
مستوى الئق من المعيشة
التمويل الصغير

إلى  باإلضافة  الفلسطينيين  لالجئين  الدخل  إلدرار  فرص  توفير  على  األونروا  لدى  الصغير  التمويل  برنامج  يعمل 
المجموعات الفقيرة والمهمشة األخرى التي تعيش وتعمل بالقرب منهم.

تلك  إن  واألسر.  الصغيرة  والمشاريع  الصغيرة  األعمال  ألصحاب  التكميلية   المالية  والخدمات  القروض  يقدم  وهو 
االستثمارات تعمل على استدامة وخلق فرص العمل والتقليل من الفقر وتمكين المستفيدين من هذه القروض، 

وتحديدا المرأة.

ويقوم العديدون من عمالء برنامج التمويل الصغير بإدارة وتشغيل أعمال صغيرة، وفي أغلب األحيان غير رسمية، 
الكراجات  المنزليات وأصحاب  على هامش االقتصاد. وتشمل تلك األعمال بسطات الخضار والفاكهة والخياطات 

وصيادي األسماك.

أنه يمكنهم من إحداث فرص لألعمال وأن يصبحوا معتمدين  الالجئين من حيث  أثر في سبل معيشة  األونروا على إحداث  لدى  الصغير  التمويل  برنامج  يعمل 
على ذاتهم والخروج من دائرة الفقر. إن هذا يساعد األفراد والعائالت على تحقيق كامل إمكاناتهم البشرية. إننا نؤمن بأن االستثمار في تأمين مستوى الئق من 

المعيشة لالجئين الفلسطينيين يعني االستثمار في السالم؛ فالسالم يبدأ هنا.
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قروض بأسعار في متناول اليد
• ألنفسهم 	 مستدامة  دخول  توليد  من  المشاريع  أصحاب  تمكن 

ولعائالتهم وموظفيهم.
• تأمين 	 على  قادرين  غير  هم  ممن  للعديدين  االقتراض  إمكانية  توفر 

قروض تجارية في الوقت الذين هم قادرون على السداد.
• القروض تستهدف األسر باإلضافة إلى األعمال والمشاريع الصغيرة.	
• التعليم 	 في  األسرية  واالستثمارات  االستهالك  دعم  على  تعمل 

والصحة واإلسكان.

االستدامة
• يبقى 	 أن  ينبغي  الصغير  اإلقراض  أن  فهم  إلى  تستند  الخدمات 

مستداما.
• يهدف إلى تعويض النفقات التشغيلية في الوقت الذي يتقاضي فيه 	

معدالت فائدة معقولة ومنافسة.
• الكلفة ما 	 إلى العمالء تحافظ على أن تبقى فعالة  عمليات الوصول 

أمكن.
• النشاط 	 مراكز  تعد  التي  الفقرية  الحضرية  المناطق  على  يركز 

مجتمع  من  عاليا  تركيزا  تستضيف  والتي  والصناعي  االقتصادي 
الالجئين الفلسطينيين.

لمحة
• 225,600 قرض تم منحه منذ عام 1991	
• قيمة القروض الممنوحة بلغت 256,859,000 دوالر.	
• أكثر من 20,000 الجئ استفادوا من القروض	
• 12,600 مشروع شاركوا في أكثر من 580 دورة منذ عام 	

1995
األرقام كما هي في كانون األول 2010

المنتجات والخدمات
إقراض المشاريع الصغيرة

• يهدف إلى تعزيز التنمية االقتصادية وخلق فرص عمل	

اإلقراض الجماعي التضامني
• النساء 	 ترأسها  التي  الصغيرة  المشاريع  مجموعات  أجل  من  مصمم 

واللواتي هن مسؤوالت بشكل جماعي عن السداد.
• على 	 المحافظة  على  عالوة  المؤسسة  على  المحافظة  على  يعمل 

إنفاق األسر على التعليم والصحة والمستلزمات األساسية.

قروض األسر المعيشية للمرأة
• المرأة مما يؤدي 	 بها  التي تقوم  المنزلية  المشاريع  تعمل على دعم 

إلى السماح لها ببناء أصول أسرية لالستخدام التجاري.

تقوم األونروا بتقديم المساعدة والحماية والمناصرة لحوالي 5 مليون الجئ فلسطيني مسجل لديها في األردن ولبنان وسورية واألراضي الفلسطينية المحتلة 
المجتمعي  والدعم  المخيمات  وتحسين  التحتية  والبنية  واإلغاثة  الصحية  والرعاية  التعليم  على  الوكالة  خدمات  وتشتمل  لمحنتهم.  لحل  التوصل  يتم  أن  إلى 

والتمويل الصغير واالستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح.

ومن خالل هذه الخدمات، تسعى الوكالة لمساعدة الالجئين الفلسطينيين في تحقيق مستوى الئق من المعيشة وفي العيش حياة صحية مديدة وفي اكتساب 
المعرفة والمهارات وفي التمتع الكامل بحقوق اإلنسان. إن هذه األهداف قد تمت صياغتها استنادا لمعايير األمم المتحدة الخاصة بالتنمية البشرية.

قروض المشروعات الصغيرة
• تستهدف األعمال التجارية التي تقوم بتوظيف عدد من العمال يقل 	

الوصول  سبل  لديهم  ليست  ممن  معظمهم  أشخاص  خمسة  عن 
إلى القروض الرسمية وممن هم عرضة للصدمات االقتصادية.

القروض  األكبر للمشروعات الصغيرة
• تقديم القروض للمقترضين الذين أظهروا القدرة على سداد القرض 	

لمساعدتهم  وذلك  رسمية،  وشركات  ولجهات  سابقة،  دورات  لثالثة 
على توسيع رؤوس أموالهم.

قروض المستهلك
• لديها 	 ليس  التي  العاملة  الطبقة  لعائالت  الشخصية  القروض  توفر 

سبيل للوصول إلى القروض البنكية.
• تم 	 التي  المنزلية  األصول  استعادة  في  المساعدة  أجل  من  مصممة 

بيعها من أجل التأقلم مع البطالة أو سوء الحالة الصحية أو النفقات 
االجتماعية التي تدفع لمرة واحدة كالزفاف والجنازات.

القروض المنزلية
• الوصول 	 سبل  لها  تتوفر  ال  التي  العائالت  مساعدة  إلى  يهدف  قرض 

لتسهيالت الرهن من أجل تحسين أو توسعة أو امتالك منزل.

تدريب مؤسسات األعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة
• بتقديم 	 يقوم  غزة  في  الصغيرة  األعمال  ألصحاب  تدريبي  برنامج 

والضرائب  الدفاتر  مسك  مثل  موضوعات  في  لهم  مخصص  تدريب 
والحسابات والتجارة االلكترونية.

التمويل الصغيرالخدمات االجتماعية

شبكة األمان االجتماعيتحسينات المخيمات

مستوى الئق 
من المعيشة
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األونروا تعتمد على
التبرعات الطوعية. 

الوكالة تواجه حاليا عجزا 
غير مسبوق في األموال 
الالزمة لتوفير الخدمات 

األساسية.

السالم يبدأ مع ...

$82,889,000

ميزانية 2011 العادية

مستوى الئق من المعيشة: 82,889,000 دوالر
إجمالي األنشطة األساسية: 654,911,000 دوالر *

* بما في ذلك الخدمات المساندة والمتطلبات غير المتوقعة واستحقاقات الموظفين المحلين المنفكين عن العمل واحتياطيات زيادة الرواتب واحتياطيات الصيانة باستثناء المشاريع.


