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كافة األرقام كما هي في كانون الثاني 2012. وحيثما كان ذلك مناسبا، فإن األرقام يتم تقريبها ألقرب مئة.
كما هو في كانون الثاني 2012، فإن هناك 5,115,755 شخصا مسجلون لدى األونروا

حملة عامة:

58 مخيم رسمي لالجئني1	 

1,5 مليون الجئ فلسطيني في اخمليمات	 

5 مليون الجئ وشخص آخر مسجلون لغايات تلقي اخلدمات2	 

5 أقاليم عمليات	 

5 برامج رئيسة	 

2 برنامج طوارئ في الضفة الغربية وغزة )باإلضافة إلى إعادة 	 
إعمار مخيم نهر البارد لالجئني في لبنان(

31,000 موظف وموظفة	 

عن األونروا
تأسست وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 
لألمم  العامة  للجمعية  فرعية  كهيئة  )األونروا(  األدنى  الشرق  في 
األول  في  العمل  وبدأت   ،1949 األول  كانون  من  الثامن  في  املتحدة 
من أيار 1950. وهي تعد واحدة من أكبر برامج األمم املتحدة بوجود ما 
يقارب من خمسة ماليني الجئ فلسطيني في عام 2012 يتمتعون 
تأسيسها  منذ  أساسيا  دورا  الوكالة  لعبت  وقد  واليتها.  بتغطية 
أجل  من  احليوية  اخلدمات  تقدمي  في  عاما  ستني  عن  يزيد  ما  قبل 
وفي  لهم  البشرية  التنمية  وتوفير  فلسطني  الجئي  وحماية  رفاه 
التخفيف من محنتهم إلى أن يتم التوصل حلل عادل ملسألة الجئي 

فلسطني.

األشخاص  أولئك  هو  فلسطني  لالجئي  العملياتي  التعريف  إن 
الذين كانوا يقطنون بشكل عادي في فلسطني في الفترة الواقعة 
بيوتهم وسبل  من  فقدوا كال  والذين   1948 وأيار   1946 بني حزيران 

معيشتهم نتيجة النزاع العربي اإلسرائيلي عام 1948.

حتقيق  على  فلسطني  الجئي  مبساعدة  األونروا  في  مهمتنا  تتمثل 
الظروف  ظل  في  البشرية  التنمية  مجال  في  إمكاناتهم  كامل 
واملعايير  األهداف  مع  يتفق  مبا  وذلك  فيها  يعيشون  التي  الصعبة 
املتفق عليها دوليا. ونحن نعمل على حتقيق هذه املهمة من خالل 
املعايير  إطار  في  األساسية  اخلدمات  من  متنوعة  مجموعة  توفير 
واألردن  الغربية  والضفة  غزة  قطاع  في  فلسطني  لالجئي  الدولية 
ولبنان وسورية. ومن بني وكاالت األمم املتحدة، فنحن نعتبر فريدين 
من نوعنا من حيث قيامنا بتقدمي اخلدمات مباشرة للمستفيدين. 
وقد تطورت والية وكالتنا مع مرور الوقت استجابة للتطورات على 
صعيد السياق العملياتي، وهي متتد حاليا لتشمل توفير اخلدمات 
جانب  إلى  اإلغاثة  وخدمات  واالجتماعية  والصحية  التعليمية 
وخدمات  لالجئني  الطارئة  واملساعدة  الصغير  اإلقراض  خدمات 

البنية التحتية وحتسني مخيمات الالجئني.

حماية حقوق أولئك الذين نقوم على خدمتهم
إننا نؤمن بأن أفضل وسيلة حلماية حقوق اإلنسان الرئيسية ألولئك 
الذين نقوم على خدمتهم تتمثل في االستثمار برأس املال البشري 

لالجئي فلسطني.

توسيع خيارات  بأنها عملية  البشرية  التنمية  املتحدة  األمم  تصف 
حملنة  ودائم  عادل  حل  غياب  وفي  قدراتهم.  زيادة  خالل  من  الناس 
الجئي فلسطني، فإن وكالتنا تسعى لزيادة قدراتهم ومساعدتهم 
خلق  طريق  عن  بذلك  نقوم  ونحن  إمكاناتهم.  كامل  حتقيق  على 
الظروف الالزمة لالجئني الكتساب املعرفة واملهارات، وللتمتع بحياة 
بحقوق  وللتمتع  الئق  معيشة  مستوى  ولتحقيق  وصحية  مديدة 

اإلنسان إلى احلد األقصى املمكن.

وقد قمنا في األونروا بتعزيز الشراكات بني الالجئني واجلهات املانحة 
لنا والبلدان املضيفة مبا يضمن أن تكون مستويات املعيشة لالجئي 
فلسطني قابلة للمقارنة بشكل إيجابي مع جيرانهم. وعلى الرغم 
فقد  الشديدة،  بالصعوبة  تتسم  التي  العملياتية  الظروف  من 
حافظت وكالتنا على تلك الشراكات ملا يزيد عن 60 عاما في غياب 

حل سياسي.
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حياة مديدة وصحية

اكتساب املعرفة واملهارات

مستوى معيشة الئق

التمتع بحقوق االنسان القصى حد

حتكيم ودعم فعال وكفؤ

احتياطات ادارية
328

118
32

90

4

83

بـرامجنـا:

األونروا اليوم
خمسة  في  عملياتنا  وجود  على  نحافظ  األونروا  في  فإننا  واليوم، 
أقاليم هي األردن ولبنان وسورية وقطاع غزة والضفة الغربية، ويوجد 
لدينا ما يقارب من 31,000 موظف وموظفة. إن الغالبية العظمى 
من موظفي الوكالة )ما يقارب من 30,000 شخص( هم من الالجئني 

أنفسهم، األمر الذي يساهم في حتسني عائالتهم ومجتمعاتهم.

واإلغاثة  الصحية  والرعاية  التعليم  األونروا على  وتشتمل خدمات 
اخمليمات  وحتسني  التحتية  البنية  وخدمات  االجتماعية  واخلدمات 
واإلقراض الصغير وبرامج االستجابة الطارئة مبا في ذلك في أوقات 
حتقيق  إلى  يؤدي  البرامج  أحد  في  االستثمارات  إن  املسلح.  النزاع 
باتخاذ  يقومون  املتعلمون  فالطلبة  األخرى؛  البرامج  لكافة  منافع 
يتمتعون  الذين  واألشخاص  صحتهم،  حيال  حكمة  أكثر  قرارات 
الذين  واألشخاص  توظيفهم،  يتم  ألن  أكثر  قابلون  أفضل  بصحة 

يعملون قادرون على أن يقدموا أكثر ألوالدهم.

إن خدماتنا متوفرة لكافة أولئك الذين يعيشون في مناطق عملياتنا 
لدى  واملسجلون  الفلسطيني  الالجئ  تعريف  عليهم  ينطبق  ممن 

األونروا والذين هم بحاجة للمساعدة.

إشراك الشباب الفلسطيني
الشرق  على  السياسية  االضطرابات  فيه  تدخل  الذي  الوقت  في 
ماذا  إلى  التنبؤ  على  قادرون  القليلني  فإن  الثاني،  عامها  األوسط 
الذي  األثر  مشاهدة  وبعد  املنطقة.  في  الزخم  هذا  إليه  سيؤول 
ميكن أن يحدثه الشباب على اخملرجات السياسية في بلدانهم، فإنه 
الفلسطيني،  الشباب  ألصوات  االستماع  أهمية  اآلن  الواضح  من 
أعمارهم  تتراوح  الذين  األفراد  أنهم  على  هنا  تعريفهم  مت  والذين 
العمر، وإشراكهم في عملية تشكيل  بني 15 وحتى 29 سنة من 
مستقبلهم اخلاص بهم وحتديد اجتاهه وأيضا االستمرار باالستثمار 

في هذا املورد من موارد رأس املال البشري

اإلغاثة واخلدمات الصحةالتعليم
االجتماعية

البنية التحتية 
وحتسني اخمليمات

االستجابة للطوارئاإلقراض الصغير

ميزانية التنمية البشرية املاليني من الدوالرات االمريكية )2012(

اجملموع: 655 مليون دوالر أمريكي



اكتساب المعرفة والمهارات
التعليم

إمناء شخصية  إلى  التربية  تهدف  أن  يجب  التعلم...  في  احلق  “لكل شخص 
اإلعالن  األساسية”  واحلريات  اإلنسان  احترام  تعزيز  وإلى  كامالً،  إمناء  اإلنسان 

العاملي حلقوق اإلنسان، املادة 26

كامل  حتقيق  على  طفل  كل  يساعد  الذي  للتعليم  الوصول  إن 
أساسيا  وأمرا  اإلنسان،  حقوق  من  أساسيا  حقا  يعد  إمكاناته 
ذلك من خالل  أدركنا  األونروا  في  ونحن  البشرية.  التنمية  لتحقيق 
التركيز الذي وضعناه على توفير تعليم نوعي لالجئي فلسطني منذ 

ما يزيد على 60 عاما.

سبيل  فلسطني  الجئي  وشباب  ألطفال  التعليمي  برنامجنا  يوفر 
وعشر  مدرسة   700 خالل  من  نوعي  وتدريب  تعليم  إلى  الوصول 
خمسة  في  املعلمني  لتدريب  ومعهدين  املهني  للتدريب  كليات 
أقاليم للعمليات. ونحن نقوم بإدارة أكبر نظام مدرسي في منطقة 
الشرق األوسط بوجود ما يقارب من نصف مليون طفل مسجلون 
لدينا. إن ضمان أن تتاح لالجئني سبل الوصول للتعليم هو واحد من 
أولوياتنا الرئيسة، وعليه فإننا نقدم تعليما أساسيا مجانيا ألطفال 

الالجئني ملدة تسع إلى عشر سنوات.

رؤيتنا
لالجئي  نوعي  تعليم  توفير  في  تتمثل  التعليم  لبرامج  رؤيتنا  إن 
الفردي  املستوى  على  إمكاناتهم  كامل  حتقيق  أجل  من  فلسطني 
للمشاركة  وصوال  وعاملي  محلي  مجتمع  في  أعضاء  بوصفهم 

الفاعلة والبناءة في احلياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية.

وكجزء من اجلهود املستمرة لتحسني نوعية تقدمي خدماتنا نحو مزيد 
شامل  إصالح  استراتيجية  بإطالق  قمنا  والفعالية،  الفاعلية  من 
إلى  االستراتيجية  وتهدف   .2011 عام  في  العاملي  املعلم  يوم  في 
ضمان أن يعكس البرنامج التعليمي املطالب اجلديدة للقرن احلادي 
والعشرين وبالتالي تهيئة األطفال والشباب ليأخذوا أماكنهم في 

حملة عامة:

487,000 طالب وطالبة    	 

19,000 معلم ومعلمة	 

700 مدرسة	 

50 باملئة من الطلبة املسجلني هم من اإلناث	 

10 مراكز تدريب مهني    	 

6,652 مكان للتدريب	 

891 معلم يتلقون التدريب 	 

1,700 معلم على مقاعد الدراسة لتطوير مهاراتهم	 
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327

328

اكتساب المعرفة والمهارات
املثلى  املمارسات  على  االستراتيجية  هذه  وتستند  متغير.  عالم 
رئيس  بشكل  التركيز  خالل  من  وذلك  املاضية،  الستني  للسنوات 
على املتعلمني وضمان أن معلمينا لديهم املؤهالت واحلوافز الالزمة 
لدعم عملية تعليم كل واحد منهم. وهي تساهم أيضا في نظم 
وهيكليات النظام التربوي لضمان العدالة والسياسات املبنية على 

األدلة واحلكم الرشيد والشراكة.

متكني الشباب من أجل االنخراط في عالم العمل
من  لبعض  أيضا  نتصدى  فإننا  املستقبل،  شباب  دعم  عن  فضال 
اليوم. ونحن نقوم بذلك عبر تقدمي تدريب مهني  احتياجات شباب 
مجموعة  تقدم  والتي  املهني  للتدريب  العشرة  مراكزنا  خالل  من 
متنوعة من املساقات لتلبية احتياجات الطالب واملوظفني، كالعمارة 
األزياء  وتصميم  والصيدلة  واحلاسوب  األعمال  وإدارة  واملساحة 
املساقات.  من  وغيرها  والسباكة  والنجارة  اجلرافيكي  والتصميم 
وتقوم املراكز بتطوير املهارات ذات العالقة بالسوق ملساعدة الجئي 
فلسطني الشباب على إيجاد وظيفة ويتحصلوا على أفضلية في 

اقتناص فرص العمل املتاحة لهم.

التعليم العالي
من  )الصفوف  الرسمي  التعليم  على  لدينا  التعليم  برنامج  يركز 
وعلى  لبنان(  في  الثانوي  والتعليم  العاشر،   / التاسع  وحتى  األول 

لتوفير  شركائنا  من  الدعم  عن  نبحث  أننا  كما  املهني.  التدريب 
متابعة  يريدون  الذين  الشباب  فلسطني  لالجئي  دراسية  بعثات 
أكادمييا  يتفوقون  الذين  الشباب  الالجئني  إن  العالي.  تعليمهم 
الثانوي  بعد  ما  التعليم  بكلفة  اإليفاء  على  قادرين  غير  ولكنهم 

يحق لهم التقدم للحصول على تلك البعثات.

التدريب االحترافي
املدارس  ومدراء  املعلمني  من  لآلالف  مستمرا  تدريبا  نقدم  إننا 
إلى  باإلضافة  اخلدمة،  وأثناء  قبل  التدريب  خالل  من  واملشرفني 

التطوير املستمر على مستوى املهنة.

اكتساب املعرفة واملهارات:
328 مليون دوالر / اجملموع: 655 مليون دوالر
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اكتساب املعرفة واملهارات

ميزانية التنمية البشرية 
العامة
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118

537

حملة عامة:

3,600 موظف صحي	 
138 مركز ومرفق رعاية صحية أولية	 
11 مليون زيارة سنوية للمرضى	 
117 عيادة أسنان 	 
7 فرق لصحة العائلة	 

حياة مديدة وصحية

ويعد  جيدة،  نوعية  ذات  حلياة  األساس  حجر  اجليدة  الصحة  تعد 
الوصول إلى الرعاية الصحية حقا عامليا.

توفير  من خالل  احلق  هذا  على حماية  يعمل  الصحي  برنامجنا  إن 
الرعاية  مرافق  من  شبكة  إلى  فلسطني  الجئي  وصول  سبل 
كل  مع  تتناسب  خدمات  تقدم  التي  املتنقلة  والعيادات  الصحية 
مرحلة عمرية، بدءا من رعاية ما قبل الوالدة وحتى الرعاية املسكنة. 
واسترشادا مبعايير منظمة الصحة العاملية، فإننا مسئولون أيضا 

عن توفير بيئة حياة صحية لالجئي فلسطني.

رعاية األشخاص األشد عرضة للمخاطر
الصحية  الرعاية  تقدمي  على  الوكالة  في  الصحية  خدماتنا  تركز 
الصحية  الرعاية  نقدم  ونحن  سواء.  حد  على  والعالجية  الوقائية 
الصحية  الرعاية  خلدمات  الوصول  على  الالجئني  ونساعد  األولية 
ألكثر  اخلدمة  تقدم  املتنقلة  عياداتنا  أن  كما  والثالثية.  الثانوية 
من 13,000 الجئ شهريا في أكثر من 150 مجتمع ناء في الضفة 

الغربية.

وطيلة ما يزيد عن 60 عاما، عملت األونروا وبشكل كبير على حتسني 
التي  األمراض  على  تقريبا  القضاء  مت  وقد  فلسطني.  صحة الجئي 
السارية  األمراض  وعلى  املطاعيم  خالل  من  منها  الوقاية  ميكن 

األخرى، كما انخفضت معدالت وفيات الرضع واألطفال واألمومة.

حتديات جديدة
نواجه  مستمر  وبشكل  نزال  ال  أننا  إال  اإلجنازات،  هذه  من  بالرغم 
وسورية  لبنان  في  وحتديدا  النزاعات،  نشوب  بسبب  التحديات 
واألراضي الفلسطينية احملتلة. إن السياق الذي نعمل فيه يتسم هو 
الرعاية الصحية عامليا  اآلخر بكونه متغيرا بشكل يومي: فكلفة 
ال تزال مستمرة باالرتفاع، وال يزال عدد الجئي فلسطني يتزايد في 
الوقت الذي تتفاقم فيه أعباء األمراض غير السارية كارتفاع ضغط 

الدم والسكري والسمنة والسرطان.

بهدف  لدينا  الصحية  الرعاية  نظام  إصالح  على  األونروا  وتعكف 
اإليفاء بتلك التحديات، وذلك بدءا باستحداث نهج شمولي لصحة 

العائلة.

الصحة
“تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى 
باحلقوق  اخلاص  الدولي  العهد  بلوغه.”  والعقلية ميكن  الصحة اجلسمية  من 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املادة 12)1(

فرق صحة العائلة
األطباء  من  صغيرة  مجموعة  عن  عبارة  هو  العائلة  صحة  فريق 
واملمرضات والقابالت الذين يعملون سويا من أجل تلبية االحتياجات 
الصداع،  بسبب  طبيب  زيارة  من  فبدال  معينة.  لعائلة  الصحية 
قبل  ما  رعاية  لتقدمي  ثالث  وطبيب  السكري،  لعالج  آخر  وطبيب 
الوالدة، ميكن للعائلة احلصول على الرعاية الصحية من فريق واحد 
بغض النظر عن طبيعة املرض. وبدال من التركيز على املرض، تعمل 

فرق صحة العائلة على وضع املريض في مركز الرعاية األساسي.

للعائلة  الشاملة  الرعاية  تعزيز  على  يعمل  اجلديد  التوجه  هذا  إن 
بأكملها ويركز على حتسني الصحة على املدى البعيد من خالل بناء 

عالقة بني املريض والطبيب، ومع تلك العالقة تأتي الثقة.

العائلة  لصحة  فرق  سبعة  هناك  العام،  هذا  بداية  من  واعتبارا 
تعمل في غزة ولبنان والضفة الغربية، والتغذية الراجعة الواردة من 
املوظفني وأفراد اجملتمع احمللي على حد سواء إيجابية بشكل كبير. 
وبحلول نهاية عام 2012، ستكون كافة العيادات الصحية في غزة 
إلى  البرنامج  ميتد  أن  املتوقع  ومن  العائلة،  صحة  بفرق  مخدومة 

أقاليم عمليات إضافية.

حياة مديدة وصحية: 
118 مليون دوالر / اإلجمالي: 655 مليون دوالر

حياة مديدة وصحية

ميزانية التنمية البشرية 
العامة



9

حملة عامة:

294,000 الجئ يتلقون املساعدة عبر شبكة األمان 	 
االجتماعي

99 منظمة مجتمع محلي	 

49 مركز لبرامج املرأة	 

35 مركز مجتمعي إلعادة التأهيل	 

15 مركز تنمية مجتمعي	 

مستوى معيشة الئق
اإلغاثة واخلدمات االجتماعية

“لكل شخص احلق في مستوى من املعيشة كاف للمحافظة على الصحة 
والعناية  واملسكن  وامللبس  التغذية  ذلك  ويتضمن  وألسرته،  له  والرفاهية 
معيشته  تأمني  في  احلق  وله  الالزمة،  االجتماعية  اخلدمات  وكذلك  الطبية 
في حاالت البطالة واملرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان 
حلقوق  العاملي  اإلعالن  إرادته.”  عن  خارجة  لظروف  نتيجة  العيش  وسائل 

اإلنسان، املادة 25

لكل شخص احلق في مستوى من املعيشة مالئم من أجل الصحة 
والرفاهية له ولعائلته – إن هذا مبدأ الكرامة اإلنسانية األساسية.

يعمل برنامج وكالتنا لإلغاثة والتنمية االجتماعية على حماية هذه 
احلقوق من خالل ضمان أن يكون لالجئني – من بني أمور أخرى – مكانا 
للهروب من  آمنا للعيش ومياه شرب نظيفة وطعام كاف وفرصة 
شبح الفقر. إننا نعمل على حماية احلق في احلصول على مستوى 
معيشي الئق من خالل مجموعة من خدمات احلماية االجتماعية 
املباشرة وغير املباشرة، ونقوم بتركيز جهودنا على الالجئني األشد 

فقرا.

تقدمي الرعاية لألشد فقرا
فلسطني:  لالجئي  اجتماعي  أمان  شبكة  توفير  على  نعمل  نحن 
وإعانات  أساسية  غذائية  مساعدة  على  تشتمل  مساعدة  وهي 
أيضا  ونقدم  فقرا.  لألشد  العائلة  لدخل  إضافية  ومكمالت  نقدية 
لوحدها  حالة  كل  أساس  وعلى  احلاجة  حسب  فردية  نقدية  منح 
من أجل تلبية احتياجات األسرة األساسية أو تلبية حاالت الطوارئ 

العائلية.

تغيير مستدام
اجملتمعات  بإدماج  ونقوم  اجملتمعي،  العمل  تعزيز  على  نعمل  نحن 
واألطفال  النساء  وهم  الالجئني:  مجتمعات  ضمن  املهمشة 
متكني  خالل  ومن  السن.  وكبار  اإلعاقات  ذوي  واألشخاص  والشباب 
للخدمات  الوصول  سبل  وتوفير  للمخاطر  عرضة  األشد  الالجئني 
والتماسك  االستقاللية  تشجيع  على  نعمل  فإننا  املتخصصة، 

االجتماعي واالعتماد على الذات.

وتعد الشراكة مع اجملتمع احمللي جانبا حيويا في نهجنا للحماية. 
من  مجتمعية  منظمة   99 مع  بالشراكة  دخلنا   ،1989 عام  ومنذ 
والثقافية  االجتماعية  األنشطة  واسعة من  تعزيز مجموعة  أجل 
والترفيهية إلى جانب التدريب على املهارات وخدمات إعادة التأهيل.
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من بني ما يقارب من خمسة ماليني الجئ من فلسطني مسجلون 
لدى وكالتنا، فإن ثلثهم تقريبا يعيشون في 58 مخيم معترف به 
لالجئني في األردن ولبنان وسورية والضفة الغربية وقطاع غزة. وعلى 
لتصبح  مؤقتة  خيام”  “مدن  من  اخمليمات  تلك  حتولت  السنني،  مر 
مجتمعات حيوية مكتظة مؤلفة من مبان متعددة الطوابق وأزقة 
وتعد  الشديد.  واالكتظاظ  الفقر  من  عال  بتركيز  ومتتاز  ضيقة 

اخمليمات من بني البيئات احلضرية األكثر كثافة في العالم.

وحيث أن مباني اخمليمات قد مت بناؤها في األصل لغايات االستخدام 
املؤقت، فقد تعرضت بعض املباني على مر العقود للسقوط والتلف. 
ومبوجب القانون الدولي، فإن لالجئني – كغيرهم – حق إنساني في 
احلصول على مستوى الئق من املعيشة، ويشمل ذلك املسكن، دون 
إن  الجئني.  باعتبارهم  بها  يتمتعون  التي  األخرى  باحلقوق  اإلخالل 
برنامجنا للبنية التحتية وحتسني اخمليمات قد انطلق في عام 2006 

من أجل معاجلة البيئات املتدهورة في اخمليمات.

حتسني الظروف
إن مستويات املعيشة والتنمية االجتماعية االقتصادية ال ميكن أن 
يتم فصلهما عن الظروف املعيشية لالجئني – إن جودة البيئة املادية 

للمخيم لها تأثير مباشر على نوعية حياة اجلميع.

وحيث أن كل مخيم فريد من نوعه، فإننا نعمل على تفصيل خطط 
حتسني اخمليمات استنادا الحتياجات السكان. وباإلضافة للمساكن، 
فإننا نقوم بإعادة تأهيل األماكن العامة واملدارس والعيادات. وإدراكا 
لالحتياجات اخلاصة لألشخاص ذوي اإلعاقات، فإن التحسينات التي 
مختلف  في  للوصول  قابلة  وممرات  طرقا  تتضمن  بإدخالها  نقوم 

أرجاء اخمليمات.

للبنية  برنامجنا  فإن  االستباقية،  التحسينات  إلى  وباإلضافة 
التحتية وحتسني اخمليمات يعمل على إعادة بناء اخمليمات التي تعرضت 

مستوى معيشة الئق
البنية التحتية وحتسني اخمليمات

معيشي  مستوى  في  شخص  كل  بحق  العهد  هذا  في  األطراف  الدول  “تقر 
كاف له وألسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء واملأوى، وبحقه 
باحلقوق  اخلاص  الدولي  العهد  املعيشية...”  لظروفه  متواصل  حتسني  في 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املادة 11)1(

للتدمير أو للضرر خالل النزاعات املسلحة والكوارث الطبيعية. وفي 
أوقات الطوارئ تلك، تقوم األونروا أيضا بتقدمي مساكن فورية مؤقتة 

ومساعدات مباشرة كاملياه وخدمات التصحاح والكهرباء.

املشاركة اجملتمعية
إدراكا للمعرفة الثمينة لالجئني بالبيئة احمللية التي يعيشون فيها، 
الكاملة  املشاركة  تتطلب  اخمليمات  حتسني  مخططات  كافة  فإن 
بتنظيم  نقوم  التحسينات،  بتنفيذ  القيام  وقبل  اخمليم.  لسكان 
اجملتمع،  داخل  العالقة  أصحاب  مختلف  مع  عمل  مجموعات 
عرضة  األشد  من  هم  ممن  اجملتمع  ذلك  أفراد  على  خاص  تركيز  مع 
للمخاطر: النساء واألطفال والالجئني ذوي اإلعاقات. إن احلاجات التي 
يتم حتديدها من قبل مجموعات العمل تلك يتم صياغتها بعد ذلك 

إلى خطط عمل ويتم تصميمها وتنفيذها بطريقة تشاركية.

إن الالجئني مشتركون في كل مرحلة من العملية – فهم يقدمون 
أثر  بتقييم  ويقومون  العمل،  مجموعات  خالل  من  املدخالت 
املشروعات على حياتهم، وهم في الواقع ينفذون التحسينات من 

خالل العمل في البناء.
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مستوى معيشة الئق
مخيم النيرب لالجئني

في  يعيشون  الجئ  آالف  عشرة  عن  يزيد  ما  كان   ،2006 عام  حتى 
يعود  ومكتظة  آمنة  غير  عسكرية  ثكنات  في  بسورية  النيرب 
الظروف  الثانية. وعلى مر السنني، فإن  العاملية  إلى احلرب  تاريخها 
نتج  قد  الشديد  واالكتظاظ  الضعيفة  التحتية  والبنية  املتدهورة 
عنها ظروف معيشية متدنية ومستويات عالية من البطالة داخل 

اخمليم.

وفي عام 2006، بدأنا بإدخال حتسينات على البيئة املادية للمساكن 
استبدال  على  عالوة  واإلصالح  اإلعمار  إعادة  من  مزيج  خالل  من 
مدارس وعيادات األونروا التي مت بناؤها قبل ما يزيد على 40 عاما. ومن 
العملية نهجا مجتمعيا تشاركيا،  اتخذت  النهاية،  البداية وحتى 
وستستمر احللول طويلة األجل وقصيرة األجل للمخيمات التي مت 
التأهيل  إعادة  فترة عمر مشروع  بعد  ما  إلى  تأهيلها  إعادة  حديثا 

نفسه.

ما بعد الصراع األخير في غزة
وكانون   2008 األول  كانون  بني  الفترة  في  وقع  الذي  غزة  نزاع  خالل 
الثاني 2009، أدت العمليات العسكرية اإلسرائيلية إلى إحداث تلف 

االستجابة  أجل  ومن  مسكن.   60,000 مجموعه  ملا  كامل  دمار  أو 
لهذه االحتياجات، عالوة على احتياجات اآلالف من الالجئني اآلخرين 
الذين يعيشون في ظروف أدنى من املستوى، بدأت الوكالة في عام 
آالف  وعشرة  مدرسة   100 لبناء  إعمار  وإعادة  إنعاش  خطة   2010

مسكن لالجئني على مدى فترة زمنية مقدارها ثالث سنوات.

على  قادرين  غير  كنا   ،2010 عام  بداية  وحتى   2007 حزيران  ومنذ 
واردات  على  الصارم  احلظر  بسبب  إنشائية  مشروعات  أية  تنفيذ 
مواد البناء من إسرائيل. وفي أعقاب تعديل على احلصار في حزيران 
لألونروا  البناء  مواد  دخول  على  باملوافقة  إسرائيل  تعهدت   ،2010
وعلى أساس كل مشروع على حدة. وفي الوقت الذي مت فيه إحراز 
بعض التقدم في أوائل عام 2012، إال أن الكميات التي متت املوافقة 

عليها ال تزال أقل بكثير من احتياجات الالجئني.

وحيث أن برنامجنا لتحسني اخمليمات ال يتم متويله من قبل املوازنة 
من  محددة  منح  على  يعتمد  فهو  لألونروا،  الرئيسة  البرامجية 

املانحني من أجل االستمرار في عمله.
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حملة عامة:

265,500 قرض صغير مت منحها منذ عام 1991	 

أكثر من 53,000 الجئ استفادوا من القروض	 

18,100 صاحب عمل ريادي شارك في أكثر من 824 دورة منذ 	 
عام 1995

ما قيمته 301,996,000 دوالر أمريكي مت منحها كقروض منذ 	 
عام 1991

مستوى معيشة الئق
اإلقراض الصغير

“لكل شخص احلق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن 
له حق احلماية من البطالة.” اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املادة 23

تقدم دائرة اإلقراض الصغير في األونروا فرص مستدامة إلدرار الدخل 
التي  املهمشة  أو  الفقيرة  اجملموعات  لالجئي فلسطني عالوة على 

تعيش وتعمل بالقرب منهم.

وهي تقدم اخلدمات اإلئتمانية واخلدمات املالية التكميلية ألصحاب 
هذه  إن  السكنية.  والبيوت  الريادية  واألعمال  الصغيرة  األعمال 
االستثمارات تعمل على إحداث واستدامة العمل وتقلل من الفقر 

وتعمل أيضا على متكني عمالئنا – وحتديدا النساء.

إن العديد من عمالء برنامج اإلقراض الصغير يديرون أعماال صغيرة 
إن هذه  االقتصاد.  أعماال غير رسمية على هامش  ما تكون  وغالبا 
املنازل  في  واخلياطات  اخلضروات  أكشاك  مالكي  تشمل  األعمال 
احلضرية  املناطق  وتعد  األسماك.  وصيادي  الكراجات  ومالكي 
الفقيرة التي يعيش فيها الالجئون، والتي متيل غالبا ألن تكون مراكز 
اإلقراض  عمليات  تركيز  محط  هي  والصناعي،  التجاري  النشاط 

الصغير لدينا.

ومن أجل خلق فرص توظيف ذاتي للشباب في األعمار بني 18 وحتى 
قروض  بتوفير  أيضا  لدينا  الصغير  اإلقراض  برنامج  يقوم  عاما،   30

استهاللية للشباب الذين يسعون للبدء بأعمالهم اخلاصة.
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 التمتع بحقوق اإلنسان إلى احلد
األقصى املمكن

ميزانية التنمية البشرية العامة

4

651

التمتع بحقوق اإلنسان
احلماية

وفي  االجتماعية  الضمانة  في  احلق  اجملتمع  في  عضواً  بصفته  شخص  “لكل 
دولة  كل  ونظم  يتفق  ومبا  الدولي  والتعاون  القومي  اجملهود  بوساطة  حتقق  أن 
التي الغنى عنها لكرامته  والتربوية  ومواردها احلقوق االقتصادية واالجتماعية 

وللنمو احلر لشخصيته.” اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املادة 22

إليها،  بحاجة  هم  الذين  ألولئك  األساسية  اخلدمات  توفير  مجرد  من  أكثر 
احلق  تعمل على حماية  التأييد  اخلدمات وكسب  تقدمي  ومن خالل  األونروا  فإن 
يعيشوا  أن  وفي  واملهارات  املعرفة  اكتساب  في  فلسطني  لالجئي  األساسي 
حياة مديدة وصحية وفي أن يحافظوا على مستوى الئق من املعيشة وفي أن 

يتمتعوا بحقوق اإلنسان إلى احلد األقصى املمكن.

تعد احلماية جزءا ال يتجزأ من توجه األونروا الشمولي لتلبية احتياجات الالجئني 
في مجاالت التعليم والصحة واإلغاثة واخلدمات االجتماعية واإلقراض الصغير 
حلقوق  الكامل  االحترام  على  واحلصول  اخمليمات،  وحتسني  التحتية  والبنية 
الالجئني املمنوحة لهم مبوجب القانون الدولي. وببساطة أكثر، فإن احلماية هي 

ما نقوم بفعله حلماية وتعزيز حقوق الجئي فلسطني.

ومن خالل ضمان أن اخلدمات النوعية تصل إلى اجملتمعات واألفراد األشد عرضة 
للمخاطر، تقوم األونروا بتوفير الدعم الالزم حيثما تكون تلبية تلك االحتياجات 

غير متاحة بخالف ذلك.

احلماية من خالل البرامج وتقدمي اخلدمات
جوانب  كافة  في  وشملها  معها  التعامل  يتم  احلماية  احتياجات  أن  ضمان 

برامج الوكالة.
تقدمي اخلدمات بطريقة تعمل على تعزيز واحترام حقوق املستفيدين وتضمن 

أمن وكرامة كل من املستفيدين وموظفي األونروا.
تقدمي اخلدمات األساسية مثل الوصول إلى الرعاية الطبية والفرص التعليمية 
واإلدراج في برامج خلق فرص العمل وتقدمي املساعدة املالية واإلرشاد النفسي.

األفراد  لدى  الهشاشة  من  محددة  حلاالت  للتصدي  موجهة  مساعدة  تقدمي 
واجلماعات.

احلماية من خالل كسب التأييد
فيها  يتم  التي  احلوادث  رصد  خالل  من  فلسطني  الجئي  حقوق  احترام  تعزيز 
انتهاك احلقوق والقيام باإلبالغ عنها والتدخل بشأنها لدى السلطات والشركاء 

اآلخرين؛
حملنة  ودائم  عادل  حلل  امللحة  احلاجة  على  الدولي  للمجتمع  الضوء  تسليط 
ومصالح  حقوق  تكون  أن  ضمان  في  واملساعدة  ككل،  الفلسطيني  الشعب 

الالجئني محمية في صياغة ذلك احلل.

وباإلضافة لذلك، فنحن نعمل أيضا جاهدين لضمان أن الكيفية التي نقدم فيها 
خدماتنا توفر احلماية لسالمة وكرامة كل من الالجئني والعاملني. ونحن نقوم 
التعليمية  العنف في كافة مرافقنا  بيئة خالية من  باتخاذ اخلطوات لضمان 
كما نعمل على تعزيز املعرفة بحقوق األفراد وعلى احترامها من خالل برنامج 
حقوق اإلنسان والتسامح في مدارسنا. كما أننا نقوم أيضا باتخاذ خطوات ملنع 
للطفل،  اإلساءة  وحوادث  االجتماعي  للنوع  املستند  العنف  حلوادث  والتصدي 

ويضطلع موظفونا مبسؤولية اإلبالغ عن أية مشاكل ذات صلة قد تواجههم.

وتعد الشراكة مع اجملتمع احمللي جانبا حيويا من نهج احلماية لدينا ويتم أخذ 
وجهة نظر املستفيدين من خدمات األونروا بعني االعتبار في عملية تخطيط 

وتنفيذ كافة خدماتنا.

التمتع بحقوق اإلنسان إلى احلد األقصى املمكن:
4 مليون دوالر / اجملموع: 655 مليون دوالر
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التمتع بحقوق اإلنسان
االستجابة للطوارئ

التنمية  أهداف  من  أربعة  حتقيق  نحو  األساسية  خدماتنا  إلى  باإلضافة 
البشرية )التمتع بحقوق اإلنسان إلى أقصى مدى؛ اكتساب املعرفة واملهارات؛ 
حياة مديدة وصحية؛ مستوى معيشة الئق(، فإن األونروا تستجيب أيضا حلاالت 

الطوارئ.

خالل كل نزاع كان يحدث في مناطق عملياتنا، كانت األونروا دوما 
ومنذ  الالجئني.  حياة  على  النزاع  آثار  تخفيف  على  بالعمل  تقوم 
اندالع االنتفاضة الثانية في أواخر عام 2000، ركز برنامج الطوارئ 
احلالي لدينا على الوضع السياسي واالجتماعي االقتصادي واألمني 
عملنا   ،2007 عام  ومنذ  الغربية.  والضفة  غزة  في  التدهور  سريع 
مع اجلهات املانحة لالستجابة حلالة الطوارئ في مخيم نهر البارد 

لالجئني في لبنان.

غزة
تدهور الوضع االجتماعي االقتصادي في غزة بشكل مضطرد منذ 
سياسة  أن  كما   .2000 عام  من  أيلول  في  الثانية  االنتفاضة  بدء 
احلصار التي تلت ذلك والتي مت فرضها على غزة منذ حزيران 2007 قد 
أدت إلى حدوث مستويات فقر غير مسبوقة. وعلى رأس ذلك، تسبب 
الثاني 2009 بحدوث  النزاع في غزة في كانون األول 2008 – كانون 

عمليات دمار واسعة النطاق.

وقد تأثر كل جانب من جوانب حياة الناس بذلك. فمن أصل مجموع 
الالجئني في قطاع غزة، فإن 70% منهم يعتمدون اآلن على شكل 
ما من أشكال مساعدة الطوارئ التي تقدمها األونروا، حيث أن %59 
الكرامة  فقدان  أن  كما  غذائيا”.  آمنني  “غير  أنهم  على  مسجلون 

املصاحب لهذا الوضع له أثر مدمر على العائالت.

الفرد  من  كل  دعم  على  غزة  في  لدينا  الطوارئ  أنشطة  تعمل 
أمده.  طال  الذي  الصراع  خضم  في  تأقلم  باستراتيجيات  واجملتمع 
إن مساعدتنا اإلنسانية في قطاع غزة تشتمل على معونة غذائية 
العمل  فرص  إحداث  برنامج  جانب  إلى  نقدية  ومساعدة  طارئة 
والتصحاح  املياه  ودعم  النفسية  والصحة  اجملتمعية  والصحة 
وخدمات احلماية وتوفير املساكن املؤقتة. إن هذه املساعدة احليوية 
في  للمخاطر  عرضة  أشد  هم  الذين  بأولئك  خاصا  اهتماما  تولي 

احلظ،  ولسوء  فقرا.  واألشد  األطفال  وخصوصا  الطوارئ،  أوقات 
وبسبب نقص التمويل، فإن العديد من هذه اخلدمات قد مت تخفيضها 
أو إيقافها، األمر الذي يترك األشد فقرا أكثر عرضة للمخاطر ويؤثر 

سلبا على مصداقية األونروا في أوساط اجملتمع احمللي.

الضفة الغربية
إن القيود املفروضة إسرائيليا على سبل الوصول وعلى احلركة إلى 
جانب االنتهاكات املستمرة للقانون الدولي قد عملت على تفاقم 
حالة الهشاشة للسكان الفلسطينيني في الضفة الغربية، مبا في 
ذلك القدس الشرقية. كما أن سياسات االحتالل كمصادرة األراضي 
للجدار  املستمر  والتشييد  اإلخالء  وعمليات  املنازل  وهدم  وضمها 
العازل واملستوطنات غير الشرعية إلى جانب زيادة عمليات العنف 
من  العديد  حياة  على  أثر مدمر  لها  يزال  ال  باملستوطنني  املرتبطة 

الفلسطينيني، وخصوصا الجئي فلسطني.

اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  املتحدة  األمم  مكتب  إلى  واستنادا 
عنف  عمليات  في   %165 بنسبة  زيادة  حدثت  فقد   ،)OCHA(
أن  جانب  إلى   ،2011 عام  نهاية  وحتى   2009 عام  بني  املستوطنني 
بعنف  واملتعلقة  الفلسطينيني  من  املسجلة  الشكاوي  من   %90
بدون  اإلسرائيلية  السلطات  قبل  من  إغالقها  مت  قد  املستوطنني 
الئحة اتهام. كما أن نظام الوصول والتصاريح قد عمل أيضا على 
الذي  األكبر  األثر  أن  إال  الغربية.  الضفة  في  غذائي  أمن  أزمة  خلق 
يشعر به الجئو فلسطني هو أن 29% من سكان اخمليمات في الضفة 

الغربية مصنفون بأنهم “غير آمنني غذائيا”.

وعالوة على ذلك، فإن وضع الفلسطينيني البدو واجملتمعات الرعوية 
التي تسيطر عليها  )ج(  الذين يعيشون حاليا في املنطقة  األخرى 
فلسطني،  الجئي  من  منهم   %50 من  أكثر  يعد  والذين  إسرائيل، 
نيتها  اإلسرائيلية عن  املدنية  اإلدارة  أعربت  لقد  للقلق.  هو مدعاة 
املنطقة، وتصر  التي تعيش في هذه  بتهجير كافة تلك اجملتمعات 
على أن الفلسطينيني املتضررين قد قاموا ببناء مجتمعاتهم بدون 
احلصول على تصاريح في منطقة ليست مخصصة الستخدامهم 
اإلسرائيلية  املستوطنات  من  املئات  وبخالف  ذلك،  ومع  السكني. 
التي تنتشر في الضفة الغربية، مبا في ذلك القدس الشرقية، فإن 
بخطط  اجملتمعات  تلك  بتزويد  تقم  لم  اإلسرائيلية  املدنية  اإلدارة 
املستحيل عمليا على  يجعل من  الذي  األمر  األراضي،  استعماالت 
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برنامج التشغيل الطارئ

املساعدات النقدية الطارئة

املساعدات الغذائية

التعليم الطارئ
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املياه والصرف الصحي

الصحة النفسية اجملتمعية

احلماية
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التمتع بحقوق اإلنسان
هذا  تنفيذ  مت  وفي حال  بناء.  تصاريح  احلصول على  اجملتمعات  تلك 
األمر، فإن أي عملية تشريد إضافية لتلك اجملتمعات لن تعمل على 
التواصل  ستعرقل  وأيضا  بل  فحسب،  الفلسطيني  النمو  إعاقة 

اجلغرافي لألراضي الفلسطينية احملتلة.

يركز  الغربية  الضفة  في  به  نقوم  الذي  الطارئ  اإلغاثة  عمل  إن 
على االحتياجات اخلاصة للفئات األشد عرضة للمخاطر على وجه 
حتت  واقعون  أو  غذائيا  آمنني  غير  هم  الذين  أولئك  مثل  التحديد 
خطر التهجير. ويتم إيالء اهتمام خاص ألولئك الذين يعيشون في 
واملعزولة  العازلة”  “املناطق  أيضا  عليها  يطلق  والتي  )ج(،  املنطقة 
عن بقية الضفة الغربية بواسطة اجلدار العازل، والقدس الشرقية. 
 67,000 على  يزيد  ملا  مستهدفة  غذائية  مساعدات  تقدمي  ويتم 
الجئ محتاج، وحتديدا اجملتمعات البدوية والرعوية في املنطقة )ج(. 
كما أن برنامج استحداث فرص العمل لدينا يعمل بشكل مباشر 
األشد  لألسر  املعيشة  ولسبل  للغذاء  الوصول  سبل  حتسني  على 
عرضة للمخاطر واملهددة حمايتها وذلك من خالل استحداث أكثر 
من 75,000 فرصة وظيفية في عام 2011-2012. وعالوة على ذلك، 
املؤهلني على أساس  يتم تقدمي معونة نقدية مستهدفة لالجئني 
النقد مقابل العمل ولكنهم ال يستطيعون املشاركة بسبب العمر 
األثر السلبي  التخفيف من  أية قيود أخرى. ومن أجل  أو  أو اإلعاقة 
الصحي  الوضع  على  احلركة  على  املفروضة  القيود  من  للعديد 
لالجئني، تعمل األونروا على تسهيل الوصول للرعاية الصحية من 
اجملتمعات  تخدم  التي  واملتنقلة  الثابتة  العيادات  من  شبكة  خالل 

الفقيرة والنائية.

الضفة  في  تعمل  التي  والدولية  احمللية  املنظمات  مع  وبالشراكة 
اإلخالء  الوعي بشأن عمليات  زيادة  أيضا على  فإننا نعمل  الغربية، 
بهدف  وذلك  الوصول  سبل  على  املفروضة  والقيود  والتشريد 
املتضررين.  ألولئك  اإلنسان  حقوق  على  االنتهاكات  من  التخفيف 
لدى  والتدخل  االنتهاكات  تلك  توثيق  خالل  من  بذلك  نقوم  ونحن 
اتصال شاملة لعامة  العالقة وتطوير استراتيجية  السلطات ذات 

الناس.

لبنان
التدمير شبه  وفي لبنان، تدخلنا للعمل في عام 2007 في أعقاب 
الكامل خمليم نهر البارد خالل النزاع الذي نشب بني القوات املسلحة 
اللبنانية وبني جماعة فتح اإلسالم املتطرفة. وقد ترك ذلك النزاع ما 

نسبته 95% من البنية التحتية للمخيم مدمرة أو متضررة بشكل 
يقارب من 27,000 الجئ.  إلى جانب تشريده ما  يستحيل إصالحه 
يزالون معتمدين في  البارد ال  وبعد خمس سنوات، فإن سكان نهر 
الغالب على مساعدات األونروا فيما ال تزال معظم العائالت املشردة 
تعيش في مساكن مؤقتة في مخيم البداوي بالقرب من طرابلس 
وفي املناطق احملاذية لنهر البارد واملواقع األخرى في محيط املنطقة. 
الطارئة  املساعدة  توفير  على  األونروا  دأبت  األزمة،  اندالع  ومنذ 
واإلغاثة ملا يزيد على 5,000 عائلة مشردة وستستمر بفعل ذلك إلى 

أن يتم إعادة بناء اخمليم بالكامل.

ويعد مشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد أكبر مشروع تقوم األونروا 
املشروع  ويشتمل  اخلمسة.  عملياتها  مناطق  من  أي  في  بتنفيذه 
على إعادة إعمار 5,223 منزل إضافة إلى 1696 وحدة جتارية ومجمع 
األونروا الذي سيضم ست مدارس ومركز صحي، إلى جانب البنية 
التحتية في اخمليم. وفي نيسان من عام 2011، مت حتقيق خطوة هامة 
عام  بداية  من  واعتبارا  اجلديدة.  منازلهم  إلى  السكان  أولى  بعودة 
2012، فإن ما يزيد على نصف اخمليم ال يزال بحاجة للتمويل وإعادة 
اإلعمار وهناك حاجة ملا مجموعه 180 مليون دوالر إلكمال املشروع.

النداء الطارئ املاليني من الدوالرات االمريكية )2012(

اجملموع: 301 مليون دوالر أمريكي
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األردن
يستضيف األردن أكثر من مليوني الجئ من فلسطني، معظمهم 
أكثر  من  واحدا  يعد  التعليم  أن  نؤمن  وألننا  اجلنسية.  مت منحهم 
أجل  من  بجد  فقد عملنا  البشرية،  التنمية  لتحقيق  قوة  األدوات 
التعليم هو  يزال  وال  األردن.  اجملال في  حتقيق قفزات هائلة في هذا 
البرنامج األكبر في األردن بوجود ما يقل قليال عن 120,000 طالب 
 3,000 جانب  إلى  أساسية  مدرسة   172 في  مسجلون  وطالبة 
طالب آخرين مسجلون في املعاهد املهنية. وفي عام 2011، تفوقت 
مدارس األونروا على كل من املدارس احلكومية واخلاصة في ثالثة من 
أصل أربعة مواضيع تستخدم لقياس األداء املدرسي في االمتحان 
مركزا  وعشرين  تأسيس خمسة  مت  كما  العاشر.  للصف  الوطني 
والقراءة  الرياضيات  في  املهارات  حتسني  أجل  من  التعلم  ملساندة 
والكتابة للطلبة من ذوي األداء الضعيف في الصفوف من الثاني 

وحتى الرابع.

في  األعلى  الدرجات  يحققون  املهنية  مراكزنا  خريجو  يزال  وال 
االمتحانات الوطنية وتستمر معدالت توظيفهم أعلى من %80.

وتقدم مراكزنا للرعاية الصحية األولية أكثر من مليوني استشارة 
طبية سنويا. ويتم العمل حاليا على إصالح اخلدمات وصوال لنهج 
صحة العائلة الذي سيتم تطبيقه بشكل كامل بحلول عام 2015. 
وقد مت بالفعل وبنجاح تنصيب نظام صحي الكتروني ونظام زيارات 
طبية الكتروني في خمسة مراكز صحية يستفيد منها ما يزيد 
على 250,000 مريض سنويا مما أدى إلى خدمات أكثر كفاءة ووقت 

انتظار أقل للمرضى.

شبكة  برنامج  في  مسجلة  عائلة   56,000 على  يزيد  ما  وهناك 
ويقوم  ونقدية.  غذائية  مساعدات  وتتلقى  االجتماعي  األمان 
العاملون االجتماعيون بتطبيق نهج ريادي جديد يستند إلى إدارة 

حاالت املشاكل العائلية املعقدة.

متزايد،  وبشكل  الصغيرة،  القروض  استهدفت   ،2011 عام  ومنذ 
من  املستفيدين  من   %40 حوالي  كان  حيث  والنساء،  الشباب 
املستفيدين  إجمالي  ثلث  من  أكثر  النساء  فيما شكلت  الشباب 
من برنامج القروض. وعلى الرغم من هذه النجاحات، إال أننا نواجه 

لمحة عن أقاليم العمليات
بعض التحديات اخلطيرة في األردن أيضا. إن ما يقارب من 132,000 
غير  الالجئني  من  معروف  غير  وعدد  مسجل  فلسطيني  الجئ 
املسجلني الذين نزحوا إلى األردن من غزة عام 1967 ليسوا مواطنني. 
حصولهم  من  حتد  التي  القانونية  القيود  من  عددا  يواجهون  وهم 
على التعليم العالي والرعاية الصحية الثانوية والفرص الوظيفية. 
أكبر  حتديات  يشكل  بالتالي  االقتصادي  االجتماعي  وضعهم  إن 

مقارنة بالجئي فلسطني اآلخرين في األردن.

لبنان
في  األونروا  لدى  مسجلون  شخص   466,000 من  يقارب  ما  هناك 
لبنان، أكثر من 60% منهم يعيشون في اخمليمات. إن الجئي فلسطني 
نقص  ذلك  في  مبا  احملددة،  التحديات  من  عددا  يواجهون  لبنان  في 
احلقوق االجتماعية واملدنية وعدم الوصول إلى اخلدمات االجتماعية 
العامة وسبل وصول محدودة للغاية ملرافق الصحة العامة واملرافق 
التعليمية. وتعد املستويات العالية من الفقر مثار قلق رئيسي حيث 
أن أكثر من ثلثي السكان الالجئني يعيشون بأقل من ستة دوالرات 
في اليوم. وفي عام 2011، كان 56% من الجئي فلسطني في لبنان 
والذين ال يحملون  لبنان  الفلسطينيني في  إن  العمل.  عاطلني عن 
)والذين  اللبنانية  السلطات  عن  صادرة  لالجئني  هوية  بطاقات 
التحديد  وجه  على  هم  الهوية”(  حملة  “عدم  بعبارة  إليهم  يشار 
األقل حظا. ويعتمد معظم الجئو فلسطني في لبنان على األونروا 
باعتبارها املزود الوحيد خلدمات التعليم والصحة واإلغاثة واخلدمات 
االجتماعية. إن الالجئني األشد عرضة للمخاطر هم أولئك املرضى 
الفلسطينيون الذين يعيشون بأمراض مزمنة والذين يحصلون على 
مساعدة محدودة من قبل األونروا، وتغطية معدومة تقريبا من وزارة 
عليه  أطلق  محدد  برنامج  بإطالق  األونروا  وقامت  العامة.  الصحة 
اسم برنامج كير )CARE( يهدف إلى العناية باحتياجاتهم اخلاصة.

وعلى الرغم من التعديالت التشريعية على قوانني العمل والضمان 
االجتماعي في صيف عام 2010 والتي خففت من القيود التوظيفية 
حقوق  غياب  من  يعانون  يزالون  ال  أنهم  إال  فلسطني،  الجئي  على 
العمالة الكاملة، األمر الذي يؤثر على العديد من جوانب احلياة. إن 
الجئي فلسطني يعتمدون بشكل كبير على خدمات األونروا، والعمل 
وبرواتب  عارضا  أو  موسميا  عمال  يكون  ما  غالبا  هو  لهم  املتوفر 
ولتسهيل  األمر  هذا  معاجلة  ولغايات  املزايا.  من  والقليل  متدنية 
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توظيف الفلسطينيني في لبنان، قامت األونروا بتطوير استراتيجية 
توفير  تعزيز  هي:  رئيسة  محاور  ثالثة  على  تركز  السنوات  متعددة 
خدمات  توفير  وزيادة  املهرة  غير  للفلسطينيني  املهنية  املهارات 
اخلدمات  اللبناني من خالل مراكز  العمالة  واإلحالة لسوق  اإلحالل 
السياسات  مستوى  على  التأييد  كسب  جهود  وزيادة  التوظيفية 

لتحسني الوضع الوظيفي والقانوني للفلسطينيني.

عرضة  األشد  فلسطني  الجئي  الحتياجات  التصدي  أجل  ومن 
للمخاطر في لبنان، قامت الوكالة بتصميم تداخالت محددة ليتم 
لدينا  اإلغاثة  برنامج  من  كجزء   2016-2012 األعوام  بني  تنفيذها 
الذي يحمل عنوان “استعادة الكرامة”. وقد ناشدت األونروا اجملتمع 
الدولي من أجل حشد موارد كافية لتنفيذ املشروعات في مجاالت 
ومساعدة  والتوظيف  التحتية  والبنية  الصحية  والرعاية  التعليم 
فلسطني  الجئي  ولكافة  البارد  نهر  من  املشردة  للعائالت  اإلغاثة 
الفقراء الذين يعيشون في مختلف أرجاء لبنان. ولعام 2012 لوحده، 

فقد مت طلب ما مجموعه 43,2 مليون دوالر فقط لتلك الغايات.

غزة
هنالك حوالي 1,2 مليون الجئ من فلسطني في غزة، وهم يشكلون 
ما نسبته 83% من إجمالي عدد السكان. وعلى مدى العقد املاضي، 
مستمر.  انخفاض  في  لالجئني  االقتصادي  االجتماعي  الوضع  كان 
ترك  على  املستمر  واحلصار  والنزاع  االحتالل  سنوات  عملت  وقد 
الغالبية العظمى من السكان معتمدين على املساعدات الدولية. 
وقد أدى تشديد احلصار إلى التأثير سلبيا على قطاعات رئيسة في 
يزال  وال  والتوظيف.  والتجارة  والتعليم  الصحية  كالرعاية  اجملتمع 
اجملتمع هناك يعاني من ارتفاع نسب انعدام األمن الغذائي والفقر 

باإلضافة إلى واحدة من أعلى نسب البطالة في العالم.

وقد أدت زيادة واردات مواد البناء الضرورية من مصر عبر شبكة ممتدة 
من األنفاق إلى زيادة في حجم العمالة في عام 2011. ومع ذلك، وفي 
الوقت الذي يسمح فيه االقتصاد غير الرسمي باملزيد من الواردات، 
إال أن احلصار ال يزال مستمرا في تقييد الصادرات. وبنسبة صادرات ال 
تتعدى 3% فقط من مستويات ما قبل احلصار، فإن النمو االقتصادي 
والتنمية قد توقفت في قطاع غزة. إن القيود الصارمة على استيراد 
املواد اخلام واملنع التام تقريبا للصادرات قد أهلكت القطاع اخلاص، 

واليوم على سبيل املثال فإن 83% من املصانع في غزة تعمل بنصف 
طاقتها أو أقل. وال تزال آفاق التنمية االقتصادية قامتة.

قطاع  في  للخدمات  مباشرا  مزودا  باعتبارنا  الفريد  موقعنا  وعبر 
غزة، كما في بقي األقاليم، فإننا ال نزال نعمل على كسب التأييد 
على الصعيد الدولي والوطني واحمللي حيال القضايا التي تؤثر على 
مقدرتنا في احملافظة على اخلدمات األساسية، مبا في ذلك في أوقات 
بحدوث  تسببوا  من  مبساءلة  نطالب  أننا  كما  املسلحة.  النزاعات 

انتهاكات على القانون الدولي.

إن األولوية البرامجية في غزة هي القيام بتعليم 220,000 طفل في 
مدارسنا التي يبلغ عددها 234 مدرسة. إن اإلصالحات التربوية التي 
زيادة  تعمل فقط على  لم  املاضية  القليلة  السنوات  حدثت خالل 
مستويات التحصيل األكادميي بل وعملت أيضا على تناول السلوك 
إلى  اإلنسان مستند  ومن خالل منهاج متخصص حلقوق  والقيم. 
املبادئ من  العملي لتلك  والتطبيق  العاملي حلقوق اإلنسان  اإلعالن 
األونروا  مدارس  في  األطفال  فإن  واالنضباط،  االحترام  مبادرة  خالل 
املعرفة بحقوقهم ومسؤولياتهم في مجتمع  ال يكتسبون فقط 
عاملي فحسب، بل وأيضا ميارسونها في حياتهم اليومية. ومن أجل 
تعزيز الصحة النفسية واجلسدية لألطفال والشباب في غزة، نقوم 
في كل صيف بإقامة ألعاب صيفية تعمل على توفير فرصة نادرة 
والتعلم  األصدقاء  واكتساب  للعب  طفل   250,000 مجموعه  ملا 
والتعبير عن أنفسهم بحرية. وعن طريق الفن والرياضة واأللعاب، 
يشارك األطفال الالجئون في مخيمات صيفية في مختلف أرجاء 
قطاع غزة في مدارسنا وفي دور األيتام واملستشفيات ومراكز إعادة 

التأهيل اجملتمعية وحتى على شواطئ غزة أيضا.

وفي أعقاب الدمار الذي خلفه النزاع في غزة في 2008-2009، فإننا 
مستمرون بإعادة بناء املنازل واملرافق بواسطة األموال التي مت جمعها 
من خالل مناشدتنا الطارئة. وبواسطة تشجيع اإلنعاش االقتصادي 
وإعادة إعمار البنية التحتية التربوية ومعاجلة االحتياجات التنموية 
طويلة األجل لالجئي فلسطني، فإننا نكون بذلك نعمل على إعادة 

بناء قطاع غزة.



الضفة الغربية
األونروا  لدى  مسجلون  فلسطيني   875,000 من  يقارب  ما  هنالك 
في الضفة الغربية. إن الجئي فلسطني في هذا اإلقليم يواجهون 
واجتماعية  واقتصادية  ذات عواقب مدنية وسياسية  أزمة مطولة 
حلقوقهم  انتهاكات  فلسطني  الجئو  ويواجه  وإنسانية.  وثقافية 
وضمها  لألراضي  املستمرة  املصادرة  ذلك  ويشمل  يومي،  بشكل 
وعنف املستوطنني وهدم البيوت وسبل املعيشة والتشريد القسري 

والقيود املنهجية والشاملة على حرية احلركة.

الغربية  الضفة  في  التشريد  حاالت  ازدادت  املاضي،  العام  وخالل 
بشكل كبير نتيجة لعمليات هدم املنازل وعنف املستوطنني. وقد 
الواقعة  )ج(  املنطقة  في  األغلب  على  املنازل  هدم  عمليات  حدثت 
حتت السيطرة اإلسرائيلية والتي تشكل 60% من مساحة الضفة 
الغربية. وقد كانت اجملتمعات البدوية والرعوية على وجه التحديد 
هي املتضررة، فيما تسلم املزيد من اآلالف ممن يعيشون في املنطقة 
)ج( وفي القدس الشرقية احملتلة إشعارات تفيد بأن منازلهم سيتم 

هدمها أو إخالؤها أو مصادرتها.

إن عمليات الهدم والتشريد الذي يليها يعمل على تدمير العائالت 
واجملتمعات ويزيد من الفقر وعدم االستقرار. وقد مت أيضا استهداف 
املرافق كاملدارس وخزانات املياه في عمليات الهدم وفي تدمير سبل 
الوصول إلى اخلدمات األساسية كالتعليم والرعاية الصحية واملياه 
والتصحاح. واستجابة لذلك، قامت األونروا بإطالق حملة “ال تهدموا 
في  للمساعدة  الدولي  اجملتمع  لتعبئة  محاولة  وهي  مستقبلي”، 
واملمتلكات  واملدارس  املنازل  املدمرة لعمليات هدم  املمارسات  وقف 
متعددا  منهجا  احلملة  أخذت  وقد  الغربية.  الضفة  في  األخرى 
حيث عملت على توظيف وسائل اإلعالم االجتماعية والتصريحات 
إلى  الدوليني  للشركاء  الزيارات  وتنظيم  االستباقية  اإلعالمية 
اجملتمعات املستهدفة بالهدم، وعقد الشراكات بني املدارس املهددة 
وبني املدارس في اخلارج. وفي شباط من عام 2011، قامت السلطات 
كانت  األحمر  خان  في  مدرسة  لهدم  خطط  بإلغاء  اإلسرائيلية 

موضوعا حلملة التوعية التي قمنا بها.

سورية
هناك أكثر من 510,000 شخص مسجلون لدى األونروا في سورية. 
حقوق  من  بالعديد  فلسطني  الجئو  فيه  يتمتع  الذي  الوقت  وفي 
املواطنني السوريني، مبا في ذلك سبل الوصول للخدمات االجتماعية 
التي توفرها احلكومة السورية، إال أن مؤشرات التنمية تبني أنهم 
كارتفاع  رئيسة  مجاالت  في  املضيف  البلد  سكان  وراء  يتخلفون 
املدارس.  في  التسجيل  نسبة  وانخفاض  الطفولة  وفيات  معدل 
وبالتالي، فإن الجئي فلسطني في سورية، مثلهم مثل باقي الجئي 
في  ويعيشون  للمخاطر  عرضة  األشد  السكان  يظلون  فلسطني، 
ظل حالة من عدم اليقني فيما يتعلق باملستقبل بعيد املدى اخلاص 

بهم.

في  واضح  بشكل  تتجلى  الالجئون  يواجهها  التي  التحديات  إن 
معدالت البطالة العالية، وخصوصا بني الشباب الذين يعاني أكثر 
من نصفهم من البطالة. وقد مت إطالق مبادرة “إشراك الشباب”، وهي 
عبارة عن مشروع رائد للتوظيف ومتكني الشباب، من قبل األونروا في 
سورية من أجل إعداد الشباب بشكل أفضل لسوق العمل ولتعزيز 
ومن  احمللي.  االقتصاد  وفي  مجتمعاتهم  في  اإليجابية  املساهمات 
خالل مساعدة الشباب في االنتقال من املدرسة إلى العمل، يستند 
واإلرشاد  املهني  التدريب  في  الكبيرة  الوكالة  جتربة  إلى  املشروع 

الوظيفي وتنمية قيادة الشباب.

االقتصاد.  على  أثر  قد  سورية  في  الدائر  السياسي  الوضع  إن 
فاالنخفاض الذي ترتب على سعر صرف الليرة السورية والزيادة في 
كلفة البضائع األساسية واالنكماش الذي حدث في سوق العمل 
جميعها أثرت على مجتمع الجئي فلسطني. وحيث أن وكالة األمم 
املتحدة مسئولة عن رفاههم، فإن األونروا تفعل كل ما هو في حدود 
إمكانياتها لتعزيز قدرة الالجئني على التأقلم مع الظروف السائدة 

وبالتالي حتقيق سبل معيشة مستدامة.

لمحة عن أقاليم العمليات
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