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 نظرة عامة عىل الوضع 

 271في األرض السلسااااًا يو ال ،تلوك هن ،ا     19-فلسااااًا يفب مسا وف دوفاص 284نيساااابريل، تأك ت إصا ة اااابمو هب ه  و    14 حتى يوم
ب هن ن ال هن اب ااابمو مبلسا وفت  58هصااابمفب في عًبز . وت وتىبفى  13هصااابمفب في ال اااسو ال) ايو نمب اااتس بل اليصف ال ااا  يو  و شااااصاااف

نيساااااااااابريل، تأك ه ب رفك الىصو التلي للوثيبا ةلى ام تانك دضن ب في ال ااااااااااسو ال) ايوت وا  10 بهفب في يوم  55وُتوفي رجأ يبلغ هن الى   
ك ي ال  صو األشابص الذين اإُت ست ة ب،ت   مبلسا وف في األرض السلسًا يو ال ،تلوك وا  ي ب في . وك هتصنيفب مبل يبرنو هك ،لصار لخ ى 

ا ايبا ال ىلوهبا ال تىليو مبل،باا في اليصف هك لر نذا األه  عص يىكس اليصر  اا ال ،صووو  لى ةج ال الس،و اابات وه ب يسا  عليفب هت ايصف
 ئاليوتال   يوك مبل ظ  ةلى لر وزارو الص،و السلسًا يو ا ت)ًا   وألن  ا َيِ و تص يس   في األرعبم الىبهو التي تصُصر  ن السلًبا اب  ا

 
ب ه ظ و وتتولى ال،كوهو وفو  يبوو ال  وو ال بذولو احتوال تس ي الوابل مبلت ساق هك السلًبا اب  ائاليو وال  با السب لو الصوليوك وا  ي 

 ليبريهبيوت  4الص،و الىبل يوت فسي هًلك ش   آذاريهبرفك ل ل ت ال،كوهو حبلو الًوارئك التي ج ى ت صيصنب حتى يوم 
 

بم الص،ي السلسًا ي  لى التىبهأ هك زتبوو هتوعىو في ل صاو ال  ضى تىبني هن عصور حبو مسبب الت،صيبا طوتلو األهص وتبيى عصرو ال ظ
ب في نذ  ا ونو مسااااابب الًلب  وحباا ال يص ال، جو التي ت اااااوا ك وا  اااااي ب في عًبز . وت وت ااااا ص ال واو التي ت سن ال،بجو ةلا ب نيصاااااف

ت وتواج  19- ب فا ب هىصاا الوعبيو ال اااصاايو واللوازم ال اا ورتو بج ال ف،و اابا اب اابمو مسا وف دوفاصالىبل ي .ا  ال ساابوع  لا بك م
ب في الًواع  ال تاصااصااو في وحصاا الى بيو ال  د وت و ااو  يس ض التصفق  ال ساات اا يبا في   وم لن،بل األرض السلسااًا يو ال ،تلو نيصااف

ًفب فلسااااًا ي ةلى . و  4,000الوشاااايا ل ب ا ييأ  ن   ب  هىب  رفحك ه ن دبنوا ا ي لتور اليصرو  لى الىووو هن هصاااا  حتى ا رك ضاااا)
 ةضبثيفب  لى عصراا الس،ص وه  آا ال،   في . وت 

 
صرفا وتسا  األم  السلبي الذي تس ز  الياوو ال س وضو  لى الت يأ وارتسبز هىصاا البًبلو وإ.ضع ال صارف  لى هىظ  السلسًا اان ال ىسبل ع

ات وت اااااا  هتىب ظ فب هن اليلقت فبلتيبرت  الواروو هن هيصهي الاصهبا ت اااااا  ةلى لر الى ر األ ااااا ي الواعك  لى ال سااااابل واألطسبل ي ااااا ص ت ايصف
ل اااااا و في هاتلر لن،بل األرض السلسااااااًا يو ال ،تلو عص وضااااااىت في وائ و  53,000تيصي اا وزارو الت  يو ااجت بعيو ةلى لر هب ا ييأ  ن 

ى األ ااااب،يك اليلالو ال بضاااايوك مساااابب فيصار هصاااابور وخل بت د ب حذنر ه سااااق األه  ال ت،صو الابصك نيكواي هضوي و ك هن السي   لى هص
الىواعب ااجت بعيو وااعتصاااابويو التي تالس ب نذ  األزهو  لى ااعتصاااابو السلسااااًا ي الذي يىبني هن ال ااااىر في األ ااااأك حا  ت اجىت 

يبحو والت،وتضا ةلى لونى هسااااتوتبت ب  لى هصى الىيصين ال  صاااا هانك ول بو الت إاص  لى و وت  ةلى تيصي  ابي اواا ال ،صاااالو الت برو والساااا
 الص   اليوي هن ال  با ال بن،و الصوليوت 

 الضفة الغربية 

ه   و .ا   14ه د فا ر  يفب لل،   و 16ا ت ال الياوو ال  صوو ال س وضو  لى الت يأ وتصا،ا  التبب ص ااجت ب ي  لى حبل بت وتوجص حبليفب 
ك وا ي ال الى أ جبرتفب 19-ر  يو لل،   وه   و طبيو في هاتلر لرجبل ال سو ال) ايوك حا  ي ك  األشابص ال صب،ور مسا وف دوفاص

بل  صو ةضااااابفي هن ال  اإ  ال  ت ييو في هاي با الضجوانت وت اااااا  السااااالًبا ةلى نيص حبو في ال ىصاا واللوازم الًبيوك م ب  لى ةن ااااا
اوت   فا ب ه  و با الس،ص والًواع  ال صرَّ

 
ي تبط مىووت   هن وعص ت اجىت حصو ال ابو  ةزال احت بل  ووو   ااااااا اا ا ا  هن الى بل السلساااااااًا اان الذين يى لور في ة ااااااا ائاأ وهب 

خً  انت ااابر السا وف شااااوفب هبك مىصهب ل لن رئيس الوزرال السلساااًا ي  ن وجوو تىبور هسااات   هك السااالًبا اب ااا ائاليو للتىبهأ هك  ووو 
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الى بل  لى ن،و ه ساااق وهصروفك وضااا بر  ااا،ت   و اااضهت   في الوعت نسسااا ت ول  يب م هىظ  الى بل لهبإ    في ة ااا ائاأ خضل  ًلو 
السصاااح الا ووي ال سااات  وك مىصهب لميت السااالًبا اب ااا ائاليو  لى  ااا تبر تصااابرتح الى أ ال   وحو ل  ت و  لت السااالًبا السلساااًا يو   اص

ال  لى ر ااااااص الى بل الىبئصين وتساااااا ال   وتيصي  هواو التوعيو والتىلي با الصاااااا،يو ل   لضلت ام مبل،   ال   ليت وا ت ال ال ابو  عبئ و ةز 
يوهفب و.ا   هن التصا،ا   لى الى بل الذين ا ي، لور تصبرتحك ه ن  بووا هن ة  ائاأ هن  14ال،   ال   لي ابل اهي ل صو  ىواو ف ض 

 خضل التسلأ هن فت،با ال صارت 
 
ا الًبرئو ظأن و ااول ال  ضااى الُ ،بلان هن مأيو لن،بل ال ااسو ال) ايو ةلى هساات اا يبا اليصف ال اا  يو وإ اا ائاأ هيتصاا فا  لى ال،باقد و

وه ضاااى السااا طبرت ول ل ت شااابكو هسااات ااا يبا اليصف ال ااا  يو لر ه  اااآت ب السااات ُت  ي الت، اااا اا الضزهو للتىبهأ هك حباا اب ااابمو 
في هست ساي  19-  ت فا لل  ضى ال صب،ان مسا وف دوفاص 50ك والتي تستص ي ال  بيو الس ت توك حا  ج ى تاصيص 19-مسا وف دوفاص

 اارت وال ساات اا يبا األخ ى هسااتىصو لص   نذ  ال اابكو مبلًواع  الًبيو والت  ت اايوت وا ت ال نذ  ال ساات اا يبا تىبني هن ال يب ااص وهبر يو 
هلاور يورو هن اات،بو األورواي  95نيص ه هن في الت وتأك ونو هب يىوع ت هان األووتو والىضج الًبيت وعص ت ن ا اااااتضم هسااااابن و عصرنب 

 لت وتأ الىبجلوت لل سب صو في  ص احتيبجبا ا
 

ا هن يوم  نيسااابريل، تأك مستح عيبواا  ااا،يو  14وا ااات بموف الت بف رفك ةلى ال ،ك و الىليب اب ااا ائاليوك الت هت السااالًبا اب ااا ائاليوك ،صلف
 صار في فلسًا ي يأي ور في األحيبل الواعىو خلر ال 150,000ل ب ييصر  صون  ،اااااااااااا 19-وه اإ  بج ال ف،و با اب بمو مسا وف دوفاص

 اليصف ال   يوت 
 

 ب وه ذ ،صايو نذ  األزهوك ج نصا الساالًبا اب اا ائاليو نصم ال  بزل ال  نولو ةلى حص دبا ك ،اص لن ب توا ااأ ا اات صا  ال ببني التي يسااتاصه
بأ عي اااا   وال ببني ال تصاااالو مبلاصهباك حا   اااا لت حبومو واحصو هن نذ  ال،واو  خضل الست و  التي ي)ًا ب نذا ل اااا،ب، ب في ت هان  ااااُ

التي ت ك ه ب ي تص هن وط و ال اااا)ط  لى دبنأ الت  ىبا السااااكبنيو ال ااااييسو في األ ااااأت د ب شاااا صا األ ااااب،يك ال بضاااايو زتبوو دبا و في 
ل س ط ال   با التي ي ااا ن ب ال ساااتوط ور اب ااا ائالاورك ف اااضف  ن ال،واو  التي تسا  اليلق هن ةعصام ال  وو اب ااا ائالاان  لى اا اااتاصام ا

  لليووت 
 قطاع غزة 

في عًبز . وك م ب فا ب مىض  19-لشااااااابص لس،و اااااابا اب اااااابمو مسا وف دوفاص 2,106نيساااااابريل، تأك ل  يا ااااااك  ااااااوى  13حتى يوم 
الس،و ااااابا التي ُلج َتت في ال اااااسو ال) ايو لو في ة ااااا ائاأ مسااااابب اافتيبر ةلى ابهكبنيبا في . وت وا ت ال السااااالًبا الصااااا،يو في . و 

ال  بشاااااصاا لت هان ال  تص هن الص   لتورتص ه  و با الس،صك حا  ي تظ  مىض األشاااااابص تسااااا ت،   هن ه اإ  ال،   ةلى حان  تًلق
ب لل،  ك م ب فا ب ه د  ال،   في هىب  رفحك  18ةج ال الس،و ابا ل  ت وعص ت اجك  صو األشاابص ال وجووين في  ًفب هاصاصاف ب ن ا هوعىف

ب مىص ةت بم فت و ال،   ابل اهيوك والببل)و  623س بوعك ةلى وال   آا الص،يوك وال صارف وال يوهفبت وعص ج ى تىلاق ج يك الى ليبا  21شاصف
 ه د فا ييصم الاصهبا األ ب يو فيطت 14ال  احيو .ا  الًبرئو وحص  ال  بيو الص،يو األوليو في 

 
 تن هك ة اا ائاأ وهصاا  لياوو  اابرهوت ف ىب  ةي ز الابضااك وتا ااك و ااول السلسااًا اان هن . و ةلى الىبل  الابرجي  ب  هىب يا ال ساابف

آذاريهبرف لهبم هىظ  حَ لو التصاااابرتحك ونو يى أ  لى نًبع لضاااااق  12للساااايً و اب اااا ائاليو ا ي ال ه)ليفب في جبنب دبا  ه   ه ذ يوم 
 لى ال،باا الًبرئو وه ضاااااااى  مكسا  هن ذلا خضل  ًلو  اص السصاااااااحت ود ب نو ال،بل في ال اااااااسو ال) ايوك ييتصااااااا  خ وج ال  ضاااااااى

ا هن يوم   آذاريهبرفت  15الس طبرت ولوعست السلًبا ال ص تو الا وج ةلى هص   ب  هىب  رفح ،صلف
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نيسااااااااابريل، تأك طلبت  ااااااااالًبا ح بف ةلى  16ةلى  13وثي ب يتىلق مبلصخول ةلى . و  ب  هىب  رفحك ال ي ر لر يستح ل صو لراىو ليبم هن 
في هصاااااااا  حبليفب تساااااااا اأ ل اااااااا بئ   هن خضل ، نبهي  لى شاااااااابكو ابنت نتك لتي يت ك وا هن الت ا  لل،   لصى  السلسااااااااًا اان ال وجووين

 13شااااااصك حا  لولات األولوتو ألإس ن  ضاااااىسفبت وفي يوم  4,000 ووت  ت ووفيفب لوزارو الت  يو ااجت بعيو في . وك فيص  ااااا أ لإس  هن 
ب ال ىب ك وتتوع 127نيسبريل، تأك  ب   ك لر يىب  ال وبا خضل األيبم ال يبلوت ولر لت الًواع  الًبيو ةلى ال ىب  لت،صيص األشابص شاصف

الت ديوك الذي افتتح -الذين يىبنور هن ه ااابإأ طبيو ونيل   ةلى ه  اااآا ه،صوو خصاااصااات ل  ت وتبلغ  اااىو هسااات اااسى الصاااصاعو السلساااًا يو
 و وه افيا ب ل)بيبا وضى   في ال،  ت   ت فا ا تأببل ال،باا الًبي 320ه خ فا في هصي و . وك 

 
وا اات  ا ح دو الب اابئك هن ة اا ائاأ وهصاا  د ب دبنت  لي  في السااب،قك م ب ي اا أ وخول ال واو ال يانصو نمذاا اا ااتاصام ال  ووجم   ب  

 اص السصاح ميصرو ه اس اوت  هىب  د م ل،و  ابل  الابضاك للسايً و اب ا ائاليوت وهن ال توعك لر يتوا اأ الى أ في نذا ال ىب  خضل  ًلو
 ت 19-و  ضت ال،كوهو اب  ائاليو تس تك وتا و ال وافيو  لى ال واو ال  ورتو لض ت بمو ل واج و فا وف دوفاص

 

 حالة التمويل  –خطة االستجابة المشتركة بين الوكاالت 

خضل الست و التي ي)ًا ب  19-ل واج و فا وف دوفاص خًو اا اااات بمو ال  اااات دو ،ان الودباال  يىلن  ن لي هساااابن با ةضاااابثيو لصاااابلح 
ًي نذا آذاريهبرفت وت) 27هلاور ووار ل)بيبا ت ساذ نذ  الاًوك ه ذ ةطضع ب في يوم  28نذا التي ت ت وفي ابج بلك ُج ك هبلغ ييبرا 

في ال بئو هن التصخضا  90وعص ج ى ت وتأ لإس  هن  1هلاور ووار ت 34.7في ال بئو هن ال بلغ ال ًلوا نونو  81.5ال بلغ هب نساااااااااااااابت  
 التي اعت حت ب ه  و و الص،وك والتي تس أ لإس  هن نصر ال بلغ التلي ال ًلوات 

وش أ ن،و نصر ال سبن با ال ستل و حتى ا ر ة بوو جصولو األهوال التي ُر صا لو ج ى التى ص ، ب في السب،ق وت،وتل ب ةلى تصخضا 
هلاور ووار ر اااااااااااااااصنب  5.16هلاور ووار عصهن ب اات،بو األورواي نال كتب ابنسااااااااااااااابني لل  ب و األوروايو  و 7.76لخ ىك م ب فا ب ن،و 
لألرض السلسااااًا يو ال ،تلوت وهن ال صي  مبلذد  لر جصاول الت وتأ لونب  ت  ااااص ج يك ال وارو التي ج ى ح ااااصنب في  الصاااا صوع ابنساااابني

ك م ب فا ب تلا ال   اااااووو لألن اااااًو التي تتاًى خًو اا ااااات بمو ال  ااااات دو ،ان 19- ااااايبع اا ااااات بمو لألزهو ال بج و  ن فا وف دوفاص
 الودباات 

يوهفب هن يوم ةطضع بت وتت سأ األنصا  ال ئيسااااااااااايو التي تساااااااااااىى الاًو ةلى ةن بزنب في و   ال  وو  90وهن ال ي ر لر ت)ًي نذ  الاًو 
التي تبصل ب ال،كوهو  لى  ااااااااىاص ه ك زتبوو انتيبل السا وف في األرض السلسااااااااًا يو ال ،تلوك وتيصي  ال  بيو التبثيو لل  ضااااااااى ال صااااااااب،ان 

 ا يف هن ل ول ا مبر التي تالنس ب نذ  ال بئ،وت وأُل  ن ك والت
 فيوالى أ جبٍر ا ر  لى ت،صي  خًو اا ااااااات بمو ال  ااااااات دو ،ان الودبااك حا  تولي الت دا   لى الت  ىبا الساااااااكبنيو األإس  ضاااااااىسفب 

ه اإ  ال،   وشبكو ال ست  يبا  ضول األم  الذي يت د  اب.ضع الًوتأ األهص  لى هىظ  لشكبل ال  بط ااعتصبويك ةلى جبنب هسبنصو
 في اليصف ال   يوت 

 
 
 
 
 
 

                                                                 
 

 أشير إلى معدل أعلى من التمويل في السابق بسبب الخطأ في رصد جزء من إحدى المساهمات للخطة.  1

https://www.ochaopt.org/sites/default/files/2020_03_26_hct_covid-19_response.pdf
https://www.ochaopt.org/sites/default/files/2020_03_26_hct_covid-19_response.pdf
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 19-خطة االستجابة المشتركة بين الوكاالت لمواجهة فيروس كوفيد
 

 حسب القطاع 19-التمويل المستلم لصالح خطة االستجابة المشتركة بين الوكاالت لمواجهة فيروس كوفيد
 نسبة التمويل المبلغ المستلم المبلغ المطلوب بالدوالر المجموعة

 91.1 17,732,000 19,468,000 الصحة 

 67.8 373,000 550,000 الحماية 

المياه والصرف الصحي والنظافة 
 الصحية 

5,785,000 3,285,000 56.8 

 100.2 3,448,500 3,440,000 المأوى 

 58.3 660,000 1,132,000 التعليم 

 64.5 2,771,500 4,300,000 األمن الغذائي 

 81.5 28,270,000 34,675,000 المجموع 

 

 الحالة المبلغ المطلوب بالدوالر الجهة المانحة
 جصيص  9,000,000 التوتت 

 جصيص  2,810,000 إ صا 

 جصيص  250,000   صوع مالتىلي  ا ي كن لر ي تظ م

 جصيص  1,000,000 الص صوع ابنسبني لألرض السلسًا يو ال ،تلو

 جصيص  500,000 الصوليووائ و الت  يو 

 جصيص  138,000 ةي ل صا 

 جصيص  120,000 ال ي  الىبم ل  ظ و الص،و الىبل يو 

 جصيص  300,000 الص صوع ال  د ي لض ت بمو ل،باا الًوارئ 

 ة بوو جصولو  7,760,000 ال كتب ابنسبني لل  ب و األوروايو

 ة بوو جصولو  5,160,000 الص صوع ابنسبني لألرض السلسًا يو ال ،تلو

 ة بوو جصولو 310,000   صوع مالتىلي  ا ي كن لر ي تظ م

 ة بوو جصولو 500,000 وائ و الت  يو الصوليو

 ة بوو جصولو 367,000 الاونيسر 

 ة بوو جصولو 60,000 لودسسبم 
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 التنسيق 

والذي ييوو  ه سااق األه  ال ت،صو ال أي يه سااق ال اا ور ابنساابنيوك ك 19-يوا ااأ ف تق الى أ ال  اات ن ،ان الودباا ل واج و فا وف دوفاص
وه  و و الت ساق ال  ت دو ،ان ال   و با  يص اجت ب با وورتو ل تبمىو ت ساذ خًو اا ت بمو ال  ت دو ،ان الودباات د ب ُيًِلك ه سق 

 دبا األ اااب ااايو التي يًلب ب ال وظسور الىبهلور في ال  بل األه  ال ت،صو ال أي يه ساااق ال ااا ور ابنسااابنيو السااالًبا السلساااًا يو  لى الت،
ج ى ابنساابني وه بل الت  يو خضل نذ  الست و التي ت اا ص ت ااصيص الياوو ال س وضااو  لى الت يأك ،ا  ب يتبمك ةج الاا الى ليبا ال وحصو التي 

 اليو لت هان الت يأ ال  هور ل  ال الىبهلانتا ت بونب في وعت  ب،قت وحاس ب اعت ى األه ك ي  ي الت ساق هك السلًبا اب  ائ

وفي  اايبع خًو اا اات بمو ال  اات دو ،ان الودبااك تى أ الاونيساار وه ظ و الصاا،و الىبل يوك واص   هن ه  و و   أ ال  ب اا و التبمىو 
ط  وإشااااااا ان ال  ت ك ال ،ليت للس تق اليً ي للى أ ابنسااااااابني وف تق األه  ال ت،صو لضتصااااااابااك  لى ت ساذ خًو للتوا اااااااأ م ااااااا ر ال اب

ه ظ و شااااااا تكو في ه  و و الصااااااا،و وال  ظ با .ا  ال،كوهيو وال  ظ با .ا  ال،كوهيو الصوليوك ا ي ال الى أ  20وا سااااااابنصو لإس  هن 
ئأ ةلى جبرتفب  لى ،  ال  ااااابئأ  ب  ع واا هاتلسو و لى هواعك التوا اااااأ ااجت ب ي لأل ااااابوز ال امك  لى التواليك حا  تصاااااأ نذ  ال  اااااب

    اا ا ا  هن األشابص والت  ىبا السكبنيو ال ييسو في ج يك لن،بل األرض السلسًا يو ال ،تلوت 
أ  إ ب تتولى الاونيسااااااار وفو  يبوو ت سااااااااق الى أ  لى تورتص اللوازم وال ىصاا الًبيو وإضاااااااسبل طبمك ه د ي  لا بت وف اااااااضف  ن ذلاك شاااااااكن

يو لص   ال  ظ با ال اا تكو في الى أ ابنساابني في ت هان  ااض ااأ اللوازم األ ااب اايوك وتيليص  اا صوع ال)ذال الىبل ي ه  و و   أ لوجساات
 .ورتور وها بل ل صووت -اازوواجيو في الى أ وزتبوو فىبليو التتلسوت وهن ال ي ر ت هان الاصهبا اللوجستيو جوفا وا، فاك  ب  هًبر ،ن

ت فسي نذا 19-وا ت ال ج وو التىبور الوماق هسااااااات  و ،ان ال،كوهو السلساااااااًا يو وإ ااااااا ائاأ  لى  اااااااىاص اا ااااااات بمو ل واج و فا وف دوفاص
لت   100د بهوك و 1,000عسبزك و 2,000ه  و و ف،صك و 2,850الاصاااوصك  ااالن ت السااالًبا اب ااا ائاليو لل اااسو ال) ايو وعًبز . و 

 .ورتورت -ه  و و ف،ص  ب  هًبر ،ن 10,000وا يوك د ب نسيت وخول  ،صلو 200هن هواو التىأي  و

 االحتياجات ذات األولوية واألنشطة حسب المجموعات 

 

 الصحة 
 تبيى األولوتبا ال ئيسيو التي تسىى ه  و و الص،و ةلى ت،أيي ب تت سأ في: 

 نًبع عصراا ال اتب اا  لى ةج ال الس،و ااااااابا  ت،ساااااااان اليصرو  لى ت،صيص ال،باا وتتبى ب و  ل بك هك ال،بجو ال ل،و لتو ااااااايك
 مغيو الت ر  ن ال،باا في الوعت ال ًلوات 

  ح بيو الىبهلان في ه بل ال  بيو الص،يو  ن ط تق التصرتب وتيصي  ال  تص هن هىصاا الوعبيو ال اصيوت 

 لى الوج  الص،يحت  19-ض بر ةوارو حبلو األشابص الذين ل ابوا مسا وف دوفاص  

 واتصا،ا  الوعبيو ه  ت  19-ماًورو فا وف دوفاص التوعيو 

 

ود  ل هن نذ  األولوتباك م و حبجو هت ايصو ل  اإ  ال،   في ال اااسو ال) ايو و. وك وتو ااايك نًبع األن اااًو في اليصف ال ااا  يوك وإشااا ان 
 ال  ت ك ال صني وال  ظ با .ا  ال،كوهيو ال ،ليو ل  بر ا تصاهو الاصهبا الص،يو األ ب يوت 

 نظرة عامة على االستجابة 
ا ت ال ه  و و الص،وك ول  بؤنب وال  اعبور الىبهلور فا بك هلت هان ،تى ت  الى أ  لى ت هان ا ت بمو شبهلو وهتىصوو اليًب با لتس ي 

ك األن اااااااًو ذاا ك في ذاا الوعت الذي يوا ااااااالور ثي  ت ساذ الب اهي ال صرو اااااااو وتيصي  ال ساااااااب صاا ال  يذو لل،يبوت وج ي19-فا وف دوفاص
 الىضعو هوج و لص   التصا،ا  التي تتاذنب السلًبا السلسًا يو مأيبوو وزارو الص،وك التي تيوو اا ت بمو ل واج و نذ  األزهوت 
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كأ واا اات بمو ل  وال،الولو وور ال  تص هن انتيبل ت وت اا 19-وتى ز التصخضا عصرو وزارو الصاا،و  لى الت اار ال بك   ن تس ااي وابل دوفاص
ا ا يت  ل هن نذ  التصخضات وا ت ال ال  وو تبذل  لى  ىاص ت ساق   أ هاتلر  لن ًو الص،و الىيليو والص   ال سسي وااجت ب ي ج لف

 ال  دبل هك السلًبا وتوحاص ت 
وع .ا نب في فىبلات بك هك وهك زتبوو هستوى ال ى فو مبلسا وفك ي  ي الى أ  لى ة بوو توجي  ال وارو لص   تصخضا الص،و الىبهو التي تس

 الت دا   لى السوبا األإس  ضىسفبت 
 الفجوات، والتحديات والقيود 

ا   ليبتيو دبا وت  تس ض الياوو ال  ااااصوو ال س وضااااو  لى الت يأ وارتسبز  صو الىبهلان في ه بل ال  بيو الصاااا،يو ه ن خ ااااىوا لل،   عاووف
 –فسي ال ااااااااسو ال) ايوك توعر تيصي  الاصهبا في عيبوتان هت يلتان في ،ات ل،  ولرت،بك واللتبر دبنت ه ظ و ال ىونو الًبيو للسلسااااااااًا اان 

مىسو ،ول صيو ت ااااا  خب ال  ااااا،اانت وفي . وك  ارساااالال  لتو ال ت،صو وج ييو اب.بمو الًبيو السلساااااًا يو ت ااااا)ل  بك ول  يكن هن ال  كن 
عيبوو  ،يو تبمىو لودبلو األون وا ةلى  22ف نسب خصهبا في ه د   ضج الت بمبا الىظبمك د ب اضً ا  –عست ه ظ و لطببل ،ض حصوو لو 

بك ج ى ت خا  ال  وو التي تبذل ب ه ظ و الص،و الىبل يو ل سبنصو الى أ  لى ةن بل ه،ًو ه د تو لسيبراا  تيليص خصهبت بت وفي . و لي ف
الياوو التي تس ضاا ب الساالًبا اب اا ائاليو  لى وخول اللوازم األ ااب اايوت ونذ  ال ،ًو ال  د تو ضاا ورتو بوارو اا اات بمو اب ااىب  مساابب 

 ت 19-السىبلو ل واج و فا وف دوفاص
 

ب هن اللوازم واليصراا في ج يك لن،بل األرض السلسااااااااًا يو ال ،تلو:  هن هىصاا  ه  و و هتتبهلو 800,000وت اااااااا أ الس واا األإس  ةل،بحف
 114 ااا ت  ه وو م ج  و الت سس الصااا ب يك و 200ك و19-ه  و و هن ف،و ااابا اب ااابمو مسا وف دوفاص 20,000الوعبيو ال ااااصااايوك و

 ااااا سفب هن  50ف تيفب لض ااااات بمو السااااا تىو نواحص لتأ ه،بفظو ك و 15ه  ض في ال سااااات ااااا يباك و 2,000طباب و 600إبشااااار هاب يك و
 ب هن ال ست لتبا الًبيوت   سف  16األووتو األ ب يوك و

 

  الحماية 
 نظرة عامة على االحتياجات 

تساااوو األرض السلساااًا يو ال ،تلو مى وه ب حبجو هل،و لت ظي  هب يكسي هن التصرتب  لى د ااار حباا الى ر اليبئ   لى ال وز ااجت ب ي 
وح بيو الًسولو وإحبلت ب ةلى ال وظسان الىبهلان في الاًوط األهبهيو في هواعك ال،   ال صيصوت وتستي  هواعك ال،   .ا  ال  اااااااااااااا يو التي 

 فا في ال سو ال) ايو ةلى لنظ و ال  ص وال سبللو األ ب يوك ةلى جبنب افتيبرنب ةلى الس بلاا الت وت،يو ال اصصو لألطسبلك افتت،ت ه خ
واألهبإن التي ت،سظ خصااو اايو ال ساابل ال  ضااىباك وه  و و ال ظبفو الصاا،يو التي تل م ال ساابل وه افق ال يب  والصاا   الصاا،ي وال ظبفو 

 الص،يو التبثيوت 
 

  التيبرت  الواروو هن ج وا ال ااسو ال) ايو ةلى ت ايص وتا و الو اا  م،ق األشااابص الذين تتور نتبئي ف،و اا   ةي ب،يوك لو ي ااتب  في وت ااا
ك حا  ي تي ذلا في  ااااااورو ةشااااااب با وا تصالاا لسظيو  لى شاااااابكو ابنت نتك ه ب يسااااااتص ي ال  تص هن 19-لن   هصااااااب،ور مسا وف دوفاص

 ت الص   ال سسي وااجت ب ي
 

وت اااا  هيصهو الاصهبا ةلى ت ايص الًلب  لى ال ساااب صاا ال سسااايو وااجت بعيو مسااابب الى ر األ ااا ي ضاااص ال سااابل واألطسبلك و اااط     
ه هن في األهبإن ال  هونو وال ساااااابحبا الت وت،يوت وتى ى ال تبوو التي ي اااااا صنب الى ر األ اااااا ي ةلى الاو  والتوت  ال بج ان  ن الوضاااااك 

 أ ال بئيو ااعتصبويو واأل   ال كتظوت ال اننك م ب ي  
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طسضف هن الس ور التي تصي نب السلًبا ال ،ليوك ه ب يسا  ال وا.أ ةزال الباوو الىصائيو ال ،ت لو  37اه لو و 40وفي عًبز . وك لطلق   ام 
الصاا،يو التي ف ضاات ب الساالًبا اب اا ائاليو التي عص يواج  ب ن ال في ت  ىبت   السااكبنيوت وه ب يبى   لى ال  تص هن اليلق نًبع التصا،ا  

ثي ب يتىلق مبلسلسااًا اان اليبمىان في الساا ور اب اا ائاليوك وابح بم  ن ةخضل  ااباأ األ اا ى السلسااًا اان هن لجأ تيليص حبلو ااإتظب  
 في الس ور والياوو ال س وضو  لى عصرو األ  ى  لى التوا أ هك ل  ن  وه،بها  ت 

 
التستيش واا تيبل التي هب زالت اليواا األه يو اب اااا ائاليو ت سذنب في ال ااااسو ال) ايوك م ب فا ب اليصف ال اااا  يوك ال ابو  إ ب تسا    ليبا 

مساابب تصا،ا  ال، بيو اليب اا و التي تىت صنب في نذ  الى ليبا مغيو تسبوي انت اابر الىصوىت وم و هابو  ه ااب، و حيبل انت اابر السا وف في 
 ساااتوط ان الذي شااا صت  األ اااب،يك ال بضااايوت وعص تساااببت انسااا،با هىظ  ال  با السب لو الصوليو التي دبنت تتواجص  ااايبع تصاااب ص   ر ال

 لت هان ال، بيو هن ال  بطق ال،سب و في زتبوو وتا و تى ض السلسًا اان لى ر ال ستوط انت 
 

 نظرة عامة على االستجابة 
تىصيأ ا اات ب،ت ب لتي تتوالم هك الياوو الى ليبتيو هن خضل ا ااتاصام ط ع ،صيلو في توا ااأ ج يك ال  ظ با ال اا تكو في ه  و و ال، بيو 

تيصي  الاصهباك وتو اااايك نًبع اا اااات اااابراا ال سساااايو وااجت بعيو  ن مىص وخصهبا ال سااااب صو ال بت يو ال  بنيوك وإطضع ح ضا التوعيوك 
 وطلب التصبرتح الضزهو للت يأ في ال،باا الًبرئوت 

 
ه  و و ال، بيو ت ساذ ه اا وز يى ى ،تساا اأ و ااول ال ساابل واألطسبل ال وجووين في ه اإ  ال،  ك واىص  ووت   ةلى ه بزل  ك ةلى  وتساابنص

الاصهبا ال تىليو مبلى ر اليبئ   لى ال وز ااجت ب ي وخصهبا الصااااااااا،و الىيليو والص   ال سساااااااااي وااجت ب يك م ب ي ااااااااا ل  ذلا هن تصرتب 
 ي الاًوط األهبهيو في هواعك ال،  ت ال وظسان الىبهلان ف

 
وتوا اااااااااأ ال  ظ با ال ااااااااا تكو في ه بل الى ر اليبئ   لى ال وز ااجت ب ي وح بيو الًسولو ةج ال ال كبل با ال بت يو الاوهيو هك ال سااااااااابل 

ال  ت كت وتوا أ نذ  ال  ظ با واألحصا  ال ،ت  تنك ه ن لطلق   اح   ةلى ه بزل  ك لت هان ابحبلو ل   وتيصي  الص   ل   لضنصهبج في 
 الى أك في هاتلر لن،بل ال سو ال) ايوك  لى تيصي  الص   ال سسي وااجت ب ي ل وبا األ   ال ت م و مسىأ ابج بو ال سسيت 

 
 الفجوات، والتحديات والقيود 

تواج  ال ساااااااااااااب ي ال بذولو ل ىبل و احتيبجبا هواعك ال،   ت،صيبا هاتلسوك م ب فا ب ه،صوويو ةهكبنيو الو اااااااااااااول ةلى نذ  ال واعك وايبا 
ال ىلوهبا الص ييو وا نيو التي تيصه ب الساااااااالًبات وعص تسااااااااببت ذلا في تيوتض عصرو ال  ظ با ال اااااااا تكو  لى ر ااااااااص الو اااااااا و ال ،ت لو 

مسااااااضهو األشااااااابص الذين يساااااا حور هن تلا ال واعكت د ب يواج  تصرتب ال وظسان الىبهلان في الاًوط األهبهيو في وال ساااااابئأ التي ت،يط 
ال واعك ال ذدورو الت،صيبا مساااااااااابب وورو ال  بوابا ابل اهيو للىبهان الصاااااااااا،اانت و لى ال .  هن ا اااااااااات  ار تيصي  الص   لألشااااااااااابص الذين 

ب لوج ك وتيت ااااااي ال اااااا ورو تيصي  تصرتب هتاصااااااص ةضاااااابفي  يواج ور الو اااااا و  ن مىصك ف و ليس ،ذاا اليصر هن فىبليو التوا ااااااأ وج ف
 لل وظسان الىبهلان في نذا ال  بلت 

 

 التعليم 

 نظرة عامة على االحتياجات 

 ت  أ ااحتيبجبا واألولوتبا ال ئيسيو في ه  و و التىلي : 
  هلاور طسأ في ج يك لن،بل األرض السلسًا يو ال ،تلو  1.43 يب ة.ضع ال   آا التىلي يو في هًلك ش   آذاريهبرفك ي،تبج

 ت 19-ةلى هوا لو التىل   ن مىص وتليي ال  بئأ التو وتو التي ت ب ب ل  برن  م  ر فا وف دوفاص
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  شبكو ابنت نت ةلى ال واو والص   للتىل  في ه بزل  ت  طسأ ا تصل   360,000في ال  بطق ال ى ولو والسيا وك ي،تبج 

 هىل  هن خضل ن ي هبتت و توظر  3,000طسأ ولوليبل لهورن  ولاااااااااا 215,000تيت ي ال،بجو ت هان الص   ال سسي وااجت ب ي لاااااااااا
 و بئأ التوا أ ااجت ب ي وال كبل با ال بت يوت 

  ا ب بوو افتتبح بك في حان ت،تبج ووراا ال يب  في هصر و وروضو لطسبل ةلى الت ظيف والتى 5,000ت،تبج هصر و  402أي  ت  اصف
 هصر و ةلى نيبط جصيصو ونظيسو للت وو م يب  ال  ات 134ةلى ة بوو ت ناأك وت،تبج 

 

 نظرة عامة على االستجابة 
 بمو التي وضاااىت ب وزارو الت ايو والتىلي  ل صا ال  ظ با ال ااا تكو في ه  و و التىلي  تصخضا للوفبل مباحتيبجبا ال ،صوو في خًو اا ااات

 ت وت  أ ابن بزاا ال ئيسيو التي حييت ب نذ  ال  ظ با حتى تبرتا : 19-ل واج و فا وف دوفاص
  في ال بئو  40ك التي ،ل)ت نسااااابو ت وتل ب 19-هلاور ووار لاًو ا ااااات بمو وزارو الت ايو والتىلي  ل واج و فا وف دوفاص 2.5ح اااااص

 حبليفبت 
    ه  و و ت ظيف وتىأي  لل صارف التبمىو للوزاروت  1,800وز في تورتص ال 

  طسأ ةلى ه صبا التىل  ابلتت وني ال اتلسو التي ت  بنب وزارو الت ايو والتىلي ت  100,000تيصي  الص   الس ي وال بلي لو ول ن،و 

 لألطسبل ول اا ن  مبلت ساااق هك ال  ظ با ال اا تكو  ت هان الص   لتيصي  خصهبا الصاا،و الىيليو والص   ال سسااي وااجت ب ي  ن مىص
 في ه بل ح بيو الًسولوت 

 

 الفجوات، والتحديات والقيود 
ب يتاًى نًبع نذ  األزهو وطبيىت ب حصوو خًط الت نب التي ل صت ب وزارو الت ايو والتىلي  وال  ظ با ال اااااااااا تكو في ه  و و التىلي  وعصرات 

لتىلي   ن مىص هن عبأ حبلو الًوارئك وانىصام التوافق ،ان ف  ي الوزارو في رام هللا و. و حول ه،توى ال ان وت ونذا ي اااااا أ ايبا ه صاااااابا ا
ه صاااو التىلي  ابلتت ونيت وعص تسبع  نذا الوضاااك مسااابب ه،صوويو ااتصااابل مببنت نت في لو ااابط ت  ىبا ول ااا  مىا  بت وف اااضف  ن ذلاك 

  و و مكبهأ طبعت ب مساااابب الياوو ال س وضااااو  لى الت يأ وتصا،ا  ال،  ت ولخا فاك م و ف واا فض تى أ الوزارو وال  ظ با ال اااا تكو في ال 
 في الت وتأ الضزم ب بوو ت ناأ ه افق ال يب  والص   الص،ي وال ظبفو الص،يو في حباا الًوارئ في ال صارفت 

 

 المأوى  

 نظرة عامة على االحتياجات 

ب ةلى هاتلر ه  و با ال ظبفو الصاااااااااااا،يو  21في عًبز . وك ي،تبج األشااااااااااااابص ال وجووور في ه اإ  ال،   لل صو ابل اهيو الببل)و  يوهف
رو الس ويوك وهواو التىأي  وال واو .ا  ال)ذائيوك هن عباأ الس شااابا والبًبنيبا والو ااابئص وال،صااا ت وت ب ة بوو توزتك هىظ  نذ  ال واو مصاااو 

ف وت  5,000ه  اااا و ت  ت،صيصنب ا ااااتاصاه ب ال ،ت أ د  اإ  ح  ك ميصرو ا ااااتيىب،يو تبلغ  38األشااااابص اليبوهانت وحبليفبك م و وورتو  لى 
ه د فاك واناسض نذا  26شاااص في  1,900وعص و ااأ ل لى هىصل لغشاا)بل م،لول ه تصاار شاا   آذاريهبرفك حا  ج ى ا ااتيىبا ن،و 

ب م،لول يوم  630الىصو ةلى  ا خضل األ اابوز ال يبأك مىص ة بوو فتح هىب  ن 12شاااصااف يساابريل، تأت وهن ال توعك لر ت تسك نذ  األ صاو ه صوف
 رفح لىووو م ىو آا  هن األشابص هن هص ت 

 
بك حصو تياي  لج ت  وزارو األشاااااا)بل الىبهو واب ااااااكبر   ه  ل هتصاٍز لو وور ال سااااااتوى ال ًلوات وت،تبج السوبا األإس  9,500وفي . و لي ااااااف

ضاااىسفب هن ،ان ل ااا،با نذ  ال  بزلك و لى وج  اا اااتى بلك هواو ال ظبفو الصااا،يو والتىأي  ال  ب ااابوك ةلى جبنب هواو التوعيو م  بر ااابا 
 ال ظبفو الص،يو والتصا،ا  التا ي يوت 
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ر في ة اا ائاأك والذين عص ي  االور وفي ال ااسو ال) ايوك ا ي ال ال اا)أ ال ااب.أ ي ،صاا  في الىووو ال توعىو للى بل السلسااًا اان الذين يى لو 
ف وك  اااو  ي،تبجور ةلى ه  و با شااابا و  5,000ةلى ه  اااآا ال،  ت وتصاااأ اليصرو اا اااتيىب،يو ال،بليو لل  اإ  التي ج ى ت،صيصنب ةلى 

 هن ال واو .ا  ال)ذائيو دتلا في . وت 
ب  ااكبنيفب في ال  ًيو نج  198ووجص تياي  لج ت  ه ظ و .ا  حكوهيو لاااااااااااااااا لر نصاار  ااكبن ب ا يسااتًيىور ت، أ نسيبا هواو ال ظبفو  ت  ىف

 ت 19-الص،يو والتىأي  ل كبف،و فا وف دوفاص
 نظرة عامة على االستجابة 

-تسااىى اا اات بمو التي تيصه ب ه  و و ال  وى ةلى تى ت  عصراا األ اا  واألف او ال ااىسبل و اا وونب هن لجأ ال،ص هن انت اابر وابل دوفاص
ه د فا هن ه اإ  ال،  ك م ب شااااااا لت  هن ال واو .ا  ال)ذائيوك  20ظ با ال ااااااا تكو في . و تيصي  ال ساااااااب صاا لاااااااااااااااااااااات وعص وا ااااااالت ال  19

وه  و با ال ظبفو الصاا،يو وهسااتل هبا ال ظبفو ال اااصاايو لل ساابل ولوازم الت ظيفت وفي ال ااسو ال) ايوك وز ت ةحصى ال  ظ با ال اا تكو 
لى ليبا ال صم  ا تاصاه ب د   آا للس ز ال سبق في ال ست  يبا والييبواات د ب وزز خي و نإبنت هاصصو في األ أ لض ت بمو  61

هبوو هن هواو الت ظيف  لى األ اا  ال ااييسو في هاتلر لن،بل األرض السلسااًا يو ال ،تلوك هن خضل ال   ااساابا وال  بلس  11,000ن،و 
 الي وتو ال اتلسو و.ا نبت 

 الفجوات، والتحديات والقيود 
حصى الىأببا ال ئيساااااايو في ايبا ال ىلوهبا ال وعيو وال صاااااا سو حول احتيبجبا األ اااااا ك هن لجأ توجي  التصخضا مصااااااورو و ييوت تت ن ة

 وه ب ي تص هن تىياص نذا الوضك الياوو ال س وضو  لى الت يأ والتي تى عأ الو ول ةلى هىظ  األ   والت  ىبا السكبنيو ال ييسوت 
 

 افة الصحية المياه والصرف الصحي والنظ 

 نظرة عامة على االحتياجات 

 ت  أ ااحتيبجبا ال ئيسيو التي حصوت ب ه  و و ال يب  والص   الص،ي وال ظبفو الص،ي:
  زتبوو الًلب  لى هيب  ال  ا وه  و و ال ظبفو الص،يو في ه اإ  ال،  ت 
   بل التىأي  والت ظيف الصورتو في ال   اااااااااااااااآا اليصراا ال ،صووو لصى مىض ال  بلس ال ،ليو في ال ااااااااااااااسو ال) ايو  لى ت ساذ ل

 ال  ت ييو الىبهوك وفيفب لتياي  لج ى ه خ فات 

  ه،صوويو عصرو األ ااا  ال اااييسو  لى تب ي ه بر ااابا ال ظبفو الصااا،يو ال ااا ورتو مسااابب افتيبرنب ةلى ةهكبنيو ال،صاااول  لى هواو
 ال ظبفو الص،يوت 

 

 نظرة عامة على االستجابة 
خضل الست و التي ي)ًا ب نذا التي ت ك نسذا م بٍر هن ال  ظ با ال ااااا تكو في ه  و و ال يب  والصااااا   الصااااا،ي وال ظبفو الصااااا،يوك حا  

ه  و و هن ه  و با ال ظبفو الصااا،يو  لى األ ااا توك وو    711ف وت وت ك ت ال  ظ با ال ااا تكو هن توزتك  23,000و ااالت ةلى ن،و 
 زجبجو هيب  وهواو الت ظيفك ةلى جبنب هواو ال ظبفو الص،يو وال، بيو  لى الىبهلان الص،اانت  14,420ه اإ  ال،   في . و ،ا

 
ت وت ااا أ نذ  الاًو تصخضا طبرئو ل ااا بر انتظبم 19-ول صا  ااالًو ال يب  السلساااًا يو خًت ب الوط يو لض ااات بمو ل واج و فا وف دوفاص

لن،بل األرض السلساًا يو ال ،تلوت وفي . وك عصهت هصال،و ال يب ك وابلت سااق هك الو اول ةلى خصهبا ال يب  والصا   الصا،ي في ج يك 
 الل  و الصوليو للصلاب األح   وال  لس ال  وت ي لضجوانك الص   ل يصهي خصهبا ال يب  ، فصن  م واو التىأي  وال، بيو األ ب يوت 

 
تيصي  هواو ال ظبفو الصااا،يو والتىأي ك ف اااضف  ن ت هان هواو ال، بيو  وارتيى األف او واأل ااا  ال سااات صفو م ساااتوتبا نظبفت ب الصااا،يو مس اااأ

للىبهلان الصااا،اانت وت كن هيصهو خصهبا ال يب  هن ال ،بفظو  لى هساااتوتبا ه تظ و هن ةهصاواا ال يب  في ال اااسو ال) ايو و. وت وتسااا   
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هونو والص،يو التي تصور د اهو األشابص الذين ي،تبجور الص   ال،بلي ل  اإ  ال،   في ت،سان عصرات ب  لى ض بر اتببز الىبواا ال  
 ةلى ال،  ت 

 
 الفجوات، والتحديات والقيود 

 هن ج لو الت،صيبا ال ئيسيو التي حصوت ب ه  و و ال يب  والص   الص،ي وال ظبفو الص،يو: 
  الياوو ال س وضاااااااو  لى الت يأ في ال اااااااسو ال) ايوك ه ب ي م   لى عصرو ال يبولان  لى تو ااااااااأ هواو ال ظبفو الصااااااا،يو والت ظيف

 وال، بيو ةلى الت  ىبا السكبنيو واأل   ال ست صفوت 
  نيص مىض هواو ال ظبفو الص،يو في السوعك وا  ي ب ال ستوروو ه  بت 

 لابضاااااااااااىان لل،   ال   لي وه اإ  ال،   ال ،ت لو في ال اااااااااااسو ال) ايوك ةلى جبنب الىصو ه،صوويو البيبنبا حول األشاااااااااااابص ا
 ال ،صوو هن ورا با تياي  احتيبجبا ه اإ  ال،   في . وت 

   صم   بم السلًبا ال ،ليو في . و لل  ظ با ال  تكو مإج ال لي ر ص مىص   ليبا التوزتك في ه اإ  ال،   ال ست صفوت

 

 األمن الغذائي 

 ظرة عامة على االحتياجات ن

ليص ل ااااااااس ا ال بئ،و  ن  واعب اجت بعيو واعتصاااااااابويو حبوو مبلسىأك والتي يتوعك ار ت واو  لى هصى األ ااااااااب،يك ال يبلوك م،ا  تالر آمبرفا 
،بل األرض ل اااااااااااا و في هاتلر لن 53,000هببشاااااااااااا و  لى األهن ال)ذائيت وت ااااااااااااا  تيصي اا وزارو الت  يو ااجت بعيو ةلى لر هب ا ييأ  ن 

السلساااااًا يو ال ،تلو عص وضاااااىت في وائ و السي   لى هصى األ اااااب،يك اليلالو ال بضااااايوك مسااااابب فيصار هصااااابور وخل ب في  ااااايبع الياوو التي 
 ت 19-ا تتبى ب فا وف دوفاص

 
وعص ت ااا را  ااابأ الييش ال راعيو مصاااسو خب اااوت فتىًأ  اااوع األ  ااابا الًبيو في .ور األرور ،صرجو دبا ت وفي حان ا ااات أ هو ااا  
ال،صبو لتو ك ا ي لا ال  ار ور اليصرو  لى تصصي  ه ت بت   ال راعيوت وفي ه،بفظو طوابفك ل  تصصر  وى ش بوتان هن ش بواا ه    

شاااا بوو  ااااصرا في الست و نسساااا ب هن الىبم ال بضاااايت  50 راعيو  خضل األيبم الى اااا و ال  صاااا هوك مبل يبرنو هك نال ًلواو ل يأ ال  ت با ال
ب مساابب اناسبض الًلب  لا بت  و ااوع ال،ضل في شاا بل ال ااسو ال) ايو ه)لق حبليفب وتكبفح ه او ال واشااي لبيك خ اف   م  ااىبر ت اا ص ت اجىف

تببز في ة اااااا ائاأ وال ااااااسو ال) ايو واألرورك ،ا  ب يكبفح ال  ار ور لل،صااااااول  لى ال صخضا وفي . وك ت اجىت ل ااااااىبر الا اااااا واا التي 
 ال راعيو واأل ض ت 

 
 نظرة عامة على االستجابة 

 ع خضل الست و التي ي)ًا ب نذا التي ت ك وا لت ال  ظ با ال  تكو في عًبز األهن ال)ذائي توزتك الً وو ال)ذائيو  لى األ   السيا وك مً
 ه  ب تسلي  ب لل  بزل مصورو ه هونو في عًبز . وك وتيصي  الوجببا السبخ و والسواإ  الًبزجو لألشابص ال وجووين في ه اإ  ال،  ت 

 
ل اااااسو ال) ايوك مبشااااا ا وزارو الت  يو ااجت بعيوك وابل ااااا اإو هك ال  بلس ال ،ليو وال  ييبا الاا تو ول بر ال دبوك الى أ  لى تتبك وفي ا

ي األ اااا  التي ل ااااب، ب السي  ه خ فا وتياي  بك هن لجأ ةهكبنيو توزتك ال سااااب صاا ال يصيو وال)ذائيو  لا ب حتى ن بيو شاااا   نيساااابريل، تأت وف
بك مبل  اإو هك ال  ظ با ال  تكو في عًبز األهن ال)ذائيك ل  ص وف و هاتلر ل ب   تىف ن،بل األرض السلسًا يو ال ،تلوك لج ا الوزارو هس،ف

 ال)ذال و.ا   هن ال واو األ ب يو في السوعت 
ال،كوهيو ال ،ليوت وف اااااضف  ن  وشااااا  ت وزارو ال را وك في ال اااااسو ال) ايوك ،توتك هلاور شاااااتلو لل،صائق ال   ليو هن خضل ال  ظ با .ا 

ذلاك نسذا ال  ظ با ال ا تكو في عًبز األهن ال)ذائي هببوراا هاتلسو  اىت ةلى هساب صو ال  بوك وا  اي ب في .ور األرورك  لى تساوتق 
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   مأي و ةج بليو تبك ه ت بت  ت وتوشاااا وزارو ال را و في . و  لى البصل في توزتك األ ض  واأل ااا صو  لى ال  ار ان وه اي الصجبج نالضح
 هلاور ووارت 

 
 الفجوات، والتحديات والقيود 

ف اااضف  ن الياوو ال س وضاااو  لى الت يأ والتي ت م   لى ج يك ال  ظ با ال ااا تكوك فيص تىًأ تسااالي  ال ساااب صاا ال يصيو هك توعر الب ون 
ب لوج ت د ب ت م ا تصخضا ال يص هيب،أ الى أ مبل  ظ  ةلى تىًأ الىصيص هن األ  بل التي ت )أ   باف ه  و و.ا   ن ا تأببل الى ضل وج ف

  ه  وك  لى ال .  هن لر مىض ال   سبا التىلي يو و.ا نب ش  ت في ت ساذ ، نبهي للى أ  ن مىصت

 

 االحتياجات ذات األولوية واألنشطة حسب المجموعات 

  الحماية 
 الجهة المستفيدة/ النشاط المنظمة الشريكة الهدف

 المستلمة
 المنطقة الجغرافية

ضمان دمج الفئات السكانية 
الضعيفة في أنشطة التأهب 

 19-لمواجهة فيروس كوفيد
 والوقاية منه واالستجابة له

ج ييو  بي و ل، بيو ال  لو 
والًسأك والاونيسرك 

 وج ييو السيبفو والست  ال،  

 . و  ةن بز ال سح األولي لألشابص الابضىان لل،   

تيصي  خصهبا الص   ال سسي وااجت ب ي  ن مىصك واب ىبفبا  مالىووو ةلى ال   لم 
ب ك  63 ك وال ىلوهبا واا ت براا ن81ال سسيو األوليو ن شاصف

   47والتصخضا الس ويو ن

  لنسى   65ذد فا و 126ن 191

ت،صيص وفىو لوليو هن ال تصراان للتصرا  لى ه ك الى ر اليبئ   
اجت ب ي والت ر     وإحبلو ض،بيب ك وت هان  لى ال وز ا

ح بيو الًسولو وخصهبا الص،و الىيليو والص   ال سسي 
 250وااجت ب يك حا  يتوعك لر ت   نذ  الصفىو هب ه  و   

 هتصرافبت 

هوظسفب نوزارو الص،و  150
 ووزارو الصاخليو  

 

ل   و و الس عيو ال ى يو ا
مبلى ر اليبئ   لى ال وز 
ااجت ب ي وناوو األه  

 ال ت،صو لل  لو 

 لى  19-ةحبطو حول لم  األزهو ال بج و  ن فا وف دوفاص
 خصهبا ةيوال ال سبل 

األرض السلسًا يو  ال   ور الىبم 
 ال ،تلو 

ج ييو ال  لو الىبهلو 
 السلسًا يو للت  يو

توا أ هك حليبا ااتصبل مبألخصبئاان تى ي  هىلوهبا ال
ااجت ب اان  لى  س،و ناوو األه  ال ت،صو لل  لو  لى هوعك 

 ثيسبون ت 

األرض السلسًا يو  
 ال ،تلو 

حبلو هتىليو  234آذاريهبرف ؛  22اا ت براا ال بت يو نه ذ يوم  
 مبلى ر اليبئ   لى ال وز ااجت ب ي 

األرض السلسًا يو   603
 ال ،تلو 

 103آذاريهبرف ؛  22جلسبا اا ت براا الس ويو نه ذ يوم  
 حباا هتىليو مبلى ر اليبئ   لى ال وز ااجت ب ي

األرض السلسًا يو   192
 ال ،تلو 

،ات ل، ك وتًبك وووراك  ل  و  13 تيصي  الً وو ال)ذائيو وهواو التىأي   
 والالاأ وج ان وعلياليو 

للس تق الًبي ال وجووو في ال،   في  الص   ال سسي وااجت ب ي 
 هست سى ال سل بني

 ،ات  بحور  ذدور  4لنسى و 2

هكبل و حول  ول  224آذاريهبرف ؛  31-1خط ال سب صو ن ه ظ و  وا 
 ال ىبهلو والى ر 

  ذد فا  496لنسى؛  171

ه د  ال  لو لغرشبو 
 اليبنوني وااجت ب ي

 5ا ت براا نبت يو حول الى ر اليبئ   لى ال وز ااجت ب ي ن
 نيسبريل، تأ   5-آذاريهبرف

 ال سو ال) ايو   227

 ال سو ال) ايو  ةطضع ح لو ةذاعيو ل  بع و الى ر ال  سي  
ف نسبك وا ج -لطببل الىبل 

الليلقك و واك وال  د  
السلسًا ي لغرشبوك وهصىك 

السوتصك -ولطببل ،ض حصوو
 وه د   ببفورو لألطسبل 

 ال سو ال) ايو  طسضف   11ن 44 جلسبا الص   ال سسي وااجت ب ي والتوعيو 
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 378ك اواو 403ن 781 حصص تىوت يو  ن مىص لألطسبل في اليصف ال   يو  
   ، با

 

لن ًو رتبضيو  ن مىص هن خضل لفضم الساصيو ال س لويال،يو  
طسضف هن ذوي ااحتيبجبا  20في اليصف ال   يوك م ب ي  أ 

 الاب و 

  ذد فا   250لنسىك  250ن 500

ك  70ن 300 تى ي  ر بلتان عصا تان حول خصهبا الص   ال سسي وااجت ب ي   اه لوك  80رجضف
 فتى   70فتبوك  80

 

خط  بخن لتيصي  خصهبا الص،و الىيليو والص   ال سسي  
وااجت ب ي لألشابص الابضىان لغ.ضع وض،بيب الى ر 

 األ  ي و ول ال ىبهلو 

 7رجبلك  4نسبلك  8ن 20
 فتيوك وفتبو واحصو  

 

تصرتب ال  شصينيالىبهلان في الاًوط األهبهيو  لى تيصي   
 خصهبا الص   ال سسي وااجت ب ي 

األرض السلسًا يو   96
 ال ،تلو 

ت ساذ تصخلان في ه بل الص،و الىيليو والص   ال سسي وااجت ب ي  ف نسب -لطببل ،ض حصوو
في حباا الًوارئ؛ جلسبا الص،و الىيليو والص   ال سسي 

 جلسبا ف ويو لل، بيو هن  ول ال ىبهلو   4وااجت ب ي و

رجبلك فتى  8اه لوك  11ن 21
 واحصك فتبو واحصو 

 نب،لس وطوابف 

و   خصهبا الص،و الىيليو والص   ال سسي وااجت ب ي والتوعيو  
خضل ال تبراا ةلى الي ىك وجلسو هك فتبو  19-مسا وف دوفاص

 حول ال، بيو هن  ول ال ىبهلو 

ك  15ن 44  5اه لوك  18رجضف
 فتيبا   6فتيوك 

 

ةطضع خط  بخن لاصهبا الص،و الىيليو والص   ال سسي  
الص   ل يصهي ال  بيو لل صب،ان مسا وف وااجت ب يك وتيصي  

  19-إوفاص

  

تيصي  هواو التىأي  الت،ولي للاصين والصب،ور للت  ىبا البصوتوك  
نالص،وك والص،و الىيليو والص    19-والتوعيو مسا وف دوفاص

ال سسي وااجت ب يك والى ر اليبئ   لى ال وز ااجت ب يك 
 وح بيو الًسولو واألجسبم .ا  ال  س  و  

طوابفك و.ور األرورك  
 ونب،لسك و لسات وعلياليو 

ال  ييو السلسًا يو لت ظي  
 وح بيو األ  و 

نيسبريل، تأ لتيصي  اا ت براا  8ةطضع خط  بخن في 
ال تاصصو في ه بل الص،و الىيليو والص   ال سسي وااجت ب ي 

 لل   ور الىبمت 

األرض السلسًا يو  ال   ور الىبم 
 ال ،تلو 

ال  د  السلسًا ي 
 للصي وع اطيو وحأ ال  ا با 

هلصق تو وي حول ال بئ،و هن الاونيسر  لى  1,500توزتك 
 ال  ظ با ال  تكو 

 . و  ال   ور الىبم 

% هن 60تص ي  ه صو ةلتت ونيو يتوعك لر تصأ ةلى  
 ال ستساصين 

  

ه د  ت ناأ و ضج ض،بيب 
 التىذيب

 ض ض،بيب التىذيب  خصهبا الص،و الىيليو والص   ال سسي وااجت ب ي  ن مىص 

ةطضع الاًوط السبخ و وتوزتك لج  و لوحيو ت  أ نظبهفب  
 ةلتت ونيب بوارو ال،باا  لى هوظسي ال  د 

  

ر بلو نصيو عصا و  لى الاط السبخنك ولوحبا  50,000 ، نبهي . و للص،و ال سسيو 
 1,000ك وتوزتك 19-ة ضنيو وفال ان تسأيساان حول فا وف دوفاص

ح هو تسأي يو  لى ه اإ  ال،  ك وا  ، نبه ان  لى ه،ًبا 
ر بئأ تسأي يو حول التىبهأ هك فا وف  9التلس و وابذا وك و

  لى ه،ًبا ابذا و  19-إوفاص

 . و  اعيو هس حيو ةذ 550

ل، بيو ال  لو والًسأ  و   ال كبل با التي ت  ت ب ج ييو  بي و ه  سو ةنيبذ الًسأ 
 ن مىص لتيصي  الص   ال سسي وااجت ب يك م ب ي  أ ال، بيو هن 

 ك ا ت براا حول الص   ال سسي وااجت ب ي 58 ول ال ىبهلو ن
ةحبلو ةلى هيصهي الاصهبا  36 ك و76 ك وا ت براا ف ويو ن64ن

 ال تاصصان 

 77ذد فاك  148هكبل و ن 225
 لنسى  

 . و 

–ال، اه ظ و لطسبل 
 نول صا

الص   ال سسي وااجت ب ي  ن مىصك ه  و با هستل هبا األ  ك 
ب  13وه  و با  لى تًباق مواتسبام هك   ش تكف

 . و  األطسبل 

ضمان إتاحة الحق في الصحة 
 للجميع دون تمييز

ه ت ن هوج  ب  ائاأ ل  بر ت هان اللوازم وال ىصاا  ،يبر ه ظ و  18
الًبيو لألرض السلسًا يو ال ،تلوك ورفك ال،صبر  ن . و لص   

 ال  بز الص،ي 

ألرض السلسًا يو ا 
 ال ،تلو 

https://www.hrw.org/news/2020/04/07/joint-statement-israels-obligation-vis-vis-west-bank-and-gaza-face-coronavirus
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هببورو لص   ال سبل اللواتي يىبنان هن الس طبر لل،صول  لى  ه د  ش ور ال  لو 
الىضج ال  هوني نحين زواويكس  لت  ب السس  ةلى ال سو 

 ال) ايو والا وز لل،   

 . و  ال  ت با مبلس طبر 

 الالاأك ولرت،ب ونب،لس  األطسبل  هن ه اإ  الًسولو ال بك و  5توزتك هواو التىأي  والت ظيف  لى  الاونيسر 
توسيع نطاق الجهود المبذولة 
للتخفيف من انتهاكات حقوق 
اإلنسان المتصلة بفيروس 

 19-كوفيد

وائ و األه  ال ت،صو 
 لغج الاا ال تىليو مبألل)بم

هن هالنسبا ال، اك ةلى ر بئأ التوعيو م ابط  ال تس  اا 
  19-جبنب التوعيو مسا وف دوفاص

األرض السلسًا يو  
 ال ،تلو 

ف نسب -لطببل ،ض حصوو
–وه ظ و لطسبل ال، ا

 نول صا

ر بئأ التوعيو م ابط  ال تس  اا هن هالنسبا ال، ا والتوعيو 
 لى الت  ىبا ال  وتو والبصوتوك حا  ت بول  19-مسا وف دوفاص

هابط  األجسبم .ا  ال  س  وك مب تاصام تًباق مواتسبام 
 وال   اا 

.ور األرورك ونب،لس  
 و لسات 

ج ييو ن وم األهأ لت كان 
 ال سبل ذواا اب بعو

ج و اتصبل  14ضحتيبجبا  ب  ال بترك وتصرتب لةج ال هسح 
  لى ابحباا الًبرئوك وإ صاو هواو تسأي يو ي كن الو ول ةلا بت 

 ال سو ال) ايو  اه لو هن ذواا اب بعو  138

خصهبا التىل  ابلتت ونيك وخط  بخن للص   ال سسي  ج ييو لطسبل ب للص  
زم الص   ال سسي وااجت ب ي وااجت ب يك وتوزتك ه  و با لوا

 19-ل  وك وت ج و لفضم تسأي يو حول فا وف دوفاص 150 لى 
 ،ل)و ابشبرو 

 . و  األطسبل ذوو اب بعو 

 1,650تصرتب هتًو ان  لى تيصي  اا ت بمو ابنسبنيوك وج و  ال  ظ و الصوليو لل ىوعان
 ه  و و ب بوو الت ناأ في حباا الًوارئ 

 . و  األشابص ذوو اب بعو 

ال اوو ال ستيلو ل،يوع 
 ابنسبر 

األرض السلسًا يو   ت د   لى حيوع ال  ضى الابضىان لل،    ح لوةطضع 
 ال ،تلو 

ه د  ال ا ار ل،يوع ابنسبر 
وال  د  السلسًا ي ل،يوع 

 ابنسبني 

ن   ورعو هوعر حول ال،   في . وك وتيصي  ر بئأ حول  ،و 
 األ  ى وتوا ل   هك ل  ن  

األرض السلسًا يو  ال   ور الىبم 
 ال ،تلو 

 السلًبا السلسًا يو في . و ن   ه د  ال ا ار ،يبنفب يص و 
ل  بر اتببز ابج الاا اليبنونيو في ااحت بز في ظأ انت بر 

   19-فا وف دوفاص

 . و  

ه د  الصفبز  ن -ن وداص
 الس و

 ال سو ال) ايو  توجي  ر بلو  بجلو تًبلب مإ بوو فتح حبج  ال يخ  ىص 

   توجي  ر بلتان  بجلتان حول آمبر اب.ضع  لى حبج  ال اب 
ه د   صالو واائتض  

األنلي للصفبز  ن حيوع 
 السلسًا اان في اليصف 

رفك الت بف ةلى ه،ك و الىصل الىليب اب  ائاليو لىيص جلسو  بجلو 
ضص وزارو الص،و اب  ائاليوك لل ًبلبو مإج ال ف،و با 

 فلسًا ي هن  كبر دس   يب وهاي  شىسبط لضجوان  150,000لا

  

 
 التعليم 

 الجهة المستفيدة/ النشاط المنظمات الشريكة الهدف
 المستلمة

 المنطقة الجغرافية

ضمان توفير ما يكفي من 
المعلومات والموارد لمنع 

 انتشار الوباء

 & Humanityه ظ و 

Inclusion 
ك  ب  ال كبل با 19-ت ساذ لن ًو تو وتو حول فا وف دوفاص

 ال بت يوك وال  بئأ ال صيو اليصا و وهوعك مثيسبونم 
 . و  األطسبل ولنبلا    

هاتلر ال  ظ با ال  تكو 
 في ال   و و 

تى ي  ال واو ال تىليو ماًو للتوا أ م  ر ال ابط  وإش ان 
ال  ت ك ال ،لي هن خضل هاتلر الي واا وو بئأ التوا أ 

 ااجت ب ي 

 ال سو ال) ايو و. و  األطسبل ولنبلا   

طلبو ال صارف وال اوبا  ه  و و هواو لتىأي  ال صارف  1,500ال  وز في ةج الاا تورتص  الاونيسر 
 التصرتسيو 

 ال سو ال) ايو و. و 

ضمان استمرار العملية 
 التعليمية

اا ت  ار في تى ي  ال، هو األولى هن هواو التىل  الذاتي  لى  األون وا 
طلبو ال صارفك وتوزتك لوراع الى أ ال ًبو و  لى الضجوان 

ل واو ال ىسبل الذين ا ي لتور اليصرو  لى الو ول ةلى ا
ابلتت ونيوت والى أ جبٍر  لى ت  ا  ال، هو السبنيوك حا  

ا هن    2020نيسبريل، تأ  13 توزز ةلتت ونيفب ،صلف

ل، بل الضجوان السلسًا اان 
 نفي ال اي با وخبرج ب  

 ال سو ال) ايو و. و 

ال اوو اا ت برتو السلسًا يو 
لتًوت  ال   سبا .ا  

 ال،كوهيو

ةطضع هببورو ل والهو ال واو التىلي يو ابلتت ونيو هك احتيبجبا 
 األطسبل هن ذوي اب بعو 

 ال سو ال) ايو  األطسبل ذوو اب بعو 

https://www.facebook.com/watch/?v=876532852808503
https://www.facebook.com/watch/?v=876532852808503
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هوا لو تيصي  الص   الس ي لوزارو الت ايو والتىلي  في ه بل التىل   الاونسكو والاونيسر 
 ن مىصك م ب ي  أ ه صت ب ابلتت ونيوك وتًبييبا ال بتر 

ال يبلك والب اهي التلس تونيو وابذاعيوك والتوعيو  لى هواعك 
 التوا أ ااجت ب ي وتصرتب ال ىل ان 

 ال سو ال) ايو و. و  األطسبل في  ن ال صر و 

 & Humanityه ظ و 

Inclusion 
تس اأ ال،صص ابلتت ونيو ال وائ و احتيبجبا األطسبل هن 

ذوي اب بعوك وهن ال ي ر ن   نذ  ال،صص هن خضل 
 ه صبا ،  األفضم وهواعك التوا أ ااجت ب ي 

 . و  األطسبل ذوو اب بعو 

ة صاو لوراع   أ تىلي يو ةلتت ونيو وتوزتى ب  لى األطسبل في  ج ييو نوى للسيبفو والس ور 
 ال صارف اا،تصائيو نالصسو  هن األول حتى ال امك  

 . و  األطسبل 

دعم الصحة العقلية والرفاه 
النفسي واالجتماعي لألطفال 

 وأولياء األمور والمعلمين

خًوط  بخ و ت )ل ب األون وا  3ةش ان ال  شصين الت اوتان في  األون وا 
 لص   الص،و الىيليو وال فب  ال سسي وااجت ب ي أل، بل الضجوان 

ل، بل الضجوان السلسًا اان 
 نفي ال اي با وخبرج ب  

 ال سو ال) ايو 

ة صاو ح م خصهبا الص،و الىيليو والص   ال سسي وااجت ب يك  
 وني جبن و للتوزتك 

الضفة الغربية وقطاع  األطفال
 غزة

مقطع فيديو لتعزيز المهارات الحياتية والتعلم الذاتي  72تطوير  مؤسسة أفكار
 والقراءة

الضفة الغربية وقطاع  األطفال وابائهم
 غزة

مقاطع فيديو لألنشطة التي تعزز القراءة والتفاعل تطوير ونشر  مؤسسة تامر
 اإليجابي بين األطفال واالهل

 قطاع غزة األطفال الالجئون

وكالة الغوث لتشغيل 
 الالجئين )أونروا(

قدمت مجموعة من خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي 
 واالجتماعي

 قطاع غزة األطفال والمعلمين

Humanity & Inclusion  جلسة دعم نفسي اجتماعي بشكل فردي عبر الهاتف  46تنفيذ
لألطفال ومقدمي الرعاية واالباء والمعلمين. باإلضافة الى تنفيذ 

 جلسات دعم نفسي جماعي للمعلمين 5

الضفة الغربية وقطاع  كادر المدرسة
 غزة

بدأ بتطوير رسائل خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي  المجلس النرويجي لالجئين
 واالجتماعي

الضفة الغربية وقطاع  األطفال
 غزة

 
 المأوى  

 الجهة المستفيدة/ النشاط المنظمات الشريكة الهدف
 المستلمة

 المنطقة الجغرافية

تحسين ظروف النظافة 
الصحية في أوساط األسر 

 والمؤسسات

ج ييو ال ضل األح   
 السلسًا ي 

 . و  األ   ال ييسو  هبوو هن هواو ال ظبفو الص،يو والت ظيف  100توزتك 

الجاهزية لتحديد الحاالت التي 
 يلزم وضعها في الحجر

ب عبأ ه حلو الس ز  61توزتك  ودبلو الت  يو والتًوت  التي ي وزارو الص،وك وال  اإ   ف،صف
الص،يوك وج ييو ال ضل 

 األح   وال ست  يبا 

ج يك ال ،بفظبا في 
 ال سو ال) ايو 

تحسين ظروف النظافة 
الصحية في أوساط األسر 

 والمؤسسات

ابهبراا الى ايو  –ليكو 
 ال ت،صو 

البلصيبا وال  بلس الي وتو  هبوو هن هواو ال ظبفو الص،يو والت ظيف  5,000توزتك 
 في هىظ  ال  بطق ال ت  رو 

 ال سو ال) ايو 

 
 المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية  

 الجهة المستفيدة/ النشاط المنظمات الشريكة الهدف
 المنطقة الجغرافية المستلمة

زجبجو هيب   14,420تيصي  هيب  ال  ا ل  اإ  ال،  ك  الاونيسر  دعم مراكز الحجر
 لت فا   21,630ن

 . و   2,060

دعم األسر والتجمعات 
 السكانية الضعيفة

 . و   660 ل  و  120تيصي  ه  و و لوازم ال ظبفو ال اصيو لا WW-GVCه  سو 
 . و   335 ل  و  61تيصي  ه  و با لوازم ال ظبفو الص،يو لا ه  سو ةنيبذ الًسأ 

ال  ظ و الصان  ديو الت سيو 
لل ىونويال  لس ال  وت ي 

 لضجوان 

لأل  وك مبلت بور ه  و و هن لوازم ال ظبفو الص،يو  530تيصي  
ب  هك ه د  الى أ الت  وييهىف

 . و  2,915

ن  و  لى األ   في ال سو ال) ايو لتى ت  الو ي  300توزتك  ه ظ و الى أ ضص ال وز
 م  بر با ال ظبفو الص،يو 

 ال سو ال) ايو   1,5000

دعم توفير مواد التعقيم في 
منشآت المياه والصرف 

 . و   550 ه د  ح    6تيصي  هواو الت ظيف لا لودسسبم 
 . و   750 تيصي  ه  و با وهواو ال ظبفو ال اصيو للىبهلان الص،اان  لودسسبم 
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الصحي والنظافة الصحية 
 الرئيسية

ال  ظ و الصوليو للصلاب 
 األح   

ة بوو ت ناأ ه،ًو ضخ ال يب  مبلتىبور هك  لًو ال يب  
 السلسًا يو وهصل،و هيب  ،لصيبا السبحأ 

 . و   15,000

ةج ال هسح ل يصهي الاصهبا لتياي  عصرت    لى هكبف،و فا وف  ه ظ و الى أ ضص ال وز 
  19-إوفاص

 ال سو ال) ايو  هن هيصهي الاصهبا  54

 . و  هصل،و هيب  ،لصيبا السبحأ تيصي  هواو ال ظبفو الص،يو والتىأي  وال، بيو  ال  لس ال  وت ي لضجوان 

 
 األمن الغذائي 

 النشاط المنظمات الشريكة الهدف
 الجهة المستفيدة/

 المنطقة الجغرافية المستلمة

دعم األسر غير الالجئة التي 
يتأثر أمنها الغذائي تأثًرا 
مباشًرا بتفشي الفيروس 

العينية والنقدية، بالمساعدات 
بما تشمله من القسائم 

 اإللكترونية

ج انك ورام هللا واات  ل  و  541 توزتك الً وو ال)ذائيو  لى األ   السيا و  اليصف -إبرتتبف
 ل،  

تقديم الوجبات الساخنة 
والغذاء الطازج ومياه الشرب 
لألشخاص الموجودين في 

 مراكز الحجر

ب  280 تيصي  الوجببا السبخ و لألشابص ال وجووين في ه اإ  ال،    لودسسبم   ش بل . و  شاصف

تقديم الفواكه الطازجة 
لألشخاص الموجودين في 

 مراكز الحجر

لنواز هن السواإ  الًبزجو لألشابص ال وجووين في  7تيصي   ج ييو تًوت  ،ات اهيب 
 ه اإ  ال،  

ب  80  ش بل . و  شاصف

الفقيرة التي يتأثر دعم األسر 
أمنها الغذائي تأثًرا مباشًرا 

بتفشي الفيروس بالمساعدات 
 العينية

ج ييو ال ااأ السلسًا يو 
 للت  يو والتًوت  

 خبناونسك ه ًيو السً   ل  و  35 توزتك الً وو ال)ذائيو  لى األ   السيا و 

االستمرار في تنفيذ توزيع 
المواد الغذائية العينية في 

وارئ باستخدام حالة الط
برنامج لتسليم المساعدات 

بصورة مباشرة لضمان صحة 
الالجئين الفلسطينيين 

 وسالمتهم

توزتك ال واو ال)ذائيو الىا يو  لى ال ستساصين هن خضل خصهو  األون وا 
التو اأ هن ه اإ  التوزتك لضلت ام مبلتصا،ا  الص،يو ااحت ازتو 

 ال و ى ، ب  

% هن 43ل  و ن 32,000
سكبر ال ست صفان في ال

 الصورو هن ووراا التوزتك  

ش بل عًبز . و وو ً  
 وج وا ك وهصي و . و 

توزتك السضل ال)ذائيو هن خضل هاتلر ال  ظ با وال  بلس  
 ال ،ليو وال  ظ با .ا  ال،كوهيو 

 ال سو ال) ايو  .ا  هتوف  

 

 الصحة 
 الجهة المستفيدة/ النشاط المنظمات الشريكة الهدف

 المستلمة
 المنطقة الجغرافية

الكشف عن الحاالت، وتتّبع 
 المخالطين والوقاية والمراقبة

ه ظ و الص،و الىبل يوك 
واألون وا وه ظ با .ا  

 حكوهيو هاتلسو 

ال سو ال) ايو وعًبز  وزارو الص،و  تيصي  التوجا با الس يو حول تتبك ال ابلًان 
 . و 

 ال سو ال) ايو  وزارو الص،و  تصا،ا  الت نب للىووو ال توعىو للى بل السلسًا اان هن ة  ائاأ  ه ظ و الص،و الىبل يو 

 الفحوصات المخبرية

تسلي  ال واو األ ب يو بج ال الس،و با ال اب تو ال تىليو  ه ظ و الص،و الىبل يو 
 19-مسا وف دوفاص

 عًبز . و  وزارو الص،و 

تسلي  ه  و با الس،ص وو   نيأ ج بز تسب أ البولي ا از  ه ظ و الص،و الىبل يو
 السلسلي لت،سان عصراا الس،ص  

 عًبز . و  وزارو الص،و 
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 إدارة الحاالت

 19-هواو ووائيو بوارو ال،باا ال صبمو مسا وف دوفاص 6تيصي   ه ظ و الص،و الىبل يو
ووارك  156,000،صلو وا يوك مأي و ةج بليو تبلغ  2,500و

تأ هن الص صوع ابنسبني ال  ت ن لألرض السلسًا يو ،ت و 
 ال ،تلو 

 عًبز . و  وزارو الص،و 

ه ظ و الص،و الىبل يو 
 والاونيسر 

تو يك نًبع ج وو التورتص بن بل وحصو   بيو ه د و ل ب يو 
بنيبذ ال،يبو وهىصاا الت سس الص ب ي هن خضل آليبا 

 التورتصاا الىبل يو 

األرض السلسًا يو  وزارو الص،و 
 ال ،تلو 

لج  و لتاًيط  9ج بز ل  ا بو حباا ال  ضى و 14تسلي   ه ظ و الص،و الىبل يو 
اليلب الت  ابئي لص   ال  ضى الذين ي،تبجور ةلى ال  بيو 

 ال،ساسو 

األرض السلسًا يو  وزارو الص،و 
 ال ،تلو 

ةن بز تياي  لل ست سى األوروايك ونو ال  د  ال ئيسي لىضج  ه ظ و الص،و الىبل يو 
 في . و  19-ال،باا ال صبمو مسا وف دوفاص

 عًبز . و  وزارو الص،و 

تورتص وتسلي  اللوازم الًبيو ليًبز . وك م ب فا ب هىصاا الوعبيو  ه  سو التىبور 
  بوو تىأي  ولوواا تىأي   2,000ال اصيوك و

 عًبز . و  وزارو االص،و 

األرض السلسًا يو  ج ييو ال ضل األح    تيصي  لوازم ال، بيو الًبيو  الص صوع الى اي 
 ال ،تلو 

 Pennyه  سو ،ا ي ل،اأ ن

Appeal - ال  لتو ال ت،صو 
 بوو  23,000تيصي  اللوازم الًبيو الًبرئو لل ست  يباك م ب فا ب 

 هوعىفب  18 بئأ ورتصي لسبئصو ال ست  يبا التي تصي  
األرض السلسًا يو  وزارو الص،و 

 ال ،تلو 

تيصي  ه  و و ال ظبفو ال اصيو لألشابص ال ى ولان  الاونيسر 
وال ى ضان للاً ك ولوازم الص   الص،ي وهواو هكبف،و 

 الىصوى 

 طولت م  وزارو الص،و 

لنواز هن لوازم الوعبيو هن الىصوى وهكبف،ت ب نم ب فا ب  7تسلي   ه ظ و الص،و الىبل يو 
  سفب هن  20د بهو للوج  ك و 100,000عسبز و 510,000

ج بز  2,100رذناذو و 8,000ال ست لتبا الًبيو نم ب فا ب 
 ألنب،اب الت سس ت 

 عًبز . و  وزارو الص،و 

ةن بل ه بطق للس ز الًبي لل،باا ال  تب  مإ ب،ت ب مسا وف  ات،بو ل بر الى أ الص،ي 
م وار عيبواا اات،بوت وتصرتب الًواع   لى تيصي   19-إوفاص

 الص   الىبطسي والى لي األ ب ي لألشابص ال صب،انت 

ال  ضى الذين ي،صلور 
 لى الاصهبا هن عيبواا 

 اات،بو 

ال سو ال) ايو: حل،ول 
نالالاأ ك وطوابف 

 يو وعليال
ال سو ال) ايو: ،ات  هست سى لح ص ال سل بني  ت  ا  . فو لوحصو   بيو ه د و  ات،بو ل بر الى أ الص،ي

  بحور ن،ات ل،   

ا ت بو نظبم للس ز الًبي في ج يك ال  اإ  الص،ي التبمىو ل ب  األون وا
  19-ل  ك انت بر فا وف دوفاص

ه اإ  ال  بيو الص،يو 
 األوليو 

األرض السلسًا يو 
 ال ،تلو 

ا ت برو طبيو لل  ضى الذين يىبنور هن ه بإأ  7,834تيصي   األون وا 
 ت سسيو 

ه اإ  ال  بيو الص،يو 
 األوليو 

 عًبز . و 

 الوقاية من العدوى ومكافحتها

،صلو  60,000تسلي  هىصاا الوعبيو ال اصيوك م ب فا ب  الاونيسر 
 د بهو طبيو  13,000و

هستوو با وزارو الص،و في 
 رام هللا ونب،لس 

 ال سو ال) ايو 

-Weworldه  سو ن

GVC Onlus  
 

ه  و و هن هىصاا الوعبيو ال اصيو هن ال ستوى  430تيصي  
ح بلو ألوعيو ل ،لول الت،ولي لس ن الاصين  2,000السبل ك و

 .ًبل ه بو لل بل لس شبا األ  و في ال ست  يبا  700و

 عًبز . و  وزارو الص،و 

هست  يبا اليصف ال   يو: 
ال ًلكك وال يب ص وهبر 

 يو ر

م ب يتوافق هك تو يبا ه ظ و  –ةطضع خًط الًوارئ 
لتو يك  –الص،و الىبل يو م  ر الىصوى والوعبيو ه  ب وهكبف،ت ب 

  19-نًبع اليصراا لىضج ه ضى فا وف دوفاص

 ال سو ال) ايو   كبر اليصف ال   يو 

ه ظ و ال ىونو الًبيو 
ال  لتو  –للسلسًا اان 

 ال ت،صو 

نظبرو وا يو للىاور  65ه  و و نظبفو  ،يوك و 250تسلي  
 ه  و و هن هىصاا الوعبيو ال اصيو  2,000و

ه اإ  ال،  ك وهست سى 
 الوفبل للت ناأ ووزارو الص،و 

 عًبز . و 
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ه ظ و ال ىونو الًبيو 
ال  لتو  –للسلسًا اان 

 ال ت،صو

 عًبز . و  وزارو الص،و  ل  ب  هن ال ست لتبا الًبيو  7ل  ب  هن األووتو و 8تسلي  

 بوو هن  4,508تيصي  هىصاا الوعبيو ال اصيوك م ب فا ب  ه ظ و ال ؤتو الىبل يو 
،صلو ه بوو  107،صلو تستى أ ل  و واحصوك و 410اليسبزااك و

 لل بل 

ال سو ال) ايو وعًبز  وزارو الص،و 
 . و 

تيصي  اللوازم والتصرتب في ه بل الص،و ال  سيو وابن ب،يو في  ف نسب  –لطببل الىبل  
  19- يبع فا وف دوفاص

عس  الًوارئ في هست سى 
 األعصى 

 عًبز . و 

ج ييو ة.بمو لطسبل فلسًان 
مبل  اإو هك ج ييو ال ضل 

 األح   السلسًا ي 

تيصي  لوازم الص   الص،ي وه  و با ال ظبفو الص،يو ال واو 
ب  25الضزهو ل كبف،و الىصوى لا  شاصف

 نب،لسك ال سو ال) ايو  وار ال س ان 

ه ظ و دا  الصوليو هك 
ج ييو ال ضل األح   

السلسًا ي وات،بو ل بر 
 الى أ الص،ي 

ف تيفب طبيفبت  24تيصي  اللوازم وال ست لتبا لل   آا وتصرتب 
وإ بوو طبب و ال واو التسأيف والتوعيو الص،يو وتوظيف و بئأ 

التوا أ ااجت ب ي وه،ًبا ابذا و في التوعيو مسا وف 
  19-إوفاص

ال سو ال) ايو وعًبز  ه   و ر بيو  ،يو  12
 . و 

ه  و و هن اللوازم الص،يوك م ب فا ب هواو التىأي   500تيصي   ه ظ و دا  الصوليو 
 واليسبزاا والت بهبا واليًن وال  ت با ال سبئيو والسوط الص،يو 

  ه اإ  ال،   واأل   

التواصل بشأن المخاطر 
 وإشراك المجتمع المحلي

ه ظ و الص،و الىبل يو 
 والاونيسر

ا أ ااجت ب ي مًبعو  لى هواعك التو  20تببول ال  بئأ  ب  
وفال ان  لى ع واا هتىصوو  لى نذ  ال واعكك وا  اب ضنبا 

ابذاعيو الاوهيوك واللوحبا اب ضنيوك وا  ال   اا التلس تونيوك 
 وتوزتك ال   اا في هاتلر لن،بل األرض السلسًا يو ال ،تلو 

األرض السلسًا يو  ال   ور الىبم 
 ال ،تلو 

ه ظ و الص،و الىبل يو 
والاونيسر وه ظ و الى أ 

 الصوليو 

ة صاو ال  بئأ ال اصصو للى بل السلسًا اان الىبئصين ةلى 
ال سو ال) ايو و. و حول التىبهأ هك الو  و وتصا،ا  ال، بيو 

 وال،   

األرض السلسًا يو  الى بل 
 ال ،تلو 

ه ظ و الص،و الىبل يو 
 والاونيسر

ن  و مبلتىبور هك وزارو الص،و واألون واك ون    157,000توزتك 
 لوحو ة ضنيو جصيصو في . و  15ال  بئأ  لى 

 عًبز . و  وزارو الص،و واألون وا 

ج ييو اب.بمو الًبيو 
 السلسًا يو

تى ي  ال ىلوهبا التو وتو الص،يوك م ب فا ب ال واو ال ص  و 
ب للسوبا ال ست صفوك وتوزتك ن  و وهلصق  350,000 خصيصف

 لى ال  دبل والسلًبا ال ،ليوك وإطضع لواو توا أ اجت ب ي 
تسب ليو يصي نب لطببل لغجبمو  ن ل ولو ال بف حول فا وف 

  19-إوفاص

الى بلك وال بباك وال سبل 
 ودببر السن 

األرض السلسًا يو 
 ال ،تلو 

ك 19-هبوو تو وتو حول فا وف دوفاص 10,000طبب و وتوزتك  ات،بو ل بر الى أ الص،ي
وزتبرو السوبا السكبنيو ال ييسو في هسبف  يًب وخ او  كبرتب 
في ال  ًيو نج  وتيصي  ال واو الص،يو والتسأي يو والتو وتوك 

 ولوازم التىأي  واألووتو ل ب 

ه،ضا ال واو األ ب يو في 
نب،لس وطوابف والااأ 

وال  ر و  وعلياليو وحل،ول
 واات  بحور 

األرض السلسًا يو 
 ال ،تلو 

ه ظ و الص،و الىبل يو 
 والاونيسر 

ن  و وهلصق حول تصا،ا   27,800ة صاو وتوزتك لإس  هن 
  19-ال، بيو هن فا وف دوفاص

ه اإ  ال،  ك والىبهلان في 
ال  بل الص،ي ولف او 

 ال   ور 

 عًبز . و 

ه د  جذورك مبل  اإو هك 
ه د  اليصف لغ ضم 

 وااتصبل 

ةج ال ا تًضز رلي حول الو ي الىبم والتوج با م  ر فا وف 
ك ةلى جبنب الت)ا اا ذاا الصلو في السلوديبا 19-إوفاص

 والسيو في ال،كوهو 

ال سو ال) ايو وعًبز  ال   ور 
 . و 

 وتس اك  –لطببل الىبل  
مبل  اإو هك ج ييو ال ببر 

ال سي،اان وال  د  
السلسًا ي لغرشبو 
 وه ظ با ه ت ييو 

جلسو خب و مبلص،و الىيليو والص   ال سسي  22ةج ال 
وااجت ب ي  ب  ال بترك وتوزتك ر بئأ توعيو ل بوعيو  لى 

 ل  و 145

ال سو ال) ايو: اليصف  ال   ور 
 ،  ال   يو واات ل
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الت  ىبا البصوتو وال  اإ    19-تى ي  ن ي التوعيو والوعبيو هن فا وف دوفاص ة ببنيب  –لطببل الىبل  
 ال  ت ييو للص،و الىيليو 

ال سو ال) ايو وعًبز 
 . و 

ن  وك  50,000: 19-تيصي  ال واو الت وت يو حول فا وف دوفاص ه ظ و ال ؤتو الىبل يو 
 لوحو   ض هصورو  150هلصقك و 5,000فلت ك و 50,000و

ال سو ال) ايو وعًبز  ال   ور 
 . و 

تقديم الخدمات غير الطبية 
 لمراكز الحجر

ةج ال تياي    تك ل   آا ال،   في عًبز . و لت،صيص ه باا  ه ظ و الص،و الىبل يو 
الص   التي تيصه ب ال  با السب لو ال ،ليو والصوليو في ال  باا 

 ابن بئيو وابنسبنيو 

 عًبز . و  ه اإ  ال،   

ه اإ  ح   تيك في رام هللا ونب،لس وج ان وطوابف  6و    ه ظ و ال ؤتو الىبل يو
 250توزتك لوازم التىأي  لتي يستاصه ب ن،و  وال اب،صو هن خضل

 ل ب،يك  لى األعأ  3 بهأ  ،ي وهتًوز ل صو 

 ال سو ال) ايو  ه اإ  ال،  

 عًبز . و: رفح  ه اإ  ال،    وجببا وفواإ  ل  اإ  ال،    210تيصي   ج ييو ة.بمو لطسبل فلسًان

ل   األشابص ال وجووين  ط و .ذائي أل   األشابص ال صب،ان  300تيصي   48ج ييو اب.بمو 
 في ال،   

 عًبز . و 

  
 
 

 
 
 


