
 
 

(2019ني )سيتم صرفه في نهاية آذار حزمة المساعدات اليابانية الجديدة للشعب الفلسطي  
 ( 2019شهر آذار نهاية حلولمع  اريعالمش جميع صرف سيتم( 

 
 المستفيد المبلغ)دوالر( الموقع اسم المشروع

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين  17,723,213  

 (UNRWAالفلسطينيين )

  )13,214,285( غزة 2019في غزة لعام   اإلنسانية اتالمساعد من أجل الطوارئ لحاالت االستجابة

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

العالج تأمين , وعالج النفسيودعم المن خالل دعم الصحة العقلية و الفلسطينيين لالجئين والجيدة الشاملة

 التأهيل إعادة وخدماتإدارة النفايات الطبية, و, في المستشفيات

  )1,830,357( غزة/ الضفة الغربية

  (2,678,571) الضفة الغربية الغربية الضفة في الفلسطينيين لالجئين اإلنساني األمن تعزيز

 المشاريع لخدمات المتحدة األمم مكتب (3,345,535)  

(UNOPS) 

 ضمانو ن ظروف الحياةيلتحس المتجددة الطاقةمن خالل  غزة في الكهرباء إمداد نظام قويةوت بناء إعادة

 غزة في تضررا  األكثر للفلسطينيين والضروريةالحاسمة  الخدمات فيرتو

  (1,797,321) غزة

  (1,548,214) الضفة الغربية (JAIP)بناء محطة معالجة مياه العادمة في مدينة أريحا الصناعية الزراعية 

 مكتب الرباعية (375,000) الضفة الغربية التنقلالتجارة وب ذات العالقة نشطةاألدعم 

 (UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) (1,250,000) غزة/ الضفة الغربية فلسطين في واالزدهار للسالم كأداة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا االبتكاروقطاع تنمية

(PAEL)(265,179) غزة/ الضفة الغربية األزمات مواجهة في وحمايتها ووصولها وتمكينها المرأة قيادة ( هيئة األمم المتحدة للمرأةUNWomen) 

 للتنمية المتحدة األمم منظمة (446,428) غزة/ الضفة الغربية  الفلسطيني لشبابلصمود االالزمة  الفنية والمهارات التوظيفتعزيز 

  (UNIDO )الصناعية

من خالل التدخالت الحاسمة التي  غزة في طفالألللنساء وا األولوية ذات ساسيةاأل حتياجاتالل ستجابةاال

 جتماعياال ستقراراالتدعم وتعزز المجتمعات 

يونسيف  -المتحدة للطفولة منظمة األمم  (464,286) غزة

(UNICEF) 

 الجنسية والحماية من خالل تحسين الصحة للصحة الملحة االحتياجات معالجةدعم : المرأة صحة

 همشةالم المجتمعاتغزة و في الثدي سرطان خدماتوتوفير  للمرأة واإلنجابية

 (UNFPA) صندوق األمم المتحدة للسكان  (446,429) غزة/ الضفة الغربية

الجرائم  تحقيقاتمجال  في ةالعام لنيابةتابعة للا المتخصصة يةالسيبر ائمالجر مكافحة وحدة قدرات بناء

 فلسطين في الرقمي الشرعي والطب اإللكترونية

 بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتب (267,857) غزة/ الضفة الغربية

  (UNODC)  والجريمة

 نازحينوال المضيفة والمجتمعات لالجئين للحياة المنقذة الجيدة الصحية التدخالت نطاق وتوسيع استدامة

 (IDPs) داخليا  

 (WHOمنظمة الصحة العالمية ) (428,571) غزة



 
 

 
 

 وسوريا ,(أمريكي دوالر 580,357) لبنان في الفلسطينيين الالجئين لدعم أمريكي دوالر 5,276,785 ألونروال تقدم اليابان حكومة فإن أعاله, المذكورة  المشاريع جانب إلى: مالحظة
 .دوالر 32,983,034 هو هذه الدعم ذلك في بما للميزانية اإلجمالي المبلغ(. أمريكي والرد 74,696,42)
 
 

 لألمم المتحدة العالمي غذيةبرنامج األ (803,571) غزة/ الضفة الغربية (2022-2018) اإلستراتيجيةفلسطين  دولة خطة

(WFP) 

 األغذية والزراعة لألمم المتحدةمنظمة  (586,607) الضفة الغربية طوباس محافظة في شةمهمال الزراعية المجتمعات في االجتماعي واالستقرار االقتصادي النمو تعزيز

(FAO) 

 المحتلة الفلسطينية األرض في اإلنساني المجال في والدعوة التنسيق تعزيز

 

المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية مكتب األمم  (232,143) غزة / الضفة الغربية

(UNOCHA) 

 المحتلة واألراضي إلسرائيل التأهيل وإعادة الطوارئ أنشطة

 

 (ICRCاللجنة الدولية للصليب االحمر ) (892,857) غزة / الضفة الغربية

 (ITC)مركز التجارة الدولية  (178,571) غزة غزة في والشباب الالجئين توظيف تعزيز

 المجموع  27,706,249  


