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عن األونروا
بواسطة  أنشئت  المتحدة  لألمم  وكالة  هي  األونروا 
بتقديم  العامة في سنة 1949، وهي مفوضة  الجمعية 
المساعدة والحماية لحوالي خمسة ماليين من الالجئين 
الفلسطينيين المسجلين. وتتمثل رسالتها في مساعدة 
الالجئين الفلسطينيين في األردن ولبنان سوريا والضفة 
الكاملة  طاقاتهم  تحقيق  على  غزة  وقطاع  الغربية 
عادل  حل  إلى  التوصل  انتظار  في  اإلنسانية  التنمية  في 
والرعاية  التعليم،  األونروا  خدمات  تتضمن  لمحنتهم. 
التحتية  والبنية  االجتماعية،  الصحية، واإلغاثة والخدمات 
والمساعدات  البسيطة،  والقروض  المخيمات،  وتحسين 
طريق  عن  تقريبًا  بالكامل  األونروا  تمويل  يتم  الطارئة. 

مساهمات طوعية.

© عالء غوشة/أرشيف األونروا
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عن األونروا
أنشئت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين في 
الشرق األدنى )األونروا( كهيئة تابعة للجمعية العامة لألمم 
عملها  وبدأت   1949 األول/ديسمبر  كانون   8 في  المتحدة 
األمم  برامج  أكبر  من  واحدًا  تعد  وهي   .1950 أيار/مايو   1 في 
المتحدة. قامت الوكالة، منذ تأسيسها وعلى مدار 60 سنة، 
العافية  بدور أساسي في تقديم الخدمات الحيوية لتوفير 
والتنمية اإلنسانية والحماية لالجئين الفلسطينيين وتخفيف 
حل  إلى  التوصل  انتظار  في  محنتهم،  عن  الناتجة  الوطأة 

عادل لقضيتهم. 

وفقًا للتعريف العملي لألونروا، فإن الالجئين الفلسطينيين 
فلسطين  في  يقيمون  كانوا  الذين  األشخاص  أولئك  هم 
حزيران/يونيو  بين  ما  الفترة  خالل 
والذين   ،1948 أيار/مايو  وحتى   1946
رزقهم  وموارد  بيوتهم  فقدوا 
العربية-اإلسرائيلية  الحرب  نتيجة 
ذرية  من  الذكور  ويملك   .1948 سنة 
األهلية  الفلسطينيين  الالجئين 

للتسجيل كالجئين فلسطينيين.

مساعدة  في  األونروا  رسالة  تتمثل 
الالجئين الفلسطينيين على تحقيق 
التنمية  في  الكاملة  طاقاتهم 
اإلنسانية في ظل الظروف الصعبة 
التي يعيشون فيها، بما يتوافق مع 
عليها  المتفق  والمعايير  األهداف 
لتحقيق  الوكالة  وتسعى  دوليًا. 
مجال  تقديم  طريق  عن  رسالتها 
الدولية،  المعايير  إطار  في  األساسية،  الخدمات  من  متنوع 
الغربية  والضفة  غزة  قطاع  في  الفلسطينيين  لالجئين 

واألردن ولبنان وسوريا.

تقدم  أنها  في  المتحدة  األمم  وكاالت  بين  األونروا  تتميز 
تفويض  ويتمثل  مباشر.  بشكل  المستفيدين  إلى  الخدمات 
والخدمات  واإلغاثة  والصحة،  التعليم،  تقديم  في  الوكالة 
الطارئة  والمساعدات  البسيطة،  والقروض  االجتماعية، 
لالجئين، إلى جانب خدمات الحماية وتحسين البنية التحتية 
في المخيمات. يتم تقديم خدمات األونروا في توافق مع 
اإلنسانية،  في  المتمثلة  المتحدة  لألمم  اإلنسانية  المبادئ 

والحيادية، وعدم االنحياز، واستقاللية العمليات.

على  الفعالة  الخدمات  تقديم  خالل  من  األونروا،  ساعدت 
مدار أكثر من ستة عقود في شراكة مع السلطات المضيفة 
والمانحين والالجئين، على ضمان أن تكون مستويات التنمية 
بشكل  للمقارنة  قابلة  الفلسطينيين  لالجئين  اإلنسانية 
وعلى  المنطقة.  في  جيرانهم  لدى  مثيالتها  مع  إيجابي 
تحافظ  بالتحديات،  المشحونة  العمل  ظروف  من  الرغم 
للخدمات  مقدمة  جهة  كأكبر  دورها  أداء  على  الوكالة 

لالجئين بانتظار التوصل إلى حل سياسي لمحنتهم.

1  جميع األرقام حسب كانون الثاني/يناير 2012. ويجري تقريب األرقام إلى 
أقرب مائة حيثما يكون مناسبًا.

58
مخيمًا رسميًا 

لالجئين1

1,5
مليون الجئ 

فلسطيني في 
المخيمات

© أرشيف األونروا
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2  حسب كانون الثاني/يناير 2012، كان 5,115,755 شخصًا مسجلين لدى األونروا.

5
ماليين شخص من الالجئين وغيرهم مسجلون لتلقي 

الخدمات2

2
برنامجان للطوارئ في األراضي المحتلة الفلسطينية 

وسوريا  )إلى جانب إعمار مخيم نهر البارد في لبنان(

األونروا اليوم

ولبنان،  األردن،   – أقاليم  خمسة  في  عملياتها  األونروا  تدير 
القدس  فيها  بما  الغربية  والضفة  غزة،  وقطاع  سوريا، 
الشرقية – وتوظف قرابة 30,000 شخص. إن الغالبية العظمى 
من  أنفسهم  هم   )29,000 )حوالي  الوكالة  طاقم  من 
تحسين  في  مباشر  بشكل  يساهمون  وهم  الالجئين، 

مجتمعاتهم.

واإلغاثة  الصحية،  والرعاية  التعليم،  األونروا  برامج  تتضمن 
المخيمات،  التحتية وتحسين  والبنية  والخدمات االجتماعية، 
ذلك  في  بما  للطوارئ،  االستجابة  وبرامج  البسيط،  والتمويل 
نطاق  في  الخدمات  هذه  تتأطر  المسلح.  النزاع  أوقات  في 
على  بالعمل  الوكالة  تلتزم  اإلنسانية  للتنمية  أهداف  أربعة 
تحقيقها، وهي: اكتساب المعارف والمهارات، وحياة مديدة 
اإلنسان  بحقوق  والتمتع  الئق،  معيشي  ومستوى  وصحية، 

إلى أقصى حد.

البرنامجية  الحقول  من  أي  في  تبذل  التي  االستثمارات  إن 
تؤدي إلى تحقيق فوائد في جميع الحقول األخرى. فالطلبة 
صحتهم،  بشأن  حكمة  أكثر  قرارات  يتخذون  المتعلمون 
ويكون  للعمل،  أكبر  فرصة  صحة  األكثر  األشخاص  ويجد 

األشخاص العاملون أكثر قدرة على إعالة أطفالهم.

إلى  بحاجة  الذين  األشخاص  لجميع  األونروا  خدمات  تتوفر 
تعريف  عليهم  ينطبق  ممن  عملها  مناطق  في  مساعدة 

الالجئ الفلسطيني والمسجلين لدى الوكالة.

على  معتمدة  الموارد،  محدودة  بيئة  في  الوكالة  تعمل 
في  األولوية  وتعطي  المانحين،  من  الطوعي  التمويل 
أكثر خدماتها أهمية،  لتقديم  المحدودة  الموارد  تخصيص 

مع التركيز بشكل خاص على الفئات األكثر عرضة للخطر.

األجل  المتوسطة  باستراتيجيتها  األونروا  عمل  يسترشد 
للفترة 2010-2015، والتي تحدد 15 هدفًا استراتيجيًا وتنص على 
جودة  وتحسين  لتعزيز  السعي  مع  األولوية،  ذات  الخدمات 
الخدمات المقدمة لالجئين الفلسطينيين. تبرز االستراتيجية 
التي  الرئيسية  السياسات  توجهات  األجل  المتوسطة 
ستتبعها الوكالة في خدماتها، بما يشمل العناصر المركزية 

في عملية التحول المؤسسي التي تنفذها األونروا.

المجموع: 732 مليون دوالر أمريكي

ميزانية التنمية اإلنسانية

١٢٧
حياة مديدة 

وصحية

٧٧
مستوى الئق من 

المعيشة

١٧٦
الخدمات 

االسنادية + 
الموظفين ٤

التمتع بحقوق 
اإلنسان بالكامل

3٤9
اكتساب 
المعرفة 
والمهارات

5
برامج رئيسية

5
أقاليم عمل

30,000
موظفًا في الطاقم 
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اكتساب المعارف 
والمهارات

تدير األونروا أحد أكبر النظم التعليمية في الشرق األوسط، 
يقرب  ما  أمام  مدارسها  من   700 يقارب  ما  أبواب  تفتح  حيث 

من 500٫000 تلميذ و تلميذة يوميا

مؤهلون  المدرسة  سن  في  الالجئين  األطفال  جميع  إن 
األساسي  التعليم  تقدم  والتي  األونروا،  بمدارس  لاللتحاق 
الغربية  الضفة  في  صفية  مراحل  تسع  مدار  على  المجاني 
وقطاع غزة وسوريا ولبنان، وعشر مراحل صفية في األردن. 
يتضمن ذلك ست سنوات من التعليم االبتدائي وثالث أو أربع 

سنوات من التعليم اإلعدادي.

معالجة  أجل  من  لبنان  في  الثانوي  التعليم  كذلك  يقدم 
النظام  إلى  الفلسطينيين  الالجئين  وصول  تقييد  مشكلة 
المضيفة  البلدان  في  أما  المضيفة.  للحكومة  التعليمي 
الالجئون عمومًا تعليمهم في مرحلة ما  األخرى، فيواصل 

بعد اإلعدادية في المدارس الحكومية.

بالتعليم ما بعد  الشباب  الفلسطينيين  الالجئين  تزويد  يتم 
األساسي من خالل 9 كليات للتدريب التقني والمهني تقدم 
مجموعة واسعة من الدورات الحرفية وشبه المهنية، جنبًا 
إلى جنب مع التدريب القصير األجل المبني على االحتياجات، 

لصالح 7٫105 متدربًا في كل سنة.

جيدة  سمعة  بناء  في  األونروا  مدارس  نجحت  الوقت،  مع 
معدالت  وانخفاض  المرتفع  األكاديمي  التحصيل  في 
المساواة  تحقيق  في  رائد  تقدم  تحقيق  تم  فيما  التسرب، 
واليوم  الماضي.  القرن  من  الستينيات  منذ  الجنسين  بين 
التحصيل  ومستويات  والكتابة  القراءة  إتقان  معدالت  تقف 

أعلى  مصاف  في  الفلسطينيين  الالجئين  بين  التعليمي 
المعدالت في الشرق األوسط.

التربوية  واألولويات  الناشئة  االحتياجات  إلى  استجابة 
برنامج  في  البارزة  اإلصالحات  سياق  وفي  للمتعلمين، 
على  الالجئين  حصول  ضمان  إلى  الوكالة  تسعى  التعليم، 
ركائز  بثالث  ويسترشد  الدولية،  المعايير  يعكس  تعليم 
تدعم كل منها األخرى، هي المعلم، والمعرفة والمهارات، 

واألدوات والموارد.

المعلم

محددًا  عاماًل  للمعلمين  المهني  والتمكين  التطوير  يعتبر 
خالل  من  المعلمون،  ويحظى  التعليم.  لجودة  رئيسيًا 
معهد التربية التابع لليونسكو واألونروا، بفرصة تبني وسائل 
الذي  التلقيني  النهج  عن  بعيدًا  بالمعرفة  للتشارك  جديدة 
يركز على الحفظ واالستظهار، وباتجاه نهج أكثر شمولية أو 
نهج »التعلم النشط«، من أجل تزويد الطلبة بمهارات التفكير 
مرحلة  إلى  وينتقلون  يشبون  وهم  يحتاجونها  التي  الناقد 

الرشد.

التي  التدريس  طرق  في  يتأملوا  أن  للمعلمين  ذلك  يتيح 
األساليب  أو  األنشطة  أحدث  على  يتعرفون  فيما  يتبعونها، 
والتطوير  التدريب  يجري  األطفال.  تعلم  بكيفية  المتعلقة 
التدريب  من  للمعلمين،  المهنية  الحياة  مدار  على  المهني 
المستمر.  المهني  التطوير  إلى  الخدمة،  قبل  األساسي 
برصد  سنة،  كل  في  األونروا،  في  التعليم  دائرة  وتقوم 
وتقييم األثر الكلي للتدريب الذي يجري تقديمه على إحداث 

تغيير شامل في نظام التعليم في األونروا.

المعارف والمهارات

تعطي الوكالة األولوية لالستجابة إلى االحتياجات التعليمية 
بصورة شاملة للجميع ومتمحورة حول التالميذ. وهذا األمر 

© عالء غوشة/أرشيف األونروا
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476,000
طالب وطالبة

0%50
تلميذات إناث

23,000
معلم ومعلمة

7,105
مكانًا للتدريب

666
مدرسة

507
معلمًا ومعلمة جدد قيد التدريب

9
مراكز للتدريب المهني

2,400
طالب وطالبة يدرسون التربية

يتطلب إشراك المجتمعات المحلية وزيادة المشاركة في التعلم. يركز هذا النهج على تحديد 
االجتماعية- والخلفيات  المتفاوتة،  والقدرات  المتنوعة،  االحتياجات  ذوي  األطفال  ودعم 

االقتصادية المتباينة.

يتم إثراء مناهج المرحلتين اإلعدادية والثانوية للسلطات المضيفة بالقيم والمبادئ المكرسة 
خالل  من  العالقة  ذات  اإلنسان  لحقوق  المتحدة  األمم  وأدوات  المتحدة  األمم  ميثاق  في 
التركيز  هذا  تصميم  تم  وقد  والتسامح.  النزاعات  وحل  اإلنسان  حقوق  في  الوكالة  سياسة 
في  والتنوع  والتاريخ  الثقافة  فهم  وينشر  األونروا  طلبة  في  المدنية  القيم  يغرس  بحيث 

أوساطهم.

بالمهارات  الشباب  الالجئين  والمهني  التقني  والتدريب  التعليم  يزود  أخرى،  ناحية  ومن 
والمعارف المالئمة ألسواق العمل المحلية. وتشمل الحرف التقليدية والعصرية فيما تشمل: 
والحوسبة،  األعمال  وأنشطة  الفني،  والتصميم  والصيدلة،  والنجارة،  والسمكرة،  األزياء، 

والعمارة والمسح.

األدوات والموارد

ال تزال القيود على الموارد داخل برنامج التعليم في األونروا تمثل تحديًا متكررًا. وقد عملت 
األونروا، منذ سنوات الخمسينيات من القرن الماضي، على تشغيل العديد من مدارسها على 
أساس »المناوبة المزدوجة«، حيث تحضر مجموعة من التالميذ في الصباح وتحضر مجموعة 
أخرى في فترة بعد الظهر. واليوم، يعمل ما يكاد يصل إلى 500 مدرسة، من أصل 666 مدرسة 
من  بالمائة   90 من  أكثر  المدارس  هذه  وتمثل  المزدوجة،  المناوبة  بنظام  األونروا،  تشغلها 

مدارس األونروا في قطاع غزة وسوريا واألردن.

القدرات  تطوير  في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  استخدام  أهمية  لتزايد  نظرًا 
التكنولوجية للطلبة، وتماشيًا مع أولويات السلطات المضيفة، تعكف األونروا على االنتقال 
نحو هيكلية المكتبة اإللكترونية عبر نظام مدارسها بأكمله. تزود هذه الهيكلية المعلمين 
بتكلفة  المتطورة  والتعلم  التعليم  وسائل  من  واسعة  مجموعة  إلى  الوصول  بإمكانية 

مخفضة، مما يحقق أمثل استخدام للموارد المحدودة.

نظام  تبني  خالل  من  الصفي  للتعليم  شمولية  استجابة  تقديم  على  العمل  يجري  كما 
اإلدارة  إن نظام معلومات  المدرسية.  التعليمية، والذي يمثل نظامًا لإلدارة  اإلدارة  معلومات 
التعليمية هو نظام مستند إلى المركز ييسر تتبع الطلبة بشكل فردي، وتوليد التقارير بشكل 
التخاذ  المناسبة  بالمعلومات  المعلمين  لتزويد  الصلة،  ذات  األداء  مؤشرات  وحوسبة  تلقائي، 

قرارات مستنيرة عند العمل على تحسين نواتج التعلم.
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حياة مديدة 
وصحية

األولية  الصحية  للرعاية  مركزًا   138 من  شبكة  الوكالة  تدير 
للمساعدة  األساس  خاللها  من  توفر  المتنقلة  والعيادات 
حيث  من  فعالة  خدمات  تقدم  حيث  لالجئين،  الصحية 
ورعاية  العام  والطب  الوقاية  مجاالت  في  التكلفة 
مع  يتالءم  بشكل  الخدمات  هذه  وتصمم  االختصاص، 
تسترشد  كما  الحياة.  مراحل  من  مرحلة  كل  احتياجات 
الوكالة بمعايير منظمة الصحة العالمية ساعية إلى تأمين 
يقيمون  الذين  الفلسطينيين  لالجئين  صحية  معيشية  بيئة 

في 58 مخيمًا رسميًا.

لالجئين  المقدمة  الصحية  الرعاية  خدمات  تطورت  لقد 
حوادث  إلى  االستجابة  من  السنوات،  عبر  ملموس  بشكل 
االنتشار الوبائي للعدوى المنقولة بالهواء والماء في أعقاب 
إقامة مخيمات الالجئين األولى، 
سوء  انتشار  مكافحة  إلى 
بين األطفال وتخفيض  التغذية 
الرضع  األطفال  وفيات  حاالت 
مكافحة  وإلى  واألمهات، 
واالستجابة  السارية  األمراض 
غير  المزمنة  األمراض  إلى 
وارتفاع  السكري  مثل  السارية 
في  والسرطان  الدم  ضغط 

الوقت الراهن.

وارتفاع  الصحية،  للرعاية  جديدة  احتياجات  نشأة  ومع 
تكاليف الرعاية الصحية، ومحدودية الموارد المالية، تزايدت 
أهمية تبني أساليب عمل جديدة من خالل اإلصالحات تكفل 
الوصول إلى رعاية عالية الجودة وتحسين مستوى الخدمات 
الطبية. من هذا المنطلق، شكلت الوكالة فرق صحة العائلة 
التي تتولى المسؤولية عن تقديم الرعاية الصحية للعائالت. 
تتكون هذه الفرق من أطباء وممرضين وممرضات وقابالت، 
وتقدم خدمات متواصلة وشاملة ومتمحورة حول المريض.

إن هذا النهج الكلي يعزز الرعاية الشمولية للعائلة بأكملها، 
مركزًا على تحسين الصحة على المدى البعيد عن طريق بناء 
العالقات بين الطبيب والمريض ومن ثم تعزيز الثقة بينهما. 
مع  تتماشى  الصحية  األونروا  برامج  يجعل  النهج  وهذا 
المعايير العالمية للرعاية الصحية النوعية. وقد تم تأسيس 
إلكتروني  طبي  سجل  بناء  مع  جنب  إلى  جنبًا  النهج  هذا 

ونظام للمواعيد من خالل نظام الصحة اإللكتروني.

الرعاية ما حول الوالدة

الحمل  أثناء  للنساء  المنتظمة  الصحية  الرعاية  تقديم  إن 
الرضع  األطفال  وفيات  حاالت  من  كبير  بشكل  يقلل 
سبعة  بالمتوسط،  الحامل،  المرأة  وتتلقى  واألمهات. 
أن  قبل  األونروا  في  الصحية  الرعاية  طاقم  من  استشارات 
وهذا  للحمل.  األول  الثلث  من  بدءًا  والدتها،  موعد  يحين 
المحتملة والمخاطر  المضاعفات  التعرف على  يتيح لألطباء 
طبية  استجابة  وتقديم  مبكرة  مرحلة  في  المترافقة 
إجراء  ويتم  الشخصي.  االحتياج  حسب  ومصممة  مناسبة 
الدم  ضغط  وارتفاع  الحمل  وسكري  الدم  لفقر  التقصي 
الخلقية  التشوهات  من  الوقاية  أجل  ومن  روتيني.  بشكل 
لدى الطفل الوليد، يتم تزويد جميع النساء في سن اإلنجاب 

3,000
عضو في الطاقم الصحي

138
مرفقًا للرعاية الصحية األولية
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بمكمالت حمض الفوليك. كما تتم حماية النساء الحوامل 
من نقص المغذيات الدقيقة من خالل تزويدهن بمكمالت 

الحديد.

تعمل الوكالة أيضًا على تعزيز األمومة اآلمنة والوقاية من 
تكاليف  دعم  طريق  عن  الوالدة  بفترة  المحيطة  الوفيات 
والمواليد  األمهات  مراقبة  وتتم  المستشفيات.  في  الوالدة 
خالل  من  أو  الصحية  األونروا  مرافق  في  سواًء  الوالدة،  بعد 

الزيارات المنزلية.

رعاية الرضع واألطفال

معرضون  الجدد،  والمواليد  الرضع  وخاصة  األطفال،  إن 
األونروا  تقدم  المعدية.  واألمراض  التغذية  بسوء  لإلصابة 
التثقيف الصحي واإلرشاد لألمهات حول ممارسات التغذية 
السنة  حتى  األطفال  ويستفيد  المواليد.  ورعاية  المناسبة 
الخامسة من العمر من حزمة من الرعاية الوقائية تشتمل 
وتقصي  النمو،  ومراقبة  الدقيق،  الطبي  الكشف  على 
الدقيقة  المغذيات  نقص  من  الوقاية  وتتم  اإلعاقات. 
د.  وفيتامين  أ  وفيتامين  الحديد  مكمالت  توفير  خالل  من 
وتساهم خدمات التطعيم في تحصين األطفال ضد عشرة 
والسل،  الديكي،  والسعال  والدفتيريا،  الكزاز،  هي:  أمراض، 
األطفال،  وشلل  والنكاف،  األلمانية،  والحصبة  والحصبة، 

والسحايا )المستدمية النزلية – Hib(، والتهاب الكبد.

وعند االلتحاق بالمدرسة، يتم إجراء كشف طبي دقيق، مع 
قدرة  تعيق  أن  يمكن  التي  واإلعاقات  األمراض  على  التركيز 
البصري. وما  أو  التعلم، مثل االعتالل السمعي  الطفل على 
العمل  يجري  اإلعاقات،  ذوي  األطفال  عن  الكشف  يتم  أن 
أو  الطبية  بالنظارات  تزويدهم  خالل  من  مساعدتهم  على 
كما  التعويضية.  األجهزة  من  غيرها  أو  السمعية  المعينات 
تعطى األولوية أيضًا لصحة الفم واألسنان، وتوفير مكمالت 

الفيتامينات، وتقديم التثقيف الصحي.

رعاية اليافعين والبالغين

حياة  في  الفريدة  الفترات  من  والشباب  المراهقة  تعد 
الفرد، ممثلة تحديًا وكذلك فرصة للسير قدمًا باتجاه حياة 
الوقائية  الرعاية  تتضمن  الرشد.  مرحلة  في  ومنتجة  صحية 
والسنية،  والنفسية  اإلنجابية  الصحة  خدمات  والعالجية: 
وخدمات  الثدي،  وسرطان  الرحم  عنق  سرطان  وتقصي 
والعالج  األدوية  وصرف  والتشخيص  الخارجية  العيادات 
الطبيعي والتأهيل. وتقدم الوكالة أيضًا خدمات الفحوص 
المكروبيولوجية، سواًء بشكل مباشر أو من خالل اتفاقيات 
وتوفر  المستشفيات،  إلى  لإلحالة  المضيفة  البلدان  مع 

وصفات األدوية مجانًا.

119
عيادة لألسنان

3 مليون
شخص يستخدمون مراكز األونروا الصحية بانتظام

الشيخوخة النشطة

مجتمع  مجاالت  جميع  على  يؤثر  تحديًا  الشيخوخة  تمثل 
باألمراض  اإلصابة  معدالت  انخفاض  أدى  وقد   .21 القرن 
الحياة  نمط  في  التغيرات  مع  جنب  إلى  جنبًا  السارية، 
الالجئين  بين  المرض  أنماط  في  تغير  إلى  العمر،  وطول 
الوعائية  القلبية  األمراض  حاالت  في  وارتفاع  الفلسطينيين 
من  المسنين  الالجئين  دعم  ويتم  والسرطان.  والسكري 
أجل  من  والعالجية  الوقائية  الخدمات  من  مجموعة  خالل 
ومعالجة  تقصي  ذلك  يتضمن  وصحية.  نشطة  شيخوخة 
والوقاية  المخاطرة،  وتقييم  الدم،  ضغط  وارتفاع  السكري 

الثانوية بخصوص أمراض القلب واألوعية.
البيئة الصحية

على  الالجئين  حياة  دورة  في  البيئة  صحة  عنصر  يركز 
تخفيض كل من معدالت المرض ودرجة المخاطرة بحدوث 
انتشار وبائي لبعض األمراض المرتبطة باألوضاع والممارسات 
مأمونة  شرب  مياه  توفير  ذلك  يتضمن  السليمة.  غير  البيئية 
الصحي  الصرف  توفير  مع  جنب  إلى  جنبًا  المخيمات،  في 

وخدمات السيطرة على ناقالت األمراض والقوارض.
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مستوى معيشي 
الئق

اإلغاثة والخدمات االجتماعية

تقدم األونروا مجااًل من الخدمات االجتماعية التي تستجيب 
الحتياجات أفقر الفقراء في مجتمع الالجئين الفلسطينيين. 
الخمسة من  الماليين  1٫2 مليون من ضمن  أن  األونروا  وتقدر 
فقر  في  يعيشون  تخدمهم  الذين  الفلسطينيين  الالجئين 
مطلق، فيما أن 700,000 يعيشون في فقر مدقع، غير قادرين 

على تلبية حتى احتياجاتهم األساسية للغذاء.

عبر  للخطر  عرضة  األكثر  للفئات  الوكالة  دعم  تطور  لقد 
أوضاع  في  األساسية  اإلنسانية  اإلغاثة  تقديم  من  الوقت، 
برامج  وباتجاه  الغذائية،  المعونات  توزيع  خالل  من  الطوارئ 
لالجئين  االجتماعي-االقتصادي  التمكين  تقوية  إلى  ترمي 
حقوقهم.  وصيانة  للخطر  عرضة  األكثر  الفلسطينيين 
تقديم  المساعدات  تتضمن 
والدعم  الغذائية،  المعونات 
على  والتدريب  النقدي، 

المهارات، وخدمات التأهيل.

المعونات الغذائية 
والمخصصات النقدية

في الوقت الراهن، يتم تقديم 
حصص غذائية لألسر التي تعاني 

من ضائقة اقتصادية شديدة وال تستطيع تلبية احتياجاتها 
حاالت  ضمن  تعتبر  التي  األسر  أن  كما  األساسية.  الغذائية 
الصعوبة الخاصة – مثل تلك التي تفتقر إلى معيل ذكر قادر 
وهذا  فصلية.  نقدية  مخصصات  من  تستفيد   – جسمانيًا 
الدعم المالي يساهم في تخفيف الفقر إلى جانب أنه يعزز 
المحلي. االقتصاد  استحثاث  خالل  من  االقتصادية  التنمية 

التمكين المجتمعي

التزام  المحلي جانبًا حيويًا في  المجتمع  الشراكة مع  تعد 
سنة  منذ  الفلسطينيين.  الالجئين  حقوق  بحماية  الوكالة 
المستندة  المنظمات  مع  شراكة  الوكالة  عقدت   ،1989
األكثر  الفئات  احتياجات  إلى  لالستجابة  المجتمع  إلى 
واألشخاص  واألطفال  النساء  فيهم  بمن  للخطر،  عرضة 
واسعة  مجموعة  تنفيذ  ويتم  والمسنين.  اإلعاقة  ذوي 
جانب  إلى  والترفيهية،  والثقافية  االجتماعية  األنشطة  من 
االعتماد  يعزز  بما  التأهيل،  وخدمات  المهارات  على  التدريب 
واألولويات  لالحتياجات  قوية  استجابة  وتقديم  الذات  على 

االجتماعية-االقتصادية.

تسجيل الالجئين

الذين  المسجلين  األفراد  جميع  بسجالت  الوكالة  تحتفظ 
الفلسطينيين.  لالجئين  القانوني  التعريف  عليهم  ينطبق 
ويتم تحديث السجالت من خالل نظام مركزي آمن بحيث 
يتمكن الالجئون من إجراء التعديل والتغيير على مستندات 
يشمل  بما  األونروا،  من  مؤهل  طاقم  بواسطة  تسجيلهم 
ونقل  الطالق  وحاالت  والزيجات  والوفيات  الوالدات  تسجيل 
وثيقة  مليون   17٫5 بحوالي  يقدر  ما  أن  كما  السكن.  مكان 
في  بها  االحتفاظ  يتم  األسر  ملفات  تحتويها  تاريخية 

أرشيفات رقمية.

283,000
الجئ يتلقون الدعم بواسطة شبكة 
األمان االجتماعي

101
منظمة مجتمعية
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التمويل البسيط

الفلسطينيين،  لالجئين  الدخل  إدرار  فرص  األونروا  توفر 
التي  المهمشة  أو  الفقيرة  الفئات  من  لغيرهم  وكذلك 
القروض  تقدم  وهي  منهم.  بالقرب  وتعمل  تعيش 
والنساء  العائالت  إلى  لها  المكملة  المالية  والخدمات 
االستثمارات  هذه  إن  الصغيرة.  األعمال  وأصحاب  والشباب 
تصون وتوفر فرص العمل وتخفض الفقر وتمكن الالجئين 

من أخذ زمام المبادرة في تحقيق نمائهم.

المعايير  مع  توافق  في  للوكالة  المالية  الخدمات  تعمل 
البسيط.  التمويل  قطاع  في  الدولية  الممارسات  وأفضل 
الفقيرة،  الحضرية  المناطق  على  الميدانية  األنشطة  وتركز 
فيها  ويتركز  والصناعي  التجاري  للنشاط  مراكز  تعد  والتي 
جعل  إلى  النية  تتجه  عال.  بشكل  الفلسطينيون  الالجئون 
الخدمات المالية مستدامة، فيجري استيفاء معدالت فائدة 
يستطيع المستفيدون تحملها وتتماشى مع برامج التمويل 
بهدف  القروض  من  متنوع  مجال  ويوجد  األخرى.  البسيط 

تلبية االحتياجات المتنوعة لالجئين.

العائالت

شخصي  قرض  عن  عبارة  وهي   – االستهالكية  القروض 
سبل  لديها  تتوفر  ال  والتي  العاملة  الفئة  من  للعائالت 
هي  القرض  هذا  من  والغاية  البنكية.  القروض  إلى  الوصول 
مساعدتهم على استعادة أصولهم المنزلية التي يبيعونها 
من أجل التدبر مع أوضاع البطالة أو اعتالل الصحة أو النفقات 
االجتماعية األخرى كمصاريف الزواج أو الجنازة والدفن. ويبلغ 

سقف القرض ثالثة أضعاف الراتب الشهري للمقترض.

منه  الهدف  قرض  عن  عبارة  وهي   – اإلسكانية  القروض 
إلى  الوصول  سبل  لديها  تتوفر  ال  التي  العائالت  مساعدة 
أو  توسعته  أو  سكنها  تحسين  أجل  من  الرهن  مرافق 
الحصول على إسكان. وتتراوح قيمة القروض بين 15,000-3,000 

دوالر. 

النساء والشباب

مبادرتي – القرض الشبابي لبدء األعمال – يتوفر هذا القرض 
للشبان والشابات في عمر 18-30 سنة من أجل البدء بأنشطة 
الخاص  لحسابهم  للعمل  فرصة  لهم  توفر  جديدة  أعمال 
»مبادرتي«  اإلقراض  برنامج  ويعتبر  آخرين.  أشخاص  وتوظيف 
في  نوعه  من  األعمال  لبدء  شبابي  إقراض  برنامج  أول 

المنطقة.

لمجموعات  مصمم  وهو   – التضامني  الجماعي  اإلقراض 
النساء صاحبات األعمال واللواتي يتولين المسؤولية بشكل 

 400 بين  القرض  قيمة  تتراوح  السداد.  عملية  عن  جماعي 
استدامة  على  القروض  تلك  وتعمل  دوالر.   5,000 وحتى  دوالر 
التعليم  على  األسر  إنفاق  دعم  إلى  باإلضافة  المؤسسات 

والصحة واالحتياجات األساسية.

– هذا الشكل من القروض  ائتمانات األسر المعيشية للمرأة 
يستجيب إلى حاجة المؤسسات المنزلية التي تديرها النساء، 
مما يسمح لهن بالبناء على األصول المنزلية لغايات عملهن.

أنشطة األعمال الصغيرة

يستهدف  المنتج  هذا   – الصغيرة  المؤسسات  ائتمانات 
الغالبية العظمى من أنشطة األعمال اإلقليمية التي يعمل 
فيها أقل من خمسة موظفين، وال تتوفر لمعظمها سبل 
الوصول إلى ائتمانات رسمية وتكون عرضة للصدمات. هذه 
القروض تتراوح قيمتها بين 300-8,500 دوالر، وهي تساعد تلك 
من  احتياطياتها  على  المحافظة  وعلى  النمو  على  األعمال 

رأس المال العامل قصير األجل.

تنضج  عندما   – الصغيرة  للمؤسسات  المتقدمة  االئتمانات 
إلى  تحتاج  ما  غالبا  فإنها  الناجحة،  الصغيرة  المؤسسات 
قروض أكبر مع فترات سداد مطولة لالستمرار بتوسعة رأس 
مالها وزيادة موظفيها. ومن أجل تلبية هذه الحاجة، تقدم 
يستفيد  الصغيرة  للمؤسسات  متقدمة  ائتمانات  الوكالة 
منها المقترضون الذين أظهروا قدرة على السداد على مدار 
ثالث دورات إقراض سابقة، وتستفيد منها أيضًا المؤسسات 

األكثر مياًل للطابع الرسمي.

الصغيرة  للمؤسسات  األعمال  أنشطة  على  التدريب 
ألصحاب  تدريبيًا  برنامجًا  األونروا  تدير   – والمتوسطة 
مؤسسات األعمال الصغيرة في قطاع غزة، يزودهم بتدريب 
والمحاسبة  الدفاتر  كمسك  موضوعات  في  مخصص 
النفقات  وتدفع  اإللكترونية.  والتجارة  والحوسبة  الضريبية 

15
مركزًا للتنمية 

المجتمعية

65
مركزًا للبرامج 

النسوية

39
مركزًا للتأهيل 

المجتمعي

© أرشيف األونروا
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 $368,187,157
قيمة القروض الممنوحة منذ سنة 1991

325,000
قرض بسيط تم منحها منذ سنة 1991

أكثر من 72,000 
الجئ استفادوا من القروض

21,675 
مبادر وصاحب أعمال شاركوا في حوالي 1000 دورة

منذ سنة 1995

المباشرة لكل دورة من قبل المشاركين مع وجود منح من 
المانحين لتغطية النفقات التشغيلية المتبقية.

كبيرة  القروض  هذه  تعد   – الصغيرة  المؤسسات  إقراض 
وهي  دوالر،   75,000 إلى  وصواًل  دوالر   3,000 من  وتتراوح  نسبيًا 
المال  رأس  في  االستثمار  لدعم  مخصصة  تكون  ما  عادة 

والتحديث والتوسع في السوق. 

البنية التحتية وتحسين المخيمات

بين حوالي خمسة ماليين الجئ فلسطيني مسجلين  من 
لدى األونروا، يعيش قرابة ثلثهم في 58 مخيمًا معترفًا بها 
في األردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة. وقد 
من  مؤقتة  تجمعات  من  السنوات  عبر  المخيمات  تحولت 
األدوار  المتعددة  المباني  من  متراصة  تكتالت  إلى  الخيام 
المخيمات  بعض  وتعتبر  المفرط.  واالكتظاظ  بالفقر  تتصف 
في  بالسكان  كثافة  األكثر  الحضرية  البيئات  ضمن  من 

العالم.

مصلحة  لها  أن  إال  المخيمات،  إدارة  تتولى  ال  الوكالة  أن  مع 
الذين  الفلسطينيين  الالجئين  أوضاع  تحسين  في  واضحة 
شيدت  قد  المخيمات  في  المباني  أن  وبما  فيها.  يعيشون 
العقود  مر  على  أصبحت  فقد  المؤقت،  االستعمال  بغرض 
الالجئين  يمنح  الدولي  القانون  إن  التصدعات.  من  تعاني 
من  مالئم  مستوى  في  إنسانيًا  حقًا   – آخر  شخص  كأي   –
بحقوقهم  اإلخالل  دون  اإلسكان،  يشمل  بما  المعيشة، 

األخرى التي يتمتعون بها كالجئين.

نهج  باتباع  للمخيمات  الشامل  التحسين  خطط  إعداد  يتم 
للمخيمات  المستدامة  التنمية  إلى  يسعى  وتشاركي  كلي 
في  والعمرانية  االجتماعية  الجوانب  من  كاًل  يعكس  بما 
تحديد  في  بنشاط  الالجئين  مجتمعات  وتشارك  المخيم. 
شعورهم  يقوي  مما  للتحسين،  واالحتياجات  األولويات 
في  أيضًا  مشاركتهم  تساهم  التطوير.  عملية  بملكية 
والحرف  اإلنشاءات  قطاع  في  وقدراتهم  مهاراتهم  بناء 

المهنية المرتبطة به.

الميزانية  من  المخيمات  تحسين  برنامج  تمويل  يتم  ال 
محددة  منح  توفير  على  يعتمد  فهو  لذا  لألونروا،  المركزية 

من المانحين من أجل مواصلة عمله.

المرافق المدرسية والصحية

الرعاية  ومراكز  مدارسها  وصيانة  بناء  على  الوكالة  تشرف 
االحتياجات  تلبية  أجل  من  تديرها  التي  والعيادات  الصحية 
والصحية  التعليمية  الوكالة  خدمات  من  لكل  الناشئة 
ولالجئين الفلسطينيين أنفسهم. ويتم بناء جميع المرافق 
إمكانية  وتوفر  الدولية  للمعايير  تمتثل  بطريقة  الجديدة 

الوصول الشامل لألشخاص ذوي اإلعاقات.

البنية التحتية البيئية

سعيًا لتعزيز بيئة حضرية آمنة وصحية لالجئين الفلسطينيين 
مثل  بالمياه،  المنقولة  األمراض  انتشار  على  والسيطرة 
في  الوكالة  تعمل  الكبد،  والتهاب  والكوليرا  اإلسهال 
مياه  إلى  الوصول  لكفالة  المضيفة  السلطات  مع  تعاون 
شرب مأمونة من خالل بناء شبكات شاملة لإلمداد بالمياه. 
ويساهم توفير نظم مياه المجاري، وخدمات التخلص من 
على  السيطرة  وخدمات  األمطار،  مياه  وتصريف  النفايات، 
بالصرف  المرتبطة  األمراض  انتشار  مكافحة  في  القوارض 
التحتية  البنية  صيانة  جانب  إلى  هذا  والنظافة.  الصحي 

للكهرباء وشبكات الطرق واألرصفة.

اإلسكان

مشكلة  والمكتظ  المستوى  المتدني  اإلسكان  يشكل 
القيود  بسبب  غزة  وقطاع  واألردن  وسوريا  لبنان  في  حادة 
السكان  من  المتنامية  األعداد  احتياجات  وتزايد  المالية 
الالجئين. استجابة لذلك، تعطى األولوية القصوى لتحسين 
خطير  بشكل  متدٍن  مستوى  من  تعاني  التي  المساكن 
تم  لقد  للخطر.  عرضة  األكثر  الالجئون  فيها  يقيم  والتي 
في األردن بمفردها تعيين 500 مسكن متدني المستوى من 
استجابتها  األونروا  تنسق  عاجل.  نحو  على  تحسينها  أجل 
الحتياجات اإلسكان األساسية مع الحكومات المضيفة بما 
القطر  مستوى  على  الهيكلية  مخططاتها  مع  يتماشى 

والمنطقة والبلدية.

المركزية  الميزانية  من  المساكن  تأهيل  تمويل  يتم  ال 
من  محددة  منح  توفير  على  يعتمد  فهو  لذا  للوكالة، 

المانحين من أجل مواصلة عمله.
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التمتع بحقوق اإلنسان إلى أقصى حد

خالل  من  األونروا  تقدمها  التي  الخدمات  إن 
والصحة،  التعليم،   – الخمسة  الرئيسية  برامجها 
والتمويل  االجتماعية،  والخدمات  واإلغاثة 
 – المخيمات  وتحسين  التحتية  والبنية  البسيط، 
تعني أنها تتحمل مسؤوليات مباشرة في كفالة 
متنوع  عدد  في  الفلسطينيين  الالجئين  رفاه 
احتياجات  إلى  االستجابة  وتعد  القطاعات.  من 
األونروا  عمل  في  األساسية  األبعاد  من  الحماية 
وذلك  اإلنسانية،  والتنمية  اإلنساني  المجال  في 
على  االستجابة  تتم  أن  من  التأكد  خالل  من 
الالجئين  تواجه  التي  للتحديات  شمولي  نحو 

الفلسطينيين.

تعد الحماية جزءًا ال يتجزأ من نهج األونروا الكلي 
في تلبية احتياجات الالجئين وفي تأمين االحترام 
لهم  يمنحها  التي  الالجئين  لحقوق  الكامل 
هي  الحماية  القول،  ببساطة  الدولي.  القانون 
الوكالة من أجل صيانة وتعزيز حقوق  ما تفعله 

الالجئين الفلسطينيين.

الجودة  عالية  خدمات  األونروا  تقدم  عندما 
المعرضين  واألفراد  المستفيدة  للمجتمعات 
في  األساسي  بالدعم  تزودهم  فإنها  للخطر، 
مجاالت حيث قد ال يكون من الممكن تلبية هذه 

االحتياجات بشكل آخر.

توجد أربعة مكونات في عمل األونروا في مجال 
برامج  حول  منهم  مكونان  يتمحور  الحماية. 
ببعد  يتسمان  فهما  )ولذا  وطواقمها  األونروا 

خارجية  جهات  إلى  اآلخران  المكونان  ويتجه  داخلي(، 
باألساس  الجهات  هذه  على  ويعتمدان  لألونروا  بالنسبة 
حد  إلى  خارجي  ببعد  يتسمان  فهما  )ولذا  يتحققا  حتى 
األونروا  لدى  الحماية  إلطار  األربعة  المكونات  هذه  أكبر(. 

هي كاآلتي:

داخليًا:

احتياجات . 1 تلبية  تتم  أن  ضمان   – البرامج  في  الحماية 
الحماية في جميع جوانب البرامج وتصميم المشاريع 
في  وكذلك  واإلجراءات،  والبروتوكوالت  والسياسات 

تدريب الطاقم.
– تقديم . 2 الخدمات ومن خاللها  الحماية في تقديم 

المستفيدين  حقوق  وتحترم  تعزز  بطريقة  الخدمات 
وتكفل أمن وكرامة المستفيدين وكوادر األونروا.

خارجيًا:

الالجئين . 3 حقوق  احترام  تعزيز   – الدولية  الحماية 
الفلسطينيين من خالل الرصد والتبليغ والتدخل.

حل عادل ودائم – تنبيه المجتمع الدولي إلى الحاجة . 4
الملحة للتوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة الشعب 
حقوق  صيانة  ضمان  في  والمساعدة  الفلسطيني 

ومصالح الالجئين في المداوالت المتعلقة بذلك.

في  حيويًا  جانبًا  المحلي  المجتمع  مع  الشراكة  تعد 
نظر  بوجهات  األونروا  وتأخذ  الحماية،  في  الوكالة  نهج 
خدماتها  جميع  تخطيط  في  الحسبان  في  المستفيدين 

وتنفيذها.

© جون تورداي/أرشيف األونروا
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الطوارئ

وهو  بالتحديات،  مليء  فيه  األونروا  تعمل  الذي  السياق  إن 
يتراوح من االستقرار النسبي في بعض البلدان المضيفة إلى 
بيئات أكثر تعقيدًا تتسم بفترات متقطعة من اندالع العنف 

الشديد وعدم االستقرار.

القطرية  المتحدة  األمم  فرق  مع  قرب  عن  الوكالة  تعمل 
في البلدان المضيفة على إعداد خطط لالستجابة للطوارئ 
بالجاهزية  ومرورًا  الوقاية  من  بدءًا  المختلفة،  المراحل  عبر 
العادة، تستمر  باإلنعاش والتعافي. في  واالستجابة وانتهاًء 
أوضاع  تحتاج  قد  ذلك،  ومع  قصيرة.  لفترة  العمليات  هذه 

الطوارئ اإلنسانية المطولة إلى استدامة جهود اإلغاثة.

الطوارئ  إلى  االستجابة  في  الوكالة  أنشطة  تركزت  لقد 
تاريخيًا في األرض الفلسطينية المحتلة ولبنان. ومنذ اندالع 
الوكالة  قامت   ،2000 أيلول/سبتمبر  في  الثانية  االنتفاضة 
الفلسطينية  األرض  لصالح  سنوية  عاجلة  نداءات  بإصدار 
واالحتياجات  المطولة  األزمة  إلى  لالستجابة  المحتلة 

اإلنسانية المرافقة لها.

إن األونروا، باالستناد إلى تفويضها ومجاالت خبرتها وقدراتها 
السريع  الدعم  توفر  أن  تستطيع  الواسعة،  التشغيلية 
والمستجيب الحتياجات الالجئين الفلسطينيين حيثما دعت 
الحاجة لذلك. يأتي تقديم المساعدات متوافقًا مع السياق 
الحادة.  اإلنسانية  االحتياجات  أساس  على  ويبنى  المحدد 
ال  الذكر  سبيل  على  المساعدات،  حزمة  تشتمل  أن  ويمكن 

الحصر، على التدخالت التالية:

المعونات الغذائية

تقدم الوكالة المعونات الغذائية الطارئة لالجئين المعزولين 
التي  الغذاء  توزيع  شبكات  خالل  من  للخطر  والمعرضين 
الغذائي األساسي في  تديرها، وذلك من أجل ضمان األمن 

أوقات األزمات.

المياه والصرف الصحي

بهدف  مأمونة  شرب  مياه  إلى  الوصول  الوكالة  تؤّمن 
بالمياه  المنقولة  والعدوى  األمراض  انتشار  على  السيطرة 
تصليح  ويساهم  الكبد.  والتهاب  والكوليرا  اإلسهال  مثل 
األمطار  مياه  تصريف  ونظم  المجاري  مياه  نظم  وتشييد 
من  وغيرها  األمراض  نواقل  على  السيطرة  وخدمات 
بالصرف  المتعلقة  األمراض  انتشار  مكافحة  في  الخدمات 

الصحي والنظافة.

اإليواء المؤقت

بأضرار  تصاب  أو  للتدمير  الالجئين  مساكن  تتعرض  عندما 
أعمال  أو  القسري  التهجير  أو  والعنف  النزاع  نتيجة  سواء 
دعم  أو  المؤقت  اإليواء  توفير  إلى  األونروا  تسارع  الهدم، 
تكلفة السكن من أجل توفير المأوى لالجئين المهجرين من 
مساكنهم. يمكن أن يتضمن ذلك توفير البطانيات وأدوات 

الطهي الطارئ وغيرها من مواد اإلغاثة األساسية.

© أرشيف األونروا
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المساعدات النقدية الطارئة

سريعة  آلية  النقدية  المساعدات  تقديم  يعد 
إلحاحًا  واألشد  األبرز  االحتياجات  لدعم  ومرنة 
لدى الالجئين المهددين في أوضاع األزمات. تتيح 
للمدنيين  األجل  القصيرة  النقدية  المساعدات 
أولوياتهم  يحددوا  أن  النزاع  من  المتضررين 
مما  تلبيتها،  على  ويعملوا  باستقاللية  األساسية 
ويمكن  األسر  لدى  التدبر  استراتيجيات  يدّعم 
الالجئين من تخصيص الموارد المالية الشحيحة 
النفقات  سداد  ويساعد  األسرية.  لألولويات 
المتعلقة بنقل مكان السكن في تمكين األسر 
العمليات  أثناء  مساكنها  تضررت  التي  المهجرة 
العسكرية األخيرة من العثور على مكان مؤقت 

لإليواء البديل.

برنامج التشغيل الطارئ

محورية  أداة  الطارئ  التشغيل  توفير  يمثل 
التي  الفقيرة  لألسر  الطارئ  الدعم  تقديم  في 
فقدت موارد رزقها بسبب النزاع واألزمات. تعمل 
األجل  قصيرة  عمل  فرص  إتاحة  على  الوكالة 
اهتمام  إيالء  مع  المهرة  وغير  المهرة  للعمال 
النساء  مثل  للخطر،  المعرضة  بالفئات  خاص 
والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة. وهذه الفرص 
الكرامة،  واستعادة  الفقر  تخفيف  على  تساعد 
فيما أنها تساهم كذلك في التعافي والحماية 

على مستوى المجتمع.

التعليم الطارئ

في  الطوارئ  أوضاع  في  للتعليم  باستراتيجية  األونروا  تسترشد 
الطلبة وأن  التعليم اآلمن والنوعي لجميع  أن يتيسر  مسعاها لضمان 
تتخذ التدابير لتلبية احتياجات الطلبة لألمان والحماية والتعلم والصحة 
أثناء الوضع الطارئ. ويشمل ذلك توفير  النفسي-االجتماعي  والدعم 

الحصص العالجية وخدمات اإلرشاد.

الخدمات الصحية الطارئة

يقدم  الذي  األخير  المالذ  الطوارئ،  أوضاع  في  األونروا،  تكون  ما  كثيرًا 
مناسب  وضع  في  األونروا  وتوجد  األولية.  الصحية  الرعاية  خدمات 
لالستجابة لالحتياجات المتزايدة من خالل 138 عيادة قائمة على مقربة 
وثيقة من الالجئين. وكثيرًا ما يلزم توفر طواقم ومستلزمات إضافية 
حتى يتم التأكد من تقديم الرعاية الصحية األساسية. وفي المناطق 
عيادات  الوكالة  تنظم  الغربية،  الضفة  في  إليها  الوصول  يقيد  التي 
صحية متنقلة تسعى للوصول إلى الالجئين الفلسطينيين المعزولين 
والمعرضين للخطر. يتضمن ذلك تقديم خدمات الصحة النفسية في 

شكل اإلرشاد الفردي واألسري والجمعي.

اإلعمار

مساكن  بإصالح  األونروا  تقوم  اإلنساني،  التعافي  مرحلة  نطاق  في 
ويشمل  بنائها،  وإعادة  والمهدمة  المتضررة  الفلسطينيين  الالجئين 
الالجئون  وينخرط  المخيمات.  في  األخرى  األونروا  مرافق  أيضًا  ذلك 
فرص  على  ويحصلون  اإلعمار،  عملية  في  بنشاط  الفلسطينيون 
للتشغيل المؤقت والتدريب في قطاع اإلنشاءات والحرف المتعلقة به.

النداء العاجل )مليون دوالر أمريكي(
في األراضي المحتلة الفلسطينية

االستجابة اإلقليمية لألزمة في سوريا
)سوريا، لبنان، األردن(

المجموع: 300 مليون دوالر أمريكي المجموع: 417 مليون دوالر أمريكي 

٨ التعليم الطارئ 

١ التوعية بمخاطر الذخائر غير المنفجرة
٥ الصحة الطارئة
٥ موظفو دعم العمليات

٧ الصحة النفسية المجتمعية 

٢ الحماية
3 المأوى الطارئ وإصالح المساكن
٦ الصحة البيئية الطارئة
3 أسابيع المرح الصيفية في غزة

١٢ التنسيق واإلدارة

115
المساعدات الغذائية الطارئة

90
المال مقابل العمل الطارئ

45
المساعدات النقدية

الطارئة

33 المواد غير الغذائية/المسكن

٦ سبل المعيشة

٦ الغسل

3 الحماية

٢١ التنسيق واإلدارة

١٧ التعليم

١٨ الصحة

٢٥٠
المساعدات النقدية

٥9
المعونة الغذائية

)الضفة الغربية 45 مليون دوالر؛ غزة254 مليون دوالر؛ الرئاسة 1 مليون دوالر()سوريا 310 مليون دوالر؛ لبنان 90 مليون دوالر؛ األردن 15 مليون دوالر؛ اقليميًا 2 مليون دوالر(
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تعمل األونروا على نحو متواصل في سبيل تقوية تحالفاتها 
أعمال  أنشطة  فيهم  بمن  الشركاء،  من  واسع  طيف  مع 

وأفراد ومنظمات أهلية ومؤسسات وقفية.

طرق  واستكشاف  محتملين  شركاء  إلى  الوصول  ويظل 
الحماية  وتأمين  الخدمات  تقديم  في  للتعاون  جديدة 
من  األونروا  وتستفيد  لألونروا.  رئيسية  أولوية  يمثل  لالجئين 
وكذلك  المالية  مواردها  على  للبناء  الجديدة  الشراكات 
تقديم  أجل  من  المختصة  المعرفة  من  احتياطيها  لتعزيز 

أفضل ما يمكن من خدمات لالجئين.

ما الداعي للشراكة مع األونروا؟

· الشراكة مع األونروا تعني مساعدة أكبر وكالة لألمم 	
المتحدة وأكثرها خبرة في الشرق األوسط في تقديم 
حوالي  إلى  اإلنسانية  التنمية  خدمات  من  واسع  مجال 
األونروا  عمل  أقاليم  في  فلسطيني  الجئ  ماليين   5
الخمسة، بما يشمل إتاحة التعليم لحوالي 500,000 طفل 
في  األولية  الصحية  الرعاية  وتوفير  المدرسة  سن  في 

138 عيادة.
· على 	 منظمة  مع  االنخراط  تعني  األونروا  مع  الشراكة 

في  واإلبداع  باالبتكار  تؤمن  المهنية  من  عاٍل  مستوى 
حقل التنمية اإلنسانية.

· جلي 	 دعم  عن  التعبير  تعني  األونروا  مع  الشراكة 
االلتزام  وخاصة  المتحدة،  األمم  عائلة  لقيم  وصريح 

بحماية الالجئين.

كيف يساهم الشركاء في عمل األونروا؟

يساهم شركاء األونروا في عملها عن طريق تقديم الدعم 
المالي و/أو الخبرة العملية، أو عن طريق تيسير الوصول إلى 
المعرفة والموارد المتوفرة لدى مؤسسات أخرى أو شبكات 

عمل. 

نحو  على  مصممة  تكون  الشركاء  مساهمات  جميع  إن 
يالئم االختيارات التي تفضلها المنظمة الشريكة وكفاءاتها 

المحورية.

من الذين يتشاركون مع األونروا؟

الشركاء  من  وكبير  متنوع  عدد  مع  قرب  عن  األونروا  تعمل 
الذين يتراوحون من أصغر منظمة أهلية محلية إلى هيئات 
األمم المتحدة التي تعمل على تحقيق مهام عالمية، مثل 

اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية واليونسكو.

· من 	 واسعة  مجموعة  مع  بشراكتها  األونروا  تعتز 
على  تعمل  التي  الدولية  الحكومية  غير  المنظمات 
تعد  الفلسطينيين.  لالجئين  اإلنسانية  التنمية  دعم 
المنظمات غير الحكومية الدولية من الشركاء القيمين 
لألونروا في مجاالت تخصص كل منها ومواطن القوة 
األونروا  مع  المنظمات  هذه  عملت  وقد  بها.  الخاصة 
عبر العقود لتحديد مجاالت التعاون واستفاد الطرفان 

بشكل متبادل من هذه الجهود المشتركة.
· إن أقاليم عمل األونروا غنية بالمنظمات األهلية المحلية 	

الشركاء  وهؤالء  المجتمع.  إلى  المستندة  والمنظمات 
العميق  تجذرهم  بحكم  كبيرة  قيمة  يكتسبون 
والراسخ في المجتمعات المحلية. تتشارك الوكالة مع 
المنظمات األهلية المحلية في تنفيذ البرامج والتشارك 

بالمعرفة وغير ذلك من المجاالت.
· الداعمين 	 األفراد  من  صلبة  بقاعدة  األونروا  تتمتع 

عبارة  هؤالء  رؤيتها.  في  الوكالة  مع  يتشاركون  الذين 
الوكالة  بدعم  يلتزمون  العالم  حول  من  أشخاص  عن 

ومبادراتها بتبرعات منفردة أو شهرية.
· طريق 	 عن  األونروا  عمل  الوقفية  المؤسسات  تدعم 

مجاالت  في  برامجها  في  المالية  المساهمات  تقديم 
الصحة والتعليم واإلغاثة واالستجابة للطوارئ.

· تعمل األونروا في شراكة أيضًا مع شركات خاصة سواًء 	
أقاليم  جميع  في  المحلي  أو  الدولي  المستوى  على 
طاقات  يملك  الخاص  القطاع  إن  الخمسة.  عملها 
كامنة لتقديم مساهمات مهمة في عمل األونروا عن 
طريق تعزيز االبتكار وتوفير التمويل والتشارك بالمعرفة 

المختصة في عدد متنوع من الميادين.
· أطباء 	 منظمة  لألونروا:  البارزين  الشركاء  قائمة  تشمل 

بال حدود، ومنظمة الحق في اللعب، وجمعية التعاون، 
لبنان، وبنك فلسطين، والمركز  وجمعية توحيد شبيبة 
الثقافي العربي، واالتحاد اللوثري العالمي، وشركة زين، 
روتاري  ومؤسسة  الفلسطينية،  االتصاالت  ومجموعة 

الدولية، ومنظمة إنقاذ الطفل.

األونروا وشركاؤها: العمل معًا على 
إتاحة التنمية اإلنسانية لالجئين 

الفلسطينيين
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رابطات دعم األونروا

إسبانيا،  في  الوكالة  رابطة  وهي  لألونروا،  اإلسبانية  اللجنة 
حقوق  لمناصرة  اللجنة  تعمل   .2005 سنة  أنشئت  والتي 
الالجئين الفلسطينيين وحشد األموال لصالح عمل األونروا. 
كما تنفذ أنشطة للتوعية والتثقيف عبر إسبانيا وتنخرط في 

حشد األموال من القطاعين العام والخاص.

رابطة أصدقاء األونروا األمريكية تقدم الدعم لعمل األونروا 
تهدف  وهي  والتثقيف.  األموال  وحشد  المناصرة  خالل  من 
الالجئين  وضع  عن  العام  األمريكي  الجمهور  تثقيف  إلى 
الفلسطينيين وتعزيز الوعي حول برامج األونروا في التعليم 

والصحة والخدمات االجتماعية.

أصبحت جمعية أصدقاء األونروا في إيطاليا عاملة في عام 
2012؛ وهي تركز في نشاطاتها على الشركات والمؤسسات 

اإليطالية المهتمة بمجاالت الدواء والتعليم.

© أرشيف األونروا
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