
اسم المشروعالموقعالمبلغ(دوالر)المستفيد

تعزيز األمن اإلنساني لالجئين الفلسطينيين في الضفة الغربيةالضفة الغربية2,212,962

توفير خدمات التعليم في حاالت الطوارئ والمساعدات الغذائية المنقذة لحياة الالجئين الفلسطينيين في قطاع غزةغزة7,407,407

تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية األساسية للمراهقين والشباب الالجئين الضفة الغربية /غزة1,857,953

 كوفيد- 19: تعزيز خدمات الرعاية الصحية األولية من خالل الوقاية من األمراض المعدية ومكافحتها ودعم الصحة العقلية والنفسية واالجتماعية الضفة الغربية /غزة2,064,870

4,444,444
 الضفة الغربية /غزة/ 

دول أخرى
إنشاء نظام صحي مرن لمكافحة الوباء من خالل االستثمار الفعال في الرعاية الصحية الجيدة ودعم المستشفيات (تشمل المواقع التشغيلية األردن ولبنان 

وسوريا)

منظمة األغذية والزراعة لألمم 
(FAO) المتحدة

دعم سبل عيش الصيادين في غزة من خالل تحسين الخدمات العامة وممارسات الصيد المستدامةغزة438,750

تعزيز البيئة الداعمة للمشاريع المستدامة والوظائف المناسبة للنساء والشباب في قطاع الزراعةالضفة الغربية740,740(ILO) منظمة العمل الدولية

(ITC) غزة611,111مركز التجارة الدولية(Go Digital) خلق فرص عمل ذاتي للفئات الضعيفة والمهمشة في غزة من خالل القنوات الرقمية

(OQ) دعم األنشطة ذات العالقة بالتجارة والتنقل 2023-2024الضفة الغربية129,629مكتب الرباعية

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
(UNDP)

األراضي الرطبة الساحلية لوادي غزة - العمل المناخيغزة 1,018,518

صندوق األمم المتحدة للسكان  
(UNFPA)

صحة المرأة: دعم االحتياجات الملحة للصحة الجنسية واإلنجابية  للمجتمعات المهمشة في فلسطين الضفة الغربية /غزة 324,074

منظمة األمم المتحدة للتنمية  
الصناعية

(UNIDO)
تعزيز الخدمات المتكاملة لتحسين إزالة الكربون الصناعي وتحسين األداء االقتصادي واالجتماعي من خالل مركز ازدهار األعمال الفلسطينيالضفة الغربية551,240

مكتب األمم المتحدة لخدمات 
(UNOPS) المشاريع

تلبية االحتياجات الملحة من خالل توفير الخدمات األساسية للفلسطينيينالضفة الغربية 2,037,037

(WFP) غزة925,925برنامج األغذية العالمي
حصول الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والمتضررين من النزاع الطويل والصدمات المتتالية على الغذاء األساسي لتلبية 

احتياجاتهم الغذائية والتغذوية

منصة اليابان
( Japan  Platform) 

100,000,000
 حوالي 0.76 مليون)

(دوالر
االستجابة الطارئة لألزمة اإلنسانية في غزةغزة

24,764,660

و100,000,000 ين 
ياباني

حزمة المساعدات اليابانية الجديدة للشعب الفلسطيني
(سيتم صرف جميع مستحقات المشاريع مع حلول نهاية شهر آذار 2023)

مالحظة: إلى جانب تلك المشاريع المذكورة أعاله، تقدم حكومة اليابان لألونروا 14,435,183 دوالًرا لدعم الالجئين الفلسطينيين في األردن (5,092,592 دوالًرا ) ولبنان (2,425,925 دوالًرا) وسوريا (6,916,666 دوالًرا ).

وكالة األمم المتحدة إلغاثة 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

(UNRWA)

المجموع الكلي


