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© الحقوق  محفوظة  لوكالة  األمم  المتحدة  إلغاثة  وتشغيل  الجئي  فلسطين  في  الشرق  األدنى، 2015.
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عن األونروا
تأسست  وكالة  األمم  املتحدة  إلغاثة  وتشغيل  الجئي  فلسطني  
في  الشرق  األدنى  )األونروا(  كوكالة  تابعة  لألمم  املتحدة  بقرار  
من  اجلمعية  العامة  في  8  كانون  األول  من  عام  1949،  وبدأت  
عملياتها  في  األول  من  أيار  1950.  وهي  واحدة  من  أكبر  برامج  
األمم  املتحدة،  وحيث  أنها  أنشئت  كوكالة  مؤقتة  إلى  أن  يتم  
من   كان   فلسطني،  الجئي   ملسألة   ودائم   عادل   حلل   التوصل  
األونروا  بعد  عام  واحد.  وبعد   أن  تنتهي  مهام  والية   اخملطط  
خمس  وستني  سنة،  ال  تزال  الوكالة  تقدم  اخلدمات  األساسية  
من  أجل  رفاه  الجئي  فلسطني  وحتقيق  تنميتهم  البشرية  وتوفير  

احلماية  لهم  إلى  أن  يتم  التوصل  إلى  حل  عادل.

التقديم  المباشر  للخدمة

ما مييز األونروا  عن غيرها من وكاالت األمم املتحدة هي  أنها تقدم 
الوكالة  إلى املستفيدين بشكل مباشر. ويتمثل تفويض  اخلدمات 
االجتماعية  واخلدمات  واإلغاثة  والصحة  التعليم  تقدمي  في 
واملساعدات  اخمليمات  التحتية وحتسني  والبنية  الصغيرة  والقروض 
القانون  أحكام  مبوجب  الالجئني  حقوق  حماية  جانب  إلى  الطارئة، 
الدولي. يتم تقدمي خدمات األونروا استنادا إلى املبادئ اإلنسانية لألمم 
املتحدة املتمثلة في اإلنسانية واحليادية وعدم االنحياز واستقاللية 

العمليات. 

الجئو  فلسطين
وفقا  للتعريف  العملي  لألونروا،  فإن  الجئي  فلسطني  هم  
أولئك  األشخاص  الذين  كانوا  يقيمون  في  فلسطني  خالل  
الفترة  ما  بني  حزيران  1946  وحتى  أيار  1948  والذين  فقدوا  
بيوتهم  وموارد  رزقهم  نتيجة  النزاع  العربي-اإلسرائيلي  سنة  
1948.  وميلك  الذكور  من  ذرية  الالجئني  الفلسطينيني  األهلية  

للتسجيل  كالجئني  من  فلسطني.

إن  خدمات  األونروا  متاحة   لكل   الذين  هم  بحاجة  للمساعدة  
في  مناطق  عمليات  الوكالة  والذين  هم  مستوفون  لتعريف  
باإلضافة  الوكالة،   لدى   ومسجلون   فلسطني   من   الالجئ  

لبعض  اجملموعات  األخرى  كذلك.

©طلبة األونروا في سورية. الحقوق محفوظة لألونروا، 2014.

©مركز األونروا الصحي، مخيم جرمانا، سورية. الحقوق محفوظة لألونروا 2014.

تعمل األونروا في خمسة مناطق للعمليات 
هي: األردن ولبنان وسورية وقطاع غزة والضفة الغربية 

بما في ذلك القدس الشرقية.

قدرات الالجئين معززة من أجل الحصول على فرص متزايدة لموارد  كسب العيش .  .4
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5.6 مليون
شخص هم مسجلون من أجل الحصول على خدمات األونروا، ويشمل هذا 

العدد 5.15 الجئ مسجل إلى جانب 440.000 شخص آخر مسجل.

2 برنامج طوارئ
في األراضي الفلسطينية المحتلة وسورية )باإلضافة إلى إعادة إعمار مخيم 

نهر البارد لالجئين في لبنان(.

االونروا تقوم بتوظيف اكثر من

30,000
يشمل هذا الرقم مايزيد على  

28,000
موظف هم انفسهم من الجئي 

فلسطين.

تعتمد األونروا نفسها على التمويل الطوعي من املانحني، وتعمل 
األكثر  بني خدماتها  فيما  لديها  احملدودة  املوارد  أولويات  على حتديد 
أهمية، مع إيالء تركيز خاص على األشخاص األشد عرضة للمخاطر. 
على  املتزايد  الطلب  مستوى  لألونروا  املالية  التبرعات  تواكب  لم 
والفقر  املسجلني  املتزايد لالجئني  العدد  به  والذي تسبب  اخلدمات 
للوكالة،  العامة  املوازنة  فإن  لذلك،  ونتيجة  والنزاع.  املتفاقم 
تغطية  وعلى  لها  الرئيسة  األنشطة  دعم  على  تعمل  والتي 

معظمالنفقات التوظيفية لعامليها ، تعاني من عجز كبير.

استرشادا  تقدميها  يتم  األونروا  خدمات  فإن  السياق،  هذا  وفي 
تعمل  والتي   2021-2016 لألعوام  األجل  متوسطة  باالستراتيجية 
على حتقيق خمسة مخرجات استراتيجية مصممة من أجل تقدمي 

الدعم األكثر فعالية لالجئي فلسطني.

األونروا اليوم

البشرية  التنمية  أزمة على صعيدي  اليوم  يواجه الجئو فلسطني 
وآخذة  عالية  والفقر  الغذائي  األمن  انعدام  إن مستويات  واحلماية. 
إلى  الشباب  أوساط  في  البطالة  معدل  يصل  فيما  بالتزايد، 
مستويات مقلقة، وخصوصا لدى النساء الشابات. وعلى الرغم من 
امتالكهم لرأس مال بشري قوي نتيجة التعليم والرعاية الصحية 
التي توفرها لهم األونروا والسلطات املضيفة، إال أن العديدين من 
الجئي فلسطني ال تتوفر لديهم األصول والفرص املطلوبة من أجل 

سبل معيشة مستدامة.

صعيد  على  متزايدة  تهديدات  أيضا  فلسطني  الجئو  يواجه  كما 
الغربية  والضفة  سورية  في  املسلحة  النزاعات  جراء  احلماية 
وقطاع غزة. إن عددا متزايدا منهم هم محرومون من نفس حقوق 
بسبب  اآلخرون  املواطنون  بها  يتمتع  التي  األساسية  اإلنسان 
وضعهم القانوني، ويتم استثناؤهم من النواحي الرئيسة للحياة 

االجتماعية والسياسية واالقتصادية.

2021-2016 االستراتيجية لألونروا  المخرجات 

 حقوق الالجئين بموجب القانون الدولي محمية ومعززة.. 1

2.               صحة الالجئين محمية وعبء األمراض تم تقليله.

األطفال في عمر المدرسة قد أكملوا تعليمًا أساسيًا نوعيًا ومنصفًا وجامعًا.  .3

قدرات الالجئين معززة من أجل الحصول على فرص متزايدة لموارد  كسب العيش .  .4

الالجئون قادرون على تلبية احتياجاتهم اإلنسانية األساسية   .5 

                                                                                                                                                           من الغذاء والمسكن والصحة البيئية.
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493,500
طالب

22,000
موظف تعليمي

685
مدرسة

7,200
مكان للتدريب المهني

لتعليم ا
تدير األونروا أحد أكبر النظم التعليمية في الشرق األوسط، حيث 
500,000 طالب  من  يقرب  ملا  لها  تابعة  مدارسة   685 أبواب  تفتح 
وطالبة يوميا. ويعمل التعليم األساسي عالي اجلودة على مساعدة 
يزدهروا  الالزمة لكي  املهارات  تطوير  الشباب في  الجئي فلسطني 
كبالغني في ظل بيئة متقلبة ومليئة بالتحديات. ويتم العمل على 
إثراء مناهج احلكومات املضيفة مببادئ األمم املتحدة من خالل سياسة 

الوكالة املتعلقة بحقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح.

 إن جميع أطفال الجئي فلسطني ممن هم في سن املدرسة مؤهلون 
لاللتحاق مبدارس األونروا، والتي تقدم التعليم األساسي اجملاني على 
الغربية وقطاع غزة وسورية  الضفة  مدار تسع مراحل صفية في 
ولبنان، وعشر مراحل صفية في األردن. يقدم كذلك التعليم الثانوي 
في لبنان بسبب أن الجئي فلسطني ال يستطيعون االستفادة من 
التعليم احلكومي؛في حينيواصل الالجئون في باقي األقاليم األربعة 

تعليمهم في املدارس احلكومية.

الطالب  حول  املتمحور  اجلامع  للتعليم  األولوية  األونروا  وتعطي 
والذي يقوم بإشراك اجملتمعات. إن هذا النهج يركز على حتديد ودعم 
األطفال الذين لديهم احتياجات وقدرات مختلفة والذين يأتون من 
خلفيات اجتماعية اقتصادية متنوعة. وقد جنحت مدارس األونروا في 
بناء سمعة جيدة في التحصيل األكادميي املرتفع وانخفاض معدالت 
اجلنسني  بني  املساواة  حتقيق  في  رائد  تقدم  إحراز  مت  وقد  التسرب. 
حيث تشكل البنات حوالي 50% من نسبة الطلبة لدى األونروا منذ 
ستينيات القرن املاضي. واليوم تقف معدالت إتقان القراءة والكتابة 
مصاف  في  فلسطني  الجئي  بني  التعليمي  التحصيل  ومستويات 

أعلى املعدالت في الشرق األوسط.

لألونروا على  تابعة  تدريب مهني وحرفي  ثماني كليات  كما تعمل 
تزويد الشباب الالجئني باملهارات واملعرفة ذات العالقة بسوق العمل 

احمللي وذلك من خالل مجموعة من الدورات التجارية وشبه املهنية، 
إلى جانب تدريب قصير األجل مبني على االحتياجات القائمة. وفي 
كل عام، يقوم أكثر من 7,200 متدرب بتطوير مهاراتهم في املهن 
التجارية التقليدية واحلديثة مبا في ذلك تصميم األزياء والسباكة 
والنجارة والصيدلة والتصميم اجلرافيكي وإدارة األعمال واحلوسبة 

والهندسة املعمارية واملساحة.

المعلم
التعليم،  جودة  في  رئيسا  عامال  للمعلمني  املهني  التطوير  يعتبر 
وهو متاح لكافة وظائف التدريس في األونروا. ويعمل معهد التربية 
التابع لليونسكو واألونروا على متكني املعلمني من أجل تبني وسائل 
التفكير  مبهارات  الطلبة  تزويد  بهدف  النشط«  »للتعلم  جديدة 

الناقد.

األدوات والموارد
تعد القيود املفروضة على املوارد حتديا قائما. ومنذ اخلمسينيات من 
على  مدارسها  من  العديد  بتشغيل  األونروا  قامت  املاضي،  القرن 
بالدوام  الطلبة  من  مجموعة  تقوم  بحيث  الفترتني  نظام  أساس 
الفترة  في  مكانها  أخرى  مجموعة  لتحل  الصباحية  الفترة  في 
املسائية. واليوم، هنالك 408 مدرسة   من أصل 685 مدرسة تابعة 
لألونروا تعمل بنظام الفترتني، مبا في ذلك 90% من املدارس في األردن 

وأيضا 76% من املدارس في قطاع غزة.

ويعمل برنامج األونروا للتعليم في حاالت الطوارئ على دعم أطفال 
الجئي فلسطني املتضررين جراء النزاع. ويشتمل إطار العمل على 
لألطفال  التعلم  ذاتية  تفاعلية  ومواد  االجتماعي  النفسي  الدعم 
عملية  تدابير  جانب  إلى  للمدارس  الوصول  يستطيعون  ال  الذين 
أخرى لدعم عملية التعليم املستمر. وتعد قناة األونروا التعليمية 
القناة، والتي  إن تلك  الذاتي.  التعلم  الفضائية واحدة من مبادرات 
تتخذ من غزة مقرا لها، تبث دروسا في الرياضيات واللغة العربية 

ومواد تعليمية وترفيهية أخرى إلى كافة أرجاء املنطقة.

©سفير األونروا للنوايا الحسنة والفائز بلقب محبوب العرب محمد عساف  _ والذي كان أصال طالبا لدى األونروا _ في زيارة للطالب في الضفة الغربية. الحقوق محفوظة لألونروا، 2013. تصوير عالء غوشة.
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©عيادة صحية متنقلة في الضفة الغربية. الحقوق محفوظة لألونروا، 2011. تصوير عالء غوشة.

9,5مليون
زيارة سنوية للمرضى

3,300
موظف صحي

137
منشأة للرعاية الصحية

لصحة ا
األونروا  برنامج  يقدم  العاملية،  الصحة  منظمة  مبعايير  استرشادا 
الصحي رعاية صحية أولية شاملة لالجئي فلسطني ويسهل لهم 
الوصول إلى الرعاية الصحية الثانوية والثالثية . كما تعمل الوكالة 
أيضا في سبيل ضمان بيئة معيشية صحية في اخمليمات الرسمية 

لالجئي فلسطني والبالغ عددها 58 مخيما.

مدار  على  كبير  بشكل  الصحية  الرعاية  احتياجات  تطورت  لقد 
السنني؛ فمن االستجابة لتفشي األمراض املعدية التي تنتقل  من 
خالل الهواء واملاء في مخيمات اللجوء األولى، وصوال إلى مكافحة 
نقص الغذاء املنتشر بني األطفال وتقليل معدالت وفيات األطفال 
واألمهات. واليوم، أصبح الناس يعيشون لفترات أطول وبدأوا يطورون 
غير  باألمراض  املتعلقة  تلك  وحتديدا  مختلفة،  صحية  احتياجات 
السارية واألمراض املزمنة التي تتطلب رعاية مدى احلياة كالسكري 

وارتفاع ضغط الدم والسرطان.

قامت  فلسطني،  لالجئي  املتطورة  للحاجات  االستجابة  وبهدف 
رئيسي  إصالح  مببادرة  األونروا 
عملت  حيث   ،2011 عام  في 
فريق  نهج  إدخال  على 
يقدم  الذي  العائلة  صحة 
أولية  صحية  رعاية  خدمات 
للعائلة  وشمولية  شاملة 
على  التركيز  مع  بأسرها، 
بني  األمد  طويلة  العالقة 
كما  والطبيب.  املريض 
العائلة  صحة  فريق  يعمل 
العوامل  معاجلة  على  أيضا 
مثل  الصحة  على  تؤثر  التي 
اجلسماني  والنشاط  التغذية 

الطفل  وحماية  االجتماعي  النوع  على  املبني  والعنف  والتثقيف 
والفقر وتنمية اجملتمع احمللي.

الصحية  األونروا  برامج  جعل  على  العائلة  صحة  فريق  ويعمل 
متماشية مع املعايير العاملية اخلاصة بجودة الرعاية الصحية، ومت 
للسجالت  الكتروني  نظام  مع  جنب  إلى  جنبا  النهج  ذلك  تنفيذ 

الطبية واملواعيد.

نهج دورة الحياة
تقوم  حيث  الصحية،  اخلدمات  في  احلياة  دورة  نهج  األونروا  تتبنى 
بخدمة الجئي فلسطني في كافة مراحلهم العمرية، بدءا من فترة 

ما قبل احلمل وصوال إلى الشيخوخة النشطة.

في  مبا  سواء،  حد  على  وعالجية  وقائية  خدمات  الوكالة  وتقدم 
ذلك رعاية األم والطفل وتنظيم األسرة ورعاية املراهقني والبالغني 
والشيخوخة النشطة وصحة الفم واألسنان. كما يتم أيضا توفير 
وارتفاع  السكري  أمراض  إدارة  وخدمات  الثانوية  الوقاية  خدمات 
األمراض  وحتديدا   – السارية  باألمراض  التحكم  ويتم  الدم.  ضغط 
– من خالل تغطية تطعيمية  باملطاعيم  الوقاية منها  التي ميكن 
عالية ومن خالل الكشف املبكر لألمراض والسيطرة على انتشارها.

بيئة صحية
من  التقليل  على  بالتركيز  البيئية  للصحة  األونروا  برنامج  يقوم 
املرتبطة  األمراض  تفشي  مخاطر  ومن  األمراض  انتشار  معدالت 
مياه  توفير  يشمل  هذا  إن  السيئة.  واملمارسات  البيئية  بالظروف 
الصرف  خدمات  وتوفير  الالجئني  مخيمات  داخل  اآلمنة  الشرب 

الصحي والسيطرة على نواقل املرض وخدمات مكافحة القوارض.
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اإلغاثة 
والخدمات 
االجتماعية

األونروا لإلغاثة واخلدمات االجتماعية على مساعدة  برنامج  يعمل 
الجئي فلسطني األشد عرضة للمخاطر، وعلى دعم متكني اجملتمعات 
احمللية، وهو الوصي على أرشيف رقمي يحتفظ بسجالت أكثر من 
خمسة ماليني شخص ينطبق عليهم تعريف الالجئ من فلسطني 

في الضفة الغربية واألردن وغزة وسورية ولبنان.

مليون   17,5 من  أكثر  على  احملافظة  على  األونروا  أرشيف  ويعمل 
وثيقة تاريخية تشمل شهادات ميالد وصكوك ملكية أراضي وأوراق 
تسجيل تعود في تاريخها إلى فلسطني الواقعة حتت االنتداب قبل 

عام 1948.

لقد تطور دعم األونروا لألشخاص األشد عرضة للمخاطر على مر 
األساسية  اإلنسانية  اإلغاثة  ملواد  الطارئ  التقدمي  من  بدءا  الزمن 

على  تعمل  التي  البرامج  إلى  وصوال  الغذائية  املعونة  خالل  من 
تعزيز التمكني االجتماعي واالقتصادي لالجئي فلسطني املعرضني 

للمخاطر وحماية حقوقهم.

واليوم، تقدر األونروا أن 1,9 مليون الجئ من أصل الالجئني املسجلني 
لديها للحصول على اخلدمات والبالغ عددهم 5,6 مليون يعيشون 
التي  للعائالت  واملال  الغذاء  تقدمي  الوكالة  وتواصل  فقر.  حالة  في 
ال تستطيع تلبية احتياجاتها الغذائية األساسية وذلك من خالل 
من  متفاني  فريق  يقوم  فيما  االجتماعي،  األمان  شبكة  برنامج 
اإلعاقة  وبخدمات  بالتدريب  الالجئني  بربط  االجتماعيني  العاملني 

وبرامج الدعم االجتماعي.

تمكين المجتمع
تعمل األونروا مع مجموعة كبيرة متنوعة من الشركاء في اجملتمع 
املدني من أجل تعزيز قدرة الجئي فلسطني على التغلب على حالة 
الضعف لديهم في مواجهة الصعوبات االجتماعية واالقتصادية. 
منظمة مجتمعية   100 من  أكثر  مع  في شراكة  الوكالة  وتدخل 
املتحدة  لألمم  تابعة  أخرى  ووكاالت  العام  للقطاع  تابعة  وهيئات 
تقدم خدمات مثل التدريب على املهارات وإعادة التأهيل واألنشطة 
الترفيهية. ومن خالل هذه املبادرات، تعمل األونروا على املساعدة في 
حتسني وضع العديد من النساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقات 

من أجل مساعدتهم في احملافظة على حياة منتجة.

©الحقوق محفوظة لألونروا، 2011.

الجئ 294,000
يتلقون الدعممن شبكة األمان اإلجتماعي

 5,6 مليون
  شخص مسجلون من أجل الحصول على خدمات األونروا، يشملون
 5.16 مليون الجئ مسجل إضافة إلى 440.000 شخص مسجل آخر.
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©صاحبات األعمال من النساء في سورية. الحقوق محفوظة لألونروا، 2012. تصوير كارول الفرح.

403 مليون دوالر
قيمة القروض التي تم منحها منذ عام 1991

خدمات األونروا المالية تعمل وفقا للمعايير العالمية ووفقا للمارسات 
األمثل لصناعة القروض الصغيرة.

الصغير اإلقراض 
مالية  وخدمات  قروضا  الصغيرة  للقروض  األونروا  برنامج  يقدم 
املهمشة  أو  الفقيرة  وللجماعات  فلسطني  لالجئي  تكميلية 
عمالء  قائمة  وتشتمل  منهم.  بالقرب  وتعمل  تعيش  التي  األخرى 
البرنامج على العائالت والنساء والشباب وأصحاب األعمال ومالكي 
إن استثماراتهم تعمل على خلق واستدامة  الصغيرة.  املشروعات 
الوظائف وتقلل من الفقر وتعمل على متكني اجملتمعات، وحتديدا املرأة.

برنامج اإلقراض الصغير يقومون بتشغيل  العديدين من عمالء  إن 
هامش  على   – رسمية  غير  تكون  ما  غالبا   – جتارية صغيرة  أعمال 
كراجات  ومالكي  األسماك  صيادي  العمالء  ويشمل  االقتصاد. 
على  اخلضار  وبائعي  املنزلية  اخلياطة  وعامالت  السيارات  تصليح 
على  الصغير  اإلقراض  نشر  جهود  في  األونروا  وتركز  البسطات. 
األحيان  أغلب  في  الالجئني  يعيش  الفقيرة حيث  احلضرية  املناطق 

والتي متيل ألن تكون مراكز للنشاط التجاري والصناعي.

العائالت 
تشتمل اخلدمات العائلية على القروض الشخصية للفقراء وللعائالت 
للقروض  الوصول  سبل  لديها  تتوفر  ال  التي  املنخفض  الدخل  ذات 
املصرفية. إن هذه القروض تساعد العائالت على بناء أصول منزلية وتدعم 
التعليم والرفاه والنفقات االجتماعية األخرى كاألفراح واملآمت. إن العائالت 
التي ال تتوفر لديها سبل الوصول لتسهيالت الرهن ميكنها احلصول على 

قروض من أجل احلصول على مسكن أو حتسينه أو توسيعه.

360,000 
قرض تم منحهم منذ عام 1991

تقوم األونروا بتشغيل برنامج تدريبي ألصحاب األعمال التجارية 
الصغيرة في قطاع غزة وتقدم تدريبا مخصصا في موضوعات 

كمسك الدفاتر والضرائب والحوسبة والتجارة اإللكترونية.

النساء والشباب
يتوفر قرض شبابي للبدء بالعمل يطلق عليه اسم »مبادرتي« للرجال 
والنساء على حد سواء ممن أعمارهم تتراوح بني 18-30 بهدف البدء 
بأعمال جتارية جديدة تعمل على خلق توظيف ذاتي للمقترض وتوظيف 

اآلخرين. ويعد قرض مبادرتي هو القرض األول من نوعه في املنطقة.

كما ميكن لصاحبات األعمال من النساء احلصول على قرض األسر 
املعيشية للمرأة من أجل استدامة ودعم إنفاق األسرة على التعليم 
والصحة واالحتياجات الرئيسة. إن القرض األسري للمرأة يستوعب 
املنزلية  األصول  ببناء  لهن  ويسمح  املنزلية  النسائية  املؤسسات 

لغايات االستعمال التجاري.

االعمال التجارية الصغيرة
من  مجموعة  على  احلصول  الصغيرة  التجارية  لألعمال  ميكن 
الصغيرة  التجارية  املؤسسات  قروض  ذلك  في  مبا  املالية  املنتجات 
التي تستهدف الغالبية العظمى من األعمال التجارية اإلقليمية 
ال  األعمال  تلك  معظم  إن  عمال.  خمسة  من  أقل  توظف  التي 
تتوفر لديها سبل الوصول لإلقراض الرسمي وهي عرضة لإلصابة 
الصغيرة  التجارية  األعمال  »قروض  منتج  ويساعد  بالصدمات. 
اإلضافي« األعمال التجارية الصغيرة على توسعة رأسمالها وزيادة 
التجارية  املؤسسات  قروض  منتج  يعمل  فيما  التوظيف؛  حجم 
دعم  على  العادة  في  تعمل  أكبر  قروض  توفير  على  الصغيرة 

استثمارات رأس املال والتحديث والتوسع في السوق.
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التحتية  البنية 
تحسين  و
لمخيمات ا

يعمل برنامج األونروا للبنية التحتية وحتسني اخمليمات على حتسني 
الظروف املعيشية لالجئي فلسطني عن طريق تنفيذ املشاريع التي 
تستجيب خلطط حتسني اخمليم التي مت إعدادها بالشراكة مع سكان 

اخمليم.

في  فلسطني  الجئي  مخيمات  حتولت  عقود،  ستة  من  أكثر  منذ 
األردن ولبنان وسورية والضفة الغربية وقطاع غزة والتي يبلغ عددها 
املباني متعددة  إلى كتل مكتظة من  58 مخيما من »مدن خيام« 
الطوابق تتسم بالفقر واالكتظاظ الشديد. وتعد اخمليمات من بني 
أكثر البيئات احلضرية كثافة في العالم، وألن املساكن بنيت لغايات 
االستعمال املؤقت فإن العديد منها دون املستوى املطلوب بشكل 
خطير بل وحتى تشكل تهديدا على احلياة. ومبوجب القانون الدولي، 
فإن الالجئني – مثل أي شخص آخر – لديهم احلق في مستوى مالئم 
األخرى  املساس بحقوقهم  دون  السكن؛  ذلك  مبا في  املعيشة،  من 

كالجئني.

تحسين المخيمات
يشترك الالجئون في كل مرحلة من مراحل عملية حتسني اخمليمات 
_ ويقومون بإعطاء مداخالتهم من خالل مجموعات العمل وتقييم 

تنفيذ  في  ويشاركون  الرؤية  حتديد  في  ويساعدون  االحتياجات، 
التحسينات للمساحات العامة املفتوحة والشوارع واألزقة واملالعب 
واألسواق. وتساهم تلك املشروعات في التنمية االجتماعية واإلدماج 

والنمو االقتصادي وفي النواحي البيئية في اخمليمات.

المدارس والمنشات الصحية
الوكالة  مدارس  وصيانة  وتشييد  على  باإلشراف  األونروا  تقوم 
املرافق احلديثة لتتوائم مع املعايير  وعياداتها. لقد مت تشييد كافة 
بحسب  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الوصول  سبيل  ولتحقق  الدولية 

املعايير العاملية.

البنية التحتية البيئية والصحة البيئية
تتعاون األونروا مع السلطات املضيفة من أجل ضمان الوصول ملياه 
شرب آمنة وأنظمة مالئمة للصرف الصحي وتصريف مياه األمطار. 
إن هذا يساعد في تعزيز حتقيق بيئة حضرية آمنة وصحية لالجئي 
الصحة  إن  مائيا.  املنقولة  األمراض  تفشي  ويضبط  فلسطني 
مكافحة  وخدمات  الصلبة  النفايات  إزالة  خدمات  تشمل  البيئية 

القوارض.

المسكن
لبنان  في  حادة  مشكلة  تعد  الالئقة  وغير  املكتظة  املساكن  إن 
وسورية واألردن وقطاع غزة بسبب القيود املالية وبسبب احتياجات 
إعطاء  تعمل على  األونروا  استجابة  إن  املتنامي.  الالجئني  مجتمع 
األشد عرضة  الالئقة بشكل حاد لالجئني  للمساكن غير  األولوية 
للمخاطر. وفي األردن لوحدها، هنالك 500 مسكن غير الئق قد مت 

حتديدها من أجل العمل على رفع سويتها بشكل عاجل.

إن برنامج األونروا لتحسني اخمليمات ليس مموال من املوازنة الرئيسة 
للوكالة؛ بل يعتمد على متويل املشاريع املقدم من اجلهات املانحة.

©اإلعمار في لبنان . الحقوق محفوظة لألونروا، 2010.

500 
مسكن غير الئق في األردن لوحدها
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©الجدار العازل في الضفة الغربية. الحقوق محفوظة لألونروا، 2014.

الحماية
إن احلماية هي ما تفعله األونروا من أجل حماية وتعزيز حقوق الجئي 

فلسطني وفقا ألحكام القانون الدولي.

إن ازدياد العنف والتشريد في أرجاء املنطقة يعني أن الجئي فلسطني 
اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بحاجة للحماية. لقد عملت األونروا 
قدراتها في مجال  تعزيز  وبشكل كبير على  األخيرة  السنوات  في 
احلماية وذلك من خالل تعيني موظفني مخصصني للحماية وتوفير 
بتبني  الوكالة  قامت  باحلماية. كما  أنشطة خاصة  وإقامة  تدريب 
عمل  أدوات  تطوير  على  وعملت   2012 عام  في  للحماية  سياسة 
التقدم من خالل  ومعايير من أجل تقدمي اخلدمة. ويتم قياس مدى 
عمليات تدقيق داخلية سنوية. ويوجد لدى األونروا برنامجا واسعا 
للعنف املبني على النوع االجتماعي، وهي حاليا تعكف على تطوير 

إطار عمل حلماية الطفل.

إطار عمل األونروا المتعلق بالحماية  
أبعاد  على  يشتمل  للحماية  شمولي  نهج  بتطبيق  األونروا  تقوم 
تقدمي  خالل  من  فلسطني  الجئي  حقوق  حتقيق  على  تركز  داخلية 
اخلدمة  مقدمي  مع  االنخراط  على  تعمل  خارجية  وأبعاد  اخلدمة 
فلسطني.  الجئي  حقوق  احترام  ضمان  أجل  من  العالقة  ذوي 
باحلماية: املتعلق  الوكالة  لنهج  مكملة  عناصر  أربعة   وهنالك 

تقدمي احلماية في برامج تقدمي اخلدمة وعبرها وذلك من خالل 	 

تلبية احلد األدنى من معايير احلماية.

تعزز 	  والتي  احلماية  لتهديدات  التي تستجيب  البرامج  تنفيذ 

من صمود الجئي فلسطني.

معاجلة أسباب العنف واإلساءة واإلهمال واالستغالل للفئات 	 

املعرضة للمخاطر، مبن في ذلك النساء واألطفال.

الدولي وذلك من 	  تعزيز حقوق الجئي فلسطني وفقا للقانون 

خالل مراقبة االنتهاكات واإلبالغ عنها واالنخراط في عمليات 

كسب التأييد اخلاصة والعامة على حد سواء.

أولويات الحماية
اخلاصة؛  أولوياته  األونروا  عمليات  أقاليم  من  إقليم  لكل 
على: تركز  ككل  الوكالة  في  احلماية  فإن  حال،  أية   وعلى 

الضفة 	  في  املستمر  االحتالل  عن  الناجمة  احلماية  حتديات 

الغربية وغزة.

أثر النزاع املسلح في سورية وغزة.	 

وغيرها 	  ولبنان  األردن  في  سورية  من  فلسطني  الجئي  محنة 

من األماكن.

لالجئي 	  معينة  حقوق  من  واحلرمان  القانوني  الوضع  غياب 

فلسطني في البلدان املضيفة.

مخاطر احلماية التي تواجه النساء واألطفال واالشخاص ذوي 	 

اإلعاقات.

حتديات احلماية داخل برامج تقدمي اخلدمة نفسها في الوكالة.	 

إن الشراكة مع اجملتمع احمللي تعد أمرا حيويا لنهج األونروا املتعلق 
تخطيط  في  فلسطني  الجئي  نظر  بوجهة  األخذ  ويتم  باحلماية 

وتنفيذ كافة اخلدمات.



14

الطوارئ حاالت 
قامت األونروا بالعمل على مدار السنوات اخلمس والستني املاضية 
من أجل التقليل من آثار حاالت الطوارئ على حياة الجئي فلسطني.

تعمل  مثلما  بالتحديات  مفعمة  بيئة  سياق  في  الوكالة  وتعمل 
أيضا بشكل وثيق مع الفرق القطرية التابعة لألمم املتحدة من أجل 
تطوير خطة استجابة طارئة من خالل مراحل الوقاية واالستعداد 

واالستجابة واإلنعاش.

فلسطني  الجئي  دعم  على  حاليا  للطوارئ  األونروا  برنامج  يعمل 
إجمالي  من   %95 أن  يقدر  حيث  سورية  في  النزاع  جراء  املتضررين 
عددهم  يبلغ  والذين  البالد  في  يزالون  ال  الذين  فلسطني  الجئي 
480,000 الجئ يعتمدون بالكامل على املساعدة اإلنسانية لألونروا 
والسكنية  الغذائية  احتياجاتهم  من  األدنى  احلد  تلبية  أجل  من 
والصحية إلى جانب احتياجات املياه والتصحاح. وعالوة على ذلك، 
فإن الجئي فلسطني الذين فروا من سورية إلى لبنان واألردن والبالغ 
بسبب  الضعف  من  متزاده  حالة  يواجهون  الجئ   60,000 عددهم 

صعوبات احملافظة على وضع قانوني وبسبب الفقر املتنامي.

تعمل  احملتلة  الفلسطينية  األراضي  أجل  من  الطارئة  املناشدة  إن 
على مساعدة الالجئني الذين يعيشون حتت االحتالل اإلسرائيلي في 
الضفة الغربية والذين يكافحون من أجل النجاة من اآلثار املدمرة 
خالل  غزة  منها  عانت  التي  الثالثة  والنزاعات  املستمر  للحصار 

السنوات الثماني املاضية.

كما تواصل األونروا أيضا املناشدة من أجل املساعدة في االستجابة 
تدمير  عن  نتجت  التي  البناء  إعادة  والحتياجات  اإلنسانية  لألزمة 

مخيم نهر البارد لالجئني في لبنان في عام 2007.

تستطيع  الواسعة،  العملياتية  وخبرتها  قدرتها  على  واعتمادا 
في  فلسطني  لالجئي  ومالئمة  سريعة  مساعدة  تقدمي  األونروا 
حاالت األزمات. إن استجابات الطوارئ ذات سياق محدد ومبنية على 
االحتياجات اإلنسانية احلادة. وتشتمل تلك االحتياجات، من جملة 
ما تشتمل عليه، على املعونة الغذائية واملياه والتصحاح واملسكن 
والتعليم  العمل  مقابل  واملال  الطارئة  النقدية  واملعونة  املؤقت 

الطارئ واخلدمات الصحية الطارئة وإعادة اإلعمار.

©سكان اليرموك يتجمعون في انتظار توزيع األونروا للمعونة الغذائية. سورية، كانون الثاني 2014. الحقوق محفوظة لألونروا، 2014.

 456,000 الجئ
 في سورية يعتمدون اعتمادا كامال 
على المساعدة اإلنسانية لألونروا.

 مايقارب  140,000 منزل
 لالجئين قد تعرضت للدمار أو أصيبت بأضرار

 في نزاع عام 2014 في غزة.
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االونروا و 
شركاؤها

التنمية  إيصال  عملية  في  متزايدا  حيويا  دورا  الشركاء  يلعب 
األونروا  وتقدم  فلسطني.  لالجئي  الطارئة  املعونة  وتقدمي  البشرية 
فرص شراكة فريدة في قطاعات متعددة تشمل الصحة والتعليم 
والبنية التحتية للمخيمات واإلغاثة واخلدمات االجتماعية. ويقوم 
الشركاء بالتبرع باملساعدات املالية والعينية وبتقدمي معرفة اخلبراء 

والقدرة العملياتية وكسب التأييد.

من هم شركاء األونروا ؟
أبعاد  على  يشتمل  للحماية  شمولي  نهج  بتطبيق  األونروا  تقوم 
تقدمي  خالل  من  فلسطني  الجئي  حقوق  حتقيق  على  تركز  داخلية 
اخلدمة  مقدمي  مع  االنخراط  على  تعمل  خارجية  وأبعاد  اخلدمة 
فلسطني.  الجئي  حقوق  احترام  ضمان  أجل  من  العالقة  ذوي 
باحلماية: املتعلق  الوكالة  لنهج  مكملة  عناصر  أربعة   وهنالك 

املاليني من األفراد الذين يشاركون رؤية األونروا في حمالت 	 
الدعم وكسب التأييد ويتبرعون مرة واحدة أو بشكل منتظم.

ومنظمات 	  احمللية  احلكومية  غير  املنظمات 
مجتمعاتها،  في  اجلذور  راسخة  هي  والتي  احمللي  اجملتمع 

وهي تتبرع باملعرفة احمللية وتقدم خدمات مباشرة لبعض من 

الجئي فلسطني األشد عرضة للمخاطر.

دعما 	  تقدم  التي  الدولية  احلكومية  غير  املنظمات 
ماليا وتساهم بخبراتها، وتساهم في عمليات كسب التأييد 

وتقدمي اخلدمة.

صنع 	  دعم  أجل  من  البحوث  بإجراء  تقوم  التي  اجلامعات 
السياسات والبرامج املبنية على األدلة.

الشركات واملؤسسات اخلاصة التي تقدم مساهمات 	 
مالية هامة لألونروا والتي تساعد في تعزيز التفكير اإلبداعي 

واالبتكار في عملية تقدمي اخلدمة.

واخلبرات 	  باملهارات  تشارك  التي  املتحدة  األمم  وكاالت 
املالي  الدعم  وتقدم  السياسات  حول  حوار  في  وتنخرط 

والعملياتي.

إن الدخول في شراكة مع األونروا يعني :
في . 1 خبرة  وأكثرها  املتحدة  لألمم  تابعة  وكالة  أكبر  مساعدة 

الشرق األوسط في تقدمي اخلدمات واملساعدة ألكثر من خمسة 
ماليني الجئ من فلسطني، مبا في ذلك التعليم لنصف مليون 
 137 في  األولية  الصحية  والرعاية  املدرسة  سن  في  طفل 

عيادة.
اجملموعات . 2 ومتكني  املتحدة  األمم  لقيم  الواضح  الدعم  تقدمي 

املعرضة للمخاطر.

اللجان الوطنية ألصدقاء األونروا

)أونروا  األونروا  ألصدقاء  اإلسبانية  اللجنة 
وطنية،  جلنة  وأكبر  أقدم  هي  إسبانيا( 
وهي تقوم بتنفيذ بأنشطة التثقيف ورفع 
الوعي في سائر أرجاء إسبانيا وتقوم بجمع 

التبرعات من القطاعني العام واخلاص.

)أونروا  األونروا  ألصدقاء  اإليطالية  اللجنة 
التضامن  تعزيز  على  تعمل  التي  إيطاليا( 
من  فلسطني  الجئي  حلقوق  واالحترام 
خالل رفع الوعي في أوساط عامة الشعب 

واملؤسسات اإليطالية.

اللجنة األمريكية ألصدقاء األونروا )أونروا 
ربحية  غير  مستقلة  جلنة  هي  أمريكا( 
فلسطني  الجئي  كرامة  تعزيز  مهمتها 
وزيادة التنمية البشرية لديهم من خالل 
باألونروا  األمريكي  الشعب  عامة  إعالم 
خالل  من  األونروا  لبرامج  الدعم  وحشد 
جمع التبرعات والتثقيف وكسب التأييد.

األونروا  ألصدقاء  السويسرية  اللجنة 
)أونروا سويسرا( والتي يتم العمل حاليا 
على تأسيسها من أجل زيادة الوعي حول 
أجل  ومن  في سويسرا  فلسطني  الجئي 

جمع التبرعات لدعم عمليات األونروا.

 ©المتسابقون عند بداية سباق ركض غزة الثالث لمسافة 5 كيلومترات في  العاصمة واشنطن والذي تنظمه
 اللجنة األمريكية ألصدقاء األونروا. الحقوق محفوظة لألونروا، 2014. تصوير مليكه للتصوير.
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المجمـــوع /المعـــدلقطـــاع غـــزةالضفـــة الغربيـــةالجمهورية العربية الســـورية) 1(لبنـــاناألردن

معلومـــــات عـــــامة

2,117,361452,669528,616774,1671,276,9295,149,742الالجئون املسجلون

95,55640,46563,164168,01772,544439,746أشخاص مسجلون آخرون

2,212,917493,134591,780942,1841,349,4735,589,488مجموع األشخاص املسجلني

2.723.93.933نسبة الزيادة في تعداد األشخاص املسجلني خالل السنة املاضية )%(

39.68.810.616.924.1100نسبة األشخاص املسجلني في كل إقليم من أقاليم العمليات

 58 10129198عدد اخمليمات الرسمية

385,418249,410178,666228,560560,9641,603,018األشخاص املسجلون في اخمليمات)2(

17.450.630.224.341.628.7نسبة األشخاص املسجلني في اخمليمات إلى تعداد األشخاص املسجلني

التعليـــــم - السنة الدراسية 2015-2014

685 252 97 94 68  174 املدارس )ابتدائية، إعدادية، واملدارس الثانوية في لبنان(

5,3011,9152,5032,7839,42221,924عدد موظفي التعليم

49.153.557.858.559.556.2نسبة اإلناث من موظفي التعليم 

118,54638,17345,80250,566240,413493,500عدد التالميذ

48.852.648.958.448.449.9نسبة التلميذات اإلناث

8051,4695631,375709878تكلفة التلميذ الواحد في املرحلة االبتدائية )بالدوالر األمريكي( )2014-2013(

1,249 1,082  1,726  678  2,228  1,072 تكلفة التلميذ الواحد في املرحلة اإلعدادية )بالدوالر األمريكي( )2014-2013(

211228عدد مراكز التدريب املهني

7,234 1,617  1,093  930    1,143 2,451عدد الطلبة في مراكز التدريب املهني

2 0 1 0 0 1كليات العلوم التربوية 

 1,957  0    662  0    0  1,295 عدد الطلبة في كليات العلوم التربوية

الصحـــــة

137 22  42 23 27 23عدد مرافق الرعاية الصحية األولية

4377891,0163,338 357  739 عدد موظفي الصحة

 58.1  60.5  61.6    53.5  48.5  58.2 نسبة اإلناث من موظفي الصحة

 110 21 23  14 19 33 مرافق رعاية صحية أولية تقدم خدمات صحة األسنان )مبا فيها الوحدات املتنقلة(

13,67039,54688,615 3,600  5,165 26,634مجموع الزيارات السنوية للنساء احلوامل

75,947 37,589  10,871  2,228  4,421 20,838مجموع الزيارات السنوية للنساء احلوامل في فترة ما قبل الوالدة

231,127 71,433  37,869  20,210  28,058 73,557مجموع الزيارات السنوية ملرضى السكري وارتفاع ضغط الدم

1,721,4401,276,153983,6351,293,9604,181,9679,457,155مجموع زيارات املرضى السنوية

اإلغاثـــــة و الخدمـــــات االجتماعيـــــة

58,88961,64838,75235,99398,870294,152عدد حاالت برنامج شبكة األمان االجتماعي

2.813.67.34.67.75.7نسبة حاالت برنامج شبكة األمان االجتماعي الى عدد األشخاص املسجلني

1481319761عدد مراكز برامج املرأة

101515637عدد مراكز التأهيل اجملتمعي

103004عدد مراكز التطوير اجملتمعي

117515038صناديق تدار من قبل اجملتمع 

123146113188349919عدد موظفي اإلغاثة واخلدمات االجتماعية

71.565.161.947.945.354.5نسبة اإلناث من موظفي اإلغاثة واخلدمات االجتماعية

اإلقراض الصغير والمشروعات الصغيرة )غزة والضفة الغربية(

9,78810,9242,96734,967-11,288عدد القروض في عام 2014

3,159,69114,669,4924,768,59034,376,230-11,778,457قيمة القروض في عام 2014 )بالدوالر األمريكي(

82,035101,290108,593359,961-68,043عدد القروض املمنوحة )تراكمي()3(

50,085,717143,212,582126,093,693402,563,386-83,171,394قيمة القروض املمنوحة )تراكمي()3(

الموظفـــــــــون 
30,718)4(    6,8802,8823,3054,82012,488عدد وظائف املوظفني احملليني

182)4( 1015172430عدد وظائف املوظفني الدوليني

بتاريخ االول من يناير  2015االونروا باألرقـــام

الهوامش:
)1( كافة األرقام املدونة حتت خانة سورية متثل تقديرا ساري املفعول طاملا أن الوضع في سورية ال يزال مشتعال.

)2( هذا الرقم مستند على البيانات املقدمة طوعا لألونروا من قبل الالجئني املسجلني، وبالتالي فهي قد ال متثل 
بيانات دميوغرافية صاحلة إحصائيا.

)3( اجملاميع منذ بدء البرنامج: 92/1991 في غزة، 1996 في الضفة الغربية، 2003 في سورية واألردن.
)4( إجمالي الوكالة يشمل املوظفني في رئاسة عمان.
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11

education

health

relief and social services

infrastructure and camp
improvement 

support departments

موازنة الصندوق العامموازنة الصندوق العام
20142015

الطالب المقيدون في مدارس األونروا

ميزانية العامني النقدية والعينية التي مت إعدادها في 2013. إن الصندوق العام بحاجة إلى موازنة 
نقدية مببلغ 677 مليون دوالر من أجل احملافظة على عملياتها في عام 2015

األشخاص المسجلون لخدمات األونروا

برنامج األونروا للمساكن الطارئة في غزة

2008-2009 2010

2012

2014

2011-20122014-2015

رعاية األمراض غير السارية

المناشدة الطارئة لألراضي الفلسطينية المحتلة لعام 2015 المناشدة الطارئة لسورية لعام 2015

732  
 مليون دوالر

أمريكي

414 
مليون دوالر

415 
مليون دوالر

 1 مليون دوالر التثقيف مبخلفات احلرب
 القابلة لالنفجار

2 مليون دوالر احلماية
5 مليون دوالر الصحة الطارئة

5 مليون دوالر ضباط إسناد العمليات
5 مليون دوالر أسابيع املرح في غزة

6 مليون دوالر الصحة البيئية
8 مليون دوالر الصحة العقلية اجملتمعية

8 مليون دوالر التعليم الطارئ
 15 مليون دوالر التنسيق والسالمة

 واألمن واإلدارة
20 مليون دوالر املعونة النقدية

249 مليون 
دوالر املعونة 

النقدية

58 مليون دوالر املعونة الغذائية

17 مليون دوالر الصحة البيئية
17 مليون دوالر الصحة 

17 مليون دوالر القدرات واإلسناد اإلداري
12 مليون دوالر املستلزمات غير الغذائية

3 مليون دوالر السالمة واألمن
3 مليون دوالر احلماية

2 مليون دوالر سبل املعيشة
2 مليون دوالر اإلصالح والصيانة الطارئة

1 مليون دوالر املسكن

 129مليون دوالر املعونة الغذائية

84 مليون دوالر النقد مقابل العمل

 127
مليون 

دوالر
املسكن

33 مليون دوالر التعليم

عجز الموازنة العامة
تقريبا  كامل  بشكل  األونروا  متويل  يتم 
من خالل التبرعات الطوعية، ولم تواكب 
الطلب  مستوى  لألونروا  املالية  التبرعات 
به  تسبب  والذي  اخلدمات  على  املتزايد 
والفقر  املسجلني  لالجئني  املتزايد  العدد 
املوازنة  فإن  لذلك،  ونتيجة  املتفاقم. 
دعم  على  تعمل  والتي  للوكالة  العامة 
األنشطة الرئيسة لها إضافة إلى معظم 
كبير.  عجز  من  تعاني  العاملني،  تكاليف 
كما أن برامج األونروا الطارئة واملشروعات 
كبير،  عجز  من  أيضا  تعاني  الرئيسة 
ويتم متويل هذه البرامج عبر بوابات متويل 

منفصلة.

479,000 5 مليون

5,3 مليون

5,6 مليون

485,500493,500

231,000 الجئ فلسطيني 
يتلقون رعاية األمراض غير السارية

 من األونروا في عام 2014

720
مليون دوالر 

 138,630
منزل  لالجئي 

فلسطين   تضررت:

4,979
منزل تضرر بشكل حاد

=

 120,899
تعرض ألضرار طفيفة منزل 

النهائي التقييم  نتائج  انتظار  وفي   2015 تموز   6 بتاريخ  هي  كما  األرقام  سورية من  البيانات  تشمل  ال   2013 عام  تحت  المبينة  األرقام 

دوالر ماليني   6 إقليميا:  دوالر.  مليون   16 األردن:  دوالر.  مليون   64 لبنان:  دوالر.  مليون   329 دوالرسورية:  مليون   1 العامة:  الرئاسة  دوالر.  مليون   47 الغربية:  الضفة  دوالر.  مليون   366,5 غزة: 

 3,635
منزل تعرض ألضرار كبيرة

9,117
منزل تهدم 

بالكامل

مطلوبة من أجل دعم 
احتياجات  السكن 

الناجمة عن نزاع عام 
2014

744  
 مليون دوالر

أمريكي

التعليم

دوائر اإلسناد

الصحة
اإلغاثة واخلدمات االجتماعية

 البنية التحتية وحتسني
اخمليمات

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

200920102011201220132014
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دائرة  العالقات اخلارجية واالتصال
األونروا - القدس

العنوان البريدي: ص.ب: 19149، 91191 القدس الشرقية
هـ : القدس: 5890224 )2 972+(، ف : 5890274 )2 972+(

هـ : غزة: 7527 / 6777533 )8 972+(، ف : 6777697 )2 972+(

communications division
unrwa  jerusalem

 po box 19149, 91191 east jerusalem 

t: jerusalem )+972 2( 589 0224, f: jerusalem )+972 2( 589 0274
t: gaza )+972 8( 677 7533/7527, f: gaza )+972 8( 677 7697    

www.unrwa.org

وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم  وكالة 
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

united nations relief and works agency
for palestine refugees in the near east


