
٢٠حزيران /يونيو١٩: تحديث ٢٠

١٩جائحة كوفيدمكافحة جهود ألمانية متعددة األطراف في 

العمل دون . مشترًكا من قبل النظام متعدد األطرافجهًدا ١٩كوفيدشكله جائحة تالذي التحدي العالمي غير المسبوقتتطلب مواجهة 
متعددةاستجاباتفيبنشاطألمانياتشاركولذلك .سيكون من المستحيل التغلب على هذا التحدي العالميالجماعي والتضامن والتعاطف

بشأنالوزاريةالتنسيقومجموعة،١٩كوفيدبشأناألطلسيالمحيطعبراألسبوعيةالتنسيقلقاءاتذلكفيبما،مختلفةاألطراف

.منسقةاستجابةتشكيلأجلمنالعشرين /السبعمجموعةوجهود،كندابدأتهاالتي١٩كوفيد

ولهذه الغاية، شرعت الحكومة األلمانية في تنفيذ . بإدارة األزمة بكفاءة ومصداقية وشفافية وقيم الديمقراطية األساسيةتلتزم ألمانيا 

:١٩كوفيدلتعزيز ودعم التعاون الدولي في المكافحة العالمية ضد التدابيرالتالية

٢٠حزيران /يونيو١٩ ٢٠

العالمي نريد أن يخرج االتحاد األوروبي أقوى من األزمة وأن يساعد في تشكيل النظام. متحدة_أوروبا#ال يمكن لالتحاد األوروبي السيطرة على هذه األزمة إال إذا عمل معًا 
.لضمان قدر أكبر من االستدامة والعدالة والتضامن

.اجة إليهاحمن خالل تدابير اإلغاثة المنسقة التي يتم تسليمها بسرعة وحيثما وجدت-استجابة أوروبية قوية للتحديات العالمية الحالية معاً توفير األوروبي_الفريق#يتعين على 

.١٩كوفيدأن نرى التعاون الشامل والموثوق من بلدان رابطة التجارة الحرة األوروبية في أي جانب من جوانب التعامل مع أزمة يسعدنا 

منأكثرألمانياأعادت .خاصبشكلةررالمتضالبلدانمنالمرضىوعالجالطبيةاإلمداداتتوفيرخاللمناألوروبيينالشركاءألمانياتساعد،ذلكإلىباإلضافة

برنامجقدراتبناءتدعمكما .األلمانيةالخارجيةوزارةبهاقامتالتيالمواطنينإعادةحملةخالل( ثالثةدولمن٣٣٠٠و )األوروبياالتحادمنمواطن٦٠٠٠

RescEU المخاطر الصحية عبر الحدوداإلغاثي األوروبي لإلمدادات الطبية المشتركة من أجل التعامل مع.

الشرقيةالشراكةودولالبلقانغرب-المباشرالجوارفيالطويلالمدىعلىواالقتصاديواالجتماعيالسياسياالستقرارحماية

:األولويات
الصحيللقطاعالطوارئدعم•

"١٩كوفيد"ألزمةوالسياسيةواالجتماعيةاالقتصاديةاآلثارعلىالتغلبدعم•

اإلقليميالتعاونتعزيز•

(يورومليار٢.٤)الشرقيوالجوار(يورومليار٣.٣)البلقانلغرباألوروبياالتحاداستجابةحزمألمانياتدعم -

قناع١٨٥,٠٠٠منأكثرذلكفيبما،الرعايةومؤسساتالبلقانغربلمستشفياتالطبيةالمعداتمثل،األوروبيالجواربلدانإلىوالوقائيةالطبيةالسلعمناإلمداداتتقدم-
.يورو١٧٥٠٠٠بقيمةاألوكرانيةالحكوميةالطوارئلخدمةتعقيموأجهزةاختبارومجموعاتشخصيةوقائيةومعداتواق  

تحاداالفياألخرىاألعضاءوالدولاألوروبياالتحادمعبالتعاونوأوكرانياالبلقانغربفيتضررااألكثرلألشخاصوصحيةغذائيةعبوة٨٥٠٠منأكثرقدمت-

األوروبي

.دماتالخرقمنةوتسهيلالصحيةللمستلزماتالمحلياإلنتاجوتمكين،الوظائفعلىالحفاظأجلمنوالمعداتبالمعرفةوالمتوسطةالصغيرةالشركاتتدعم-

.المنزليالعنفتكافحالتيالحكوميةغيرالمنظماتمثل،المدنيالمجتمعمنظماتتقوي-

.الجائحةلمواجهةالوطنيةالقدراتلتعزيزالعاجلةاالحتياجاتلتناسبالثنائيةوالدعمالتنميةبرامجتكييفتم-

األوروبيالتضامن

١٩كوفيدجائحةمكافحةجهود ألمانية متعددة األطراف في 

صحيفة حقائق
الحكومة 

األلمانية 

االتحادية



٢٠٢٠حزيران /يونيو١٩

المساعدات اإلنسانية 

:األولويات
.المتضررينكرامةعلىوالحفاظاإلنسانيةالمعاناةوتخفيفاألرواحإلنقاذالجائحةعنالناشئةاإلنسانيةالصحيةاالحتياجاتتلبية •

.لغذائيااألمنانعداممنالحمايةالعيش؛وسبلالوظائففقدانمثل،للجائحةالثانويةاآلثارعنالناشئةاإلنسانيةاآلثارتخفيف •

اإلنسانيالنظامقدرةتعزيزالجائحة؛عنالناجمةاإلنسانيةلالحتياجاتعالميامنسقةاألطرافمتعددةاستجابةفيالمساهمة •

.واالستجابةالعملعلىالعالمي

 .إضافيكتمويليورومليون٣٠٠عنألمانياأعلنت١٩لكوفيدالعالميةاإلنسانيةلالستجابةالمتحدةاألممخطةعلىفعلكرد

تقراراستحقيقخاللمنوذلك،صعبةأحوالمنيعانونالذيناألشخاصعلىأثرهامنوالتخفيف،الجائحةاحتواءإلىالتمويليهدف

لوجستياتالدعمخاللمنأي،واالستجابةالعملعلىالعالمياإلنسانيالنظامقُدرةوتعزيز،الغذائياألمنعلىوالحفاظالصحيةالنظم

.اإلنسانية

بهذه .أصالً المحددالموعدقبلصرفهاسيتم( ٢٠٢٠عامميزانيةفيالمدرجاإلنسانيالتمويلإجماليمن٪٨٥)يورومليار٤.١تقريبا

.١٩يدكوفجائحةتفرضهاالتيالتحدياتمععملياتهمتكييفأجلمنأكبرمرونةاإلنسانيالمجالفيالشركاءمنحيتمالوسائل

:سيتم توزيع التمويل اإلضافي على النحو التالي

مليون يورو لليونيسف٢٠مليون يورو للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر٥٥

مليون يورو لألونروا٢٠مليون يورو للمنظمات اإلنسانية غير الحكومية ٥٠

مليون يورو للمنظمة الدولية للهجرة٢٠مليون يورو لبرنامج األغذية العالمي٤٠

مليون يورو لمنظمة الصحة العالمية ٢٠مليون يورو للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان٣٥

.يورو لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةمليون ٥مليون يورو للصناديق اإلنسانية الخاصة بكل دولة٣٠

المساعدةتقديمإن .الجائحةمعاألطرافومتعددةمنسقةتعاملبطريقةتلتزمألمانيافإنحدودهاداخلفي١٩كوفيدضدألمانيامكافحةأثناءفي

الالجائحةأنإلىبالنظر-الجائحةتفرضهاضرورةأيًضاهيبل؛فحسبأخالقيةضرورةليساالحتياجاتإلىوالمستندةالكبيرةاإلنسانية

.العالميالمستوىعلىإالاستئصالهايمكن

الدوليةالمنظماتدعم

مليون يورو٢٠٠بمقدارالصحة العالمية منظمة ألمانيا تمويل زادت 

يورومليون ٦٠٠بمقدار "جافي"ألمانيا تمويل زادت 

.١٩كوفيدالختبارالذريةللطاقةالدوليةللوكالةالدقةعاليةالنوويالمختبرلطرقيورو٥٠٠,٠٠٠

.الحمايةبمعدات (SMM)أوكرانياأوروبافيوالتعاوناألمنلمنظمةالخاصةالمراقبةبعثةألمانياتدعم

وضيةومفميركلالمستشارةاستضافتهالذياالفتراضيالتعهداتمؤتمرخالليورومليون٥٢٥بمبلغكبيرتعهدعنألمانياأعلنت

لمنظمة الصحة العالمية، ١٩بكوفيداألنشطة اإلضافية ذات الصلة لدعم أيار/مايو٤فياألخرىالمنظماتمنوعديداألوروبياالتحاد

.جافي، تحالف ابتكارات التأهب الوبائي

اللقاحاتلتطوير(١٩كوفيدمعالتعاملطرقإلىالوصولتسريع)ACTمبادرةلمساعدةيورومليار٩.٨بتقديمالتعهدإجماالتم

قويةإشارةهيالنتيجةهذهـ وكذلك لتعزيز النظم الصحية في البلدان النامية مشتركبشكلوعادلةعالميةتوزيعوآليةوالتشخيصوالعالجات

.١٩كوفيدجائحةعلىللتغلبعالميةاستجابةنحوالطريقوتمهدللتضامن

صحيفة حقائق

البيولوجيواألمنالبيولوجيةالسالمةتعزيز

مين العام ألة اإطار سياسة األمن الوقائي التي تتبعها الحكومة األلمانية ساعدت وزارة الخارجية األلمانية منذ سنوات عديدة دواًل شريكة مختارة وآليفي 
:الخطورةشديدةاألمراضومسبباتالبيولوجيةبالموادالمرتبطةالمخاطرتقليلبهدف  UNSGMللتحقيق في مزاعم استخدام األسلحة الكيميائية والبيولوجية

(مليون يورو٦٣: ٢٠٢٢-٢٠١٣)األلمانيالبيولوجياألمنبرنامج •

األلمانيةالدفاعووزارةاأللمانيةالخارجيةوزارةمنمشتركبشكلممولة( مليون يورو١٢: ٢٠٢٠-٢٠١٦)والتحسينالتمكينمبادرة •

(.مليون يورو٣,٣: ٢٠٢١ـ ٢٠١٨)آلية األمين العام للتحقيق في مزاعم استخدام األسلحة الكيميائية والبيولوجية مساعدة •

، حيث استطاعت المؤسسات ١٩كوفيدأثبتت الهياكل والشراكات والشبكات التي تم إنشاؤها في هذا اإلطار أنها قوية في الوضع الحالي في مواجهة جائحة 

حياء الدقيقة ، معهد القوات المسلحة األلمانية لعلم األلوفلر-للطب االستوائي، معهد فريدريش نوخت-برنهاردمعهد روبرت كوخ، معهد )األلمانية الشريكة 
.  ألزمة الحاليةبعض أنشطتها على المدى القصير جًدا بناًء على طلب المؤسسات الشريكة الدولية للتعامل مع اتكييف (  GIZالمؤسسة األلمانية للتعاون الدولي

.وقد تم أو سيتم تمديد جميع البرامج الثالثة



وزارة الخارجية األلمانية:المصدر

المركز األلماني لإلعالم: إلعداد والتحريرواالترجمة 

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

(ماسهايكووزير الخارجية األلمانية )

األولويات
ة من خالل التحتية الثقافية في جميع أنحاء العالم، وخاصدعم البنية • 

ئة شبكتنا من المنظمات الوسيطة الثقافية مثل معهد جوته و الهي

العلمياأللمانية للتبادل 

لتمويل المرونة لشركائنا في المشاريع من خالل تمديد فترات اخلق  •

وتعديالتهاوالسماح بتغييرات الميزانية 

مي وندعم كبيًرا من برامجنا ومشاريعنا إلى المجال الرقتحويل جزًءا  •

.شركائنا بالتمويل والوسائل الالزمة للقيام بنفس الشيء

جوتهمعهدمنلكليورومليون٧٠إلىتصلمساعدة

فيألمانيةمدرسة١٤٠لـوكذلك(دولة٩٧فيموقعًا١٤٥)

.الخارج

الثقافيةللمنظماتيوروماليين٣بقيمةدوليةمساعداتصندوق

 .عدديةالتوالمجتمعاتالثقافيةالحريةحمايةفييساهموالتعليمية

ستقلةالمالمحليةالهياكلعلىالحفاظدعمإلىالمساعدةصندوقويهدف

.والمستدامة

دعم طالب التبادل والعلماء المتأثرين باألزمة من خالل منح منظمات 

.لتمديد أو تأجيل المنح والسفرالمرونة األكاديمي التبادل 

درات وخاصة تدابير بناء القتدابير الحفاظ على الثقافة تخصيص إعادة 

لها إتاحة العروض الثقافية الرقمية دوليا وجع. االفتراضيالفضاء في 

مرئية من خالل منصة معهد جوته عبر اإلنترنت 

kulturama.digital

جهود تحقيق االستقرار االقتصادي

لصندوق النقد الدولي الحتواء كمساهمة ثنائية دوالر مليون ٨٧

مليون ٢٣٣تم تخصيص ما يصل إلى . الكوارث وتخفيف أعباء الديون

كجزء من مبادرة مجموعة العشرين لتعليق ٢٠٢٠في عام يورو

.خدمة الدين

األديان والهياكل الدينية المتداخلة

٢٠٠,٠٠٠الذي تبلغ قيمته " المساعدة ضد العزلة"من خالل صندوق 

ية المجتمعات األلمانتدعم البعثات الدبلوماسية األلمانية في الخارج يورو 

الحفاظ علي المجتمع اثناء االزمة تركز الجهود على . من مختلف الديانات

األساليب الرقمية والمساعدات االجتماعية الطارئةمن خالل 

جهود الوقاية من األزمات وتحقيق االستقرار

األولويات
واالستجابةالتأهبالمدنيالمجتمعومنظماتالرسميةالسلطاتدعم • 
الهشةالسياقاتفي١٩لكوفيد

زلتعزيالدعموشبكاتالقائمةاالستقرارقيتحقشركاءهياكلعلىالبناء •
الهشةالسياقاتفيالشاملة١٩لكوفيداستجابة

خاللمنالنزاعاتمناطقفياالستقرارزعزعةمنالمزيدمنع •
والخدمات١٩كوفيدلجائحةواالقتصاديةاالجتماعيةاآلثارمنالتخفيف

.العيشسبلودعماألساسية

، مثل منطقة للدول األكثر هشاشةمليون يورو ٢٢صرفسيتم 

الساحل، وحوض بحيرة تشاد، والشرق األوسط، وأفغانستان من أجل دعم 

في ١٩كوفيدجهود تحقيق االستقرار من خالل دمج تدابير مواجهة 

. المشاريع القائمة

صحيفة حقائق

٢٠٢٠حزيران /يونيو١٩

طلبات المساعدة الدولية

طلب مساعدة ١٠٠لتلبية أكثر من يورو ماليين ٥تم تخصيص

. تم تلقيهادولية 

.إلى الصينمن إمدادات المساعدات طنًا ١٥تسليم تم 

الحركة الجوية"الناتو لالستجابة لألزمات قامت ألمانيا بتطبيق مقياس 

الذي يسمح بتوزيع مواد اإلغاثة من الكوارث الُمقدمة من الحلفاء "السريعة

قدرات حلف شمال األطلسي عبر المجال الجوي األلماني باستخدام

لحلفاء بنقل مئات األطنان من اإلمدادات ، قام ااالستراتيجية للنقل الجوي

الطبية

ة صغيرمشاريع الخارج بتمويل في األلمانيةالدبلوماسيةقامت البعثات 

و ذلك بمبلغ تصل قيمته الي لحد من الفقر متعلقة با١٩كوفيدلتدابير

.يورو٥٠٠,٠٠٠حوالي 

.

www.almania.diplo.de @almaniadiplo  almaniadiplo

 

األلمانيةالمسلحةالقواتودعممساعدة

إلىتقديمهاتمدولة٢٦منللمساعدةدوليًاطلبًا٤٠منأكثرتنفيذتم
مرالمستالدعماأللمانيةالمسلحةالقواتتوفر .األلمانيةالمسلحةالقوات

:عبرالمثالسبيلعلى،وشركائهاألمانيالحلفاء
منطقةخارجوالعالجاالستراتيجيالجويالطبياإلجالءعمليات•

:األحداث
منمريًضا٢٤نقلأجلمنجويطبيإجالءعملياتخمسإجراءتم

منمزيدلتلقيالشريكةاألوروبيةالدولمن١٩بكوفيدالمصابين
.األلمانيةالمستشفياتفيالمكثفالطبيالعالج

المسلحةالقواتمستشفياتفيالطبيةالمركزةالعنايةعالجاتتقديم•

.األلمانية

مختلفمع (التنفسأجهزةمثل) الطبيةوالمعداتاإلمداداتمشاركة•

واألردنمنغوليامعمؤخًراالمثالسبيلعلى)الدوليينالشركاء
.(والعراق

عملياتأيًضااأللمانيةالمسلحةالقواتأجرت٢٠٢٠عامبدايةفي

ماناأللالمواطنينإجالءأجلمنقصيرةمهلةغضونفيالجويالنقل
قديملتاستعدادهااأللمانيةالمسلحةالقواتتواصل(.الصين)ووهانمن

.المواردوتوفيرالقانونيةالمتطلباتاستيفاءتمإذاالدعم

التركيز )إطار التعاون اإلنمائي األلماني في مليار يورو إعادة تخصيص 

(على عمليات تعزيز النظم الصحية في البلدان األفريقية

التعاون من أجل التنمية


