بروكسل
األونروا

االتحاد األوروبي وهيئة األونروا :شراكة فعالة
حملة عن األونروا
متثل وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في الشرق
األدنى وكال ًة تابعة لألمم املتحدة مت إنشاؤها من خالل اجلمعية العامة في عام
 ،1949وتتولى مهمة توفير املساعدة واحلماية لقطاع سكاني يبلغ قوامه نحو
خمسة ماليني الجئ فلسطيني مسجل .وتتمثل مهمتها في مساعدة الالجئني
الفلسطينيني في األردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة لتحقيق كامل
إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية إلى حني التوصل إلى حل عادل حملنتهم.
تشمل اخلدمات التي تقدمها األونروا التعليم والرعاية الصحية واإلغاثة واخلدمات
االجتماعية والبنية التحتية للمخيمات وتطويرها والتمويل األصغر واملساعدة في
حاالت الطوارئ .يتجدد تفويض األونروا بشكل متكرر كل ثالث سنوات من خالل
اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
األونروا هي وكالة فريدة من نوعها ،حيث تقدم خدمات حيوية ذات طبيعة أقرب ملا
تقدمه احلكومات ،وتتولى تقدمي تلك اخلدمات مباشرةً من خالل أكثر من 30,000
موظف ،معظمهم من الالجئني الفلسطينيني أنفسهم .ومع ذلك ،يتم متويل
األونروا بالكامل تقري ًبا من خالل التبرعات التطوعية.
وبحكم مكانة األونروا كوكالة محايدة وغير منحازة تابعة لألمم املتحدة ،وإعماال ً
اللتزام الوكالة باملبادئ اإلنسانية لألمم املتحدة ،فقد وضعت األونروا إجراءات حازمة
وآليات صارمة لفرض احلياد على املوظفني واملرافق واملستفيدين .ويشمل ذلك
التحقق من املوظفني وأسماء املستفيدين كل ستة أشهر في ضوء قائمة جلنة
العقوبات  1267الصادرة عن األمم املتحدة بشأن اإلرهابيني والكيانات اإلرهابية،
فضال ً عن عمليات تفتيش منتظمة ملنشآت األونروا في قطاع غزة والضفة الغربية
ولبنان .وعالوة على ذلك ،يتم مراقبة األونروا من خالل مجلس مراجعي حسابات
األمم املتحدة واجلهات املانحة مثل إجراء االحتاد األوروبي مراجعات منتظمة لضمان
من أنه مت استخدام التمويل وفقً ا لالتفاقيات.
منذ عام  ،2000قامت األونروا بتدريس حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح
في إطار املقرر الدراسي في جميع مدارسها ،من أجل متكني الطالب من الالجئني

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
الجئي فلسطين في الشرق األدنى

www.unrwa.org

لقد أتاحت الشراكة بني االحتاد األوروبي واألونروا
للماليني من الالجئني الفلسطينيني بأن يتلقوا
حظا أفضل من التعلم ،وأن يتمتعوا بحياة
ً
أوفر صحة ،ويتحصلوا على فرص عمل ،كما
حتسنت ظروفهم املعيشية ،ليسهموا بالتالي
في تنمية املنطقة بأكملها.
http://www.eeas.europa.eu
http://ec.europa.eu/echo/
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/
southern-neighbourhood/index_en.htm

من هم الالجئون الفلسطينيون؟
هم أشخاص كان مكان إقامتهم الطبيعي هو
فلسطني خالل الفترة من  1يونيو/حزيران 1946
حتى  15مايو/أيار  ،1948لكنهم فقدوا منازلهم
وسبل املعيشة نتيجة لنزاع  .1948وهذا يشمل
نسل الذكور

خدمات األونروا وأهداف التنمية البشرية
تعزيز املساواة بني اجلنسني

التعليم

تلتزم األونروا بتعزيز املساواة بني اجلنسني
باعتبارها استراتيجية للنهوض بالتنمية
والسالم واألم��ن لالجئني الفلسطينيني.
وعليه ،تتخذ األونروا اإلجراءات التالية:
•حددت مسارات إلحالة ضحايا العنف
بني اجلنسني في جميع
•مرافقها .يتم تزويد الضحايا بالدعم
النفسي واالجتماعي ،واملساعدة
القانونية ،واخلدمات الصحية ،والتدريب
املهني؛
•ت��درس في جميع مدارسها مناهج
خالية من التحيز والصور النمطية بني
اجلنسني؛
•تستثمر في التمكني االقتصادي للمرأة
من خالل برنامج التمويل الصغير؛
•تدخل في إطار من الشراكة مع أكثر
محليا للنساء ملنحهن
من  60مركزًا
ً
مكانة فريدة من نوعها ومقبولة
اجتماعيا ،ليتسنى لهن من خالل هذه
ً
اجتماعيا ،واملشاركة
املراكز التواصل
ً
في األنشطة التعليمية والثقافية
والترفيهية.
•

حماية حقوق الالجئني الفلسطينيني
“احلماية” هي ما تقوم به األونروا حلماية وتعزيز
حقوق الالجئني الفلسطينيني .ينطوي ذلك
من الناحية العملية على أربعة عناصر:
•تقدمي خدمات بطريقة حتترم وتعزز من
حقوق اإلنسان والكرامة للمستفيدين.
•وضع البرامج اخلاصة باحلماية بحيث
تقدم املساعدة املتكاملة للحاالت
اخلاضعة للحماية.
•رص��د االنتهاكات املزعومة حلقوق
اإلنسان واإلبالغ عنها ومناشدة اجلهات
القائمة على تأدية الواجبات الرسمية
ملنعها من احلدوث والسعي لتحميل
املسؤولية للفاعلني.
•تتبع القضية وإحالة قضايا احلماية
التي مت الكشف عنها ،خاصة العنف
واالعتداء على النساء واألطفال والفئات
املتضررة األخرى.

التمويل
الصغير
معرفة
ومهارات

البنية التحتية
وحتسني اخمليمات

معيار
الئق باملعيشة

حياة
طويلة وصحية

يتم احترام حقوق
اإلنسان على أكمل وجه
الفلسطينيني من التمتع بحقوقهم ومباشرتها ،وإعالء قيم حقوق اإلنسان ،والفخر بهويتهم الفلسطينية،
واإلسهام بشكل إيجابي في مجتمعهم واجملتمع الدولي.
تعمل األونروا بشكل وثيق مع مجموعة واسعة من الشركاء باإلضافة إلى اجلهات املانحة والسلطات املضيفة.
تتعاون األونروا مع وكاالت األمم املتحدة األخرى مثل منظمة الصحة العاملية واليونسكو وبرنامج األغذية العاملي
ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني واليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وكذلك مع
أيضا
منظمات اجملتمع املدني مثل منظمة دياكونيا ،وإنقاذ الطفولة واملنظمة الدولية للمعوقني .تتشارك األونروا ً
مع اليوم العاملي للسكري ،و ،LEGOوميتسوبيشي ،وريال مدريد.

التوقعات
يتم متويل األونروا بالكامل تقري ًبا بنسبة ( 97في املائة) من خالل التبرعات املقدمة من الدول األعضاء في األمم
املتحدة واملفوضية األوروبية .على مر السنني ،لم يظل الدعم املالي على وتيرة ثابتة مع زيادة الطلب على اخلدمات
الناجمة عن األعداد املتزايدة من الالجئني املسجلني ،وتزايد االحتياجات ،وتعميق الفقر وحاالت الطوارئ املتعددة في
مجاالت عمليات األونروا ،مبا في ذلك سوريا ولبنان وقطاع غزة.
حاليا في واحدة من أكثر البيئات الصعبة منذ أن بدأت العمليات في عام  .1950فقد أدى النزاع
تعمل األونروا
ً
املسلح في سوريا وتداعياته في لبنان واألردن ،واآلثار املترتبة على االحتالل اإلسرائيلي لفلسطني واحلصار غير
القانوني ،واألعمال العدائية املتكررة في قطاع غزة إلى ترك الالجئني الفلسطينيني في وضعية أكثر تضررًا
واعتمادًا على الدعم املقدم من األونروا.
في هذا السياق الصعب ،اتخذت األونروا عدة تدابير لتعزيز القدرات اإلدارية وتوفير خدمات أكثر فعالية وكفاءة
لالجئني الفلسطينيني من خالل إصالح التعليم ،والصحة ،واإلغاثة واخلدمات االجتماعية .وقد أبدت اجلهات
املانحة امتنانها لألونروا بفضل جهودها لتحقيق املزيد من اإلجنازات بأقل اإلمكانيات ،مع اإلقرار بأن القدرة على
توظيف  85في املائة من النفقات لتغطية الرواتب احمللية ملوظفي اخلطوط األمامية (من املعلمني واملمرضني
واألطباء واألخصائيني االجتماعيني) قد بلغت احلد األقصى .تتواصل األونروا بنشاط إلى متبرعني أو مانحني جدد
وخاصة في األسواق الناشئة والدول العربية واملانحني من القطاع اخلاص.
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اإلغاثة
واخلدمات االجتماعية

الرعاية
الصحية

الشراكة بني االحتاد األوروبي واألونروا

660
مليون يورو

مساهمة االحتاد األوروبي
في ميزانية األونروا العادية*

57%

من ميزانية األونروا العادية
قد مت تقدميها من خالل
االحتاد األوروبي
والدول األعضاء فيه*

128
مليون يورو

مساهمة االحتاد األوروبي لألونروا
املناشدات اإلنسانية في
حاالت الطوارئ*

*من عام  2007إلى 2013

منذ عام  ،1971حافظ كال ً من االحتاد األوروبي واألنوروا على شراكة استراتيجية
يحكمها الهدف املشترك لتعزيز االستقرار في الشرق األدنى ،وتسهيل السعي
من أجل السالم ودعم التنمية البشرية ،واالحتياجات اإلنسانية وحماية الالجئني
الفلسطينيني .في حني أن األونروا ليس لديها تفويض لتقدمي حلول لوضعية
الالجئني التي ال تزال قائمة دون حل ،فإن االحتاد األوروبي يعترف باإلسهام احليوي
الذي تقدمه األونروا في احلفاظ على األمن واالستقرار والتنمية في املنطقة.
حاسما في دعم االحتاد األوروبي للسالم في الشرق األوسط،
تعتبر األونروا عنصرًا
ً
سياسيا للجهود املبذولة إلبرام اتفاقية سالم .وقد تطورت هذه
حيث تقدم إطارًا
ً
الشراكة على مدى أربعة عقود مع االحتاد األوروبي ،فلم يعد دور االحتاد قاصرًا على
سياسيا
أيضا حليفً ا
كونه كأكبر جهة مانحة متعددة األطراف للوكالة ،بل صار ً
ً
رئيسيا يلتزم بدعم األونروا في غياب حل عادل ودائم حملنة الالجئني الفلسطينيني.
ً
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من خالل اإلعالنات املشتركة واملطروحة على امتداد سنوات عدة ،فقد ق ّدم االحتاد
دعما متزاي ًدا مبستوى يعتمد عليه وبشكل ميكن التنبؤ به مليزانية األونروا
األوروبي ً
العادية شامال ً األنشطة األساسية احلاسمة للوكالة .وباإلضافة إلى ذلك ،فقد ق ّدم
سخيا للمناشدات املطالبة بتقدمي املساعدات اإلنسانية
إسهاما
االحتاد األوروبي
ً
ً
في حاالت الطوارئ في إطار التجاوب مع مختلف األزمات التي شهدتها املنطقة
بأسرها ،مبا في ذلك سوريا ولبنان واألراضي الفلسطينية احملتلة ،ودعم املشاريع
اخملصصة مثل بناء مساكن جديدة واملدارس و العيادات في األماكن التي تواجه
حاجة ماسة ملثل تلك املساعدات.
وفي شهر يونيو/حزيران من عام  ،2014وقع كال ً من االحتاد األوروبي واألونروا اإلعالن
أساسيا من االحتاد
إسهاما
املشترك للفترة ما بني عام  2014إلى  2016لتلقي
ً
ً
األوروبي خالل هذه السنوات بقيمة تقارب  246مليون يورو ،اعتمادًا على األموال
املتاحة في امليزانية السنوية لالحتاد األوروبي.

االحتاد األوروبي واألونروا

هل تعلم؟

إنجازات األونروا مع دعم االتحاد األوروبي:
•تدير األونروا أول قناة تلفزيونية تابعة لألمم
املتحدة تبث برامج تعليمية موجهة لألطفال
الالجئني الفلسطينيني املتضررين من النزاع.
ويقُ بل املاليني في العالم العربي على مشاهدة
تلك البرامج.
•تعتبر األونروا رائدة في تقدمي اخلدمات العامة
وإصالحات التعليم والصحة اخلاصة بها ،لتقدم
بذلك منوذ ًجا يُحتذى به للخدمات العامة األخرى
في املنطقة.
•تدير األونروا أحد أكبر األنظمة املدرسية في
الشرق األوسط والتي تقدم خدمات التعليم ملا
يقرب من نصف مليون طفل في  666مدرسة.
طالب األونروا من بني أكثر األشخاص ارتفاعًا
في مستوى التعليم في الشرق األدنى .منذ
الستينيات ،أصبح الفتيات يشكلن ما يقرب
من نصف طالب األونروا.
•مع أكثر من  30,000موظف ،متثل األونروا أكبر
عملية تديرها منظمة األمم املتحدة في الشرق
األدنى كما أنها جهة فاعلة رئيسية في
املنطقة.
•وقد تخرج ما يقرب من  83,000فلسطيني
من الرجال والسيدات من الالجئني من تسعة
مراكز للتدريب املهني وكليات للعلوم التربوية
تسهم في االستقرار االجتماعي والتنمية
االقتصادية في املنطقة.
•وتظل معدالت التوظيف بني التدريب التقني
واملهني اخلاص بخريجي األونروا عاليةً ،فنسبة
 80في املائة من خريجي عام  2012ينجحون
في العثور على وظيفة في غضون عام.
في عام  ،2013كانت نسبة  45في املائة من
الطالب من اإلناث.
•وقد منح برنامج التمويل األصغر
قروضا بقيمة تربو
التابع لألونروا
ً
على  280مليون يورو ،فأوجد بذلك اآلالف من
فرص العمل لالجئني وكذلك ملواطني البلد
املضيف؛ وتتمثل نسبة  38في املائة من
عمالئنا من النساء.

"

ال يزال االحتاد األوروبي شريكًا ثاب ًتا لالجئني الفلسطينيني وسط احلالة من عدم اليقني التي
تتسيد منطقة الشرق األوسط في الوقت الراهن ،ويتيح هذا االتفاق القائم ملدة ثالث سنوات
درجة من اليقني النسبي نحن في أمس احلاجة إليها .واسمحوا لي أن أضيف بأن هذه اإلسهام
بيير كراينبول
له أهميته نظرًا لتزايد االعتراف بني اجلماهير األوروبية.

"

بأن تقدمي املساعدة الدولية لالجئني الفلسطينيني يشفعه الدفاع عن حقوقهم ليس فقط
للتمتع مبستويات رفيعة من التنمية البشرية ،وإمنا أيضا إليجاد حل عادل ودائم حملنتهم.
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املفوض العام
لوكالة األونروا،
 4يونيو /حزيران 2014

2,154,486

1,307,014
914,192

569,645 483,375

5,428,712
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دعم االحتاد األوروبي لألونروا على أرض الواقع
مجاالت العمل اخلمسة لوكالة األونروا :توفير تعليم أساسي وصحة
وإغاثة وخدمات اجتماعية
يوميا في  666مدرسة تابعة لألونروا؛ كما
يتلقى نصف مليون طفل التعليم
ً
يرتاد  7,000طالب  40في املائة منهم من النساء تسعة مراكز للتدريب املهني
والتعليمي تابعة لألونروا في املنطقة ،ويتلقى مع ما يقرب من  38,000مريض
العالج من جانب الطاقم الطبي لدينا في  138عيادة صحية أولية خاصة
باألونروا .وهناك قرابة  300,000الجئ فلسطيني من الفقراء يتلقون السلع
الغذائية األساسية إلى جانب املساعدات النقدية اإلضافية املتواضعة.

لبنان

إعادة تأهيل اخمليمات
حتسن األونروا األوضاع املعيشية لالجئني الفلسطينيني
بالتشاور مع مجتمعات الالجئني احملليةّ ،
مخيما لالجئني في لبنان .تعيد األونروا تأهيل املالجئ وحتسني مستوى
الذين يعيشون في 12
ً
الصرف الصحي والصرف ونظم إمدادات املياه وتأهيل املرافق التابعة للوكالة .دُمر مخيم نهر
البارد لالجئني في عام  ،2007ومت إعادة بناء  5,223منزال ً حتى اآلن.
تعزيز فرص العمل للشباب
تقدم مراكز التدريب والتعليم التقني واملهني التابعة لألونروا وصندوق املنح الدراسية اجلامعية
التابع لها للمئات من الالجئني الشباب الفرص للهروب من الفقر من خالل حتسني مهاراتهم
وفرص العمل في السوق احمللي واإلقليمي.

الضفة الغربية

حماية الالجئني الفلسطينيني
تقدم األونروا املساعدات النقدية الطارئة لالجئني الفلسطينيني الذين هم ضحايا هدم املنازل
مبوجب قرارات إدارية أو التوغالت العسكرية التي تؤدي إلى اإلضرار باملمتلكات .في عام 2013
وحده ،تلقت  376أسرة أو  2,172فردًا مساعدات نقدية ،في حني متت إحالة  857حالة إلى اخلدمات
املتخصصة .وفي إطار عمليات األونروا ،يقوم املوظفون بأعمال اإلبالغ والتوثيق لوقائع حماية
الالجئني بشكل منظم ،كما يتولون مراقبة انتهاكات احلقوق التي تؤثر على الالجئني.
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قطاع غزة

خلق الوظائف
يوفر برنامج خلق فرص العمل اخلاص باألونروا فرص عمل مؤقتة في القطاعني اخلاص والعام
لالجئني الفلسطينيني املتضررين .للتخفيف من تأثير مستويات الفقر العالية والبطالة .يضخ
البرنامج السيولة في االقتصاد احمللي ويدعم القطاع اخلاص من خالل موارد بشرية إضافية ،والتي
تكمل غيرها من التدخالت التي ميولها االحتاد األوروبي في هذه القطاعات.
تقدمي املساعدة الغذائية للحاالت الطارئة
تقدم األونروا املساعدة الفصلية الغذائية الطارئة لالجئني الفلسطينيني األكثر تضررًا في
قطاع غزة .يتلقى حوالي  830,000الجئ فلسطيني املساعدات الغذائية في قطاع غزة.

سوريا

توفير التعليم في احلاالت الطارئة
وحرصا من األونورا على
تأثر أطفال الالجئني الفلسطينيني في سوريا تأثرًا شدي ًدا من جراء األزمة.
ً
برنامجا للتعليم
ضمان استمرار تلقي التعليم والتخفيف من آثار النزاع ،فلقد وضعت الوكالة
ً
الشامل في إطار االستجابة للحاالت الطارئة .وقد مت تطوير مواد تعليمية تستند إلى تقنية
الوسائط املتعددة للتعلم الذاتي  -مبا في ذلك الكتيبات ،والدروس املقدمة على شاشة تلفزيون
األونروا وموقع اليوتيوب وبرامج احلاسوب التفاعلية ،وذلك لتيسير سبل الوصول إلى التعلم
املستمر لألطفال ،سواء كانوا منتظمني بالدراسة في املدارس أو خارجها .تقدم األونروا الدعم
النفسي واالجتماعي واألنشطة الترفيهية.

إشراك الشباب
من خالل مراكز التدريب و»إشراك الشباب» ،تقدم األونروا لالجئني الفلسطينيني وكذلك الالجئني
فرصا لتعزيز قدرتهم على العمل ورفع مستوى معيشتهم .من بني اخلدمات
العراقيني والسوريني ً
املقدمة ،تأتي االستشارات املهنية والدورات املهنية والتدريب على تنظيم املشاريع وفرص التعلم
املستمر .يتيح صندوق مبادرة الشباب التابع لألونروا الفرصة للشباب للعب دور فاعل في احلياة
االجتماعية واملدنية جملتمعهم.

األردن

حتسني الظروف املعيشية
تعمل األونروا على حتسني الظروف املعيشية لالجئني الفلسطينيني الذين يعيشون في مخيم
جرش ،من خالل إعادة تأهيل وإعادة بناء املالجئ ألكثر من  80عائلة الجئة متضررة ،ووضع خطة
للتنمية احلضرية الصديقة للبيئة ،مبا في ذلك نظم حصاد مياه األمطار واأللواح الشمسية.
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تأسست األونروا كوكالة تابعة لألمم املتحدة بقرار من اجلمعية العامة في عام  ،1949ومت تفويضها بتقدمي املساعدة واحلماية حلوالي خمسة ماليني من الجئي فلسطني
املسجلني لديها .وتقتضي مهمتها بتقدمي املساعدة لالجئي فلسطني في األردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من حتقيق كامل إمكاناتهم في مجال
التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل حلل عادل حملنتهم .وتشتمل خدمات األونروا على التعليم والرعاية الصحية واإلغاثة واخلدمات االجتماعية والبنية التحتية وحتسني
اخمليمات واإلقراض الصغير .يتم متويل األونروا بشكل كامل تقريبا من خالل التبرعات الطوعية.
مكتب تمثيل االتحاد األوروبي | هاتف info@unrwa.eu | +32 2 290 34 39

