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حماية الالجئين 
الفلسطينيين

سنظهر أيضاً التصميم في التحدث عن احلاجة حلماية وتعزيز حقوق الالجئني الفلسطينيني. إن 
العون اإلنساني ال يشكل بديالً مقابل احلرمان من الكرامة أو احلقوق. والالجئون الفلسطينيون 

بحاجة ملا هو أكثر من املساعدة. إنهم بحاجة ألن يتمتعوا بحقوق اإلنسان التي يكفلها القانون 
الدولي جلميع الناس وهم بحاجة إلى حل عادل.

املفوض العام لألونروا بيير كراينبول
مؤمتر 65 سنة على األونروا 

مقر األمم املتحدة، نيويورك
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القضايا الرئيسية

وقت  أي  من  أكثر  احلماية  إلى  الفلسطينيون  الالجئون  يحتاج 
مضى. فهم يشكلون أكبر مجتمع من الالجئني في العالم، حيث 
في  األونروا  لدى  مسجلون  الجئ  مليون  خمسة  من  أكثر  هناك 
الغربية  والضفة  وسوريا  ولبنان  األردن   – اخلمسة  عملها  أقاليم 
)مبا فيها القدس الشرقية( وغزة. ويواجه الالجئون الفلسطينيون، 
عبر املنطقة، أزمة عميقة في مجال احلماية بسبب انتشار النزاع. 
الالجئني  من  اآلالف  مئات  تهجير  إلى  سوريا  في  النزاع  أدى  فقد 
بلدان  إلى  نزحوا  الذين  اآلالف  عشرات  فيهم  مبن  الفلسطينيني، 
سبع  خالل  القتال  من  جوالت  ثالث  غزة  شهدت  فيما  مجاورة، 
وغزة  الغربية  للضفة  اإلسرائيلي  االحتالل  يستمر  كما  سنوات. 
غير  مبقاييس  حقوقهم  من  الفلسطينيني  الالجئني  حرمان  في 
مسبوقة. إن الالجئني الفلسطينيني ال يتمتعون بحقوق اإلنسان 
النساء  أن  نتيجة جملموعة متنوعة من األسباب، كما  األساسية 

واألطفال يصبحون أكثر عرضة للعنف واإلساءة بشكل متزايد.

في  واحلماية  اإلنسان  حقوق  دمج  على  األونروا  تعمل  واليوم، 
عملياتها أكثر من أي وقت سابق في تاريخها. متلك األونروا أكثر من 
65 سنة من اخلبرة ويعمل لديها طاقم مكون من 32 ألف شخص 
اجملتمع  من  يتجزأ  ال  جزءاً  أغلبهم  في  يشكلون  املنطقة،  عبر 

الفلسطيني، مما يجعل األونروا في مكان مناسب للمساهمة في 
أقاليم  إقليم من  أن لكل  وفيما  الفلسطينيني.  الالجئني  حماية 
عمل األونروا أولوياته اخلاصة به، تسعى األونروا لتركيز عملها في 

احلماية عبر الوكالة على ما يلي:

الضفة 	  في  االحتالل  استمرار  عن  الناجتة  احلماية  حتديات 
الغربية وغزة.

تأثير النزاع املسلح في سوريا وغزة.	 

ولبنان 	  األردن  في  سوريا  من  الفلسطينيني  الالجئني  محنة 
واألماكن األخرى.

افتقار الالجئني الفلسطينيني في البلدان املضيفة للمكانة 	 
القانونية وحرمانهم من بعض احلقوق.

مخاطر احلماية التي تواجه النساء واألطفال واألشخاص ذوي 	 
اإلعاقات.

حتديات احلماية داخل برامج الوكالة وخدماتها.	 

تفويض األونروا في مجال احلماية

مجال  في  األونروا  بتفويض  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  تقر 

 لمحة عن الحماية في األونروا
© صورة من أرشيف األونروا 



5 الفلسطينيين الالجئين  وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم  وكالة 

احلماية من خالل تقديرها في قراراتها “للعمل القّيم الذي تقوم به 
الوكالة في تأمني احلماية للشعب الفلسطيني، وبصورة خاصة 
لالجئني الفلسطينيني”. إن تفويض الوكالة بشأن احلماية يتناول 
واألطفال  النساء   – املستضعفة  الفئات  حقوق  خاص  بشكل 
األونروا  العامة  اجلمعية  شجعت  وقد  اإلعاقات،  ذوي  واألشخاص 
في  وحقوقها  الفئات  هذه  الحتياجات  االستجابة  مواصلة  على 
اجلمعية  )قرار  العالقة  ذات  الدولية  للصكوك  وفقاً  عملياتها 
األول/ديسمبر  كانون   11 في  الصادر   88/69/A/RES رقم  العامة 

.)2014

إطار احلماية لدى األونروا

بشكل  قدراتها  متتني  على  األخيرة،  السنوات  في  األونروا،  عملت 
ملموس لتقدمي احلماية لالجئني الفلسطينيني من خالل مبادرات 
متعددة، تشمل تدريبات على احلماية، وأنشطة مكرسة للحماية، 
وفي  الرئاسة  مستوى  على  باحلماية  معنيني  موظفني  واعتماد 
سياسة  األونروا  تبنت   ،2012 سنة  وفي  األقاليم.  مكاتب  جميع 
للحماية وأعدت أدوات ومعايير أخرى ذات عالقة بها. ومت بالتحديد 
األونروا  برامج  في  الدنيا  احلماية  معايير  لدمج  “أداة  تدشني 
إلى جنب مع حزمة من معايير  وخدماتها” في سنة 2010، جنباً 

مراجعات  بواسطة  التقدم  قياس  أساسها  على  يجري  احلماية 
سنوية للحماية. وتدير األونروا برنامجاً موسعاً بخصوص العنف 
القائم على النوع االجتماعي وتعكف حالياً على بناء إطار حلماية 

الطفل.

بعداً  ذلك  ويشمل  احلماية.  في  شمولياً  نهجاً  األونروا  تطبق 
“داخلياً” يركز على تأمني حقوق الالجئني الفلسطينيني في برامج 
العمل  يتضمن  “خارجياً”  وبعداً  خاللها،  ومن  الوكالة  وخدمات 
مع اجلهات ذات الصلة املكلفة باملسؤولية لضمان احترام حقوق 
الالجئني الفلسطينيني. هذان البعدان ال يستثني أحدهما اآلخر، 
وتسعى األونروا من خالل ما تقوم به من عمل في مجال احلماية 

لتنفيذ مبادرة األمني العام لألمم املتحدة “حقوق اإلنسان أوالً”.

توجد أربعة عناصر مكملة لنهج األونروا في احلماية، على نحو ما 
صاغته استراتيجيتها املتوسطة األجل للفترة 2021-2016:

ومن 	  وخدماتها  برامجها  في  احلماية  تقدم  أن  األونروا  تكفل 
خاللها عن طريق تلبية املعايير الدنيا للحماية.

تنفذ األونروا برامج احلماية التي تستجيب لتهديدات احلماية 	 
وتعزز قدرة الالجئني الفلسطينيني على الصمود والتحمل.

واالستغالل 	  واإلهمال  واإلساءة  العنف  حاالت  األونروا  تعالج 
في حق الفئات املستضعفة، ومنها النساء واألطفال.

القانون 	  مبوجب  الفلسطينيني  الالجئني  حقوق  األونروا  تعزز 
والتبليغ عنها وعن طريق  الدولي من خالل رصد االنتهاكات 

االنخراط في املناصرة اخلاصة والعامة.

إطار الحماية لدى ا�ونروا

تهديدات الحماية
• العنف القائم على النوع االجتماعي مثًال: 

• العنف الجسدي  

االحتياجات والتبعات
• النفسية-االجتماعية مثًال: 

• الصحية  

خدمات ا�ونروا
المناصرة وبرامجها

الالجئون الفلسطينيون
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الحماية هي ما تفعله األونروا لصيانة حقوق 
الالجئين الفلسطينيين وتعزيزها بموجب 

القانون الدولي.
تعريف األونروا للحماية
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تقدم األونروا اخلدمات األساسية لالجئني الفلسطينيني املسجلني 
لديها بشكل يومي، مبا يشمل التعليم، والصحة، واملأوى، والصحة 
تقدمي  في  األونروا  ودور  والنقدية.  الغذائية  واملساعدات  البيئية، 
اخلدمات يتيح فرصاً مهمة للتأكد من أن تقدم املساعدات وفقاً 
ملعايير احلماية. وبهذا الشكل، تساهم األونروا في الوفاء بحقوق 
الفلسطينيني.  لالجئني  اإلنسانية  والتنمية  األساسية  اإلنسان 

ومن األمثلة على تعميم احلماية في خدمات األونروا ما يلي:

التعليم اجلامع واآلمن

تشغل احلماية مكانة مركزية في رؤية برنامج التعليم في األونروا، 
جلميع  وجامع  ومنصف  نوعي  تعليم  تقدمي  إلى  يهدف  والذي 
األطفال في ظل بيئة مدرسية صحية وآمنة وخالية من العنف. 
واستراتيجيات  ذلك ضمنياً، من خالل سياسات  البرنامج  يحقق 
وبرامج تطوير املدارس واملعلمني، وبشكل صريح، من خالل معايير 
االلتحاق بالتعليم ومن خالل البرنامجني احملددين “التعليم اجلامع” 
النزاعات والتسامح”. وتعمل األونروا أيضاً  و”حقوق اإلنسان وحل 
على صيانة حق الطلبة في التعليم من خالل استجابة “التعليم 
في أوضاع الطوارئ” لصالح األطفال املتضررين من النزاع. إن هذا 
تعليمية  أساليب  خالل  من  التعلم  إلى  الوصول  يكفل  النهج 
لكي  آمنة  مساحات  وجتهيز  الذاتي(،  التعلم  مواد  )منها  بديلة 
النفسي- الدعم  وتقدمي  والتعلم،  للتعليم  كمراكز  تستخدم 

بخصوص  التعليم  طواقم  قدرات  وتطوير  للطلبة،  االجتماعي 
السالمة واألمن.

توزيع الغذاء بأمان وكرامة 

عملت األونروا على إصالح ممارساتها في توزيع الغذاء في الضفة 
)مبا  الضعفاء  الفلسطينيني  لالجئني  األولوية  إلعطاء  الغربية 
يشمل األشخاص ذوي اإلعاقات واملسنني( وحتسني مستوى األمان 

إلى  الوصول  إمكانية  في  زيادة  حتقيق  مت  وقد  التوزيع.  نقاط  في 
املساعدات، ومت تخفيض وقت االنتظار.

الصحة

تسعى األونروا إلى ضمان وصول جميع الفئات املستضعفة إلى 
خدمات الوكالة الصحية وضمان أن تشمل حزمة صحة األسرة 
ومن  غزة،  في  احلماية.  حلاالت  الالزمة  الطبية  االستجابة  تقدمي 
خدمات  األونروا  تقدم  اجملتمعية،  النفسية  الصحة  برنامج  خالل 
 203 خالل  من  النفسي-االجتماعي  والدعم  النفسية  الصحة 
املراكز  في  مرشداً  و25  مجتمعياً،  مرشداً  و23  تربويني،  مرشدين 
تركز  موظفاً.   22 من  مكون  مساند  طاقم  جانب  إلى  الصحية، 
املسنني  وعلى  وأهاليهم  والشباب  األطفال  على  اخلدمات 
واألشخاص ذوي اإلعاقات، ويعمل البرنامج في شراكة مع اللجان 
واملنظمات احمللية واملهنيني والطلبة. كما تتم اإلحالة إلى العون 
القانوني عند اللزوم. وفي سنة 2014، قدمت األونروا اإلرشاد ألكثر 
من 15,000 شخص، مع تقدمي أكثر من 78,000 استشارة فردية 

وإرشاد جمعي ملا يقارب 12,000 شخص.

حتسني البنية التحتية واخمليمات

تواصل األونروا حتسني قدرة األشخاص ذوي اإلعاقة على الوصول 
العامة  واألماكن  الصحية  واملراكز  املدارس  إلى  وبيئياً  اجتماعياً 
التصميم وأبعاد  األخرى في اخمليمات. يشمل ذلك تعديل معايير 
توفر  عدم  ملشكلة  األونروا  وتتصدى  واملمرات.  املنحدرة  األسطح 
األسر  لصالح  سيما  وال  الطارئ،  املأوى  وتوفير  املالئم  السكن 
والنوع  احلماية  العتبارات  األولوية  إعطاء  مع  النزاع،  من  املتضررة 
إعادة  ألنشطة  تخطيطها  في  األونروا،  وتعمل  االجتماعي. 
لالجئني  االجتماعي  النسيج  يتقوى  أن  من  التأكد  نحو  اإلعمار، 

الفلسطينيني وتتعزز سبل معيشتهم.

الحماية في تقديم الخدمات ومن خاللها

© 2012 األونروا. تصوير: شريف سرحان
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مراجعات الحماية

يخطط إلجراء مراجعات احلماية كل سنة في كل مكتب من مكاتب أقاليم األونروا. وتتضمن هذه املراجعات مشاورات مع موظفي األونروا 
العاملني في اجملاالت اخملتلفة، مثل التعليم والصحة واإلغاثة واخلدمات االجتماعية، من أجل تقييم ما إذا مت أخذ معايير احلماية لدى األونروا 
في احلسبان في تخطيط اخلدمات وتقدميها. وتستخدم مذكرات إرشادية من أجل اعتماد املعايير في التقييم األولي للبرامج وفي تصميمها 
ومراقبتها وتقييمها، على النحو الوارد في “أداة تقييم درجة امتثال البرامج واخلدمات ملعايير احلماية في األونروا”. وفي سنة 2014، شارك 
الدرجة اإلجمالية لالمتثال ملعايير احلماية عبر جميع مكاتب  وبلغت  األونروا في ورش عمل مراجعة احلماية.  وموظفة لدى  238 موظفاً 
األقاليم والبرامج التي مت تقييمها في سنة 2014 ما يعادل 49 باملائة، باملقارنة مع 46 باملائة في سنة 2013. ويتم دمج التوصيات التي تخرج 

بها املراجعات في عمليات التخطيط ذات الصلة.

تمكين الطلبة الالجئين الفلسطينيين من خالل 
تعليم حقوق اإلنسان

إن برنامج األونروا في حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح يقوي 
الفلسطينيني وميكنهم من معرفة حقوقهم  الالجئني  الطلبة 
بهويتهم  واالعتزاز  األساسية،  بالقيم  والتمسك  وممارستها، 
يتم  إيجابي.  بشكل  مجتمعهم  في  واملساهمة  الفلسطينية، 
دمج تعليم حقوق اإلنسان في جميع املواد التي تدرّس في مدارس 
األونروا وجلميع الصفوف. كما يتمكن األطفال، من خالل األنشطة 
باحلماية،  املتعلقة  القضايا  استكشاف  من  للطفل،  الصديقة 
مثل العنف والتخويف والتمييز واملساواة بني اجلنسني، ويتعلمون 
كيفية التصدي لها. ويتم تدريب املعلمني واملعلمات على توفير 
بيئة للتعلم تكفل ممارسة حقوق اإلنسان ومعايشتها كل يوم. 
يرفع  والتسامح  النزاعات  وحل  اإلنسان  حقوق  برنامج  أن  كما 
الوعي بشأن حقوق الطفل في اجملتمع من أجل احترام هذه احلقوق 
وحمايتها. ويتم تعزيز مشاركة األطفال في صنع القرار عن طريق 

البرملانات املدرسية التي تنشط في جميع مدارس األونروا.

إن جميع الالجئني الفلسطينيني معرضون خلطر العنف واإلساءة 
واالستغالل واإلهمال. مع ذلك، يكون بعض األفراد املعينني عرضة 
التي تتصدى  لهذه اخملاطر بشكل خاص. تتضمن قضايا احلماية 
القائم  والعنف  األسرة  داخل  الطفل  حماية  قضايا  األونروا  لها 
العنف  من  األخرى  األشكال  جانب  إلى  االجتماعي،  النوع  على 
تقدمي  في  احلماية  وطواقم  األونروا  برامج  وتنهمك  واإلساءة. 
االستجابة لألفراد املعرضني للخطر، مبا يتضمن الدعم النفسي-

املتخصصة.  اخلدمات  إلى  واإلحالة  الطبية،  واملعونة  االجتماعي، 
وتعكف األونروا حالياً على تقوية قدرات طاقمها امليداني من أجل 
اخلدمات  إلى  وسرية  بأمان  وإحالتها  احلماية  حاالت  على  التعرف 

حماية الفئات المعرضة للخطر
املتخصصة، سواًء الداخلية منها أو إلى شركاء خارجيني.

في  املعينني  األفراد  بعض  لدى  الضعف  مجاالت  الرتفاع  إدراكاً 
على  القائم  العنف  قضايا  بتعميم  األونروا  تقوم  األزمات،  أوقات 
النوع االجتماعي واإلعاقة وتدخالت حماية الطفل في استجابتها 
الطارئة. يشمل ذلك توفير مساحات آمنة للنساء واألطفال في 
إلى  املساعدات  تصل  أن  ضمان  جانب  إلى  النازحني،  إيواء  مراكز 
األونروا  وتنفذ  إعاقة.  ذوو  وأشخاص  أطفال  يعيلها  التي  األسر 
على  القائم  العنف  إلى  لالستجابة  القطاعات  متعدد  برنامجاً 

النوع االجتماعي ومنعه )انظر اإلطار الوارد أدناه(.

© 2011 األونروا. تصوير: شريف سرحان

منع العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له

الناجني والناجيات على  الوقاية واالستجابة عن طريق تعزيز قدرة  النوع االجتماعي يقدم  إن برنامج األونروا املتعلق بالعنف القائم على 
الوصول إلى اخلدمات، وتدريب العاملني، وإقامة مسارات لإلحالة، وبناء الشراكات مع مقدمي اخلدمات اخلارجيني، ورفع الوعي بشأن العنف 
القائم على النوع االجتماعي داخل اجملتمع. وقد توسعت نظم اإلحالة في الفترة من سنة 2011 إلى 2014 لتشمل أكثر من 100 مرفق 
وموقع في أقاليم عمل الوكالة اخلمسة، مبا يشمل مخيمات الالجئني، واملدارس، واملراكز الصحية، ومراكز إيواء النازحني. وخالل ذلك الوقت، 
حددت األونروا 6,803 ناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي، وجرت إحالة 3,778 منهن داخلياً وخارجياً للحصول على املساعدة 
واخلدمات  القانوني،  والعون  القانوني،  واإلرشاد  النفسي-االجتماعي،  اإلرشاد  بينها  من  خدمة،   7,677 إلى  الوصول  مت  وباإلجمال،  الالزمة. 
الطبية، واخلدمات االجتماعية. وقد مت تدريب ما مجموعه 7,433 شخصاً من العاملني في األونروا، ومنهم األطباء واملمرضني واملمرضات 

واملرشدين التربويني واملشرفني واملعلمني والباحثني االجتماعيني، على االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي.
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الحماية القائمة على المجتمع في الضفة الغربية

الفئات  أجل حماية حقوق  من   2009 في سنة  الغربية  الضفة  في  األونروا  إقليم  في مكتب  والطفل  األسرة  برنامج حماية  تأسيس  مت 
املستضعفة في مخيمات الالجئني من جميع أشكال العنف واإلساءة واإلهمال واالستغالل. يبني البرنامج شبكات أمان اجتماعي متعددة 
القطاعات من خالل جلان مجتمعية، مع التركيز بشكل خاص على الوقاية من خالل مشاركة األطفال والشباب واألسر في مجموعات 
األقران واجملموعات الداعمة. يشارك املستفيدون في عدد متنوع من التدخالت النفسية-االجتماعية باستخدام أدوات تشاركية، تتضمن 
لتمتني قدرتهم على حماية  وذلك  ورياضة،  دراما  وأنشطة  إذاعية  أفالم متحركة وومضات  واإلبداعية، وتطوير  التعبيرية  بالفنون  العالج 
أنفسهم. في سنة 2014، شارك 485 شخصاً في أنشطة االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي واخلدمات النفسية-االجتماعية 
من خالل البرنامج، وشارك أكثر من 10,000 شخص من اجملتمعات احمللية في حلقات التوعية. عالوة على ذلك، مت تأسيس 10 مراكز معلومات 

للطفل، و18 مجموعة دعم من أم إلى أم، و22 مجموعة لألقران، و15 مجموعة دعم لعمال النظافة في األونروا.

نظام اإلحالة بشأن الحماية في مراكز األونروا 
الجماعية في غزة

دار في غزة في صيف سنة 2014، مت تأسيس  الذي  القتال  أثناء 
نظام إحالة في املراكز اجلماعية لالجئني النازحني عن مساكنهم 
حماية  إلى  احملتاجة  احلاالت  عن  الكشف  بهدف  النزاع  بسبب 
األولوية  إعطاء  وعاجلة، مع  بطريقة منهجية  لها  واالستجابة 
االجتماعي.  النوع  على  القائم  والعنف  الطفل  حماية  لقضايا 
احلماية  بشأن  للتنسيق  مسؤولني  تدريب  اإلحالة  نظام  تضمن 
أوكلت إليهم مهمة رصد اعتبارات احلماية والتبليغ عنها. وجرت 
األونروا،  داخل  املالئمة  اخلدمات  لتلقي  املكتشفة  احلاالت  إحالة 
والدعم  القانونية،  واملشورة  االجتماعية،  التدخالت  يشمل  مبا 

واإلرشاد النفسي-االجتماعي.

إدارة الحالة واالستجابة المتعددة القطاعات في األردن

في مخيم ماركا لالجئني في األردن، أقام مشروع األونروا التجريبي حلماية األسرة والطفل نظاماً إلدارة احلالة يتضمن توثيق احلاالت، وتقييم 
االحتياجات واخملاطر، والتخطيط للحالة، واإلحالة إلى مقدمي اخلدمات اآلخرين. يقدم فريق املشروع املتعدد التخصصات خدمات متكاملة 
لألطفال املعرضني للخطر وعائالتهم. وجتري مساعدة األسر التي تواجه مجاالً متنوعاً من اعتبارات احلماية، مثل التفكك األسري، واإلساءة 
لألطفال، والتسرب املدرسي، واإلعاقة، وقضايا الصحة النفسية، وتزويج األطفال، والوضع القانوني بصفتهم غير مواطنني. ومنذ بداية 

سنة 2013، متت معاجلة 163 قضية. وتخطط األونروا لتعميم هذا املشروع التجريبي على عدد آخر من مخيمات الالجئني في األردن.

© 2014 األونروا. تصوير: شريف سرحان

© 2014 األونروا. تصوير: شريف سرحان



9 الفلسطينيين الالجئين  وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم  وكالة 

أنشطة في المخيمات للمسنين في لبنان

املسنني  لرعاية  برنامج سنابل  األونروا  أطلقت   ،2013 في سنة 
في لبنان بهدف حتسني رفاهية إحدى أشد الفئات عرضة للخطر 
أنشطة  تنفيذ  خالل  من   – املسنني  أي   – اجملتمع  في  واإلهمال 
صحية ونفسية-اجتماعية وثقافية ورياضية وترفيهية شاملة 
وتقدمي الدعم املنزلي. وقد أصبح املركز، بقاعته التي مت جتديدها 
الرئيسية  السبل  أحد  يشكل  اخلارجية،  وبحديقته  مؤخراً 
متنوعة  أنشطة  خالل  من  مجتمعهم  في  املسنني  ملشاركة 
يستفيد منها أكثر من 600 الجئ فلسطيني يقيمون في مخيم 

الرشيدية.

يجب أن تظل حماية الالجئين الفلسطينيين، من خالل تقديم خدمات الوكالة ومشاركة 
األطراف المعنية، تشغل مكانة مركزية في صلب عمل األونروا.

ملخص الرئيس، مؤتمر 65 سنة على األونروا

إلى جانب تقدمي اخلدمات االعتيادية، تنفذ األونروا برامج مكرسة 
ميكن  والتي  احملددة،  احلماية  العتبارات  االستجابة  بغية  للحماية 
أن تنشأ في سياقات مختلفة، مبا فيها النزاع املسلح والتهجير، 
تدخالت  عن  البرامج  هذه  تختلف  محددة.  فئات  إلى  املوجهة  أو 

برامج الحماية
اإلغاثة  أو  التعليم  أو  الصحة  مجاالت  في  االعتيادية  األونروا 
استجابة  تقدم  أنها  ناحية  من  غيرها  أو  االجتماعية  واخلدمات 

متكاملة أو خدمة متخصصة ملعاجلة احتياجات احلماية.

استجابة الحماية 'التدخل في وقت األزمات' في 
الضفة الغربية

الطارئة  النقدية  املساعدات  األونروا  قدمت   ،2010 سنة  منذ 
يتضررون من  الذين  الغربية  الضفة  في  الفلسطينيني  لالجئني 
العنف املسلح وعمليات قوات األمن اإلسرائيلية، مبن فيهم أولئك 
الذين تعرضت مساكنهم للهدم أو حلقت بها أضرار. يستهدف 
ضحايا  أو  عرضة  هم  الذين  الفلسطينيني  الالجئني  البرنامج 
للتهجير القسري. يتم تقدمي املساعدات النقدية لضحايا هدم 
بواسطة  لالحتياجات  تقييم  إجراء  بعد  72 ساعة  املنازل خالل 
نظام  مع  ومتكاملة  منسقة  االستجابة  هذه  وتأتي  األونروا. 
لالستجابة بعد هدم املنازل يطبق عبر الضفة الغربية. في سنة 
 1,402 إحالة  وجرت  نقدية،  مساعدات  فرداً   3,718 تلقى   ،2014

فرداً إلى خدمات متخصصة.

العون القانوني في لبنان

لالجئني  التوعية  وحلقات  النظامية،  احملاكم  قضايا  بشأن  واإلحاالت  القانوني،  اإلرشاد  لبنان  في  األونروا  في  القانوني  العون  وحدة  تقدم 
تتعلق  فيما  العمل،  وقانون  وامللكية،  األسرة،  وقانون  التسجيل،  الغالب على قضايا  في  اخلدمات  تركز  لبنان وسوريا.  من  الفلسطينيني 
برامج  من  االستفادة  حق  بشأن  واملشورة  احلدود،  وقضايا  التأشيرات،  بتجديد  سوريا  من  الفلسطينيني  بالالجئني  اخلاصة  القلق  بواعث 
العون اإلنساني، والتسجيل املدني. يعمل فريق صغير على تقدمي العون القانوني على نطاق البلد بأكمله، إلى جانب استخدام خط هاتفي 
مفتوح. في سنة 2014، تلقى اإلرشاد حوالي 4,000 شخص، وشارك 1,600 شخص في حلقات التوعية، واستفاد من اخلط الهاتفي املفتوح 

حوالي 1,000 شخص، ومت تزويد أكثر من 100 شخص بالتمثيل القانوني املباشر في احملكمة بخصوص مسائل حقوقية.

© 2012، األونروا. تصوير: عالء غوشه

© 2014 األونروا
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الالجئني  حقوق  احترام  عملياتها،  جميع  عبر  األونروا،  تعزز 
والتبليغ  الرصد  خالل  من  الدولي  القانون  مبوجب  الفلسطينيني 
العديد من قضايا  بشأن  املناصرة  في  األونروا  وتنخرط  واملناصرة. 
السلطات  تفرضها  التي  القانونية  القيود  يشمل  مبا  احلماية، 
املضيفة والتي حتد من حقوق الالجئني الفلسطينيني، إلى جانب 
مخاطر احلماية املتعلقة بتهجير الالجئني الفلسطينيني بسبب 
الفلسطينيني  الالجئني  مثل  األونروا،  عمل  مناطق  داخل  النزاع 
ذلك  واألردن. كما يشمل  لبنان  للمأوى في  امللتمسني  من سوريا 
اإلسرائيلي  باالحتالل  املتعلقة  احلماية  قضايا  بشأن  املناصرة 

للضفة الغربية وغزة وبالنزاع املسلح، وخاصة في غزة وسوريا.

إن نهج الوكالة في هذا اجملال يتضمن طرائق العمل اآلتية:

ذلك 	  في  مبا  الدولي،  القانون  انتهاكات  مزاعم  األونروا  توثق 
القانون اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان.

تنخرط األونروا في املناصرة اخلاصة لدى السلطات ذات الصلة 	 
والتدابير  املساءلة  اللتماس  وكذلك  االنتهاكات،  حدوث  ملنع 

العالجية بشأن االنتهاكات التي حتدث.

مثل 	  جانبية،  أطراف  من  والتأثير  الوعي  األونروا  تستقطب 
احلكومات املانحة، واملنظمات غير احلكومية، واجملتمع املدني، 

الرصد والتبليغ والمناصرة
التي  الدولية  أو  اإلقليمية  واملنظمات  الدبلوماسي،  واجملتمع 
لالجئني  بالنسبة  احلماية  نتاجات  على  تؤثر  أن  بقدرتها 

الفلسطينيني.

وفقاً 	  اإلنسان  حلقوق  الدولية  املنظومة  مع  األونروا  تنخرط 
لالنخراط  “إطار  بعنوان   2011 سنة  صدرت  التي  للوثيقة 
اإلطار  )انظر  اإلنسان”  حلقوق  الدولية  املنظومة  مع  الفعال 
على الصفحة 12( للتأكد من أن يتم تناول اعتبارات احلماية 

اخلاصة بالالجئني الفلسطينيني.

خالل 	  من  ذلك  في  مبا  العامة،  املناصرة  األونروا  تستخدم 
طريق  وعن  االجتماعي،  التواصل  ومواقع  اإلعالم،  وسائل 
العاملية  األوساط  توعية  بهدف  بها،  خاصة  حمالت  تنظيم 

عن اعتبارات احلماية التي تؤثر في الالجئني الفلسطينيني.

وتسعى األونروا، من خالل أنشطة املناصرة، إلى توفير منبر لالجئني 
مع  مباشرة  قلقهم  وبواعث  اعتباراتهم  إلثارة  الفلسطينيني 
أصحاب القرار وصانعي السياسات. يشمل ذلك تنظيم فعاليات 
وتعبئة  حشد  لزيارات  والترتيب  معينة  قضايا  حول  متنوعة 
لالجئني الفلسطينيني موجهة نحو أوساط رئيسية من اجلمهور، 

مبا في ذلك في نيويورك ولندن وبروكسل.

© 2014 األونروا. تصوير: شريف سرحان
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الوصول إلى مخيم اليرموك لالجئين في سوريا

اليرموك  إلى مخيم  اإلنساني  الوصول  بتيسير  للمطالبة   #LetUsThrough بعنوان  األونروا حملة مناصرة  أطلقت  أوائل سنة 2014،  في 
احملاصر في دمشق في سوريا، حيث كان 18,000 مدني، مبن فيهم الجئون فلسطينيون، محاصرين هناك دون توفر أية مساعدات إنسانية. 
شمل ذلك حملة للتواصل االجتماعي على تويتر باسم ’Thunderclap’، طلب فيها من الناس أن تتشارك في سلسلة من التغريدات مع 23 
مليون شخص، وهو ما ميثل عدد سكان سوريا قبل احلرب. وقد نالت احلملة تأييد عدد من املشاهير على الساحة الدولية والعديد غيرهم، 
وجنحت في تأمني أكثر من 40 مليون ظهور على مواقع التواصل االجتماعي. وقد مت عرض صورة رمزية خمليم اليرموك التقطت في كانون 
الثاني/يناير 2014 على لوحات إعالن إلكترونية في طوكيو وميدان التاميز في نيويورك، حيث مت تنظيم فعالية جتمع مفاجئ قام فيها حشد 
من الناس برفع أرغفة اخلبز كمظهر للتضامن العاملي. ومت إيصال صور من الفعالية إلى اليرموك بواسطة التغريدات. وقد أتاحت احلملة 

لألونروا في نهاية املطاف أن توزع طروداً غذائية داخل اليرموك للمرة األولى منذ أشهر. 

© 2014 األونروا
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إشراك المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان

بتحديد  األونروا  وتقوم  الفلسطينيني.  لالجئني  اإلنسان  حقوق  حماية  لتعزيز  استراتيجياً  منبراً  اإلنسان  حلقوق  الدولية  املنظومة  متثل 
آليات حقوق اإلنسان األوثق صلة باعتبارات الالجئني الفلسطينيني وتعطي األولوية للتفاعالت التي تتيح لها أن تقدم معلومات سريعة 
وموضوعية وموثوقة. شمل ذلك تدخالت تتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لالجئني الفلسطينيني، مثل احلق في اإلسكان 
املالئم والصحة والتعليم واملياه. وقد قدمت األونروا املعلومات ذات الصلة جملموعة من آليات حقوق اإلنسان في نطاق األمم املتحدة، مبا فيها 
الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان، ومجلس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وفريقه العامل املعني باالستعراض الدوري الشامل، 
عشرات  في  األونروا  انخرطت   ،2014 سنة  وفي  اخلاصة(.  )اإلجراءات  املتحدة  األمم  نطاق  في  اإلنسان  حقوق  مجال  في  بواليات  واملكلفون 

التفاعالت املكتوبة والشفوية مع آليات املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان.

المساءلة عن غزة

سببت أعمال القتال في غزة بني متوز/يوليو وآب/أغسطس 2014 
حجماً غير مسبوق من الوفيات والدمار. وفقدت األونروا 11 زميالً 
من أفراد طواقمها، فيما تضررت 118 منشأة من منشآتها، منها 
مناسبات  سبع  وفي  صحية.  مراكز  وعشرة  مدرسياً  مبنى   83
منفصلة، تعرضت مدارس لألونروا كانت تستخدم إليواء املدنيني 
قصف  أو  جوية  غارات  نتيجة  أصيبت  أو  مباشرة  العتداءات 
عن  يقل  ال  ما  مقتل  إلى  أدى  مما  لها،  محاذية  مواقع  استهدف 
44 شخصاً وإصابة حوالي 230 آخرين. وقد عبر عن ذلك املفوض 
العام لألونروا في حينها قائالً: “لقد انتقلنا إلى ما هو أبعد من 
املساءلة”.  مجال  في  اآلن  إننا  فقط.  اإلنساني  العمل  مجال 
وال  املتحدة،  األمم  في  املساءلة  آلليات  املعلومات  األونروا  قدمت 
سيما مجلس التحقيق املستقل الذي شكله األمني العام لألمم 
إلى جنب مع  بثبات في سبيل املساءلة جنباً  وناصرت  املتحدة، 

آخرين من كبار املسؤولني في األمم املتحدة.

© 2007 األونروا

© 2014 األونروا. تصوير: شريف سرحان
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توجد في األونروا فرق وطواقم معنية باحلماية موزعة على جميع 
والقدس.  عمان  في  الرئاسة  مقر  وفي  اخلمسة  العمل  أقاليم 
ويشارك طاقم احلماية في كل واحد من األنشطة التي مت تسليط 
الضوء عليها أعاله وفي دعم برامج تقدمي اخلدمات. وحتى تتمكن 
االستراتيجية  في  باحلماية  املتعلق  النتاج  حتقيق  من  األونروا 
على  حالياً  األونروا  تعمل   ،2021-2016 للفترة  األجل  املتوسطة 
تكامالً  أكثر  نهج  اعتماد  لضمان  التنظيمية  هيكليتها  إصالح 
الوكالة. وفي الوقت ذاته، تواجه  ومتاسكاً في مجال احلماية عبر 
إذ  األونروا حتديات جدية أمام تنفيذ تفويضها في مجال احلماية، 
قدرات  تفوق  الفلسطينيني  الالجئني  لدى  احلماية  احتياجات  أن 
االستجابة لدى الوكالة بكثير. ومن الضروري توفير املزيد من املوارد، 
إلى جانب املزيد من الشراكات مع األطراف الفاعلة األخرى املعنية 

باحلماية. فيما يلي أولويات احلماية على مستوى كل إقليم:

لبنان

لبنان 455,000 الجئ فلسطيني مسجل لدى األونروا.  يوجد في 
أقل  يكون  أن  يقدر  بالفعل  البلد  في  يقيمون  الذين  عدد  أن  إال 
من  لبنان  في  الفلسطينيون  الالجئون  يُستثنى  بكثير.  ذلك  من 
واالقتصادية.  والسياسية  االجتماعية  للحياة  الرئيسية  اجلوانب 

 نظرة عامة إلى أولويات الحماية في أقاليم
األونروا

قانونية حتد من حقوقهم، مبا في ذلك احلق  يواجهون قيوداً  وهم 
إلى  الوصول  على  أقل  قدرة  ولديهم  امللكية،  وفي  العمل  في 
عالوة  والتعليم.  الصحة  مثل  احلكومة  تقدمها  التي  اخلدمات 
من  فلسطيني  الجئ   42,000 حوالي  لبنان  في  يوجد  ذلك،  على 
القيود  يشمل  مبا  احلماية،  على  خاصة  مخاطر  يواجهون  سوريا 
 .2013 آب/أغسطس  منذ  اللبنانية  األراضي  إلى  الوصول  على 
لبنان  في  يوجدون  الذين  سوريا  من  الفلسطينيون  والالجئون 
يواجهون صعوبات في احلفاظ على وضع قانوني منتظم في البلد، 
وما ينتح عن ذلك من عواقب واسعة النطاق على احلماية، منها 
احلركة،  حرية  وتقييد  املدنية،  الوثائق  إلى  الوصول  على  القيود 
وزيادة التعرض خلطر اإلساءة. تركز استجابة األونروا في لبنان في 
احلاجة  أمس  في  هم  للذين  املساعدة  تقدمي  على  احلماية  مجال 
حاالت  على  التعرف  يتضمن:  األبعاد،  متعدد  نهج  خالل  من  لها 
احلماية وإحالتها، وتقدمي خدمات العون القانوني، وتيسير الوصول 
القائم  العنف  من  الناجيات  لصالح  املتخصصة  اخلدمات  إلى 
على النوع االجتماعي وإلى اخلدمات املتخصصة حلماية الطفل، 
باملسؤولية  املكلفني  مع  العمل  في  واالنخراط  احلماية،  وتعميم 
حددت   ،2014 سنة  في  الفلسطينيني.  الالجئني  حقوق  ملناصرة 
األونروا في لبنان 476 حالة حماية وساعدت حوالي 2,000 الجئ 

© 2010 األونروا
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فلسطيني ممن يواجهون بواعث قلق متعلقة باحلماية. كما عملت 
اإلرشاد  منها  قانونية،  خدمات  تقدمي  على  القانوني  العون  وحدة 

والتمثيل القانوني، لصالح أكثر من 4,018 الجئاً فلسطينياً.

الضفة الغربية

الجئ   780,000 حوالي  يقيم  حيث  الغربية،  الضفة  في 
فلسطيني، تتعدد حتديات احلماية الناجتة عن االحتالل اإلسرائيلي 
مخيمات  في  العسكرية  واالقتحامات  املسلح،  العنف  لتشمل 
الالجئني، واالعتقاالت، والتوسع االستيطاني، والقيود على احلركة، 
والتهجير القسري، وهدم املنازل، واالستيالء على األراضي، وعنف 
لالجئني  اليومية  احلياة  على  التحديات  هذه  وتؤثر  املستوطنني. 
إلى   2012 سنة  من  الفترة  ففي  متزايدة.  بصورة  الفلسطينيني 
 1,302 عن  يقل  ال  ما  وأصيب  فلسطينياً  الجئاً   39 قتل   ،2014
استخدامها  تصاعد  ظل  في  اإلسرائيلية،  األمن  قوات  يد  على 
أعداد  في  ارتفاع  من  رافقه  وما  العمليات  أثناء  احلية  للذخيرة 
األونروا  سجلت  ذاتها،  الفترة  وخالل  والوفيات.  اخلطيرة  اإلصابات 
509 عمليات هدم مباٍن ميلكها الجئون، مما تسبب بتهجير 1,149 
الجئاً فلسطينياً. ويتعرض األطفال بشكل خاص إلى مستويات 
اإلسرائيلي فقط،  باالحتالل  يتعلق  الذي  العنف، ليس  عالية من 
البيت  في  والعنف  اإلساءة  من  معاناتهم  عن  الناجت  وكذلك  بل 
احتماالً  أكثر  الذكور،  الشبان  وخاصة  الشباب،  ويعتبر  واجملتمع. 
العمرية  الفئات  أو  الشابات  اإلناث  من  األخرى، سواًء  الفئات  من 
األخرى، ألن يعانوا من العنف املتعلق بالنزاع. وتواجه النساء قيوداً 
نقاط  بسبب  القيود  هذه  وتتضاعف  حركتهن،  من  حتد  ثقافية 
األونروا في  إن  الوصول.  القيود على  التفتيش اإلسرائيلية ونظام 
الضفة الغربية تعطي األولوية لألنشطة التي تخفف من عواقب 
الشرقية،  القدس  في  البدوية  للمجتمعات   – القسري  التهجير 
النقدية  املساعدات  تقدمي  والعنف من خالل   – املثال  على سبيل 

الطارئة. كما تنهمك في التعبئة اجملتمعية لدعم قدرات الصمود 
الضعف،  مجاالت  على  املركزة  البرامج  وفي  الذاتية،  واحلماية 
وحماية األطفال والشباب، وتوثيق االنتهاكات، واملناصرة. في سنة 
2014، أثارت األونروا 123 حادثة موثقة تتعلق باحلماية واجتمعت 

مع السلطات اإلسرائيلية في 26 مناسبة.

األردن

2.1 مليون الجئ فلسطيني باالندماج الواسع  في األردن، يتمتع 
منهم  العظمى  والغالبية  واالقتصادية.  االجتماعية  احلياة  في 
يحملون اجلنسية األردنية، باستثناء حوالي 153,000 الجئ أصلهم 
من غزة، وهم الالجئون الذين نزحوا عن غزة إلى األردن في أعقاب 
حرب سنة 1967، إذ أن هؤالء يواجهون عدة قيود قانونية حتد من 
وتساهم في هشاشة ظروف معيشتهم. تستضيف  حقوقهم 
األردن كذلك أكثر من 15,000 الجئ فلسطيني من سوريا يتلقون 
من  عدداً  يواجهون  أيضاً  هم  ولكنهم  األونروا،  من  املساعدة 
التهديدات للحماية بسبب وضعهم القانوني غير املستقر. هناك 
الفلسطينيني  الالجئني  مجتمع  أوساط  في  مستضعفة  فئات 
والنساء  الفقر،  خط  حتت  يعيشون  الذين  أولئك  مثل  األردن،  في 
واألطفال املعرضني ألشكال العنف اخملتلفة، مبا فيها العنف القائم 
على النوع االجتماعي، واألشخاص ذوي اإلعاقات الذين يعانون من 
اإلقصاء االجتماعي. تستهدف األونروا في األردن مجاالت الضعف 
احملددة لدى األفراد واجملموعات من خالل عدد من تدخالت احلماية، 
يشمل حتسني الوصول إلى خدمات األونروا ومساعداتها، وتقوية 
آليات  وحتسني  اخلارجيني،  اخلدمات  مقدمي  إلى  اإلحالة  مسارات 
املكلفني  لدى  واملناصرة  والتبليغ  والرصد  وإدارتها،  احلاالت  تتبع 
وفقاً  الفلسطينيني  الالجئني  حقوق  احترام  لتعزيز  باملسؤولية 

للقانون الدولي.

© 2013، األونروا. تصوير: عالء غوشه
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غزة

1.29 مليون الجئ فلسطيني، كان ألعمال  يقيم  غزة، حيث  في 
تأثير مدمر على شكل  األخيرة  السنوات  التي تكررت في  القتال 
املادية،  التحتية  البنية  في  الدمار  من  مسبوقة  غير  مستويات 
االجتماعي.  النسيج  في  اخلطير  والتدهور  األرواح،  في  واخلسائر 
وحريات  اإلنسان  حقوق  على  لغزة  الشرعي  غير  احلصار  ويؤثر 
الالجئني الفلسطينيني بشدة، مسبباً مشقات كبيرة. وفيما لم 
يتم تنفيذ سوى القليل من أنشطة إعادة األعمار بعد النزاعات 
املتكررة، يخشى العديدون من أن تكون العودة إلى النزاع حتمية. 
تنفذ األونروا في غزة عدداً من أنشطة احلماية، مبا يشمل تعميم 
من  والوقاية  الطفل  بحماية  تتعلق  أنشطة  جانب  إلى  احلماية، 
أثناء  وفي  له.  واالستجابة  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف 
الزيارات املنزلية التي جترى في إطار تقييم الفقر )مبا يشمل أكثر 
احلماية  اعتبارات  تسجيل  يتم  فلسطيني(،  الجئ   800,000 من 
بالتركيز أساساً على العنف واإلساءة واإلهمال واالستغالل. وحتال 
االستجابات  تتخذ  لكي  باحلماية  إلى جلنة معنية  احملددة  احلاالت 

املناسبة، ومن ذلك اإلحالة إلى خدمات األونروا القائمة.

سوريا

في سوريا، كان للنزاع الذي بدأ سنة 2011 أثر مدمر على الالجئني 
الفلسطينيني في البلد والذين يبلغ تعدادهم أكثر من 530,000. 
الذين نزحوا  فقد نزح أكثر من نصفهم عن مساكنهم، وأصبح 
عن البلد معرضني للخطر بشكل خاص بسبب وضعهم القانوني 
غير املستقر، والقيود على حرية احلركة، واالفتقار إلى التسجيل 
املدني، كما أن العديدين منهم يعيشون في خوف دائم من االعتقال 
والترحيل إلى سوريا. أما الالجئون الفلسطينيون املهجرون داخل 
سوريا، فإنهم ميلكون قدرة محدودة على الوصول إلى املساعدات 
مخيمات  وجود  إن  متزايد.  بشكل  احلماية  لتهديدات  ويتعرضون 
الالجئني الفلسطينيني في مناطق حضرية، وخاصة في دمشق، 
يعرض سكانها أكثر من سواهم إلى مستويات عالية من النزاع 
الفلسطينيني  الالجئني  من  اآلالف  عشرات  بقي  وقد  املسلح. 
في  احلال  هو  كما  نشطاً،  نزاعاً  تشهد  مناطق  في  محاصرين 
بتوزيع  تقوم  التي  الوكالة  على  املدنيون  يعتمد  حيث  اليرموك، 
القدرة  الغذائية وغيرها بصورة غير منتظمة بسبب  املساعدات 
ويعتبر  املنطقة.  إلى  اإلنساني  بالعون  الوصول  على  احملدودة 
االختطاف  والتعرض خلطر  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف 
اإلعاقات  ذوو  األشخاص  ويعاني  للحماية.  األخرى  التهديدات  من 
واملسنون واألسر التي فقدت أحد الوالدين من الضرر بقدر ملموس 
على  سوريا،  في  األونروا  قامت  املطول.  املسلح  النزاع  سياق  في 
مستوى البرامج، بتعديل خدماتها وتوسيعها بهدف االستجابة 
إلى احتياجات احلماية اخلاصة، مثل توفير قدرات لالستجابة إلى 
العنف القائم على النوع االجتماعي في املرافق الصحية لألونروا، 

وتوفير مرشدين نفسيني-اجتماعيني في مدارس األونروا.

© 2013، األونروا
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communications division
unrwa  jerusalem

 po box 19149, 91191 east jerusalem 

t: jerusalem )+972 2( 589 0224, f: jerusalem )+972 2( 589 0274
t: gaza )+972 8( 677 7533/7527, f: gaza )+972 8( 677 7697    

www.unrwa.org

وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم  وكالة 
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

united nations relief and works agency
for palestine refugees in the near east


