
المشروع اسمالموقع(دوالر)المبلغالمستفيد

2020 لعام غزة في  اإلنسانية المساعدات أجل من الطوارئ لحاالت االستجابةغزة7,874,545

الصحية الرعاية خدمات توفير خالل من الغربية الضفة في الفلسطينيين لالجئين اإلنساني األمن تعزيزالغربية الضفة1,900,436

 الغربية الضفة/ غزة1,087,063
 العالج وودعم العقلية الصحة دعم خالل من الفلسطينيين لالجئين والجيدة الشاملة الصحية الرعاية على الحصول إمكانية: لألونروا الصحية وتطويرالخدمات توسعة

التأهيل إعادة وخدمات الطبية، النفايات وإدارة المستشفيات، في العالج وتأمين النفسي،

العمل مقابل المال خالل من غزة في الفقيرة األسر دعمغزة2,806,645

غزة لشابات العمل فرص توفيرغزة3,181,818(UNDP)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

(JAIP) الزراعية الصناعية أريحا مدينة في واالتصاالت المعلومات وتكنولوجيا للحاضنات تطويرمركز خالل من والصناعي الزراعي االقتصاد دعمالغربية الضفة1,181,818

يونسيف - منظمة األمم المتحدة للطفولة 

(UNICEF)
األساسية الخدمات على حصولهم لضمان وغزة الشرقية والقدس الغربية الضفة في المهمشة الفلسطينية والعائالت لألطفال إنسانية مساعدات الغربية الضفة/ غزة1,818,181

مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع 

(UNOPS)
(EJ) الشرقية القدس في المقاصد لمستشفى الضرورية الطبية العقاقيروالمستلزمات وتسليم توريدالغربية الضفة909,090

غزة في  العودة مسيرات من المتضررات والفتيات المرأة صمود وتعزيز حمايةغزة636,363(UNWomen)هيئة األمم المتحدة للمرأة 

الغربية والضفة غزة في المهمشة المجتمعات في الثدي وسرطان واإلنجابية الجنسية للصحة العاجلة الحماية احتياجات  دعم: المرأة صحة الغربية الضفة/ غزة463,636(UNFPA)صندوق األمم المتحدة للسكان  

2021-2020 والتنقل بالتجارة العالقة ذات األنشطة دعم الغربية الضفة/ غزة195,000مكتب الرباعية

ً والنازحين المضيفة والمجتمعات الالجئين لحياة المنقذة الصحية التدخالت نطاق وتوسيع استدامةغزة181,818(WHO)منظمة الصحة العالمية  غزة في (IDPs) داخليا

دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام 

(UNMAS)
بالمخاطر والتوعية الفلسطيني المجتمع كامل صمود مشروعالغربية الضفة163,636

التأهيل وإعادة الطوارئ أنشطة الغربية الضفة/ غزة1,172,945(ICRC)اللجنة الدولية للصليب االحمر 

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

(UN OCHA)
المحتلة الفلسطينية األرض في اإلنساني المجال في والدعوة التنسيق تعزيز الغربية الضفة/ غزة410,981

 23,983,975المجموع

23,983,975فلسطين
1,536,800االردن
1,630,590لبنان

5,613,290سوريا
32,764,655المجموع

الفلسطيني للشعب الجديدة اليابانية المساعدات حزمة

( 2020 آذار شهر نهاية حلول مع المشاريع جميع صرف سيتم )

 بما للميزانية اإلجمالي المبلغ. (أمريكي دوالر 5,613,290) وسوريا (أمريكي دوالر 1,630,590) ولبنان (1,536,800) األردن في الفلسطينيين الالجئين لدعم دوالرأمريكي 8,780,680 لألونروا تقدم اليابان حكومة فإن أعاله، المذكورة  المشاريع جانب إلى: مالحظة

.دوالر 32,764,655 هو الدعم هذا ذلك في

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 

(UNRWA)الفلسطينيين 


