
مشاريـــع إغاثية
من أجل إفريقيا 

لمكافحة مرض الكورونا



كورونا.. العدوى تنتشر في أفريقيا
والطوارئ تتوسع في أنحاء العالم

توســعت دائــرة انتشــار فيــروس كورونــا فــي أفريقيــا، حيــث ســجلت عــدة دول إصابــات كثيــرة 
دفعــة واحــدة، بينمــا تصاعــدت اإلجــراءات االحترازيــة فــي أنحــاء العالــم، وشــملت إغــاق 

أجــواء وحظــر التجــول فــي بعــض املناطــق.

الســريع  املســتجد  فيــروس كورونــا  تفشــي  ملنــع  الــدول اإلفريقيــة مســاعي حثيثــة  وتبــذل 
االنتشــار، فــي وقــت حــذر مســؤولو الصحــة مــن أن الــدول األكثــر فقــراً غيــر مســتعدة حملاربــة 

ــل. ــاء القات الوب

والعــون املباشــر أعــدت خطــة ملســاعدة األســر الفقيــرة واحملتاجــة فــي مثــل هــذه الــدول وذلــك 
مــن خــال توزيــع املــواد الغذائيــة األساســية إضافــة إلــى مســاعدة حكومــات هــذه الــدول فــي 
تزويدهــم باإلمكانيــات املناســبة ملقاومــة املــرض ومنــع انتشــاره وتوفيــر مــواد التعقيــم وبعــض 

األدويــة واملــواد الطبيــة الضروريــة . 

أهمية المشروع
تهــدف برامــج اإلغاثــة العاجلــة إلــى تقــدمي العــون 
اإلنســاني واإلغاثــي الطــارئ ملواجهــة خطــر مــرض 
كورنــا الوبائــي – كوفيــد 19 . وهــذا املرض هو ابتاء 
واجهــه االنســان وتفشــت فــي جميــع أرجــاء العالم دون 
اســتثناء أو حــدث دمــار كبيــر، إضافــة إلــى الكــوارث 
الطبيعيــة األخــرى والتــي قــد تتفاجــأ بهــا املجتمعــات 
وهــي حــاالت مفجعــة يتأثــر مــن جرائهــا منــط احليــاة 
اليوميــة فجــأة ويصبــح النــاس يعانــون مــن وياتهــا 
ويصيــرون فــي حاجــة إلــى حمايــة، ومابــس، وملجــأ، 
احليــاة  واحتياجــات  واجتماعيــة  طبيــة  وعنايــة 

ــة.  ــواد الطبي ــة األخــرى وامل الضروري



األهداف الرئيسية 
وتســعى العــون املباشــر فــي دعــم اجلهــود احلكوميــة للوقايــة مــن الفيــروس ودعــم األســر املتضــررة 
مــن هــذه األزمــة واحملتاجــة إضافــة إلــى توصيــل املــواد الغذائيــة فــي القــرى واملناطــق النائيــة ، 
وإلــى دعــم ومــؤازرة وزارة الصحــة فــي تلــك البــاد مــن خــال شــراء املــواد الطبيــة الضروريــة 
وأدوات التعقيــم وتســيير وتوفيــر الدعــم اللوجيســتي للمراكــز الصحيــة  مــن خــال مكاتبهــا 

ــة .  امليداني

تكاليف المشاريع 
تعقيم مراكزإغاثة طبيةإغاثة غذائيةالدولة

1577 د.ك14,630 د.ك-أثيوبيا
8,876 د.ك31,480 د.ك30,467 د.كأوغندا

600 د.ك54,093 د.ك-السودان
--14,852 د.ك رواندا 
3,890 د.ك 31,090 د.ك 12,037 د.كتنزانيا
2,921 د.ك7,840 د.ك-زجنبار

2,161 د.ك --زميبابوي
4000 د.ك --موزمبيق

3,732 د.ك17,723 د.ك10,853 د.كتونس
23,784 د.ك 147,675 د.ك -موريتانيا

1,131 د.ك --اليمن
1,261 د.ك 223,227 د.ك 39,508 د.ك السنغال
3,811 د.ك 31,190 د.ك 22,795 د.ك سيراليون



7,414 د.ك 27,376 د.ك 16,864 د.ك غينيا كوناكري
686 د.ك 26,811 د.ك 3,751 د.ك غامبيا

412 د.ك 21,712 د.ك 788 د.ك غينيا بيساو
-28,410 د.ك 130,011 د.كالنيجر
11,903 د.ك 17,177 د.ك 130,431 د.ك تشاد
7,807 د.ك 18,372 د.ك 56,975 د.ك مالي
7,221 د.ك 7,369 د.ك -كينيا

21,178 د.ك 24,094 د.ك 56,896 د.ك الصومال 
-9,834 د.ك 14,991 د.ك مدغشقر

-5,275 د.ك -غانا
2,634 د.ك 6,829 د.ك 6,147 د.ك توجو

1,091 د.ك 9,952 د.ك 6,562 د.ك بوركينافاسو
-3,785 د.ك 4,753 د.ك بنني

118,090 د.ك765,944 د.ك558,681 د.ك اإلجمالي

اإلجمالي العام

1,442,715 د.ك


