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3التقرير السنوي للعمل الخيري اإلسالمي

أثر أموال الزكاة والصدقة المستلمة

األثر حسب الدولة

قصص عن األثر المحقق

 مراجعة االلتزام بأحكام الزكاة للعام 2020

الشركاء االستراتيجيون

المساهمون الرئيسيون

تأثير جائحة فيروس كورونا على الالجئين 6.1

مقدمة

الملخص التنفيذي

توضيح أثر صندوق الزكاة لالجئين

أثر صندوق الزكاة لالجئين في عام 2020 

لمحة عامة عن صندوق الزكاة لالجئين ومستجدات عام 2020

تقييم المستفيدين وتوزيع الزكاة

 GiveZakat :تطبيقنا الجديد    

      أبرز الحمالت في عام 2020 وأثرها

تأثير جائحة فيروس كورونا على الالجئين على مستوى العالم وفي دول منظمة التعاون اإلسالمي

تأثير جائحة فيروس كورونا على دول منظمة التعاون اإلسالمي المستضيفة لألشخاص الذين تعنى بهم المفوضية 6.2

6.3 جائحة فيروس كورونا: تحليل األثر على دول مختارة من دول منظمة التعاون اإلسالمي

 خريطة الطريق المستقبلية

 شكر وتقدير

 الغرض من التقرير والمنهجية المتبعة

 الحواشي والتعليقات

التطلعات المستقبلية

7.1

7.2

احتياجات الميزانية المتوقعة 

شركاء ومساهمو المفوضية في مجال العمل الخيري اإلسالمي



معالي األستاذ الدكتور
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 وبفضل أموال الزكاة التي تلقتها المفوضية من خالل صندوق
 الزكاة لالجئين في عام 2020، تمكنت من الوصول إلى أكثر من

 1,6 مليون مستفيد في الدول المذكورة أعاله، بزيادة قدرها %59
 عن عام 2019. وأود أن أتقدم بالشكر بشكل خاص لصندوق
 الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني اإلنساني على الدعم

 الهائل الذي قدمه للسنة الثانية على التوالي، وكذلك إلى مجمع
 الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي

 والمجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي على
 إجازتهما تلقي المفوضية ألموال الزكاة وتوزيعها على مستحقيها

 من خالل صندوق الزكاة لالجئين باعتباره آلية توزيع موثوقة
 ومتوافقة مع أحكام الشريعة وفعالة تسخر إمكانات الزكاة

لتحسين حياة الالجئين والنازحين األكثر ضعًفا

عزيزي القارئ, 

خالد خليفة
الممثل اإلقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي

مستشار أول في مجال العمل الخيري اإلسالمي
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
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 للسنة الرابعة على التوالي، كان لبرنامج العمل الخيري اإلسالمي
 دور متزايد األهمية في االستجابة اإلنسانية من جانب المفوضية

 السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ألزمة النزوح العالمي.
 وبالنظر إلى أن الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ُتنتج

 أكثر من 50% من النازحين على مستوى العالم، كان ألدوات
 العمل الخيري اإلسالمي، مثل الصدقة والصدقة الجارية والزكاة

 وأموال التنقية أثر جوهري في تعزيز مصادر التمويل الخاصة
 المطلوبة لتلبية االحتياجات اإلنسانية والتنموية المتزايدة لالجئين

 والنازحين داخلًيا والمجتمعات المستضيفة في منطقة الشرق
 األوسط وشمال أفريقيا وفي أفريقيا وآسيا. وأنا فخور بأن أقدم
 إليكم التقرير السنوي الثالث الذي يسلط الضوء على دور العمل
 الخيري اإلسالمي وأثره في حياة األشخاص األكثر ضعًفا الذين

ُتعنى بهم المفوضية خالل عام 2020

 كان عام 2020 بالغ الصعوبة، ال سيما على الالجئين والنازحين
 داخلًيا. وقد أدت جائحة فيروس كورونا إلى زيادة االحتياجات

 الفورية ألشخاص يعانون بالفعل من الفقر وقلة خدمات الرعاية
 الصحية والمأوى، وكان النازحون قسًرا من بين أكثر الناس تأثًرا

 بتداعيات الجائحة االجتماعية واالقتصادية وحتى السياسية.
 واستجابة لذلك، زادت المفوضية من خدماتها المتعلقة بالصحة

 والمياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية لحماية النازحين
 والمجتمعات المستضيفة لهم. وعملت المفوضية مع الحكومات

 لضمان إدراج الالجئين والنازحين في خطط الوقاية واالستجابة
 الوطنية. واألهم من ذلك أن المفوضية زادت أيًضا من حجم

 مساعداتها النقدية على الصعيد العالمي للتصدي بفعالية
 للصعوبات االقتصادية التي تواجهها األسر النازحة الضعيفة األكثر

.تأثًرا بإجراءات اإلغالق وفقدان سبل كسب العيش

.

 تمّكنت المفوضية منذ عام 2017، بفضل شبكتها القوية لتوزيع
 المساعدات النقدية، من إبراز أثر أموال الزكاة على حياة أسر

 الالجئين والنازحين داخلًيا األكثر ضعًفا بشفافية تامة. وقد تم
 توزيع كامل أموال الزكاة على األسر المستحقة في صورة

 مساعدات نقدية، أو مساعدات عينية في حالة عدم إمكانية
 توزيع األموال أو إذا كان تأثير المساعدات العينية أكبر، وذلك

 تبًعا لسياسة توزيع أموال الزكاة بالكامل على مستحقيها وفًقا
 للتوصيات الواردة في أكثر من عشر فتاوى, التي تمثل الركيزة

 الشرعية التي يستند إليها صندوق الزكاة لالجئين التابع
 للمفوضية. وبعد تجربة توزيع أموال الزكاة في دولتين في عامي

 2017 و2018، أصبحنا اآلن قادرين، بفضل الثقة الواضحة
 للشركاء والجهات المانحة الرئيسية، على توزيع الزكاة في 10
   دول التي هي األردن ولبنان والعراق واليمن ومصر وموريتانيا

.    والنيجر وباكستان والهند وبنغالديش

.

 وفي الختام، أود أيًضا أن أسلط الضوء على أهمية التكنولوجيا
 الرقمية التي مكنت المفوضية من مساعدة النازحين على

 الصمود خالل الجائحة العالمية، وذلك من خالل آليات مبتكرة
 لتوزيع األموال وحلول إلكترونية تتيح للمتبرعين بأموال الزكاة

 تخصيص جزء لالجئين والنازحين داخلًيا من زكاتهم السنوية. وفي
 نهاية عام 2020، أطلقنا أول تطبيق رسمي لألمم المتحدة

 مخصص للهواتف الذكية للتبرع بالزكاة، وهو تطبيق
"GiveZakat"، بهدف تعزيز منصتنا اإللكترونية للتبرع بالزكاة 
zakat.unhcr.org. ،ويتضمن التطبيق العديد من الميزات 

 أبرزها إعداد تقارير مباشرة عن أموال الزكاة التي يتم استالمها
 عبر اإلنترنت، باإلضافة إلى عالمة تبويب تتيح للمستخدمين

.تتبع زكواتهم حتى تصل إلى األسر المستفيدة

 وأتوجه بخالص التقدير لجميع مانحي الزكاة والصدقة، ونرجو
 منهم تذّكر الالجئين والنازحين داخلًيا في دعواتهم وأعمالهم

.الخيرية في شهر رمضان المبارك أيًضا

https://onelink.to/givezakat
zakat.unhcr.org
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شخص

ال سيما من خالل

التقارير

تجاه

1.6
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برنامج
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651,425
أفراد

108,571
عائالت

7,876
أفراد

1,313
عائالت

18,409
أفراد

4,100
عائالت

33,846
أفراد

5,641
عائالت

2,090
أفراد

1,161
عائالت

7,497
أفراد

1,250
عائالت

328,654
أفراد

56,664 
عائالت

580,911
أفراد

132,731
عائالت

32,000

الجئو الروهينغا في

 بنغالديش والهند*

الالجئون السوريون في

 األردن ولبنان ومصر

الالجئون األفغان

في باكستان

الجئو مالي

في موريتانيا

النازحون

 في اليمن

النازحون في العراقالنازحون في النيجرلألسر األكثر حاجة**

34,440

2016-2018

1,630,709

لصندوق الزكاة لالجئين

المصداقية:
 شريك دولي لتوزيع

 أموال الزكاة

االلتزام:

100

 توفير المساعدات النقدية 

والعينية ال سيما في

 المناطق صعبة الوصول

الكفاءة:

مستفيدو

مستفيدو

مليون79.5

مليون70.7

الالجئون

النازحون

طالبو اللجوء

الجئو فنزويال

أحد وسائل

أكثر من مليوني

المستلمة

201950

بنغالديش



األردن 
$405,007,449
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ارتفع عدد من يعانون من انعدام األمن الغذائي في

  مليون  باكستان بمقدار

ارتفع عدد من يعانون من انعدام األمن الغذائي

  إنسان، ليصبح اإلجمالي في سوريا بمقدار

 ٩٫٣ مليون إنسان.

 مليون

 ٤٢٫٥ مليون إنسان.

هناك  مليون 

 اليمن.

ارتفع عدد المحتاجين في الكاميرون بمقدار

  ماليين

بنغالديش، وهو ضعف النسبة التي كانت في بداية 

 العام.

أشار الالجئون في أوغندا إلى

من الدخل بسبب الجائحة. %71 فقدان 

1.4

2.45

9.6

3
نفقات المفوضية على األنشطة التي تم تحديدها على أنها متوافقة مع الزكاة في البلدان العشرة المستهدفة ، وهي توزيع النقد والسلع.

المستلمة

المستلمة

المستلمة
ساهمت جائحة كورونا في في زيادة المعاناة اليومية 

 لالجئين والنازحين داخليًا والمجتمعات المضيفة

2020خالل العام ٢٠٢٠

من 11.2%

2020

2021احتياجات المفوضية الكاملة للعام ٢٠٢١ في البلدان التي تقوم بتوزيع الزكاة فيها

تحصيل

إنسان ليصبح

إنسان معرضون



في المفوضية خالل 
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أبريل

البث المباشر لحفل إفطار على يوتيوب.

حملة #خيرك_يفرق على تيك توك.

توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

الحصول على فتوى من المجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي.

اطالق حملة التبرعات الشتوية والمتضمنة خيار إعطاء الزكاة

لمنظمة التعاون اإلسالمي 

الزكاة

العام

الحفل الخيري الرمضاني االلكتروني.

المصداقية:
 شريك دولي لتوزيع

 أموال الزكاة

االلتزام:

100

 توفير المساعدات النقدية 

والعينية ال سيما في

 المناطق صعبة الوصول

الكفاءة:

لصندوق الزكاة لالجئين

اإلنساني للسنة الثانية على التوالي
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الغارمون

األساس
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تسجيل الالجئين

 وأخذ بصمة العين

اختيار العائالت

 المؤهلة للحصول

 على المساعدة

 النقدية والعينية بعد

 الزيارات المنزلية 

لتقييم الضعف

التبرع 

 بالزكاة لحساب

 بنكي غير ربوي

إبالغ

 المستفيدين حول 

 توفر المساعدة

يتم تقديم 

المساعدات

 نقدية وعينية

 للعائالت

 المستفيدة

المراقبة

 مابعد التوزيع

 لتقييم األثر

تفاصيل عملية التوزيع عبر صندوق الزكاة لالجئين
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الزكاة

7,876
أفراد

1,313
عائالت

18,409
أفراد

4,100
عائالت

33,846
أفراد

5,641
عائالت

651,425
أفراد

108,571
عائالت

2,090
أفراد

1,161
عائالت

7,497
أفراد

1,250
عائالت

328,654
أفراد

56,664
عائالت

580,911
أفراد

132,731
عائالت

النازحون

 في العراق

النازحون

 األكثر حاجة في النيجر

النازحون

 في اليمن

الالجئون الماليون

 في موريتانيا

الالجئون األفغان

 في باكستان

الالجئون السوريون

 في األردن

 ولبنان ومصر

الالجئون

 الروهينغا في

 بنغالدش والهند

مستفيدو

الفئات األكثر حاجة

الفئات

حاجة
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2019

97

8713

واردات صندوق الزكاة لالجئين

$60,000

$50,000

$40,000

$30,000

$20,000

$10,000

$0
$26 $2,650

$11,874

$43,165

$48,580

واردات صندوق الزكاة لصالح كل بلد

بلدان أخرى
1%

اليمن
55%

باكستان
1%

األردن
العراق2%

للفئات األكثر2%
%9 حاجة

لبنان
12%

ينغالديش
18%

تشمل مصر والهند والنيجر وموريتانيا

واردات الزكاة على حسب المنطقة واردات الزكاة حسب نوع التبرع

خارج الشرق األوسط وشمال أفريقيا

3%

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

97%

المؤسسات

 الشريكة والمحسنون

87%

تبرع رقمي

13%

2016 2017 2018 2019 2020

43.12020 48.6 حيث استلمت المفوضية

ًبناء على خيار المتبرعين،
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 الزكاة

2021 1

9083

17

202012.92

204,212

10

180,672

لبنان

اليمن

العراق

األردن

بنغالديش

 مصر

باكستان

الهند

 موريتانيا

 النيجر

146,801,767

102,876,401

94,030,360

67,554,576

41,902,287

18,340,417

8,073,026

3,676,557

963,979

851,899

66,000,837 5,665,819

48,571,330 26,549,863

1,050,19318,790,348

865,99062,359,598

27,767,768 8,726,848

418,4888,297,531

600,0007,764,811

80,4393,151,752

573,236 85,425

727,910 25,048

مجموع الزكاة
 المستلمة

48,580,931

المبلغ اإلجمالي للمصروفات

2020

2020كمية المصروفاتالزكاة المستلمة

أثر الصدقة والصدقة الجارية

الصدقات المستلمة حسب نوع التبرع

تبرع رقمي

17%

المؤسسات
 الشريكة

 والمحسنون

83%

من خارج الشرق األوسط وشمال أفريقيا

10%

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

90%

الصدقات المستلمة حسب منطقة المتبرع

األسر األكثر احتياجًا

احتياجات

ينغالديش

مستفيدو

احتياجات

2020%20

(األرقام بالدوالر األميركي)

.



651,425

418,488
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15,438 865,990

وقد



18,409
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 أموال
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ويدخل
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752,193

السامية

2021

 مراجعة االلتزام بأحكام الزكاة للعام 2020
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مايبانك اإلسالمي

كليفورد تشانس

مؤسسة طابة

شركاء ومساهمو المفوضية في
 مجال العمل الخيري اإلسالمي

مجمع البحوث
 اإلسالمية

هيئة المحاسبة

 والمراجعة للمؤسسات

 المالية اإلسالمية

كريسنت ريتينغ

األكاديمية العالمية 

للبحوث الشرعية في

المالية اإلسالمية
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السعودية

دومبيت دوافا

إسالميك إيد

فيوتشر كينيا

منتدى رعاية

 المرأة

اإلمارات

فجر

جنوب إفريقيا
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األشد

األشد
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مؤسسة طـابـة هي مؤسسة غير ربحية تسعى إلى تقديم مقترحات وتوصيات قائمة على القيم اإلسالمية لقادة الرأي التخاذ نهج حكيم 

نافع للمجتمع. المؤسسة شريكة المفوضية منذ ٢٠١٤ وأدت دورًا مركزيًا في توجيه المفوضية حول العمل الخيري اإلسالمي، خاصة لكتابة 

ّأول تقرير لبيان الفتوى على قيام المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بجمع الزكاة وتوزيعها على مستحقيها. تقوم 

المؤسسة بمراجعة سنوية للصندوق الزكاة لالجئين لتأكيد االلتزام بأحكام الزكاة. 

المانحون لرئيسيون

DinarStandard
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250

2019

شيخ

كريسنت ريتينغ

مؤسسة هيومن إنيشيتف

جيز

األكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية اإلسالمية
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شركاء آخرون

منتدى رعاية المرأة

مؤسسة إسالميك إيد

مؤسسة إسالميك إيد
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تأثير جائحة فيروس كورونا على الالجئين على

 مستوى العالم وفي دول منظمة

 التعاون اإلسالمي

تأثير جائحة فيروس كورونا على الالجئين

األثر على الصحة

6.1

201979.526

46

2020202080

أدت جائحة فيروس كورونا إلى تعثر االقتصادات في جميع أنحاء العالم وتعطيل سالسل التوريد وانقالب حياة

ً المليارات من البشر وسبل كسب عيشهم رأسا على عقب. ونتطرق في األقسام التالية إلى أوجه تأثر الالجئين

ً والنازحين داخليا بالجائحة التي زادت من وطأة معاناتهم اليومية

22

15144

54

49,204

ًلمحة سريعة عن أوضاع النازحين قسرا 

2019

 فنزويلي خارج البالد

(إحدى أكبر أزمات النزوح في العالم)

90

الجئ

سوريا وفنزويال وأفغانستان وجنوب 

السودان وميانمار

 26مليون

3.6مليون 

ً نازح داخليا

 45.7 مليون

طالب لجوء

5 67

الجئ
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التأثير على األمن الغذائي

80

يتزايد انعدام األمن الغذائي -

 تستضيف البلدان العشرة 

األكثر معاناة من انعدام 

األمن الغذائي ثلث جميع 

النازحين والالجئين مجتمعين

92,456

اليمن*

جمهورية الكونغو

أفغانستان*

فنزويال 

إثيوبيا

جنوب السودان

سوريا*

السودان*

نيجيريا*

هايتي

*دول منظمة التعاون اإلسالمي - المصدر: المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  

١٠10أكثر  دول تواجه أزمات األمن الغذائي

عدد األشخاص الذين تستضيفهم الدولة ممن تعنى بهم المفوضيةإجمالي السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي (بالمليون)الدول

2019

2020

مليون شخص آخرين.265



التقرير السنوي للعمل الخيري اإلسالمي 34

2021

األثر على الوظائف وسبل كسب الرزق

األثر على المأوى

70

66

47

35

1760

168

90

20207.2

1119

2020المصدر: تقرير المجموعة العالمية الخاصة بالمأوى لمنتصف ٢٠٢٠ 

60

6.6

2020المجموعة العالمية الخاصة للمأوى -األثر المحقق بحلول منتصف ٢٠٢٠

فنزويال

مالي

بوركينا فاسو

نيجيريا

الكاميرون

أفريقيا الوسطى

الكونغو

تشاد

زيمبابوي

أوكرانيا

فلسطين

سوريا

السودان

جنوب
 السودان

إثيوبيا

كينيا

موزامبيق

أفغانستان

العراق

اليمن

الصومال

نيبال

بنغالديش

ميانمار

إندونيسيا

الفليبين

فانواتو

تونغا

مدغشقر

القطاعات النشطة التمويل المستلم التمويل المطلوب

 شخص يدعمون
مليون

فرق االحتياج للتمويل

.

كارثة طبيعية حالة من الصراعات
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األثر على المجتمعات المضيفة

األثر على النساء واألطفال

كان للجائحة دور في تعميق اختالل التوازن بين الجنسين، إلى جانب انقطاع تعليم األطفال 

حول العالم. وأصبحت النساء والفتيات أكثر عرضة للخطر أكثر من أي وقت مضى.

العنف القائم على نوع الجنس: تتزايد البالغات عن العنف القائم على نوع الجنس في جميع 

أنحاء العالم. وقد أدت التدابير الهادفة إلى الوقاية من انتشار الجائحة، مثل سياسات العزل 

وإغالق المدارس والمرافق األخرى، إلى الحد من إمكانية الوصول إلى شبكات الدعم. كما 

تدهورت األوضاع االجتماعية واالقتصادية.  

26

82

1573

5132

30

20201.8

57140

40

أعداد الالجئين في كل بلد (بالماليين)

5

18

ألمانياأوغنداباكستانكولومبيا تركيا
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تأثير جائحة فيروس كورونا على دول منظمة التعاون اإلسالمي المستضيفة لألشخاص الذين تعنى

 بهم المفوضية

كان لجائحة فيروس كورونا آثار هائلة على دول منظمة التعاون اإلسالمي وعلى النازحين والالجئين في المنطقة، وذلك

 ليس بسبب اآلثار المترتبة على الصحة العامة، ولكن بسبب تعثر االقتصاد العالمي وتعطل سالسل التوريد .

لمحة عامة عن األشخاص الذين تعنى بهم المفوضية في دول منظمة التعاون اإلسالمي

25

43

2019

دول منظمة
 التعاون اإلسالمي

54%

باقي دول العالم

46%

.

نسبة األشخاص* الذين تعنى بهم المفوضية في دول منظمة التعاون اإلسالمي 

.
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الرقم
دول منظمة

 التعاون اإلسالمي
عدد السكان
 (بالمليون)

عدد األشخاص
 الذين تعنى

 بهم المفوضية

كنسبة
 مئوية من السكان

كنسبة مئوية من
 إجمالي عدد

 األشخاص الذين
 تعنى بهم المفوضية

سوريا

تركيا

اليمن

أوغندا

أفغانستان

السودان

الصومال

نيجيريا

العراق

بنغالديش

باكستان

الكاميرون

ًدول منظمة التعاون اإلسالمي التي تستضيف أكبر عدد من األشخاص الذين تعنى بهم المفوضية (الالجئون والنازحون داخليا)
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التأثير على األمن الغذائي

9.5

202010

312020

40



وقد أدت الجائحة إلى تراجع حاد في اقتصادات دول منظمة التعاون اإلسالمي وإلى ضغوط كبيرة على أنظمة الرعاية 

الصحية وتعطيل الدراسة فيها. وبالتالي، أصبح من الصعب تلبية احتياجات الفئات الضعيفة ، في حين أصبحت حياة 

المزيد من الناس أكثر مشقة.

لمحة عامة عن تأثير فيروس كورونا على دول منظمة التعاون اإلسالمي
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في اليمن

مليون شخص

آخرين في حالة من انعدام األمن الغذائي،

في سوريا

في سوريا، أدت الجائحة إلى دخول

مليون شخص

ليصل المجموع إلى 

 في باكستان

مليون شخص

أثر انعدام األمن الغذائي على

آخرين،

يصل مجموع من يواجهون انعدام األمن الغذائي إلى

مليون 

أدى الصراع والجائحة إلى تعرض

مليون شخص

لخطر المجاعة

في الكاميرون

زادت الجائحة من عدد األشخاص المحتاجين من

مليون

مليون

2020

بحلول نهاية العامإلى

في بنغالدش

زادت نسبة األطفال المعرضين لخطر سوء التغذية

 الحاد إلى أكثر من الضعف لتصل إلى

في أوغندا

أشار الالجئون الذين شملهم االستبيان إلى فقدان

من دخلهم بسبب الجائحة، في حين سيضطر

إلى تقليل حصصهم الغذائية بسبب نقص األموال

مليون



يونيو
2020

يناير
2021

تأثــر حوالــي 30 ألف الجئ 
بالعاصفــة الثلجية "كريم" 

انخفاض قيمة الليرة الســورية 
بنســبة %78، وارتفاع أسعار 

المــواد الغذائية بدرجة كبيرة. 

ارتفــاع عــدد األطفــال الذين يعانون من انعدام 
األمــن الغذائــي مــن 700 ألف إلى 4.6 مليون 
بســبب ســوء الظروف االقتصادية والقيود 

المرتبطــة بفيروس كورونا. 

تأثيــر الفيضانــات على 67 ألف نازح 
في شــمال غرب سوريا. 

تســجيل أول حالة إصابة 
بفيروس كورونا في ســوريا. 

تســجيل 11,344 حالة مؤكدة لإلصابة 
بفيروس كورونا. 

تســجيل أول حالة إصابة 
بفيــروس كورونا في تركيا 

أشــارت %69 من أســر الالجئين 
إلــى فقدان فرص عملهم 

بســبب جائحة فيروس كورونا. 

تســجيل 2,194,272 حالة 
إصابــة مؤكدة بفيروس كورونا

غــرق قــارب يقل 60 مهاجًرا في 
بحيــرة وان في تركيا. 

مارس
2020

مارس
2020

ديسمبر
2020

ديسمبر
2020

فبراير
2020

الجدول الزمني لألحداث المؤثرة على األشــخاص الذين تعنى بهم المفوضية / الالجئون في ســوريا

يوضح القســم التالي تفاصيل تأثير جائحة فيروس كورونا على 12 دولة تســتضيف أكبر عدد من األشــخاص الذين تعنى بهم المفوضية ضمن منظمة التعاون اإلســالمي.

6.1.1 سوريا

الجــدول الزمنــي لألحــداث المؤثــرة علــى األشــخاص الذين تعنى بهــم المفوضية / الالجئون في تركيا 
6.1.2 تركيا

يوليو
2020

يوليو
2020

سبتمبر
2020

سبتمبر
2020

ألقــت الجائحــة بثقلهــا علــى نظــام الرعايــة الصحية في البالد، الذي كان يعاني 
من ضغوط في األســاس بســبب أزمة الالجئين الســوريين، وذلك بعد تأكيد 

إصابــة 2,53 مليــون حالة بفيروس كورونا. 

الصحة:

يعيــش نحــو %98,4 مــن الالجئيــن الســوريين البالغ عددهم 3,6 مليون الجئ في 
المجتمعات المتضيفة، بينما  النســبة المتبقية في ســبعة مراكز إقامة مؤقتة. 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن تركيا تعتبــر بلد عبور لالجئين والمهاجرين. 

المأوى:

زادت الجائحــة مــن خطــر العنــف القائــم على نوع الجنس والعنف ضد األطفال، 
بينمــا تأثــر نحــو 760 ألف الجئ بإغالق المدارس. 

الفئات المهّمشــة (النساء واألطفال):
نظًرا لمعيشــة أغلبية الالجئين في المجتمعات المحلية المضيفة، فإن ســبل 
كســب عيشــهم تعتمد على  المســاعدات اإلنســانية وفرص العمل، وكالهما 

تأثر بالجائحة. 

ســبل كسب العيش:

ال يعانــي الالجئــون مــن مشــاكل كبيــرة تتعلق بانعدام األمن الغذائي، إال أن 
م إلى 54 ألف الجئ في ســتة مخيمات.  الدعم يقدَّ

األمن الغذائي:

في مخيمات النازحين داخلًيا في شــمال غرب ســوريا، يفتقر أكثر من 64 ألف شــخص إلى 
الطرق المناســبة للتخلص من النفايات، وأكثر من 32 ألف شــخص إلى مرافق الصرف 

الصحي، بينما يفتقر أكثر من 108 ألف شــخص إلى مســتلزمات النظافة الشــخصية.  

المأوى:

يحتاج حوالي 12 مليون فرد إلى مســاعدة إنســانية عاجلة، نصفهم من النســاء 
والفتيات. كما يؤدي االنتشــار الســريع لفيروس كورونا إلى زيادة المخاطر التي تواجهها 

النساء.  

الفئات المهّمشــة (النساء واألطفال):

جائحــة فيــروس كورونــا: تحليــل األثــر على دول مختارة من دول منظمة التعاون اإلســالمي

20,939 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في شــمال غرب 
ســوريا. وحوالي %10.5 من إجمالي حاالت اإلصابة بفيروس 

كورونــا متركــزة في مخيمات النازحين داخلًيا.   

الصحة:

تأثرت ســبل كســب العيش بجائحة فيروس كورونا، وذلك في 
ظل تدهور االقتصاد بســبب الصراع.

ســبل كسب العيش:

يقدر عدد األشــخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي 
بنحو 9.3 مليون شــخص بزيادة قدرها 1.4 مليون إنســان عن 
العام الماضي.  وقد أدى انخفاض أســعار العملة إلى ارتفاع 

أســعار الغذاء بنســبة %200 في أقل من عام.  

األمن الغذائي:

مجلس األمن يمدد فترة تقديم المســاعدات 
اإلنســانية عبر الحدود من تركيا إلى شــمال 

غرب ســوريا لعام آخر
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الجــدول الزمنــي لألحــداث المؤثــرة علــى األشــخاص الذين تعنى بهــم المفوضية/  النازحون في اليمن 
6.1.3 اليمن

تأثيــر األمطــار الغزيرة التي تلتها 
الفيضانــات علــى 18 مخيًما من 

مخيمــات النازحين داخلًيا.

األمم المتحدة تقدم 100 مليون دوالر لســت دول 
للحمايــة مــن المجاعــة، مع تخصيص الحصة األكبر 

لليمــن، والتــي بلغت 30 مليون دوالر

تأكيــد إصابة 2,131 حالة 
بفيــروس كورونا، و616 حالة 

وفاة. 

تســجيل أول حالة إصابة 
بفيــروس كورونا في اليمن. 

تهديد الجراد لســبل العيش 
الزراعيــة واألمن الغذائي 
لمالييــن الناس في اليمن.

الجــدول الزمنــي لألحــداث المؤثــرة على األشــخاص الذين تعنــى بهم المفوضية/ الالجئون في أوغندا 
6.1.4 أوغندا

تســجيل أول حالة إصابة 
بفيروس كورونا.

الفيضانــات واالنهيارات األرضية 
تتســبب في تفشي اإلسهال 

في مقاطعة كاسيســي. 

هجمــات الجــراد في 24 مقاطعة تثير 
مخاوف من مواجهة 1,32 مليون شــخص 

آخرين النعدام األمن الغذائي الشــديد. 

تأثر أكثر من 400 ألف شــخص 
بالفيضانات. 

تفشــي وباء الكوليرا يقتل 11 
شخصًا . 

34,677 حالــة إصابــة مؤكدة بفيروس كورونا

مارس
2020

مايو
2020

يونيو
2020

أغسطس
2020

أكتوبر
2020

ديسمبر
2020

أدت جائحــة فيــروس كورونــا والفيضانــات إلى زيادة الضغط على الموارد، 
حيث يحتاج أكثر من 15 مليون شــخص إلى الرعاية الصحية األساســية. 

الصحة:

يفتقر 580 ألف شــخص إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة 
الصحية. 

المأوى:

شــهد عدد حاالت العنف الجنســي المبلغ عنها في المناطق التي تســتضيف 
الالجئيــن ارتفاًعــا يزيــد عــن الضعــف مــن 729 حالة في الربع األول من عام 

2020 إلــى 1,860 حالــة فــي الربــع الثاني من العام. 

الفئات المهّمشــة (النساء واألطفال): في اســتطالع آلراء الالجئين، كشــف %71 منهم عن خســارة في الدخل 
بســبب جائحــة فيــروس كورونــا، فــي حين اضطر %55 منهم لتقليل عدد 

الوجبــات التــي يتناولونهــا مــن وجبتيــن إلى وجبة واحدة.  كما ارتفعت 
محاوالت االنتحار بين الالجئين بنســبة %60 في عام 2020. 

ســبل كسب العيش:

ســيواجه حوالي 1,26 مليون الجئ انخفاًضا في الحصص الغذائية بســبب نقص 
التمويل المقدم للمســاعدات اإلنســانية، حيث يعاني نحو 291 ألف الجئ من 

األمن الغذائي:

أدى الصــراع والجائحــة وانعــدام األمــن الغذائــي إلى أزمة صحية كبرى في البالد. 
وبســبب نقص المال والغذاء، يتعرض 9,6 مليون شــخص لخطر المجاعة

الصحة:
يوجد في اليمن 1,954 موقع الســتضافة النازحين داخلًيا. وألحقت 

الفيضانــات أضــراًرا بالبنيــة التحتيــة فــي أجزاء من البالد، مؤثرًة على 
4,764 أســرة في مواقع النازحين داخلًيا في الجنوب. 

المأوى:

أدى تصاعــد العنــف القائــم علــى نوع الجنس وتضاؤل مرافق الرعاية 
الصحيــة فــي اليمــن إلــى الحاجــة إلى 100 مليون دوالر لدعم أكثر من 

مليون امرأة من النســاء الحوامل والنســاء الالتي تعانين من ســوء 
التغذية الحاد. 

الفئات المهّمشــة (النساء واألطفال): كان للصراع الدائر منذ ســتة أعوام تأثير كبير على ســبل كســب العيش، 
حيــث تدهــور االقتصاد واضطر الماليين للنزوح. 

ســبل كسب العيش:

يؤثر انعدام األمن الغذائي الشــديد على ما ال يقل عن %20 من 
الســكان.  إذ يعاني مليونان من أطفال اليمن دون ســن الخامســة من 

ســوء التغذية الحاد، بينما يعاني حوالي 358 ألف طفل من ســوء التغذية 
الشديد.  

األمن الغذائي:

أبريل
2020

أبريل
2020

نوفمبر
2020

ديسمبر
2020

فبراير
2021
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تســجيل أول حالة إصابة بفيروس 
كورونــا. وأعلنــت الحكومة عن فرض 

قيود على الســفر والتنقل.

تســجيل أول حالة إصابة 
بفيروس كورونا. 

نــزوح مــا يقرب من 40 ألف 
شــخص بســبب تصاعد العنف في 

مقاطعة ِهلمند. 

تأثر 104,200 شــخص 
باألزمــات المناخية في 

عام 2020. 

55,575 حالــة إصابة 
بفيــروس كورونا، و2,430 

حالة وفاة

عــودة أكثــر مــن 130 ألف أفغاني إلى 
أفغانســتان هرًبا من تفشــي فيروس 

كورونــا في إيران. 

البنك الدولي وبنك التنمية اآلســيوي 
والتحالــف العالمــي للقاحات والتحصين 
يمولــون تكاليــف تطعيم ما يصل إلى 

%60 من الســكان. 

أدت األمطــار الغزيــرة إلى فيضانات، 
مما أســفر عن مقتل 65 شــخصًا 
والتأثيــر علــى أكثــر من 185 ألف . 

هجــوم علــى قرى في جنوب دارفور 
يؤدي إلى نزوح 3 آالف شــخص . 

تفشــي مرض شــلل األطفال، حيث احتاج أكثر من 
5 مالييــن طفــل إلــى التطعيم في ظل القيود 

المرتبطــة بفيروس كورونا والفيضانات. 

انتشــر فيروس كورونا في جميع 
الواليات الثمانية عشــر، بينما انتشــرت 

المالريــا أيًضــا في 17 والية منها. 

حدوث فيضانات هي األســوأ منذ 
حوالي قرن من الزمان، مما أســفر 

عن مقتل 155 شــخص وتأثر أكثر من 
3 مالييــن فرد. 

فــرار أكثــر من 60 ألف الجئ من 
منطقــة تيغراي في إثيوبيا. 

تســببت االشتباكات الطائفية في 
دارفــور فــي نزوح أكثر من 100 ألف 

شخص . 

الجدول الزمني لألحداث المؤثرة على األشــخاص الذين تعنى بهم المفوضية/ الالجئون في أفغانســتان
6.1.5 أفغانستان

الجدول الزمني لألحداث المؤثرة على األشــخاص الذين تعنى بهم المفوضية/ النازحون والالجئون  في الســودان
6.1.6 السودان

مارس
2020

يوليو
2020

أغسطس
2020

أغسطس
2020

سبتمبر
2020

سبتمبر
2020

ديسمبر
2020

يناير
2021

عّرضــت الفيضانــات فــي الســودان مالييــن الناس لألمراض المنقولة، حيث أصاب 
وباء المالريا أكثر من 1,5 مليون إنســان، بينما تفشــى داء شــيكونغونيا والحمى 

النزفية الفيروسية. 

ســاهمت الجائحــة فــي زيــادة الضغــط علــى أنظمة الرعاية الصحية، حيث ال يوجد 
ســوى 1.9 طبيب لكل 10,000 إنســان، في حين ال يوجد في المناطق الريفية 

ســوى 0.6 طبيب لكل 10 آالف إنســان. 

الصحة:
ارتفع مســتوى الضعف بســبب الجائحة، إذ يعيش الكثير من الالجئين في 

المســتوطنات غير الرســمية في ظل ظروف الصرف الصحي والمأوى 
الســيئة والوصول المحدود إلى الخدمات. 

المأوى:

ارتفعــت أعــداد المحتاجيــن بمقــدار الضعف تقريًبا في العام الماضي، 
والنســاء واألطفال هم األكثر تأثًرا من غيرهم. ويعاني حوالي نصف 

األطفال من ســوء التغذية الحاد. 

الفئات المهّمشــة (النساء واألطفال):
فقد تســعة ماليين شــخص ســبل كســب عيشــهم بسبب جائحة فيروس كورونا، 

بما في ذلك %63 من النســاء العامالت في القطاع غير الرســمي. 

ســبل كسب العيش:

انخفضت القوة الشــرائية وارتفعت أســعار المواد الغذائية مما أجبر الناس على 
االســتدانة، األمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع مســتوى انعدام األمن الغذائي. 

األمن الغذائي:

الصحة:
دمــرت الفيضانــات أكثــر مــن 100 ألــف منــزل، مما أدى إلى المزيد من النزوح.  
وهنــاك نقــص فــي مرافــق الصرف الصحي فــي المخيمات، حيث يوجد مخيم 

واحد في الشــرق يضم 58 مرحاًضا فقط يســتخدمه 16 ألف الجئ.

المأوى:

تقــل أعمــار %45 مــن  الالجئيــن اإلثيوبييــن عــن 18 عاًما،  وقد أدى نقص 
المرافــق الصحيــة إلــى إصابــة العديد من األطفال باإلســهال.  وهناك أكثر من 

6 ماليين طالب خارج المدرســة بســبب اإلغالق. 

الفئات المهّمشــة (النساء واألطفال):
لقــد تأثــر االقتصــاد بتفشــي فيروس كورونــا وهجمات الجراد، بينما أدت الفيضانات 

الكارثيــة فــي النصــف الثانــي من العام إلى تدمير المنازل والســلع والمحاصيل 
وهددت اإلنتاج الزراعي مما عّرض ســبل كســب العيش لمخاطر إضافية. 

ســبل كسب العيش:

أدت الجائحــة إلــى تراجــع حــاد فــي االقتصــاد، وقد أدى هذا، إلى جانب األزمات 
المناخيــة، إلــى مواجهــة 9,6 مليــون شــخص تقريًبا لألزمات وانعدام األمن الغذائي.  

األمن الغذائي:

فبراير
2020

أبريل
2020

أكتوبر
2020

ديسمبر
2020

فبراير
2021

ديسمبر
2020
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الجــدول الزمنــي لألحــداث المؤثــرة على األشــخاص الذيــن تعنى بهم المفوضية/ في  الصومال
6.1.7 الصومال

  

يناير
2020

مارس
2020

مارس
2020

أبريل
2020

أغسطس
2020

نوفمبر
2020

ديسمبر
2020

يناير
2020

مارس
2020

أغسطس
2020

أكتوبر
2020

ديسمبر
2020

الجــدول الزمنــي لألحــداث المؤثــرة على األشــخاص الذين تعنى بهم المفوضية
6.1.8 نيجيريا

تســجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا.

وفاة 150 شــخًصا ونزوح نحو
25 ألًفا بســبب الفيضانات. 

خصصــت األمم المتحدة مليوني
دوالر لمســاعدة الحكومة في

جهود احتواء تفشــي فيروس كورونا. 

تدميــر كامل محاصيل األغذية 
الرئيســية والذرة والِحنطة 

بسبب الجراد.

نــزح مــا يقرب من 56 ألف 
شــخص في والية جوباالند 

بسبب الصراع. 

الفيضانات الشــديدة تؤدي 
لنــزوح أكثــر من 100 ألف  

شخص. 

تســجيل 4,714 حالة إصابة بفيروس 
كورونــا. ووصــل عدد النازحين الجدد 

في عام 2020 إلى 1,3 مليون شــخص 

تســجيل أول حالة إصابة 
بفيروس كورونا.

أدى إعصــار غاتــي إلى انهيارات أرضية، 90 ألف نازح بســبب الصراع. 
مما أســفر عن مقتل 8 أشــخاص وتضرر 

أكثر من 120 ألف شــخص معظمهم من 
الالجئيــن والنازحين داخلًيا. 

األمطــار الغزيــرة في مخيم للنازحين داخلًيا 
فــي محافظــة بامــا تؤدي إلى هدم أجزاء من 
475 مــأوًى علــى األقــل أو تدميرها بالكامل، 

ممــا أثــر على نحو 2,481 نازًحا.

ســجيل 86,576 حالة إصابة مؤكدة بفيروس 
كورونا في 31 ديســمبر 2020. 

في شــمال شــرق نيجيريا، أدى الصراع المســلح إلى إجبار الماليين على الفرار من 
منازلهــم، ممــا زاد مــن الضغــوط على مرافــق الرعاية الصحية. ويحتاج حوالي 7,9 

مليون شــخص إلى المســاعدات اإلنسانية. 

الصحة:
أودى فيضــان نهــري بينــو والنيجــر بســبب األمطار الغزيرة بحياة العديد من 

األشــخاص ونزوح الماليين.  كما أدى الصراع إلى تدمير المســاكن.

المأوى:

تؤثر أزمات متعددة على النســاء واألطفال، وذلك في ظل ارتفاع خطر 
العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس. وهناك حوالي 10,5 مليون طفل غير 

ملتحــق بالمــدارس، فــي حيــن ال تزال العصابات المســلحة تختطف األطفال. 

الفئات المهّمشــة (النساء واألطفال): أصبحت ســبل كســب العيش أكثر عرضة للخطر بســبب الجائحة والصراع وضعف 
االقتصاد. وفي شــمال شــرق نيجيريا، تمتلك حوالي %60 من األســر نفقات 

أدنى من الحد األدنى لســلة اإلنفاق. 

ســبل كسب العيش:

زادت الجائحــة مــن انعــدام األمــن الغذائــي، مما أثر على 9.2 مليون شــخص ، حيث 
يعاني 395,679  شــخصًا من انعدام األمن الغذائي الشــديد.  ومن المتوقع أن 

يعاني أكثر من 800 ألف طفل من ســوء التغذية الحاد. 

األمن الغذائي:

لــم يتفــَش فيــروس كورونــا بيــن الالجئين بدرجة كبيرة، إال أن الفيضانات 
وظــروف العيــش فــي مناطــق مكتظة تفتقــر للنظافة الصحية رفعت من 

خطــر اإلصابــة باألمــراض المنقولة واألمراض التنفســية وغيرها من األمراض 
المعدية. 

الصحة:
فــي ظــل نــدرة المــأوى، يعيــش العديد من الالجئين في مالجئ مؤقتة. وال 

يحصل ثلث الســكان على إمدادات كافية من المياه. 

المأوى:

رفعــت الجائحــة مــن خطر االتجار باألطفال واســترقاقهم، حيث بدأت أعداد 
متزايــدة مــن اليافعيــن بالعمــل أو قام أهاليهــم بالتخلي عنهم للتخفيف من 

ظروفهــم االقتصادية الصعبة. 

الفئات المهّمشــة (النساء واألطفال): قبل الجائحة، كان معظم الالجئين يعملون  بشــكل غير رســمي أو كأصحاب 
مشــاريع تجارية صغيرة. وبســبب الجائحة، فقد الكثير من هؤالء أعمالهم وأصبحوا 

يفتقــرون إلــى المال لتحمل تكاليف الوجبات. 

ســبل كسب العيش:

يواجه أكثر من 4,1 مليون  شــخص حالة من انعدام األمن الغذائي الشــديد، 
باإلضافة إلى فقدان ســبل كســب العيش بســبب الجائحة. ويشــمل ذلك ما 
يقرب من 840 ألف طفل تحت ســن الخامســة الذين ُيرجح أنهم يعانون من 

األمن الغذائي:
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تســجيل أول حالة
إصابــة بفيروس كورونا. 

الجــدول الزمنــي لألحــداث المؤثــرة على األشــخاص الذين تعنى بهم المفوضية
6.1.9 العراق   

مارس
2020

مايو
2020

يوليو
2020

أكتوبر
2020

ديسمبر
2020

مارس
2020

مايو
2020

مايو
2020

يونيو
2020

أكتوبر
2020

يناير
2021

يناير
2021

فبراير
2021

الجــدول الزمنــي لألحــداث المؤثــرة على األشــخاص الذين تعنى بهــم المفوضية/ الالجئون في بنغالديش
6.1.10 بنغالديش

تســجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا
فــي بنغالديــش. ونفذت الحكومة تدابير

للحد من انتشــار الجائحة.

ضــرب إعصــار أمفان جنوب غرب بنغالديش،
مما أثر على 10 ماليين شــخص في 19

مقاطعة ونزوح 100 ألف شــخص . 

اكتشــاف أول حالة إصابة بفيروس
كورونــا فــي  مخيمات الالجئين

فــي منطقة كوكس بازار.

غمــرت الفيضانــات أكثر من ربع البالد.
وظلت المياه في مســتويات خطرة لمدة شــهرين،

مما أثر على 5,5 مليون شــخص . 

أســفرت االشــتباكات العنيفة بين العصابات 
المســلحة في مخيمات الالجئين في أوكيا 
عن مقتل ثمانية أشــخاص وإصابة العديد، 
فــي حيــن ُأحرقت المالجئ وهرب اآلالف 
مــن الالجئيــن إلى المخيمات المجاورة. 

تســجيل 609,852 حالة إصابة 
بفيــروس كورونا، و12,962 

حالة وفاة. 

تخفيــض الحكومة لقيمة 
العملة بنســبة 22%. 

وصلــت حــاالت اإلصابة بفيروس كورونا إلى 
366 حالــة، منهــا 10 وفيــات، وذلك في  

مخيمــات الالجئيــن في كوكس بازار. 

حريــق فــي مخيم لالجئين في كوكس 
بــازار يدمــر 600 مأوى و150 متجًرا 

ومنشــأة تابعة لمنظمة غير حكومية. 

انقالب عســكري في ميانمار يعرض 
600 ألــف مــن الروهينغــا الذين ما زالوا 

يعيشــون في البالد وأقليات أخرى 
للمزيــد من الخطر.

أدت الجائحــة إلــى تفاقــم المشــاكل الصحية بيــن الالجئين الذين يواجهون بالفعل 
مســتويات مرتفعة من األمراض المعدية، وال ســيما أمراض الجهاز التنفســي 

واإلسهال. 

الصحة:
أثــرت الظــروف الجويــة القاســية علــى الماليين من الناس، مما فرض ضغوًطا 

كبيــرة علــى الحكومــة إلعــادة إســكان النازحين مؤقًتا وإعادة بناء المناطق 
التــي غمرتها الفيضانات.

المأوى:

تأثــر تعليــم نحــو 38 مليــون طالب، ويتعرض األطفال، وال ســيما الفتيات، 
لخطــر االتجــار بهــم أو خطر الزواج المبكر. 

الفئات المهّمشــة (النساء واألطفال):
أدى األثــر االقتصــادي للجائحــة إلــى ارتفاع النشــاط اإلجرامي وعنف العصابات، كما 

اضطــر الالجئــون إلــى البحــث عــن مــأوى في مكان آخر في ظل محدودية فرص 
العثــور علــى وظيفة أو االحتفاظ بها. 

ســبل كسب العيش:

أثــر فيــروس كورونــا علــى معدالت التغذية، حيث تضاعفت نســبة األطفال المعرضين 
األمن الغذائي:

تأثــر تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة إثر الجائحــة، حيث يواجه نظام الرعاية الصحية 
فــي البــالد صعوبــة فــي التعامل مع االرتفاع الحاد في الحاالت.

الصحة:
تعكف الحكومة على تســريع خطط إغالق مخيمات تأوي 250 ألف نازح 

داخلــي،  إال أن هنــاك ثالثــة عوامــل رئيســية تعــوق عودة النازحين تتمثل في 
االفتقــار إلــى فــرص العمل وقلة الخدمات والمأوى. 

المأوى:

غالًبــا مــا تــؤدي حــاالت اإلخراج القســري للنازحين من المخيمات أو غيرها 
إلى عملية نزوح أخرى، األمر الذي يؤثر ســلًبا على النســاء واألطفال. وال 

يزال العنف القائم على نوع الجنس يشــكل خطًرا عليهم.

الفئات المهّمشــة (النساء واألطفال):

تأثرت ســبل كســب العيش بشــكل خطير بهذه الجائحة، حيث ارتفع عدد 
األشــخاص الذين يعيشــون في حاجة شــديدة بنســبة %35، أي ما يعادل 2,4 
مليــون إنســان، بينمــا يصــل إجمالــي عــدد المحتاجين بوجه عام إلى 4,1 مليون 

إنسان. 

ســبل كسب العيش:

خفضت الحكومة قيمة العملة، مما أدى إلى ارتفاع أســعار الســلع المســتوردة، 
ومن بينها األغذية. ويعاني حوالي 435 ألف إنســان من انعدام األمن الغذائي، 

كمــا أن 731 ألًفــا معرضــون النعدام األمن الغذائي.

األمن الغذائي:

تســببت األمطار الغزيرة
بفيضانــات في أجزاء من
شــمال ووسط العراق.

إعالن الحكومة عن سلســلة
إغالقــات لمخيمات النازحين.
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6.1.12 الكاميرون

الجدول الزمني لألحداث المؤثرة على األشــخاص الذين تعنى بهم المفوضية/ الالجئون في باكســتان
6.1.11 باكستان

تســجيل أول حالة إصابة
بفيروس كورونا.   

عقد أول محادثات للســالم
منــذ بــدء الصراع في عام 2017. 

اإلعــالن عن حالة الطوارئ
الوطنيــة لمكافحة هجوم الجراد. 
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إعــالن قــوات دفاع جنوب الكاميرون،
وهي جماعة انفصالية، وقف إطالق النار لمدة أســبوعين

لمنــح النــاس الوقــت إلجراء فحص فيروس كورونا

أثــرت األمطار الغزيرة على
منطقة الشــمال األقصى، مما أدى

إلى تشــريد 160 ألف شــخص 

في أعقاب أعمال العنف في جمهورية أفريقيا الوســطى،
لجــأ إلــى الكاميرون 4,434 من المدنيين. 

ارتفع عدد األشــخاص المحتاجين من 3,9
مليون إنســان في يناير إلى 6,2 مليون شــخص . 

وصــول حــاالت اإلصابة بفيروس كورونا
إلــى 29,617 حالــة، و462 حالة وفاة.

أضافت الجائحة تهديدات جديدة وســط الصراع والنزوح وتفشــي األمراض 
والفيضانــات. وقــد أثــرت الهجمــات التي شــنتها الجماعات غير الحكومية في 
أقصى الشــمال وفي الشــمال والجنوب الغربيين على إمكانية الحصول على 

المســاعدات اإلنسانية والرعاية الصحية.

الصحة:
أثــرت القيــود المفروضــة علــى التنقل لمدة 84 يوًما في المناطق 

الشــمالية الغربيــة والجنوبيــة الغربيــة باإلضافة إلى انعدام األمن على 
تقديم المســاعدات اإلنسانية. 

ســاهمت الجائحــة فــي تعميق انعــدام األمن الغذائي والصعوبات االقتصادية، 
حيث يعاني %39 من الســكان من الفقر.   

المأوى:

أدت الجائحــة إلــى تفاقــم انعــدام األمن، حيث يمثل األطفال نصف 
المحتاجين البالغ عددهم 6,2 مليون شــخص .  وفي منطقة 

أنجلوفون، يوجد 800 ألف طفل خارج المدرســة.  وال يزال األطفال 
والنســاء يتعرضون للعنف القائم على نوع الجنس.  

الفئات المهّمشــة (النساء واألطفال):
ســاهم تزامــن الصــراع مــع الجائحة إلــى زيادة أعداد المحتاجين، ليصل إلى 6,2 

مليون شــخص.  وتســببت االشــتباكات العنيفة بين االنفصاليين والقوات 
الحكومية في نزوح 87,098 إنســان في عام 2020.

ســبل كسب العيش:

األمن الغذائي:

ُتعــرض هــذه الجائحــة نظــام الرعايــة الصحية في البالد للخطر، حيث يوجد 
طبيب واحد لكل 963 شــخصًا وســرير مستشــفى واحد لكل 1,608 فرد. وقد 

أثــرت الجائحــة علــى معــدالت التطعيــم، إذ لم يحصل 17 مليون طفل دون 
الخامســة على التطعيمات الروتينية. 

الصحة:

أدت الفيضانات التي أثرت على البالد في أغســطس وســبتمبر من عام 2020 
إلى تفاقم األزمة، حيث ُدمر 305,151 منزًال إما بالكامل أو بشــكل جزئي في 

المنطقة الشمالية. 

المأوى:

يمثل األطفال %43 من الالجئين األفغان وتمثل النســاء %23 منهم.  
وبســبب القيــود المتعلقــة بالجائحــة، هنــاك 42 مليون طفل غير ملتحقين 

بالمــدارس.  كمــا ارتفعــت مخاطــر حمايــة الطفل، بما في ذلك حمايتهم من 
العنــف القائــم على نوع الجنس. 

الفئات المهّمشــة (النساء واألطفال): شــهد االقتصاد الباكســتاني تراجًعا خالل الجائحة، مع قفزة كبير في معدالت 
الفقر، من %24,3 إلى %40. كما دمرت الفيضانات التي شــهدتها البالد في 

عام 2020 المحاصيل التجارية الرئيســية في أجزاء من البالد.

ســبل كسب العيش:

واجــه 40 مليــون شــخص انعــدام األمــن الغذائي قبل الجائحة، بينما زاد هذا 
الرقم بمقدار 2,45 مليون شــخص بعد الجائحة.  ويالَحظ ارتفاع مســتوى 

الهزال بين األطفال، مؤثًرا على واحد من كل ســتة أطفال. 

األمن الغذائي:

تســببت األمطار الموســمية الغزيرة بفيضانات في أجزاء من البالد.
وتم إنشــاء أكثر من 217 مخيم إغاثة في مقاطعة الســند. 

تســجيل أول حالة
إصابــة بفيروس كورونا. 

وصــول حــاالت اإلصابة بفيروس كورونا
إلــى 482,178 حالــة، و10,176 حالة وفاة. 
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احتياجات الميزانية المتوقعة 7.1

األردن 
$405,007,449
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توسيع الرقعة الجغرافية لنشاطات

 العمل الخيري اإلسالمي

أواصر

والشرق األوسط
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والهند

ومنظمة الصحة العالمية

التقدم
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رفيع الدين شيكوه

مستشار استراتيجي

دينارستاندارد

خالد خليفة 

مستشار استراتيجي

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

عمار قاضي

مدير المشروع

دينارستاندارد

حسام شاهين

مستشار استراتيجي

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

سيمين ميرزا

المحلل الرئيسي

دينارستاندارد

شادي غراوي

مستشار التقرير

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

بول كوكراين

محلل أبحاث رئيسي

دينارستاندارد

محمد المهدي زيداني

منسق التقرير

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

إيمان علي لياقات

محلل أبحاث

دينارستاندارد

منى مهدي

منسق التقرير

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

زهيب بايج

دعم تنسيقي

دينارستاندارد

رئيفة مكي

مستشار التواصل

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

ديمة جرماكاني

محلل بيانات

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

مفيد جابر

دعم تنسيقي

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
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