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UNRWA helpt, beschermt en komt op voor ongeveer 4,7 miljoen geregistreerde Palestijnse vluchtelingen    
        in het Midden-Oosten.

Sinds haar oprichting is UNRWA belast met de uitvoering van programma’s voor bijstand en werk ten 
behoeve van Palestijnse vluchtelingen. Vandaag is het Agentschap actief in vijf regio’s – Jordanië, Libanon, 
Syrië en het bezette Palestijnse gebied, met inbegrip van Oost-Jeruzalem – en stelt zij ongeveer 30 000 
mensen tewerk, zelf bijna allemaal vluchtelingen.

De diensten van het Agentschap omvatten onderwijs, gezondheidszorg, sociale bijstand, infrastructuur en 
verbeteringswerken in de kampen, gemeenschapsondersteuning, microfinanciering en noodmaatregelen 
tijdens gewapende conflicten.

In afwachting van een oplossing voor hun situatie helpt, beschermt en komt UNRWA op voor ongeveer 4,7 miljoen geregistreerde Palestijnse vluchtelingen in Jordanië, 
Libanon, Syrië en de bezette Palestijnse gebieden. Het agentschap levert diensten op het vlak van onderwijs, gezondheidszorg, sociale bijstand, infrastructuur en 
verbeteringswerken in vluchtelingenkampen, gemeenschapsondersteuning, microfinanciering en noodmaatregelen, ook in tijden van gewapende conflicten.

Via deze diensten poogt UNRWA Palestijnse vluchtelingen te helpen om een fatsoenlijke levensstandaard te bereiken, lang en gezond te leven, kennis en vaardigheden 
te verwerver en ten volle te genieten van hun mensenrechten. Deze doelstellingen zijn geformuleerd volgens de VN-criteria voor menselijke ontwikkeling.



UNRWA

Oprichting en mandaat
•	Opgericht door de Algemene Vergadering van de VN als reactie op 

het Arabisch-Israëlische conflict van 1948;
•	Activiteiten van start gegaan op 1 mei 1950;
•	Belast met het verlenen van bijstand, menselijke ontwikkeling en 

bescherming van Palestijnse vluchtelingen en ontheemde personen 
als gevolg van de vijandelijkheden van 1967 die zich op haar 
actieterrein afspeelden. 

Palestijnse vluchtelingen
•	Palestijnse vluchtelingen zijn mensen die tussen juni 1946 en mei 1948 

hoofdzakelijk in Palestina verbleven, en als gevolg van het Arabisch-
Israëlische conflict van 1948 hun huizen en bestaansmiddelen 
hebben verloren;

•	De diensten van UNRWA staan ter beschikking van iedereen die  op dit 
actieterrein verblijft, aan deze definitie beantwoordt, geregistreerd is 
bij het agentschap en bijstand nodig heeft;

•	Nakomelingen van de oorspronkelijke Palestijnse vluchtelingen 
komen ook in aanmerking voor registratie.

In één oogslag
•	 4 766 700 geregistreerde vluchtelingen
•	 58 erkende vluchtelingenkampen
•	 29 procent van de vluchtelingen woont in kampen
•	 30 600 personeelsleden
•	 691 scholen
•	 137 hospitalen voor eerstelijnszorg
cijfers vanaf december 2009

Diensten van UNRWA
UNRWA helpt Palestijnse vluchtelingen om:

kennis en vaardigheden te verwerven
•	Een van de grootste schoolsystemen in het Midden-Oosten, waar een 

half miljoen kinderen in zowat 700 scholen les volgen;
•	Al 60 jaar de belangrijkste verstrekker van basisonderwijs aan  

Palestijnse vluchtelingen;
•	Beroepsopleiding voor jonge mensen om hen professionele    

vaardigheden bij te brengen.

lang en gezond te leven
•	Primaire gezondheidsdiensten via een netwerk van centra voor 

eerstelijnszorg en mobiele hospitalen;
•	Preventieve, algemene, medische en specialistische zorg voor elke 

levensfase;
•	Streven naar een gezond leefmilieu voor Palestijnse vluchtelingen.

een fatsoenlijke levensstandaard te bereiken 

•	Sociale beschermingsdiensten met vooral aandacht voor de armste 
vluchtelingen;

•	Noodvoedselhulp en contante subsidies alsmede financiële 
noodbijdragen en geschikte huisvesting voor de meest kwetsbare 
vluchtelingen;

•	Het natuurlijke en sociale milieu in vluchtelingenkampen verbeteren 
door een op de gemeenschap gerichte planmatige aanpak;

•	 Inkomstengenererende mogelijkheden via de afdeling 
microfinanciering;

•	Actie om de gevolgen van noodsituaties op het leven van vluchtelingen 
weg te werken.

ten volle te genieten van hun menserechten
•	De weg naar de eerste drie ontwikkelingsdoelen van UNRWA vertrekt 

bij het vierde: ervoor zorgen dat mensenrechten ten volle worden 
benut;

•	UNRWA wil de rechten van Palestijnse vluchtelingen vrijwaren en 
bevorderen door te zorgen dat een kwaliteitsvolle dienstverlening tot 
bij de meest kwetsbare gemeenschappen en mensen komt;

•	Door voor hen op te komen pakt UNRWA de onderliggende 
oorzaken van misbruik en verwaarlozing van het recht op steun aan 
en beklemtoont zij de dringende nood aan een rechtvaardige en 
duurzame oplossing voor de toestand van de Palestijnse vluchtelingen;

•	 In de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever is er dankzij het 
programma met operations support officers controle op, opvolging 
van en overleg met de autoriteiten en andere belanghebbenden over 
incidenten waar de rechten van vluchtelingen zijn geschonden.

Actieterreinen
UNRWA biedt diensten aan vluchtelingen die daarvoor in aanmerking 
komen, op haar vijf actieterreinen:
•	 Jordanië 
•	Libanon 
•	Gazastrook
•	de Arabische Republiek Syrië
•	de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem 

Ongeveer 1,4 miljoen vluchtelingen, een derde van het totale aantal, 
wonen in 58 erkende kampen, en de diensten van UNRWA bevinden zich 
in of in de buurt van deze gebieden.

Financiering
•	 In 2009 kwam vrijwel alle financiering (98 procent) van vrijwillige 

bijdragen, en meestal van donorlanden waaronder de Verenigde 
Staten, de Europese Commissie, het VK, Noorwegen en Zweden. 

UNRWA helpt, beschermt en verdedigt ongeveer 4,7 miljoen geregistreerde Palestijnse vluchtelingen in Jordanië, Libanon, Syrië en het bezette Palestijnse gebied, 
in afwachting van een oplossing voor hun benarde toestand. De diensten van het Agentschap omvatten onderwijs, gezondheidszorg, een sociaal veiligheidsnet, 
de infrastructuur en verbetering van de kampen, steun aan de gemeenschap, microfinanciering en noodhulp, ook in tijden van gewapend conflict. 

Met deze diensten wil UNRWA de Palestijnse vluchtelingen helpen om een fatsoenlijke levensstandaard te bereiken, lang en gezond te leven, kennis en vaardigheden 
te verwerven en ten volle te genieten van de mensenrechten. Deze doelstellingen zijn geformuleerd volgens de criteria voor menselijke ontwikkeling van de VN.
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Lang en gezond leven
99 780 000 $

Mensenrechten
5 685 000 $

Een fatsoenlijke 
levensstandaard

74 875 000 $

Ondersteuningsdiensten
83 350 000 $

Andere vereisten*
26 341 000 $

 
Kennis en vaardigheden

311 885 000 $Gewone begroting 2010
*Inclusief noodbijdragen, schadeloosstellingen aan 
personeel bij ontslag, reserve voor loonsverhogingen, 
onderhoudsreserves. Exclusief projecten.

UNRWA is afhankelijk 
van schenkingen. Het 
Agentschap wordt momenteel 
geconfronteerd met het grootse 
tekort aan fondsen sinds de 
oprichting. Die fondsen zijn nodig 
om essentiële diensten te leveren. 

www.unrwa.org


