
األونروا

تقوم األونروا بتقديم المساعدة، الحماية والمناصرة لحوالي 5 مليون الجئ فلسطيني مسجل لديها في منطقة 
الشرق األوسط.

فإن  واليوم،  الفلسطينيين.  لالجئين  العمل  وبرامج  المباشرة  اإلغاثة  أعمال  بتنفيذ  األونروا  تكليف  تم  نشأتها،  منذ 
الوكالة تستمر بالقيام بعملياتها في خمسة أقاليم هي األردن ولبنان وسورية واألراضي الفلسطينية المحتلة بما 
في ذلك القدس الشرقية، وهي تعمل على توظيف حوالي 31,000 موظف وموظفة معظمهم تقريبا من الالجئين 

أنفسهم.

والدعم  المخيمات  وتحسين  التحتية  والبنية  واإلغاثة  الصحية  والرعاية  التعليم  على  الوكالة  خدمات  وتشتمل 
المجتمعي والتمويل الصغير واالستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح.

في ظل غياب حل عادل ودائم لمحنة 5 مليون الجئ فلسطيني، تسعى األونروا إلى مساعدة كل واحد من أولئك األفراد على تحقيق كامل إمكاناته اإلنسانية. 
المعلومات والمهارات  للتمتع بمستويات معيشة الئقة وبحياة صحية ومديدة والكتساب  الواقع لالجئين  إيجاد الظروف على أرض  وهي تعمل ذلك من خالل 
والتمتع بحقوق اإلنسان ألقصى درجة ممكنة. ونحن نؤمن بأن االستثمار في التنمية البشرية لالجئين الفلسطينيين يعني االستثمار في السالم؛ فالسالم يبدأ هنا.



األونروا
التأسيس والوالية

• تأسست األونروا من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة في أعقاب 	
النزاع العربي اإلسرائيلي عام 1948.

• بدأت العمليات في األول من أيار 1950.	
• عهد للوكالة بوالية تقديم اإلغاثة وخدمات التنمية البشرية والحماية 	

لالجئين الفلسطينيين واألشخاص الذين نزحوا جراء أعمال العنف التي 
حدثت عام 1967 في مناطق عملياتها.

الالجئون الفلسطينيون
• هي 	 فلسطين  كانت  الذين  األشخاص  هم  الفلسطينيون  الالجئون 

المكان الطبيعي إلقامتهم في الفترة الواقعة بين حزيران 1946 وأيار 
النزاع  1948 والذين فقدوا كال من منازلهم وسبل معيشتهم نتيجة 

العربي اإلسرائيلي عام 1948.
• مناطق 	 في  يعيشون  الذين  أولئك  لكافة  األونروا  خدمات  تتوفر 

لدى  والمسجلين  أعاله  التعريف  عليهم  ينطبق  والذين  عملياتها 
الوكالة وبحاجة للمساعدة.

• األصليين 	 الفلسطينيين  الالجئين  أصالب  من  المنحدرين  األشخاص 
يعدون أيضا مؤهلين للتسجيل لدى الوكالة.

لمحة عن األونروا
• 4,966,700 الجئ مسجل	
• 58 مخيم معترف به لالجئين	
• 30% من الالجئين يعيشون في المخيمات	
• 31,600 موظف وموظفة	
• 700 مدرسة	
• 137 مركز رعاية صحية أولية	

األرقام كما هي في كانون األول 2010

خدمات األونروا
تعمل األونروا على مساعدة الالجئين الفلسطينيين من أجل:

اكتساب المعرفة والمهارات
• تعليم 	 األوسط ويقوم على  الشرق  التعليمية في  األنظمة  أكبر  أحد 

نصف مليون طفل يدرسون في حوالي 700 مدرسة.
• الرئيسي للتعليم األساسي لالجئين الفلسطينيين منذ ستين 	 المزود 

عاما.
• العمل على تدريب الشباب مهنيا من أجل مساعدتهم على اكتساب 	

مهارات العمل.

العيش حياة مديدة وصحية
• خدمات الصحة األساسية مقدمة من خالل شبكة من مرافق الرعاية 	

الصحية األولية والعيادات المتنقلة.
• لكافة 	 خصيصا  مصممة  ومتخصصة  وعامة  وقائية  طبية  خدمات 

المراحل العمرية.
• العمل من أجل بيئة معيشية صحية لالجئين الفلسطينيين.	

تحقيق مستوى معيشة الئق
• خدمات حماية اجتماعية تركز في جهودها على أشد الالجئين فقرا.	
• لوازم غذائية أساسية ومعونات نقدية عالوة على منح نقدية طارئة 	

ومساكن مالئمة لالجئين األشد عرضة للمخاطر.
• مخيمات 	 في  واالجتماعية  المادية  البيئة  تحسين  أجل  من  العمل 

الالجئين باستخدام نهج تخطيط مجتمعي.
• فرص توليد الدخل من خالل دائرة التمويل الصغير.	
• إجراءات لتخفيف تأثير حاالت الطواريء على حياة الالجئين.	

التمتع بحقوق اإلنسان ألقصى حد
• تحقيق أول ثالثة أهداف إنمائية لألونروا يعتمد على الرابع وهو: ضمان 	

أن حقوق اإلنسان يتم التمتع بها ألقصى حد.
• الفلسطينيين 	 الالجئين  حقوق  وتعزيز  حماية  أجل  من  األونروا  تعمل 

األشد  واألفراد  للمجتمعات  نوعية  خدمات  وصول  ضمان  طريق  عن 
عرضة للمخاطر.

• لحقوق 	 اإلهمال  أو  لإلساءة  الجذرية  األسباب  يتناول  التأييد  كسب 
ودائم  عادل  لحل  الماسة  الحاجة  على  الضوء  ويسلط  المستفيدين 

لمعاناة الالجئين الفلسطينيين.
• مراقبة 	 على  العمليات  إسناد  برنامج  يعمل  الغربية،  والضفة  غزة  في 

وتوثيق األحداث التي يتم فيها انتهاك حقوق الالجئين وعلى التدخل 
لدى السلطات والشركاء اآلخرين.

مناطق عمليات األونروا
تقدم األونروا الخدمات لالجئين المستحقين في مناطق عملياتها الخمس 

وهي:
• األردن	
• لبنان	
• قطاع غزة	
• الجمهورية العربية السورية	
• الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.	

يعيش حوالي 1,5 مليون الجئ، أو ما يقارب من ثلث عدد الالجئين، في 58 
مخيم رسمي، وتقع خدمات األونروا في تلك المناطق أو في مناطق قريبة 

منها.

تمويل األونروا
• من 	 جاء   2009 عام  في  ورد  الذي  بالمئة(   98( تقريبا  التمويل  معظم 

التبرعات الطوعية، وأغلبه من الدول المانحة بما فيها الواليات المتحدة 
والمفوضية األوروبية والمملكة المتحدة والنرويج والسويد.

التعليم

خدمات االغاثة 
االجتماعية

االستجابة
الطارئة

تطوير المخيم

الصحة

مشاريع در الدخل

األونروا

ميزانية 2011 العادية
* بما في ذلك الخدمات المساندة والمتطلبات 

غير المتوقعة واستحقاقات الموظفين 
المحلين المنفكين عن العمل واحتياطيات زيادة 

الرواتب واحتياطيات الصيانة باستثناء المشاريع.

األونروا تعتمد على
التبرعات الطوعية. 

الوكالة تواجه حاليا عجزا 
غير مسبوق في األموال 
الالزمة لتوفير الخدمات 

األساسية.

السالم يبدأ مع ...

اكتساب المعرفة والمهارات
$328,095,000

حياة صحية ومديدة
$117,826,000

حقوق اإلنسان
$3,720,000

مستوى الئق من المعيشة
$82,889,000

خدمات االسناد
$90,246,000

بحقوق اإلنسان *
$32,135,000

الفلسطينية  واألراضي  وسورية  ولبنان  األردن  في  لديها  مسجل  فلسطيني  الجئ  مليون   5 لحوالي  التأييد  وكسب  والحماية  المساعدة  بتقديم  األونروا  تقوم 
والدعم  المخيمات  وتحسين  التحتية  والبنية  واإلغاثة  الصحية  والرعاية  التعليم  على  الوكالة  خدمات  وتشتمل  لمحنتهم.  لحل  التوصل  يتم  أن  إلى  المحتلة 

المجتمعي والتمويل الصغير واالستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح.

ومن خالل هذه الخدمات، تسعى الوكالة لمساعدة الالجئين الفلسطينيين في تحقيق مستوى الئق من المعيشة وفي العيش حياة صحية مديدة وفي اكتساب 
المعرفة والمهارات وفي التمتع الكامل بحقوق اإلنسان. إن هذه األهداف قد تمت صياغتها استنادا لمعايير األمم المتحدة الخاصة بالتنمية البشرية.
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