرائط السببّية املتعّلقة بقصص وضع الخرائط السببّية

املتطّوعني يف أكادميية سولفرينو

https://github.com/TheEconomist/covid19--the-economist-global-excess-deaths-model2020 نيسان\أبريل – أيار\مايو

مل تكن هذه عّينة عشوائّية من متطّوعي االّتحاد الدويل، بل كانت لقطة من املتطّوعني الذين علموا 

الدويل  لالّتحاد  التابعني  املتطّوعني  شبكة  النتائج  متّثل  ال  لذلك،  مختلفة.  قنوات  من خالل  باالستطالع 

لجمعّيات الصليب األحمر والهالل األحمر.

اللغة اإلنجليزّية باستخدام ترجمة غوغل وحّللها ستيف باويل وإيرينا هراكس  وُترجمت القصص إىل 

روزاجاك وهناه ميشان باستخدام رسم الخرائط السببية.

يعود مصطلح »رسم الخرائط السببية« إىل روبرت أكسلرود55 ولكن املطبوعات حول نظرية ومامرسة 

متعددة  عامة  ملحات  إىل  باإلضافة  األساسية  األعامل  من  قلياًل  عدًدا  تتضمن  السببية  الخرائط  رسم 
التخصصات وأدلة ملناهج معينة.56

ويستمر املحللون يف هذا العمل، ويضيفون إىل مجموعة متزايدة باستمرار من »العوامل السببية«، مثل 

العوامل  تحديد  املحلل  يحاول  لذلك،  حًقا«.  مفيدون  بأنهم  و»الشعور  كوفيد-19«  حالة  يف  »التطوع 

املشرتكة التي ذكرها الكثري من املتطوعني – كام هو الحال عند تحليل البيانات النوعية العادي.

وتجدر اإلشارة إىل أّن هذا النهج ميّكن املحّلل من البحث عن أمناط واتجاهات عرب مجموعة البيانات 

وفهم الوقائع الرسدية للتغيري الشائعة عرب مجموعة القصص واملحددة ألفراد معينني أو ملجموعة معينة 

من املستجيبني من أجل فهم كيفية عمل األشخاص بشكل عام واملجموعات الفرعية من األشخاص يرون 

ويفهمون أسباب ما حولهم.

ويعترب ذلك نوًعا من أنواع تحليل البيانات النوعية. ولكن بدالً من مجرد البحث عن موضوعات عامة 

)مثل »الخوف« أو »االتصال بالجمعّية الوطنّية«(، كام هو الحال يف تحليل البيانات النوعّية التقليدي، 

https://solferinoacademy.com/ourcovidstory/
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يتم توجيه املحللني لتحديد مقاطع النص التي يتحدث عنها األشخاص عن كيفية تأثري أمر ما عىل آخر 

سببًيا. عىل سبيل املثال، إذا قال أحد املتطوعني...

بفضل التطّوع يف مثل هذه الظروف أشعر بأنني مفيد حًقا ومل يراودين أبًدا أي شعور مامثل يف أي عمل 
تطوعي سابق 

... ميكن ترميز ذلك عىل أنه رابط من »ظروف كوفيد-19« إىل »أشعر بأنني مفيد حًقا«.

يرّمز املحّللون البيانات املتعلقة باملتطوعني أنفسهم فحسب – أّي أفكارهم ومخاوفهم وأفعالهم وما إىل 

الوطنّية ومتطّوعيها.  الجمعّيات  ارتباًطا مبارًشا بنشاط  املرتبطة  السببية  ذلك. ونقوم برتميز االدعاءات 

الجمعّية  يف  التطوع  إىل  قادهم  ألنه  األشخاص  ألحد  املستقل  التطّوع  حول  ادعاء  ترميز  ميكن  لذلك، 

الوطنّية. ولكن ليس إذا كان مجرد قصة فردية.

النوعية، ُيعترب هذا النوع من التحليل شخصيا – فهو أشبه مبطالبة صحفي  البيانات  ومثل كل تحليل 

املختلفة  الكلامت  تكرار  املثال، بحساب  اإلحصايئ، عىل سبيل  أكرث من مطالبة  للقصص  بعمل ملخص 

املستخدمة. والنتائج بالتأكيد ال متّثل أي مجموعة معينة من السكان.

مفيدالتطّوع

أما الهدف من ذلك، فليس قراءة األرقام أو »إثبات« أن أمًرا ما تسبب بأمر آخر، بل محاولة اكتساب 

بالدافع  يتعّلق  ما  يف  سيام  وال  ماذا،  عىل  أثر  برأيهم  وما  املتطوعني  تفكري  كيفية  حول  ثاقبة  نظرة 

والعمل.

الترميز الهرمي

األكرث  العوامل  تسميات  إىل  التفاصيل  من  إضافّية  مستويات  إلضافة  الهرمي  اـلرتميز  املحّللون  طّبق 

املنقوطة  الفاصلة  قراءة  وميكنك  منقوطة.  بفاصلة  مفصولة  للعامل  املختلفة  واـلمستويات  عمومّية. 

كـ»خاص« أو »عىل وجه التحديد«. إذن، يف هذا املثال:

بفضل التطّوع يف مثل هذه الظروف أشعر بأنني مفيد حًقا ومل يراودين أبًدا أي شعور مامثل يف أي عمل 
تطوعي سابق 

... ميكن ترميز ذلك كرابط بني »التطّوع؛ يف ظروف كوفيد – 19« إىل »الشعور بالسعادة؛ مفيد حًقا«. 

وبالتصغري لبلوغ أكرث وجهة نظر عـامة،ــ ميكننا قراءة هذا عىل أنه »التطوع -< مفيد«.

وميكن أن يستخدم املحّلل هذه املستويات »للتكبري« والتصغري الستكشاف وتقديم وجهات نظر مختلفة 

من البيانات. ويتم تكبري الخرائط إلظهار املستوى األول فقط من العامل )مع كل املسـتويات الفرعية 

متداخلة ضمنه( أو تصغريها لعرض جميع املستويات. وتستخدم معظم الخرائط يف هذا التقرير مستوى 

التكبري / التصغري 1 لتحسني إمكانية قراءة الخريطة.

و»العمل  الوطنّية«  الجمعّية  »عمل  السببي  العامل  بني  التمييز  الصعب  من  كان  الحاالت،  بعض  ويف 

التطّوعي«. فالعمل التطّوعي يعني أال ُيذكر للصليب األحمر والهالل األحمر، ونعمل عىل ترميز املقطع 

باسم »عمل الجمعّية الوطنّية« عندما ُيذكر املتطوعون أو مدخالتهم.



135

نعتّد بالجميع: اإلصدار الخاص بفريوس كورونا )كوفيد-9	( يناير 2023    |    شكر وتقدير

شكر وتقدير

يعرب االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر عن امتنانه لجميع الجمعيات الوطنية ملساهمتها 
يف جمع البيانات عىل مستوى االتحاد خالل األشهر 30 املاضية. 

ونحن ممتنون جدا لجميع الذين ساهموا يف إعداد هذا التقرير عىل مساهامتهم. ودعمهم، ونشكر بشكل خاص: 

Rania Alerksoussi مديرة املرشوع: 

Stephen Powell املحرر واإلحصايئ: 

Francesca Codega منسقة املرشوع: 

 Marcelo Piemonte Ribeiro, Simon Weiss, Haytham Alsoufi, Celia Lao, :البحث الكمي والنوعي
Olaf Steenbergen, Amritpall Singh, Priscila Gonzalez, Parima Davachi

بدراسات  ساهمت  التي  الوطنية  الجمعيات  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدويل  االتحاد  يشكر 
الحالة وكذلك االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ومراكز البحوث واملراجع التابعة للجمعية 

الوطنية لتقاسم رؤاهم وخرباتهم.

 Parima Davachi, Ivan Hajdukovic, Sidney Aburi, Daria Gordina, :جمع البيانات ومراقبة الجودة
 Celia Lao, Marcelo Piemonte Ribeiro, Amritpall Singh, Simon Weiss, Francesca Codega,

Haytham Alsoufi, Olaf Steenbergen، وجهات التنسيق لدى الجمعيات الوطنية وموظفو االتحاد الدويل 
يف املقر الرئييس واملكاتب اإلقليمية والقطرية.

Frédéric Imbert and Csilla Kaposvari :نطاق وبحوث الصحة العامة

 Walter Cotte, Cristina Estrada, Priscila Gonzalez, Heather Leson, Wbeimar :املساهامت واملراجعات
Alejandro Sanchez Bustamante, Maya Schaerer, Marjorie Sotofranco, Miki Tsukamoto

Samuel Saad :التصميم والتخطيط

Jayne Cotgreave :الكتابة والتدقيق

The Language Platform :الرتجامت



االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر هو أهم شبكة إنسانية يف العامل تضم 192 جمعية وطنية من جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 

وحوايل 14 مليون متطوع حارض يف املجتمعات املحلية قبل وقوع األزمات أو الكوارث وخاللها وبعدها. إننا نعمل يف مناطق العامل التي يصعب الوصول إليها 

وأشدها تعقيدا حيث ننقذ أرواح الناس ونشجع صون الكرامة البرّشية. إننا نساعد املجتمعات املحلية عىل أن تصبح أماكن أقوى وأكرث قدرة عىل الصمود حيث 

ميكن للناس أن يحيوا حياة ساملة وصحية وحيث تتاح لهم فرص االزدهار.

تابعونا:

ifrc.org | twitter.com/ifrc | facebook.com/ifrc | instagram.com/ifrc | youtube.com/ifrc
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