
60 سنة
من العمل مع البلدان العربية املضيفة واملانحة

إجنازات كثيرة جداً حققناها معاً ...

وال يزال الكثير مما يجب عمله ... 



متهيد

عملت األونروا على مدى 60 عاماً في تعاون وثيق مع البلدان 
العربية املضيفة واملانحة للتعامل مع العواقب اإلنسانية 

التي نتجت عن نزوح الفلسطينيني عن منازلهم في 
فلسطني – التشريد واإلحباط والكرب واأللم، وكذلك املرونة 
والصمود، وغالباً اإلجناز على الرغم من الصعاب، وخاصة في 

مجاالت التعليم والرعاية الصحية األولية واإلغاثة اإلنسانية 
والتنمية البشرية. تتمثل الغاية من هذا الكتيب في إبراز 

بعض جوانب التعاون بني األونروا والعالم العربي، والذي قد ال 
يتوفر إدراك كامل ملداه وأهميته.

تتحمل البلدان املضيفة – األردن وسوريا ولبنان – والسلطة 
الفلسطينية وتواصل حمل أعباء هائلة تنطوي على 

تضحيات سياسية واقتصادية. وليس بإمكان أية عمليات 
حسابية أن تعطي هذه املساهمات حقها من التقدير.

كما أن عطاء البلدان العربية املانحة قد كان سخياً على 
الدوام، وخاصة في تقدمي الدعم الستجابة األونروا الطارئة 

إلى النزاع املسلح وغيره من أوضاع الطوارئ – متويل مشاريع 
إعمار وإصالح اخمليمات في لبنان واألرض الفلسطينية احملتلة، 

وخاصة في أعقاب الهجمات املسلحة التي حتدث تدميراً 
واسع النطاق.

كما أن اجلامعة العربية بحد ذاتها، في موازاة وتكامل مع 
دورها السياسي في دعم الفلسطينيني، لم تتواَن أبداً عن 
توجيه الدعم العربي الدبلوماسي واملادي ملساعدة األونروا. 
واليوم، نرى أصدق مثال على ذلك في العرض السخي الذي 
قدمه سعادة األمني العام عمرو موسى الستضافة فعالية 

إلحياء الذكرى الستني لألونروا في مقر اجلامعة العربية. هذا 
إلى جانب جهوده املتواصلة والتي نقدرها كثيراً، سواًء في 

نطاق احملافل الرسمية أو خارجها، لدعم عمل الوكالة. 

تعرب األونروا عن امتنانها للدعم املقدم من البلدان العربية 
املضيفة واملانحة. وفي هذه األوقات، ونحن نواجه حتديات 

مالية جمة تهدد قدرتنا على احملافظة على جودة خدماتنا، 
فنحن نناشد من أجل تعزيز ومتتني الدعم العربي. وال شك 

أن هذه الزيادة في املساعدات ستضمن االستمرار في تقوية 
أواصر الشراكة بني األونروا والعالم العربي، والتي نثمنها 

عالياً، في خدمة مصالح الجئي فلسطني الذين نعمل من 
أجلهم.

كارين أبو زيد
املفوض العام



خدمات األونروا

التعليم

يعد التعليم أكبر برامج األونروا 
حجماً ويستحوذ على أكثر من %50 

من ميزانيتها. وقد متكنت األونروا، 
في شراكة مع احلكومات املانحة، 

من تقدمي تعليم عالي اجلودة لثالثة 
أجيال من الالجئني. وهي تدير حالياً 

688 مدرسة ابتدائية وإعدادية حلوالي 
نصف مليون طفل. ومع ذلك، فثمة 

قلق متزايد من أن تصبح املعايير 
األكادميية العالية التي تطمح إليها 
األونروا بعيدة املنال. لذا فثمة حاجة 
لتعزيز التعاون بني األونروا ومجتمع 
املانحني في سبيل ضمان أن تواصل 

مدارس الوكالة العمل على تقدمي 
مستوى جيد من التعليم لكافة 

الطلبة الالجئني.

نظرة عامة إلى األونروا

جاء تأسيس األونروا – وكالة األمم املتحدة 
إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 

في الشرق األدنى في أعقاب النزاع العربي-
اإلسرائيلي سنة 1948 بناًء على قرار 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 302 )4( 
من 8 كانون األول/ديسمبر 1949 لتنفيذ 

برامج إغاثة وتشغيل مباشرة لالجئي 
فلسطني. وبدأت الوكالة عملها في 1 أيار/
مايو 1950. وفي غياب حل ملشكلة الجئي 

فلسطني، كررت اجلمعية العامة جتديد 
تفويض األونروا، ومددته في آخر مرة حتى 

30 حزيران/يونيو 2011.

كانت الوكالة، منذ تأسيسها، عامل 
استقرار في الشرق األوسط، وقدمت 

خدماتها في أوقات الهدوء النسبي في 
اإلقليم وكذلك في أوقات األعمال العدائية. 

ومع أن الوكالة بدأت عملها كمنظمة 
مؤقتة، إال أنها قد كيفت برامجها تدريجياً 
لتلبية االحتياجات املتغيرة لالجئني. واليوم، 

تعد األونروا اجلهة الرئيسية التي تقدم 
اخلدمات األساسية من تعليم وصحة 

Children in an UNRWA school in Syria make a stand for Gaza 

وإغاثة وخدمات اجتماعية 
ألكثر من 4,6 مليون الجئ 
مسجل في األردن ولبنان 

واجلمهورية العربية السورية 
والضفة الغربية وقطاع غزة.

تعتمد األونروا في حتقيق 
التزاماتها على الشراكة 

التي تقيمها مع املانحني، 
ويتم التعبير عن هذه 

الشراكة مالياً، وكذلك من 
خالل االلتزام باحلوار املتواصل. 

وتكتسب املساعدات 
املالية من احلكومات أهمية 
خاصة بالنظر إلى أن متويل 
األونروا يأتي كلياً تقريباً من 
مساهمات طوعية. إن هذا 
النوع من الدعم املقدم من 
املانحني يشهد بالتزامهم 
بالتنمية البشرية والعون 

اإلنساني، كما أنه يؤكد 
جملتمع الالجئني أن العالم 

مهتم مبحنتهم ومستجيب 
الحتياجاتهم.



الصحة

كانت األونروا، على مدى العقود الستة املاضية، اجلهة 
الرئيسية التي تقدم الرعاية الصحية األولية لالجئي 

فلسطني. وتدير الوكالة 134 مركزاً صحياً تستقبل حوالي 
9 ماليني استشارة في السنة. كما تقدم األونروا خدمات 

الصحة البيئية لصالح أكثر من 1,3 مليون الجئ يعيشون 
في اخمليمات، مبا يشمل السيطرة على النفايات الصلبة 

وتوفير مياه الشرب املأمونة بالتعاون مع اجملالس احمللية. إال أن 
األونروا تواجه حتديات جديدة متثل تهديداً جدياً لقدرتها على 
صيانة صحة الالجئني على املستويات الراهنة. ومن أبرز هذه 
التحديات ارتفاع معدالت األمراض املزمنة غير السارية، مثل 

مرض ضغط الدم املرتفع والسكري والسرطان، واالرتفاع احلاد 
في معدالت الفقر في بعض األقاليم، مما يؤدي إلى مشكالت 

صحية مثل فقر الدم الواسع االنتشار. كما أن الضغوط 
التي تفرضها هذه التحديات على البنية التحتية واملوارد 
البشرية الصحية للوكالة تتفاقم بفعل النقص املزمن 

في التمويل. فاألونروا ستواجه حتدياً ضخماً في السنوات 
املقبلة في سعيها للمحافظة على التحسينات في الوضع 
الصحي للسكان الالجئني ورفع جودة اخلدمات إلى مستوى 

املعايير الدولية.

اإلغاثة واخلدمات االجتماعية

تركز دائرة اإلغاثة واخلدمات االجتماعية جهودها على أفقر 
الفقراء بني الجئي فلسطني في أقاليم عملها اخلمسة. 

وتهدف الدائرة إلى تقدمي املواد الغذائية األساسية واملعونات 
النقدية إلى جانب املنح النقدية الطارئة واملأوى املناسب 
لفئات الالجئني األكثر انكشافاً. إال أن األونروا تواجه حتدياً 

كبيراً ألن معدالت النمو السكاني والفقر تفوق قدرتها على 
تقدمي مساعدات اإلغاثة الطارئة لالجئني الفقراء.

دائرة القروض البسيطة واملشروعات الصغيرة

تهدف دائرة القروض البسيطة إلى تعزيز التنمية 
االقتصادية ومكافحة الفقر في أوساط الجئي فلسطني 

والفئات الفقيرة واملهمشة األخرى. تأسست الدائرة سنة 
1991، ومولت حتى أواسط 2008 أكثر من 150 ألف قرض 

للمشاريع واالستهالك واإلسكان في الضفة الغربية وغزة 
واألردن وسوريا. وتغطي الدائرة نفقاتها اجلارية من عملياتها 
االئتمانية، فيما توسع قاعدة رأس مالها اإلقراضي من خالل 

آلية متويل املشاريع.

البنية التحتية وتطوير اخمليمات

أنشئت دائرة البنية التحتية وتطوير اخمليمات استجابة 
للنداءات التي أطلقت في مؤمتر جنيف حول األونروا )2004( 

ملعاجلة األوضاع املعيشية اآلخذة في التردي لالجئي 
فلسطني في اخمليمات التي تعمل فيها األونروا. وتتبنى 

الوكالة، من خالل هذه الدائرة، نهجاً مرتكزاً إلى اجملتمع يركز 
على التخطيط احلضري االستراتيجي املشارك فيما يخص 

البنية التحتية البيئية، ومنشآت األونروا، واملساكن، وتطوير 
اخمليمات، والتنمية اجملتمعية. 

األونروا والبلدان املضيفة

األردن

يقدر أن حوالي 100 ألف الجئ قد نزحوا إلى األردن خالل 
احلرب العربية-اإلسرائيلية سنة 1948. وأدت حرب 1967 إلى 
موجة ثانية من هجرة الفلسطينيني من بيوتهم. فنزح إلى 

األردن من الضفة الغربية حوالي 140 ألف الجئ من الالجئني 
املسجلني لدى األونروا ، إلى جانب حوالي 240 ألف شخص 

من سكان الضفة الذين نزحوا للمرة األولى ويشار إليهم 
على أنهم »أشخاص مهجرون«. ومع أن هؤالء ليسوا الجئني 

مسجلني لدى األونروا، إال أن اجلمعية العامة طلبت من 
الوكالة تزويدهم باملساعدات على أساس طارئ.

واليوم، تستضيف األردن عشرة مخيمات رسمية لالجئني 
وثالثة »غير رسمية«. يشكل سكان اخمليمات العشرة معاً ما 
يقارب 18 باملائة من مجموع الالجئني املسجلني لدى األونروا 
في األردن، والبالغ عددهم 1,96 مليون الجئ. وإذا أضيف إلى 

هذا العدد الالجئون الذين يقيمون في اخمليمات الثالثة غير 
الرسمية وفي أطراف اخمليمات، ألمكن القول أن حوالي 65 



باملائة من الجئي فلسطني في األردن يعيشون في أوضاع 
اجتماعية-اقتصادية متماثلة. 

إن كافة الجئي فلسطني املسجلني لدى األونروا، سواًء 
أقاموا داخل اخمليمات أو خارجها، مخولون بتلقي اخلدمات من 

األونروا.

منت خدمات األونروا في اخمليمات عبر السنوات لتلبي 
االحتياجات املتغيرة لالجئني. ففيما كان التركيز على اإلغاثة 

واملساعدات الطارئة في أعوام اخلمسينيات، طرأ حتول 
تدريجي في التركيز من اإلغاثة وباجتاه التعليم والتدريب 

املهني. وتدير األونروا في األردن 176 مدرسة أساسية تضم 
ما يقارب 125 ألف طالب وطالبة. أما التعليم الثانوي فيتم 

تقدميه في املدارس احلكومية. وبسبب النقص في املباني، 
تدار غالبية مدارس األونروا في األردن على أساس نظام 

املناوبتني.

كما شهد برنامج الصحة في األونروا أيضاً تطورات عبر 
األعوام. وتدير الوكالة اليوم 14 مركزاً صحياً داخل اخمليمات 

و10 مراكز خارجها. تقدم هذه املراكز اخلدمات الوقائية 
والعالجية األساسية. إال أن األونروا ال تقدم خدمات العالج 

في املستشفى في األردن. ويتم في العادة حتويل املرضى 
إلى املستشفيات احلكومية. وقد أصبحت األونروا تغطي 

جزءاً من تكلفة العالج في املستشفى لالجئني املسجلني 
الذين حتولهم، وذلك في أعقاب اتفاقية مت توقيعها مع وزارة 

الصحة.

تدير األونروا أيضاً برنامجاً لإلغاثة واخلدمات االجتماعية يقدم 
مجموعة متنوعة من اخلدمات التي تشمل فيما تشمل 

دورات التدريب املهني في املراكز النسوية والبرامج اجملتمعية 
لتأهيل ودمج األشخاص املعاقني. كما أنشأت الوكالة دائرة 

للقروض البسيطة في األردن سنة 2003 بهدف مساعدة 
أصحاب املبادرات االقتصادية الصغيرة والالجئني األشد فقراً. 
وقد مولت الدائرة حتى نهاية 2008 ما يزيد عن 15 ألف قرض 

بقيمة إجمالية تبلغ 16 مليون دوالر.

تنسق األونروا مع دائرة الشؤون الفلسطينية في احلكومة 
األردنية، وكذلك مع جلان اخمليمات لتحسني األوضاع املعيشية 

في اخمليمات. وقد أبدت احلكومة األردنية شهامة كبيرة في 
استضافة الالجئني الفلسطينيني. حتى أنها منحتهم 

جميعاً مواطنة أردنية كاملة، باستثناء حوالي 140 ألف 
الجئ يعود أصلهم إلى قطاع غزة الذي كان يخضع لإلدارة 

املصرية حتى سنة 1967. وقد منح هؤالء جوازات سفر أردنية 
مؤقتة ال تخولهم بحقوق املواطنة الكاملة، مثل احلق في 

التصويت والعمل في احلكومة.

لبنان

تستضيف لبنان الجئي فلسطني منذ تهجيرهم األولي عن 
منازلهم قبل أكثر من 60 عاماً. وقد نزح إلى لبنان حوالي 

100 ألف فلسطيني في البداية. أما حالياً، فيوجد في 
لبنان حوالي 421,993 الجئاً مسجالً لدى األونروا من الجئي 

فلسطني حتى حزيران/يونيو 2009.

شهدت اخمليمات الفلسطينية على مدى احلرب األهلية 
معارك شديدة ومآس قاسية، أبرزها مجزرة صبرا وشاتيال 

سنة 1982. ومع نهاية احلرب األهلية، بقي قائماً 12 مخيماً 
فقط من أصل 16 مخيماً كانت تتواجد على األراضي 
اللبنانية. واليوم، فإن 53 باملائة من مجموع الالجئني 

مسجلون في اخمليمات االثني عشر املتبقية، فيما أن نسبة 
47 باملائة الباقية مسجلون في املدن في لبنان. إن كافة 
الجئي فلسطني املسجلني لدى األونروا في لبنان، سواًء 

أقاموا داخل اخمليمات أو خارجها، مخولون بتلقي اخلدمات من 
األونروا.

تعاني جميع اخمليمات من مشكالت جدية مثل االفتقار 
إلى البنية التحتية املناسبة واالكتظاظ وسوء األوضاع 

الصحية البيئية والفقر والبطالة. وعلى الرغم من تنامي 
أعداد السكان، لم تتوسع املساحة التي يشغلها كل مخيم 

منذ قيامه وحتى اآلن. وبالتالي فإن سكان اخمليمات األكثر 
اكتظاظاً يجبرون على التوسع عمودياً من خالل تشييد 
مساكن غير سليمة بنيوياً، مما يجعلها في أحيان كثيرة 

آيلة للسقوط. كما يؤدي ضعف البنية التحتية املادية إلى 
مشكالت في السيطرة على مياه اجملاري وجمع مياه األمطار. 

وبالتالي، يعاني العديد من الالجئني من مشكالت صحية 
متكررة، مبا في ذلك األمراض التنفسية وأمراض اجللد.

هذه األوضاع املعيشية املتردية يزيدها تفاقماً البطالة 
والفقر املزمن. وال يحظى الالجئون باحلقوق االجتماعية 

واملدنية، وقدرتهم على الوصول إلى مرافق الصحة العامة 



والتعليم احلكومية محدودة جداً، وال يستفيدون من اخلدمات 
االجتماعية العامة على اإلطالق. وفي الواقع فإن األونروا، ومن 
خالل 30 مرفقاً للرعاية الصحية األولية، هي اجلهة الوحيدة 

املقدمة للخدمات الصحية لالجئني في لبنان. كما تدير 
الوكالة 81 مدرسة في اخمليمات ينتظم فيها قرابة 35 ألف 
طالب وطالبة. وبالنظر إلى القيود على وصول الالجئني إلى 

التعليم الثانوي املمول من احلكومة، تدير األونروا ست مدارس 
ثانوية. كما أنشأت الوكالة مركزين للتدريب املهني والتقني 

ومركزاً للتأهيل اجملتمعي.

حض الوضع البائس لالجئي فلسطني رئيس الوزراء في 
حينه السيد فؤاد السنيورة على مشاركة األونروا في اجلهد 

لتحسني األوضاع اإلنسانية في اخمليمات االثني عشر في 
لبنان من خالل إطالق مبادرة حتسني اخمليمات بقيمة 50 

مليون دوالر أمريكي في كانون األول/ديسمبر 2005. وترافقت 
هذه املبادرة مع تشكيل جلنة احلوار اللبناني الفلسطيني 

التي أنشأها مجلس الوزراء اللبناني لتزويد الجئي فلسطني 
في لبنان بأوضاع تكفل لهم العيش بكرامة وازدهار وأمن 

وانسجام مع بيئتهم إلى أن يتم حل مسألة الالجئني حسب 
قرارات األمم املتحدة. وقد شهد الجئو فلسطني، منذ تشكيل 

جلنة احلوار، حتسناً تدريجياً في وضعهم القانوني، وهو ما 
يتبدى باألساس في تخفيف القيود على حقهم في العمل.

ترافقت التحسنات اإليجابية في الوضع االجتماعي واملدني 
لالجئي فلسطني مببادرات لتحسني أوضاعهم املعيشية. 

ففي آذار/مارس، أجرى وفد وزاري جولة وتقييماً لثالثة 
مخيمات في زيارة هي األولى من نوعها. وتبع هذه الزيارة 

بوقت قصير توجيه نداء للتبرع ملبادرة حتسني اخمليمات، 
استجاب له املانحون مبساهمات بلغت في مجموعها 20,4 

مليون دوالر. وقد استخدمت األونروا هذه األموال للبدء بتنفيذ 
مشاريع تهدف إلى حتسني األوضاع املعيشية األساسية 

لالجئي فلسطني.
اندلع في 20 أيار/مايو 2007 اقتتال عنيف بني القوات 

املسلحة اللبنانية واجلماعة األصولية فتح اإلسالم التي 

تسللت إلى مخيم نهر البارد في شمال لبنان واستخدمته 
قاعدة لها إلطالق الهجمات على اجليش اللبناني. واستجاب 

اجليش بفرض احلصار على اخمليم ملدة ثالثة أشهر. وقد مت تدمير 
اخمليم بالكامل نتيجة االقتتال، وتهجر سكانه البالغ عددهم 

27 ألف نسمة.

عملت األونروا منذ البداية، وبتعاون وثيق مع احلكومة 
اللبنانية، على تنسيق املساعدات اإلنسانية من كافة 

األطراف من خالل فريق للتنسيق الطارئ لشمال لبنان. 
وأصدرت األونروا ثالثة نداءات متوالية لالستجابة لالحتياجات 

احلرجة لدى 5449 أسرة مهجرة من مخيم نهر البارد 
ومحيطه املباشر، وتخفيف املعاناة عنهم إلى أن تتم إعادة 

إعمار اخمليم.

وإلى جانب نداءات اإلغاثة، أطلقت األونروا واحلكومة اللبنانية 
في حزيران/يونيو 2008 نداًء خاصاً إلعادة إعمار مخيم نهر 

البارد واملناطق احمليطة به. سعى هذا النداء األخير للحصول 
على 445 مليون دوالر، تخصص 328 مليوناً منها إلعادة إعمار 

اخمليم القدمي والباقي إلعادة إعمار املنطقة احملاذية والبلديات 
اخلمسني احمليطة التي تضررت من النزاع. ويخطط للبدء 

بأعمال إعادة اإلعمار في تشرين الثاني/نوفمبر.

سوريا

توجد تسعة مخيمات رسمية في سوريا وثالثة أخرى »غير 
رسمية«. ويبلغ عدد الجئي فلسطني املسجلني لدى األونروا 

في سوريا حالياً 467,417، يعيش منهم 126,453 )أو %27( 
في اخمليمات الرسمية. وال تزال املساكن في أغلب اخمليمات 

بسيطة جداً ويحتاج العديد منها إلى تأهيل هيكلي.

يتمكن الجئو فلسطني في سوريا من االستفادة من اخلدمات 
احلكومية، مثل املدارس واجلامعات واملستشفيات التي 

تديرها احلكومة. وتتعاون األونروا مع الهيئة العامة لشئون 
الالجئني الفلسطينيني العرب التابعة لوزارة العمل والشؤون 
االجتماعية، والتي تأسست سنة 1950، لضمان التكامل بني 

خدمات الوكالة وتلك التي تقدمها احلكومة السورية.

تغطي برامج األونروا التعليم، والصحة، واإلغاثة واخلدمات 
االجتماعية، والقروض البسيطة واملشروعات الصغيرة. 

وتدير األونروا 118 مدرسة تعمل بنظام املناوبتني حيث يقدم 
التعليم االبتدائي واإلعدادي ألكثر من 66 ألف طالب وطالبة 

من الصف األول وحتى التاسع. تتبع كل مدارس األونروا في 
سوريا املنهاج الوطني لوزارة التربية والتعاليم السورية. 

وبفضل سخاء احلكومة السورية، يستطيع الجئو فلسطني 
متابعة تعليمهم الثانوي والتعليم العالي في املدارس التي 
تديرها احلكومة. كما تدير األونروا كذلك مركز تدريب مهني 

في دمشق يقوم بإعداد الالجئني الشباب للتشغيل من خالل 
تزويدهم باملهارات التي يتطلبها السوق.

 أحد مشاهد الدمار في مخيم نهر البارد



 موقع إعمار في مخيم النيرب

وفي مجال الصحة، تقدم األونروا اخلدمات الوقائية والعالجية 
من خالل شبكة من 23 مركزاً للصحة األولية. كما ترعى 
أيضاً مراكز لصحة املرأة ومراكز للتأهيل اجملتمعي، وتقدم 

مساعدات إضافية لدعم الالجئني في األوضاع الصعبة. وقد 
قدم برنامج القروض البسيطة، منذ تأسيسه في سوريا 

سنة 2003، حوالي 23 ألف قرض ألصحاب املبادرات الصغيرة 
بقيمة إجمالية تبلغ 16 مليون دوالر أمريكي.

مؤخراً، وبدعم سخي من املانحني العرب والغربيني وبإسناد 
كامل من احلكومة السورية، بدأت األونروا بتنفيذ مشروع 

ضخم للتحسني والتطوير في مخيم النيرب. ويتوقع أن ينجز 
مشروع تأهيل النيرب في سنة 2011.

الضفة الغربية

تقدم األونروا، من خالل طاقم ملتزم يضم حوالي 4700 
موظفاً وموظفة، التعليم والصحة واإلغاثة واخلدمات 
االجتماعية حلوالي 717,143 الجئاً مسجالً في الضفة 

الغربية، حيث تقدم اخلدمة لالجئني املقيمني في 19 مخيماً 
يعترف بها، ويتم الوصول إلى الالجئني املقيمني خارج اخمليمات 

والذين يشكلون 75% من مجموع الالجئني. إن عمل الوكالة 
في هذا اإلقليم يتأثر بشكل واضح بنظام االحتالل. 

فقد أدى توقيع اتفاقيات أوسلو في 1993 وما تاله من أحداث 
إلى تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق مختلفة، إذ يقع 
13 مخيماً حتت سيطرة حصرية للسلطة الفلسطينية 

)املنطقة أ(، فيما يظل ثالثة منها حتت سيطرة فلسطينية/
إسرائيلية مشتركة )املنطقة ب(، ويوجد مخيم شعفاط 

واجللزون وقلنديا حتت السيطرة اإلسرائيلية )املنطقة ج(.

إن الجئي فلسطني يتأذون بشدة من نظام اإلغالقات والقيود 
املشددة على احلركة الذي تفرضه السلطات اإلسرائيلية على  

الضفة الغربية، مما يحد بشكل خطير من وصولهم إلى 
اخلدمات األساسية والسلع اليومية واملوارد االقتصادية، مبا في 

ذلك العمل في األرض واألسواق. كما تتفاقم هذه القيود في 
ظل العمل اجلاري على تشييد البنية التحتية للمستوطنات 

وبناء »اجلدار« في الضفة الغربية والنظام املرافق له، والذي 
وضع 40 باملائة من أراضي الضفة الغربية بعيداً عن متناول 
الفلسطينيني. وقد انهار االقتصاد الفلسطيني في غياب 

القدرة على الوصول إلى األسواق اإلسرائيلية وتقييد الوصول 
إلى املراكز السكانية الفلسطينية والتنقل بينها.

إن األسر الالجئة التي تتوفر حتت تصرفها مقتنيات قليلة 
في العادة، وتعتمد على العمل في إسرائيل، قد تضررت 

بشكل خاص من األوضاع املتردية )ارتفاع معدالت البطالة 
والفقر وانعدام األمن الغذائي، وما يصاحب ذلك من انخفاض 

ملموس في مستويات الدخل واالستهالك لألسر(.

إن برنامج التعليم يزود 55,970 طفالً الجئاً و2000 متدرب 
بالتعليم األساسي واملهني اجملاني في 97 مدرسة وثالثة 
مراكز للتدريب املهني. وال تزال مدارس األونروا تعاني من 

االكتظاظ بسبب النمو في عدد السكان في سن التعليم 
املدرسي ونقص املباني املدرسية، فيما يشغل عدد من 

املدارس مباني مستأجرة. باإلضافة إلى ذلك، تضررت مدارس 
عديدة بفعل األنشطة العسكرية اإلسرائيلية منذ أيلول/

سبتمبر 2000.

تدير الوكالة أيضاً شبكة من 41 مرفقاً للرعاية الصحية 
األولية ومستشفى واحداً في بلدة قلقيلية. وتتمثل إحدى 

املشكالت البارزة التي يواجهها برنامج الصحة في الوكالة، 
كما في األقاليم األخرى، في ارتفاع عدد زيارات املرضى 

واملراجعني للمراكز الصحية وارتفاع عبء العمل الواقع على 
األطباء والطواقم الصحية.

يسعى برنامج اإلغاثة واخلدمات االجتماعية إلى تخفيف 
أسوأ آثار الفقر في أوساط الفئات األكثر فقراً، حيث يتم 

تزويد 32,208 الجئني باملعونات الغذائية والنقدية املنتظمة 
ضمن برنامج احلاالت  الصعبة. كما يحصل الالجئون الذين 

يعيشون في ظروف إسكان ضارة على الدعم في تأهيل 
املساكن. وتعزز األونروا النسيج االجتماعي للمخيمات في 

الضفة الغربية من خالل دعم املنظمات اجملتمعية الرئيسية 
مثل مراكز البرامج النسوية أو مراكز التأهيل لذوي اإلعاقات 

أو مراكز األطفال والشباب.

وبهدف تخفيف أثر االنتفاضة الثانية على الجئي فلسطني، 
أطلقت األونروا برنامج طوارئ يستجيب لألوضاع االجتماعية-

االقتصادية املتردية واالحتياجات املتنامية للحماية من 
خالل توفير الغذاء واملال، والتشغيل املؤقت، ودعم اخلدمات 
الصحية، مبا في ذلك في املناطق املعزولة، وتأهيل املساكن 

املتضررة وغير الصحية والبنية التحتية البيئية، ورصد 
انتهاكات حقوق اإلنسان والكشف عنها، والدعم النفسي-



االجتماعي. وعندما تتحسن األوضاع، سيتم توجيه هذه 
البرامج نحو اإلنعاش املبكر.

قطاع غزة

إن لقطاع غزة سمات فريدة ضمن األقاليم اخلمسة لعمل 
األونروا، ألن الالجئني يشكلون غالبية سكانه، ويعيش حوالي 

نصف الالجئني في ثمانية مخيمات. فالالجئون املسجلون 
يشكلون أكثر من ثالثة أرباع سكان غزة الذين يقدر عددهم 

بحوالي املليون ونصف املليون. وتتصف مخيمات الالجئني 
في قطاع غزة بأعلى مستوى من الكثافة السكانية في 

العالم. وتنعكس هذه الكثافة السكانية العالية في 
االكتظاظ الذي تشهده مدارس األونروا وغرفها الصفية.

تدير األونروا 221 مدرسة تقدم من خاللها التعليم االبتدائي 
واإلعدادي لقرابة 198 ألف طالب وطالبة. كما تقدم الوكالة 

اخلدمات الصحية األساسية من خالل 20 مرفقاً للرعاية 
الصحية األولية. باإلضافة إلى ذلك، يتمتع كل الجئو 

فلسطني بقدرة متكافئة على الوصول إلى املدارس ومرافق 
الرعاية الصحية التي تديرها السلطة الفلسطينية. وتدير 

الوكالة أيضاً 10 مراكز للبرامج النسوية وستة مراكز 
للتأهيل اجملتمعي.

وعلى الرغم من جهود األونروا لتقدمي اخلدمات األساسية 
لالجئي فلسطني، فإن احلصار املشدد املفروض على قطاع 

غزة منذ حزيران/يونيو 2007 قد ضاعف احتياجات الالجئني. 
فمعدالت الفقر والبطالة تصل إلى مستويات غير مسبوقة، 
مما يزيد في دوره عدد األشخاص املعتمدين كلياً على املعونات 

حتى يبقوا على قيد احلياة. وتتفاقم الضائقة التي يعانيها 

الالجئون في غزة بفعل سلسلة االجتياحات اإلسرائيلية 
والغارات اجلوية التي بلغت ذروتها في احلرب الشاملة التي 

قامت في كانون األول/ديسمبر 2008-كانون الثاني/يناير 
2009. وفي الوقت الذي كانت العمليات العسكرية ال تزال 

جارية، أطلقت األونروا نداًء عاجالً لالستجابة إلى االحتياجات  
الطارئة التي نشأت عن تصعيد النزاع. لقد سبب الهجوم 
العسكري اإلسرائيلي الضاري على غزة، والذي حمل لقب 

»عملية الرصاص املصبوب«، سبب تهجيراً داخلياً واسع 
النطاق للسكان املدنيني، حيث جلأ أكثر من 50 ألف شخص 

لالحتماء في 50 مدرسة لألونروا. وأدى الهجوم العسكري 
الضاري أيضاً إلى دمار واسع النطاق للممتلكات والبنية 
التحتية العامة، مما ترك اآلالف من الالجئني دون إمكانية 

الوصول إلى اخلدمات احليوية.

أصدرت األونروا في أعقاب احلرب خطة استجابة عاجلة 
الستعادة اخلدمات احلاسمة لالجئني في غزة. وعلى الرغم 

من تلقي مستوى قياسي من التبرعات استجابة لهذه 
اخلطة، ال يزال الوضع اإلنساني في غزة غير مستقر بعد 

عدة أشهر على انتهاء العمليات العسكرية. وقد حث ذلك 
األونروا على إطالق نداء لصالح غزة في شهر رمضان بهدف 

االستجابة الحتياجات مليون الجئ في غزة للغذاء وفرص 
العمل واملساعدات النقدية للفئات األشد فقراً. وفي تشرين 

األول/أكتوبر 2009، أشار جون جينغ مدير عمليات األونروا 
في غزة إلى أن عدد الغزيني الذين يعيشون في فقر »مدقع« 
قد تضاعف ثالث مرات هذه السنة ليصل إلى 300 ألف، أي 

خمس السكان. وربط جينغ ارتفاع الفقر في غزة باحلصار 
املشدد الذي تفرضه إسرائيل على القطاع. وال تزال األزمة 

اإلنسانية في غزة دون حل بسبب استمرار حالة احلصار.



األونروا واملانحون العرب

أظهر املانحون العرب سخاًء في االستجابة للنداءات الطارئة 
ونداءات متويل املشاريع. ونشير أدناه إلى بعض األمثلة األخيرة 

لهذا السخاء.

جامعة الدول العربية

جامعة الدول العربية 
القرار رقم 7079 )132(

موازنة  دعم  في  مساهماتها  العربية  الدول  بعض  بزيادة  الترحيب 
األونروا ودعوة باقي الدول إلى زيادة دعمها وزيادة نسبة مساهمتها 
متعددة  لقرارات  تفعيال  وذلك   ،%7.83 بنسبة  األونروا  ميزانية  في 
ودعوة   ،1987 عام  منذ  دورات  عدة  في  اجلامعة  مجلس  عن  صدرت 
برنامج  دعم  في  االستمرار  إلى  احلكومية  وغير  الرسمية  الهيئات 

األونروا االعتيادية والطارئة.

انشغلت جامعة الدول العربية، التي تأسست سنة 
1945، مبسألة الالجئني الفلسطينيني منذ اللحظة األولى 

لنشوئها في أعقاب احلرب العربية-اإلسرائيلية األولى سنة 
1948. وعلى مدى العقود الستة املاضية، تبنت اجلامعة 

قرارات متعددة في دعم الالجئني الفلسطينيني وحقهم في 
العودة والتعويض. وال تزال قضية الالجئني تشكل أولوية 

بارزة على جدول أعمال مجلس وزراء اخلارجية العرب، والذي 
أعاد التأكيد مؤخراً على دعمه الثابت لألونروا في القرار 

رقم 7079 الصادر في الثالث من آذار/مارس 2009 في الدورة 
االعتيادية للمجلس )132(. 

أبرز اجمللس في هذا القرار أهمية االستمرار في تقدمي الدعم 
املالي للصندوق العام لألونروا ومشاريعها ونداءاتها الطارئة.

فضالً عن ذاك، رحبت جامعة الدول العربية باملساهمات من 
بعض البلدان العربية في الصندوق العام لألونروا ودعت بقية 
البلدان العربية إلى زيادة مساهماتها في ميزانية األونروا إلى 

أن تشكل هذه املساهمات تراكمياً نسبة 7,83% من كافة 
املساهمات )املستوى الذي مت بلوغه سنة 1982(.

البحرين

في أعقاب العدوان اإلسرائيلي على غزة، تعهدت البحرين 
مببلغ 5,4 مليون دوالر لدعم مشاريع اإلعمار في القطاع. 

ووقعت األونروا واملؤسسة اخليرية امللكية في البحرين اتفاقية 
متول البحرين مبوجبها ثالثة مشاريع إعمار في غزة. تتضمن 
املشاريع إعادة بناء وتأثيث وجتهيز املركز الصحي في مخيم 
خانيونس، ومكتبة جديدة تفتتح أمام العامة في مدرسة 

الفاخورة في مخيم جباليا، ومدرسة إعدادية جديدة للبنني 
في جباليا أيضاً. عانت مدرسة الفاخورة من أضرار بالغة 

خالل العدوان اإلسرائيلي على غزة في كانون الثاني/يناير 
2009. وقد سقط أكثر من 40 الجئاً كانوا يحتمون بها وجرح 

أكثر من 50 آخرين في حادثة تقوم األمم املتحدة بالتحقيق 
فيها هي وغيرها من احلوادث. متثل االتفاقية أول تبرع كبير 

تقدمه البحرين لألونروا. ولكن تنفيذها متوقف حالياً بسبب 
احلصار اإلسرائيلي على غزة الذي مينع إدخال مواد البناء.

مصر

بنت مصر الروابط مع األونروا خالل فترة وجيزة بعد بدء 
الوكالة عملها سنة 1950. وتعاونت مصر مع األونروا بشكل 

وثيق، خالل 17 سنة من إدارتها لقطاع غزة، لتقدمي املساعدات 
لالجئي فلسطني الذين يقيمون في القطاع. وقد كانت مصر 
وال تزال من أقوى الداعمني للوكالة. وهي تتولى حالياً رئاسة 

اللجنة االستشارية لألونروا.

كما أقامت األونروا شراكة قوية أيضاً مع الهالل األحمر 
املصري، والذي ساعد الوكالة بشكل متكرر في نقل آالف 

األطنان من املعونات اإلنسانية إلى القطاع. وفي استجابة 
خلطة االستجابة العاجلة في غزة التي أعلنتها األونروا سنة 

2009، قدم الهالل األحمر املصري على الفور تبرعاً عينياً 
سخياً من السكر والدقيق بقيمة 500,000 دوالر، تبعته 

تبرعات أخرى الحقاً.

الكويت

تعد الكويت شريكاً ثابتاً لألونروا، وقد ساهمت بأكثر من 30 
مليون دوالر في الصندوق العام للوكالة منذ تأسيسها. وفي 

عالمة قوية لدعم الوكالة وأهالي غزة، قدم سمو الشيخ 
صباح أحمد الصباح، أمير الكويت، تبرعاً سخياً بقيمة 34 

مليون دوالر في أعقاب احلرب األخيرة على غزة. ويعد هذا 
التبرع أكبر تبرع عربي يقدم حتى اآلن. وقد غطى كامل النداء 
العاجل األصلي الذي أطلقته األونروا في األيام األولى لالعتداء 

اإلسرائيلي األخير على غزة.

كما تستفيد األونروا من الدعم املستمر الذي تقدمه 
لها جمعية الهالل األحمر الكويتي، والتي قدمت مؤخراً 

مساعدات مالية وغذائية عينية لسكان غزة خالل شهر 
رمضان.



عمان

بدأت عمان املساهمة في الصندوق العام لألونروا سنة 1971، 
بعد سنة بالكاد من نيلها االستقالل عن اململكة املتحدة. 

وبجانب املساهمة في الصندوق العام، مهدت عمان الطريق 
إلعادة إعمار مخيم نهر البارد من خالل تبرعها السخي مببلغ 

7 ماليني دوالر للحكومة اللبنانية لكي متكنها من تعويض 
امللكني اللبنانيني عن مصادرة أراضيهم املتواجدة في اخمليم.

قطر

في أعقاب العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة، كانت قطر 
من أوائل البلدان العربية التي استجابت لنداءات األونروا 

الطارئة لصالح غزة حيث تبرعت بسخاء مببلغ 10 ماليني 
دوالر من خالل جمعية قطر اخليرية. واستخدم هذا املبلغ 

في توفير فرص عمل آلالف الجئي فلسطني املعدمني الذين 
يقيمون في قطاع غزة. كما تعاونت األونروا أيضاً مع جمعية 

الهالل األحمر القطري لتقدمي تبرعات عينية لالجئني في 
األراضي احملتلة بقيمة تزيد عن مليون دوالر.

السعودية

تعد السعودية من الداعمني الثابتني لألونروا، حيث ساهمت 
بأكثر من 165 مليون دوالر في الصندوق العام للوكالة منذ 

تأسيسها. كما أن السعودية تنشط في عضوية اللجنة 
االستشارية للوكالة وتشغل منصب نائب الرئيس منذ 

حزيران/يونيو 2009.

وإلى جانب املساهمات املنتظمة في الصندوق العام، تعهد 
الصندوق السعودي للتنمية التابع للحكومة مببلغ 44 

مليون دوالر خملتلف مشاريع األونروا منذ 1994. وتعهد مببلغ 
25 مليون دوالر للمساهمة في إعمار مخيم نهر البارد، 

مما يجعله أكبر املساهمني العرب في املشروع حتى اآلن. 
وتعهدت اململكة أيضاً مبا يقارب 39 مليون دوالر إلسكان 

األسر الفلسطينية الالجئة في رفح، وهو مشروع آخر 
متوقف بسبب احلصار اإلسرائيلي على غزة.

 In Gaza in 2005, Karen Abu Zayd lays the cornerstone for a 
 building project funded by the Kingdom of Saudi Arabia

ومع ذلك، فتقدمي الدعم لألونروا ال يقتصر على الهيئات 
احلكومية. إذ استفادت الوكالة، عبر السنوات، من دعم 

مختلف الهيئات اخليرية واملنظمات املتواجدة في السعودية، 
وأبرزها اللجنة السعودية إلغاثة الشعب الفلسطيني، 

والتي تعهدت بأكثر من 10 ماليني دوالر لألونروا سنة 2009 
بناًء على مبادرة كرمية من صاحب السمو امللكي األمير 

نايف بن عبد العزيز، املشرف العام على اللجنة. كما ساهم 
بتقدمي املساعدة كل من برنامج اخلليج العربي 
لدعم منظمات األمم املتحدة اإلمنائية )أجفند(، 

والبنك اإلسالمي للتنمية، ومنظمة اإلغاثة 
اإلسالمية الدولية، ومؤسسة امللك فيصل 
اخليرية، ومؤسسة الوليد بن طالل اخليرية، 
وهيئة الهالل األحمر السعودي، ومؤسسة 

طارق أحمد اجلفالي اخليرية، والندوة العاملية 
للشباب اإلسالمي.

اإلمارات العربية املتحدة

لطاملا كانت اإلمارات العربية املتحدة داعماً 
وفياً لألونروا والفئات التي تخدمها. وقد تبرعت 

من خالل مؤسساتها احلكومية وجمعياتها 
اخليرية مباليني الدوالرات لصالح األونروا عبر 

السنوات. وقد يكون التبرع األبرز هو الذي 
قدمه الهالل األحمر اإلماراتي إلعمار وتأهيل 
مخيم جنني سنة 2002. فحتى ذلك الوقت، 

كان التبرع املقدم بقيمة 22,3 مليون دوالر أكبر 
مبلغ تتبرع به جهة واحدة لصالح مشروع. 

مشروع إعادة إعمار نهر البارد

منازلهم وسبل  دون  الالجئني  اآلالف من  به  الذي حلق  والدمار  البارد  نهر  ترك حصار 
 ،)2007 )أيار/مايو-أيلول/سبتمبر  اخمليم  في  العسكرية  العمليات  وخالل  رزقهم. 
وموقع كل شقة  اخمليم  يوثقون تصميم  وأخذوا  اخمليم  عدد من سكان  معاً  اجتمع 
فيه. أصبحت هذه اجملموعة تعرف بلجنة إعمار نهر البارد للعمل والدراسات املدنية.

أيلول/سبتمبر 2007، اتفقت األونروا وجلنة إعمار اخمليم على أن عملية اإلعمار  وفي 
»حصص«  أو  مناطق  ثماني  إلى  تقسيمه  مت  وبالتالي  مراحل،  على  تتم  أن  يجب 
متماثلة. وقدمت خطة أولية إلى رئيس الوزراء فؤاد السنيورة بواسطة املفوض العام 
لألونروا كارين أبو زيد في بيروت في شباط/فبراير 2008، ووزعت اخلطة على املانحني 

في مؤمتر فينا في حزيران/يونيو 2008.

املنفجرة.  غير  والذخائر  الركام  إزالة  عمليات  بدأت   ،2008 األول/أكتوبر  تشرين  وفي 
وعلى الرغم من بعض التأخير، مت في النهاية وضع حجر األساس إلعمار اخمليم يوم 
9 آذار/مارس 2009. أما أعمال إعادة اإلعمار فقد انطلقت في تشرين الثاني/نوفمبر 
2009. وحتى اآلن تعهدت السعودية مببلغ 25 مليون دوالر للحصتني رقم 2 ورقم 3. 
للمناقصة.  وسيتم طرحها  قريباً   2 رقم  للحصة  التفصيلية  التصاميم  وستنجز 
وسيعاد بناء اخمليم بأكمله على مراحل، بحيث يجري بناء كل حصة في وقت واحد 
مع العمل على التصاميم التفصيلية للحصة التالية. ويخطط ألن تستغرق عملية 

إعادة اإلعمار ثالث سنوات.



وقد متت االستفادة من هذا املبلغ إلعادة بناء مخيم جنني 
الذي شكل أكبر مشروع إعمار تولته األونروا حتى تاريخه. 

كان مشروع جنني مبثابة نقطة حتول في الشراكة التي 
جتمع بني الهالل األحمر اإلماراتي واألونروا. واليوم تتعاون 

األونروا مع الهالل األحمر اإلماراتي في عدة مشاريع كبيرة 
في مناطق عمل الوكالة، مثل إعمار مخيم النيرب في 

سوريا وبناء وترميم املساكن لالجئني في لبنان.

وقد انضمت عدة مؤسسات في اآلونة األخيرة إلى جهود 
الهالل األحمر اإلماراتي من خالل تقدمي مساهمات لدعم 

األونروا في مختلف املشاريع. وتعتز األونروا بأنها اآلن ترتبط 
مبؤسسة دبي العطاء، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان 
اخليرية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، ومؤسسة 

سالم يا صغار في الشارقة، والقيادات العربية الشابة، 
ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال اخليرية 

واإلنسانية.

مشروع إعمار مخيم جنني

اإلسرائيلية خمليم جنني سنة  العسكرية  القوات  تدمير  أعقاب  في 
2002، وقعت األونروا مذكرة تفاهم مع الهالل األحمر اإلماراتي في 
متوز/يوليو 2007 إلعمار وترميم اخمليم. وخطط إلجناز عملية اإلعمار 
 .2005 الثاني/نوفمبر  تشرين  في  املشروع  إجناز  ومت  مراحل.  ثالث  في 

وكان هذا املشروع أكبر مشروع إعمار تتواله الوكالة حتى تاريخه.

مشروع تأهيل النيرب

يعد مشروع تأهيل النيرب مشروعاً منوذجياً لتحسني وتطوير اخمليمات. 
انتقال 1500  األولى  املرحلة  أتاحت  تنفيذه على مرحلتني، حيث  ومت 
الجئ من النيرب إلى مخيم عني التل اجملاور. وتتضمن املرحلة الثانية 
مخططات لتحسني التطوير البنيوي واالجتماعي-االقتصادي خمليم 
النيرب. وقد استفادت هذه املرحلة من مساهمة سخية من الهالل 

األحمر اإلماراتي بقيمة خمسة ماليني دوالر أمريكي.

 االحتفال بوضع حجر األساس في مخيم النيرب

األونروا: عني على املستقبل

أثبتت األونروا، خالل السنوات الستني املاضية، قدرتها على 
االستجابة السريعة واملناسبة لألزمات اإلنسانية التي 

تعصف بالجئي فلسطني. وواصلت األونروا تقدمي خدماتها 
في أعقاب احلروب واحلصارات وموجات التهجير الكثيفة. ومع 
ذلك، فإن مجموعة من الظروف، مبا في ذلك تقلص ميزانيات 

املعونات الوطنية وتكاليف االستمرار بالعمليات الطارئة 
في غزة والضفة الغربية ولبنان، تضع األونروا اليوم في 

مواجهة مصاعب شديدة، وخاصة في سعيها للحفاظ على 
خدماتها املنتظمة. ومن األمثلة على ذلك:

التعليم

إن األداء األكادميي في غزة والضفة الغربية يتخلف عن 
املعايير اإلقليمية. ومن بني العوامل التي تؤثر في التحصيل 
األكادميي ارتفاع نسبة الطلبة لكل معلم ونظام املناوبتني، 

وكل منهما يسود في العديد والعديد من مدارس األونروا. 
ففي سنة 2009 على سبيل املثال، كانت نصف مدارس 
األونروا في غزة تعمل بنظام املناوبتني. كما يوجد نقص 

شديد في الكتب املدرسية واملواد التعليمية األخرى بسبب 
احلصار املفروض على قطاع غزة.

ومع أن األوضاع أفضل حاالً في لبنان واألردن، إال أنه يالحظ 
وجود نزعة مقلقة باجتاه التراجع في نتائج االمتحانات 

احلكومية في كال اإلقليمني. إن احلاجة للمحافظة على 
جودة طاقم التعليم وحتسينها تتطلب ضخ موارد مالية 

ذات شأن. وفي ظل معاناة األونروا حالياً من نقص شديد في 
التمويل، سيكون من الصعب للغاية على الوكالة، إن لم 

يكن مستحيالً، أن حتافظ على قدرة تنافسية في التوظيف 
في مجال التعليم. كما يلزم التمويل أيضاً لدمج مبادرة 
احتياجات التربية اخلاصة في برنامج التعليم االعتيادي 
لألونروا. وقد حال نقص التمويل كذلك دون متكن مراكز 



التدريب املهني للوكالة من تقدمي الدورات املتنوعة التي 
تستجيب ملتطلبات أسواق العمل احمللية.

الصحة

طرأت زيادة تقارب الضعف في عدد الالجئني الساعني 
لطلب الرعاية الطبية في مرافق األونروا في غزة والضفة 

الغربية منذ بدء االنتفاضة. وتشير البيانات احلديثة إلى 
حدوث انخفاض مقلق في الوضع التغذوي لبعض الالجئني. 

وأصبحت اضطرابات توتر ما بعد الصدمة وغيرها من 
املشكالت النفسية والسلوكية واسعة االنتشار نتيجة 

بيئة العنف املشحونة بالنزاع في كل من غزة والضفة 
الغربية ولبنان. باإلضافة إلى ذلك، فإن النقص املزمن في 

التمويل يحد من قدرة الوكالة على ضمان اإلبقاء على 
الطاقم ذي الكفاءة وحتفيزه.

اإلغاثة واخلدمات االجتماعية

إن على األونروا أن توظف املزيد من األخصائيني واألخصائيات 
االجتماعيات وأن تثري سلة املعونات الغذائية وتزيد األموال 
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اخملصصة للمعونات املالية املوجهة واملنظمات اجملتمعية 
القاعدية، حتى تتمكن من تزويد الالجئني األشد فقراً بقدرة 

أفضل على كسر دائرة الفقر.

دائرة القروض البسيطة واملشروعات الصغيرة

قلصت دائرة القروض البسيطة حتى اآلن 20% من طاقمها 
في غزة، وتنوي تقليصه بنسبة 20% مرة أخرى قبل نهاية 

العام. وال تزال ثمة إمكانية قامتة بأن تضطر األونروا إلى 
إيقاف كل نشاطها في مجال القروض البسيطة في غزة إذا 
لم يطرأ خالل فترة قصيرة من الوقت أي تخفيف للضائقة 

االقتصادية اجلماعية اخلانقة التي يعاني منها القطاع . 
وسيعني ذلك أن مجتمع أنشطة األعمال الصغيرة، والذي 
يعاني في األصل من الفقر املفرط، سيحرم من آخر وسيلة 

إنقاذ اقتصادية متاحة له.

إن التحدي املاثل أمام األونروا والبلدان املضيفة واملانحني 
هو النجاح في تخطي هذه املصاعب املالية قبل أن تسبب 
إضراراً شديداً بنسيج الوكالة وقدرتها على احملافظة على 
املعايير التي طاملا سعت للتمسك بها على مدى 60 عاماً.


