
(2018حزمة المساعدات اليابانية الجديدة للشعب الفلسطيني )سيتم صرفه في نهاية آذار   

 المستفيد المبلغ )دوالر( الموقع اسم المشروع
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين  11,000,000  

 (UNRWAالفلسطينيين )

  )6,000,000( غزة 2018 لعام في غزة  اإلنسانية اتالمساعد من أجل الطوارئ لحاالت االستجابة

 ساسيةاأل الصحية الرعاية على إمكانية الوصول والحصول: لألونروا الصحية الخدماتتوسعة وتطوير

 الفلسطينيين لالجئين والجيدة الشاملة

غزة/ الضفة 

 الغربية

1,820,000  

  3,180,000 الضفة الغربية الغربية الضفة في الفلسطينيين لالجئين اإلنساني األمن تعزيز

 (UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) 8,500,000  

( الهناجرالمباني الصناعية ) أسطح على الشمسية األلواح وتركيب القائمة حقل الفولتضوئيةوتطوير وسعةت

 الصناعية الزراعية أريحا منطقة في

  3,500,000 الضفة الغربية

  4,000,000 الضفة الغربية الصناعية الزراعية أريحا منطقة بناء وتأثيث طابقين إضافيين في المبنى اإلداري في 

  500,000 غزة غزة لمستشفيات ضوئيةالفولت الخاليا: للجميع متجددة طاقة

  500,000 غزة لريالمياه ل استخدام إعادة وسعةوت رفح في الصحي الصرف مياه معالجة محطة إنشاء

مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  1,500,000 غزة المتجددة الطاقةمن خالل  غزة في الكهرباء إمداد نظام قويةوت بناء إعادة

(UNOPS) 

غزة / الضفة  ةيالغرب والضفة غزة قطاع في الغذائي األمن انعدام من عانوني نيالذ للسکان ةيالغذائ المساعدات

 الغربية

 (WFPبرنامج الغذاء العالمي ) 1,300,000

غزة/ الضفة  التابع للبنك الدولي إلصالح والتنميةللخطة الفلسطينية لاالستئماني  صندوقال

 الغربية

 (World Bank) البنك الدولي 1,000,000

 (ICRCاللجنة الدولية للصليب االحمر ) 1,000,000 غزة المحتلة واألراضي إلسرائيل التأهيل إعادةأنشطة و الطوارئ

 تضررا كثراأل المجتمعات في الفلسطينيين طفالألللنساء وا األولوية ذات ساسيةاأل حتياجاتالل ستجابةاال

 الشرقية والقدس ج مناطقو غزة في جتماعياال ستقراراالو الصمود على القدرةتعزيز و

غزة / الضفة 

 الغربية

يونسيف  -منظمة األمم المتحدة للطفولة  600,000

(UNICEF) 

 في الثدي سرطان خدماتوتوفير و واإلنجابية الجنسية للصحة الملحة االحتياجات معالجة: المرأة صحة

 همشةالم المجتمعات

غزة / الضفة 

 الغربية

 (UNFPA)  صندوق األمم المتحدة للسكان 500,000

 (MSFأطباء بال حدود )  500,000 غزة والصدمات النفسيةق والدعم الطبي لمرضى الحر

 الصحية الرعاية على الحصول ضمان خالل من غزة في الصحة قطاع على اإلنسانية األزمة ريأثت من الحد

 داخليا لنازحينوا لالجئين

 (WHOمنظمة الصحة العالمية ) 500,000 غزة

 (UNWomenهيئة األمم المتحدة للمرأة ) 500,000 غزة غزة فيهمشات والم نازحاتال النساء احتياجات لتلبية واالستعداد واالستجابة الحماية



 
 

 ،(أمريكي دوالر 3،380،000) لبنان في الفلسطينيين الالجئين لدعم أمريكي دوالر 11،880،000 ألونروال تقدم اليابان حكومة فإن أعاله، المذكورة  المشاريع جانب إلى: مالحظة
 .دوالر 40,209,061 هو هذه الدعم ذلك في بما للميزانية اإلجمالي المبلغ(. أمريكي والرد 9،129،061) وسوريا

 
 

 ومخيم لحم بيت مدينةل( والصرف والنفايات النقل) المتكاملة األساسية الخدمات إلى الوصولإمكانية  توفير

 الالجئين

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية  300,000 الضفة الغربية

(UNHabitat) 

غزة / الضفة  المحتلة الفلسطينية يضااألر في تنسيق الشؤون األنسانية والدفاع عنها عزيزت

 الغربية

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  300,000

(UNOCHA) 

تتيحها الخدمات التي و (IT)المعلومات تكنولوجيا يقطاع في غزة في الشبابقطاع و جئينالال توظيف تعزيز

 (ITES)تكنولوجيا المعلومات

 (ITC)مركز التجارة الدولية  200,000 غزة


