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جهود ألمانية متعددة األطراف في مكافحة جائحة كوفيد ١٩

تحديث ١٩ :يونيو/حزيران ٢٠ ٢٠
جهود ألمانية متعددة األطراف في مكافحة جائحة كوفيد١٩
تتطلب مواجهة التحدي العالمي غير المسبوق الذي تشكله جائحة كوفيد  ١٩جهدًا مشتركًا من قبل النظام متعدد األطراف .دون العمل
الجماعي والتضامن والتعاطف سيكون من المستحيل التغلب على هذا التحدي العالمي .ولذلك تشارك ألمانيا بنشاط في استجابات متعددة
األطراف مختلفة ،بما في ذلك لقاءات التنسيق األسبوعية عبر المحيط األطلسي بشأن كوفيد ،١٩ومجموعة التنسيق الوزارية بشأن
كوفيد ١٩التي بدأتها كندا ،وجهود مجموعة السبع  /العشرين من أجل تشكيل استجابة منسقة.
تلتزم ألمانيا بإدارة األزمة بكفاءة ومصداقية وشفافية وقيم الديمقراطية األساسية .ولهذه الغاية ،شرعت الحكومة األلمانية في تنفيذ
التدابيرالتالية لتعزيز ودعم التعاون الدولي في المكافحة العالمية ضد كوفيد :١٩

التضامن األوروبي
ال يمكن لالتحاد األوروبي السيطرة على هذه األزمة إال إذا عمل معًا #أوروبا_متحدة .نريد أن يخرج االتحاد األوروبي أقوى من األزمة وأن يساعد في تشكيل النظام العالمي
لضمان قدر أكبر من االستدامة والعدالة والتضامن.
يتعين على #الفريق_األوروبي معا ً توفير استجابة أوروبية قوية للتحديات العالمية الحالية  -من خالل تدابير اإلغاثة المنسقة التي يتم تسليمها بسرعة وحيثما وجدت حاجة إليها.
يسعدنا أن نرى التعاون الشامل والموثوق من بلدان رابطة التجارة الحرة األوروبية في أي جانب من جوانب التعامل مع أزمة كوفيد. ١٩

باإلضافة إلى ذلك ،تساعد ألمانيا الشركاء األوروبيين من خالل توفير اإلمدادات الطبية وعالج المرضى من البلدان المتضررة بشكل خاص .أعادت ألمانيا أكثر من
٦٠٠٠مواطن من االتحاد األوروبي (و  ٣٣٠٠من دول ثالثة) خالل حملة إعادة المواطنين التي قامت بها وزارة الخارجية األلمانية .كما تدعم بناء قدرات برنامج
 RescEUاإلغاثي األوروبي لإلمدادات الطبية المشتركة من أجل التعامل مع المخاطر الصحية عبر الحدود.
حماية االستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي على المدى الطويل في الجوار المباشر  -غرب البلقان ودول الشراكة الشرقية
األولويات:
• دعم الطوارئ للقطاع الصحي
• دعم التغلب على اآلثار االقتصادية واالجتماعية والسياسية ألزمة "كوفيد "١٩
• تعزيز التعاون اإلقليمي

 تدعم ألمانيا حزم استجابة االتحاد األوروبي لغرب البلقان ( ٣. ٣مليار يورو) والجوار الشرقي ( ٢.٤مليار يورو) تقدم اإلمدادات من السلع الطبية والوقائية إلى بلدان الجوار األوروبي  ،مثل المعدات الطبية لمستشفيات غرب البلقان ومؤسسات الرعاية ،بما في ذلك أكثر من  ١٨٥,٠٠٠قناعواق ومعدات وقائية شخصية ومجموعات اختبار وأجهزة تعقيم لخدمة الطوارئ الحكومية األوكرانية بقيمة  ١٧٥٠٠٠يورو.
 قدمت أكثر من  ٨٥٠٠عبوة غذائية وصحية لألشخاص األكثر تضررا في غرب البلقان وأوكرانيا بالتعاون مع االتحاد األوروبي والدول األعضاء األخرى في االتحاداألوروبي
 تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعرفة والمعدات من أجل الحفاظ على الوظائف ،وتمكين اإلنتاج المحلي للمستلزمات الصحية وتسهيل رقمنة الخدمات. تقوي منظمات المجتمع المدني ،مثل المنظمات غير الحكومية التي تكافح العنف المنزلي. -تم تكييف برامج التنمية والدعم الثنائية لتناسب االحتياجات العاجلة لتعزيز القدرات الوطنية لمواجهة الجائحة.
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المساعدات اإلنسانية
األولويات:
• تلبية االحتياجات الصحية اإلنسانية الناشئة عن الجائحة إلنقاذ األرواح وتخفيف المعاناة اإلنسانية والحفاظ على كرامة المتضررين.
• تخفيف اآلثار اإلنسانية الناشئة عن اآلثار الثانوية للجائحة ،مثل فقدان الوظائف وسبل العيش؛ الحماية من انعدام األمن الغذائي.
• المساهمة في استجابة متعددة األطراف منسقة عالميا لالحتياجات اإلنسانية الناجمة عن الجائحة؛ تعزيز قدرة النظام اإلنساني
العالمي على العمل واالستجابة.
كرد فعل على خطة األمم المتحدة لالستجابة اإلنسانية العالمية لكوفيد  ١٩أعلنت ألمانيا عن  ٣٠٠مليون يورو كتمويل إضافي .
يهدف التمويل إلى احتواء الجائحة ،والتخفيف من أثرها على األشخاص الذين يعانون من أحوال صعبة ،وذلك من خالل تحقيق استقرار
النظم الصحية والحفاظ على األمن الغذائي ،وتعزيز قُدرة النظام اإلنساني العالمي على العمل واالستجابة ،أي من خالل دعم اللوجستيات
اإلنسانية.
تقريبا ١. ٤مليار يورو ( ٪٨٥من إجمالي التمويل اإلنساني المدرج في ميزانية عام  ) ٢٠٢٠سيتم صرفها قبل الموعد المحدد أصالً .بهذه
الوسائل يتم منح الشركاء في المجال اإلنساني مرونة أكبر من أجل تكييف عملياتهم مع التحديات التي تفرضها جائحة كوفيد . ١٩
سيتم توزيع التمويل اإلضافي على النحو التالي:
 ٥٥مليون يورو للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر
 ٥٠مليون يورو للمنظمات اإلنسانية غير الحكومية
 ٤٠مليون يورو لبرنامج األغذية العالمي
 ٣٥مليون يورو للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان
 ٣٠مليون يورو للصناديق اإلنسانية الخاصة بكل دولة

 ٢٠مليون يورو لليونيسف
 ٢٠مليون يورو لألونروا
 ٢٠مليون يورو للمنظمة الدولية للهجرة
 ٢٠مليون يورو لمنظمة الصحة العالمية
 ٥مليون يورو لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.

في أثناء مكافحة ألمانيا ضد كوفيد  ١٩في داخل حدودها فإن ألمانيا تلتزم بطريقة تعامل منسقة ومتعددة األطراف مع الجائحة .إن تقديم المساعدة
اإلنسانية الكبيرة والمستندة إلى االحتياجات ليس ضرورة أخالقية فحسب؛ بل هي أيضًا ضرورة تفرضها الجائحة  -بالنظر إلى أن الجائحة ال
يمكن استئصالها إال على المستوى العالمي.

دعم المنظمات الدولية
زادت ألمانيا تمويل منظمة الصحة العالمية بمقدار  ٢٠٠مليون يورو
زادت ألمانيا تمويل "جافي" بمقدار ٦٠٠مليون يورو
 ٥٠٠,٠٠٠يورو لطرق المختبر النووي عالية الدقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية الختبار كوفيد . ١٩
تدعم ألمانيا بعثة المراقبة الخاصة لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا أوكرانيا ) (SMMبمعدات الحماية.
أعلنت ألمانيا عن تعهد كبير بمبلغ  ٥٢٥مليون يورو خالل مؤتمر التعهدات االفتراضي الذي استضافته المستشارة ميركل ومفوضية
االتحاد األوروبي وعديد من المنظمات األخرى في  ٤مايو /أيار لدعم األنشطة اإلضافية ذات الصلة بكوفيد  ١٩لمنظمة الصحة العالمية،
جافي ،تحالف ابتكارات التأهب الوبائي.
تم إجماال التعهد بتقديم  ٩.٨مليار يورو لمساعدة مبادرة ( ACTتسريع الوصول إلى طرق التعامل مع كوفيد  ) ١٩لتطوير اللقاحات
والعالجات والتشخيص وآلية توزيع عالمية وعادلة بشكل مشترك وكذلك لتعزيز النظم الصحية في البلدان النامية ـ هذه النتيجة هي إشارة قوية
للتضامن وتمهد الطريق نحو استجابة عالمية للتغلب على جائحة كوفيد . ١٩

تعزيز السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي
في إطار سياسة األمن الوقائي التي تتبعها الحكومة األلمانية ساعدت وزارة الخارجية األلمانية منذ سنوات عديدة ً
دوال شريكة مختارة وآلية األمين العام
للتحقيق في مزاعم استخدام األسلحة الكيميائية والبيولوجية  UNSGMبهدف تقليل المخاطر المرتبطة بالمواد البيولوجية ومسببات األمراض شديدة الخطورة:
•برنامج األمن البيولوجي األلماني (  ٦٣ : ٢٠٢٢ - ٢٠١٣مليون يورو)
• مبادرة التمكين والتحسين ( ١٢ : ٢٠٢٠- ٢٠١٦مليون يورو) ممولة بشكل مشترك من وزارة الخارجية األلمانية ووزارة الدفاع األلمانية
• مساعدة آلية األمين العام للتحقيق في مزاعم استخدام األسلحة الكيميائية والبيولوجية ( ٢٠١٨ـ  ٣, ٣ : ٢٠٢١مليون يورو).
أثبتت الهياكل والشراكات والشبكات التي تم إنشاؤها في هذا اإلطار أنها قوية في الوضع الحالي في مواجهة جائحة كوفيد  ، ١٩حيث استطاعت المؤسسات
األلمانية الشريكة (معهد روبرت كوخ ،معهد برنهارد  -نوخت للطب االستوائي ،معهد فريدريش  -لوفلر ،معهد القوات المسلحة األلمانية لعلم األحياء الدقيقة
المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي  ) GIZتكييف بعض أنشطتها على المدى القصير جدًا بنا ًء على طلب المؤسسات الشريكة الدولية للتعامل مع األزمة الحالية.
وقد تم أو سيتم تمديد جميع البرامج الثالثة.
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طلبات المساعدة الدولية

جهود الوقاية من األزمات وتحقيق االستقرار

تم تخصيص  ٥ماليين يورو لتلبية أكثر من  ١٠٠طلب مساعدة
دولية تم تلقيها.

تم تسليم ١٥طنًا

من إمدادات المساعدات إلى الصين.

قامت ألمانيا بتطبيق مقياس الناتو لالستجابة لألزمات "الحركة الجوية
السريعة" الذي يسمح بتوزيع مواد اإلغاثة من الكوارث ال ُمقدمة من الحلفاء
عبر المجال الجوي األلماني باستخدام قدرات حلف شمال األطلسي
االستراتيجية للنقل الجوي ،قام الحلفاء بنقل مئات األطنان من اإلمدادات
الطبية

قامت البعثات الدبلوماسية األلمانية في الخارج بتمويل مشاريع صغيرة
لتدابيركوفيد  ١٩متعلقة بالحد من الفقر و ذلك بمبلغ تصل قيمته الي
حوالي  ٥٠٠,٠٠٠يورو.

األولويات
• دعم السلطات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني التأهب واالستجابة
لكوفيد١٩في السياقات الهشة
• البناء على هياكل شركاء تحقيق االستقرار القائمة وشبكات الدعم لتعزيز
استجابة لكوفيد  ١٩الشاملة في السياقات الهشة
•منع المزيد من زعزعة االستقرار في مناطق النزاعات من خالل
التخفيف من اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد ١٩والخدمات
األساسية ودعم سبل العيش.
سيتم صرف  ٢٢مليون يورو للدول األكثر هشاشة ،مثل منطقة
الساحل ،وحوض بحيرة تشاد ،والشرق األوسط ،وأفغانستان من أجل دعم
جهود تحقيق االستقرار من خالل دمج تدابير مواجهة كوفيد  ١٩في
المشاريع القائمة.

.

التعاون من أجل التنمية

مساعدة ودعم القوات المسلحة األلمانية
تم تنفيذ أكثر من  ٤٠طلبًا دوليًا للمساعدة من  ٢٦دولة تم تقديمها إلى
القوات المسلحة األلمانية .توفر القوات المسلحة األلمانية الدعم المستمر
لحلفاء ألمانيا وشركائها ،على سبيل المثال عبر:
• عمليات اإلجالء الطبي الجوي االستراتيجي والعالج خارج منطقة
األحداث:
تم إجراء خمس عمليات إجالء طبي جوي من أجل نقل  ٢٤مريضًا من
المصابين بكوفيد  ١٩من الدول األوروبية الشريكة لتلقي مزيد من
العالج الطبي المكثف في المستشفيات األلمانية.
• تقديم عالجات العناية المركزة الطبية في مستشفيات القوات المسلحة
األلمانية.
• مشاركة اإلمدادات والمعدات الطبية ( مثل أجهزة التنفس )مع مختلف
مؤخرا مع منغوليا واألردن
الشركاء الدوليين ( على سبيل المثال
ً
والعراق).
في بداية عام  ٢٠٢٠أجرت القوات المسلحة األلمانية أيضًا عمليات
النقل الجوي في غضون مهلة قصيرة من أجل إجالء المواطنين األلمان
من ووهان (الصين) .تواصل القوات المسلحة األلمانية استعدادها لتقديم
الدعم إذا تم استيفاء المتطلبات القانونية وتوفير الموارد.

إعادة تخصيص مليار يورو في إطار التعاون اإلنمائي األلماني (التركيز
على عمليات تعزيز النظم الصحية في البلدان األفريقية)

سياسة الثقافة والتعليم الخارجية
" العالقات الثقافية الدولية ال غنى عنها بالنسبة للسياسة الخارجية،
والتي على الرغم من أزمة كورونا ،يجب أن تستمر في االلتقاء
والتواصل"
(وزير الخارجية األلمانية هايكو ماس)
األولويات
• دعم البنية التحتية الثقافية في جميع أنحاء العالم ،وخاصة من خالل
شبكتنا من المنظمات الوسيطة الثقافية مثل معهد جوته و الهيئة
األلمانية للتبادل العلمي
•خلق المرونة لشركائنا في المشاريع من خالل تمديد فترات التمويل
والسماح بتغييرات الميزانية وتعديالتها
كبيرا من برامجنا ومشاريعنا إلى المجال الرقمي وندعم
•تحويل جز ًءا ً
شركائنا بالتمويل والوسائل الالزمة للقيام بنفس الشيء.

جهود تحقيق االستقرار االقتصادي
٨٧مليون دوالر كمساهمة ثنائية لصندوق النقد الدولي الحتواء
الكوارث وتخفيف أعباء الديون .تم تخصيص ما يصل إلى  ٢٣٣مليون
يورو في عام  ٢٠٢٠كجزء من مبادرة مجموعة العشرين لتعليق
خدمة الدين.

األديان والهياكل الدينية المتداخلة

مساعدة تصل إلى ٧٠مليون يورو لكل من معهد جوته
(١٤٥موق ًعا في ٩٧دولة) وكذلك لـ ١٤٠مدرسة ألمانية في
الخارج.
صندوق مساعدات دولية بقيمة ٣ماليين يورو للمنظمات الثقافية
والتعليمية يساهم في حماية الحرية الثقافية والمجتمعات التعددية .
ويهدف صندوق المساعدة إلى دعم الحفاظ على الهياكل المحلية المستقلة
والمستدامة.

دعم طالب التبادل والعلماء المتأثرين باألزمة من خالل منح منظمات
التبادل األكاديمي المرونة لتمديد أو تأجيل المنح والسفر.

من خالل صندوق "المساعدة ضد العزلة" الذي تبلغ قيمته ٢٠٠,٠٠٠
يورو تدعم البعثات الدبلوماسية األلمانية في الخارج المجتمعات األلمانية
من مختلف الديانات .تركز الجهود على الحفاظ علي المجتمع اثناء االزمة
من خالل األساليب الرقمية والمساعدات االجتماعية الطارئة

إعادة تخصيص تدابير الحفاظ على الثقافة وخاصة تدابير بناء القدرات
في الفضاء االفتراضي .إتاحة العروض الثقافية الرقمية دوليا وجعلها
مرئية من خالل منصة معهد جوته عبر اإلنترنت
kulturama.digital

المصدر :وزارة الخارجية األلمانية
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