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مهمتنا
علــى مــدى الســنوات الســبعون املاضيــة ،قدمــت وكالــة األمم املتحــدة
الغاثــة وتشــغيل الالجئــن الفلســطينيني فــي الشــرق األدنــى (األونروا)
فعــاال اعتمــد عليــه الجئــو فلســطني خــال تلــك
دعمــا انســانيا ّ
العقــود .إن خدماتنــا تســاهم فــي حتقيــق االســتقرار فــي املنطقــة
التــي تشــهد حالــة اســتثنائية مــن التوتــر وإنعــدام األمــان.
تأسســت األونــروا بقــرار مــن اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة فــي عــام
 ،1949تكمــن مهمتنــا فــي مســاعدة الجئــي فلســطني علــى حتقيــق
إمكاناتهــم الكاملــة فــي التنميــة البشــرية إلــى أن يتــم التوصــل
إلــى حــل عــادل ودائــم ألزمــة الالجئــن .تفــي الوكالــة بتفويضهــا
فــي مجــال التنميــة اإلنســانية والبشــرية بتقــدمي احلمايــة واخلدمــات
األساســية لالجئــي فلســطني فــي غــزة والضفــة الغربيــة (مبــا فيهــا
القــدس الشــرقية) واألردن ولبنــان وســوريا .تشــمل خدماتهــا التعليــم

األونــروا هــي املنظمــة األمميــة الوحيــدة املكرســة
لدعــم الجئــي فلســطني

األساســي (والتعليــم الثانــوي فــي لبنــان) والرعايــة الصحيــة األوليــة

والتمويــل الصغيــر والبنيــة التحتيــة وحتســن اخمليمــات .اليــوم ،مــا

الشــاملة واإلغاثــة فــي حــاالت الطــوارئ والتدخــات االجتماعيــة

يقــارب  5.3مليــون الجــىء فلســطيني مســجل لــدى األونــروا.

تغيير حياة الجئي فلســطين
غالبــا مــا تعمــل األونــروا فــي ظــروف طارئــة ومعقــدة،
ومشــهود لهــا بتوفيــر واحــدة مــن أكثــر اخلدمــات اإلنســانية
التــي تتصــف بالتعقيــد والشــمولية فــي العالــم .إن
األونــروا ،بتقدميهــا املســاعدات العينيــة والغذائيــة
الطارئــة ،باإلضافــة إلــى خدمــات التعليــم والرعايــة
الصحيــة وســبل العيــش ،حتســن وتغيــر االونــروا حيــاة
الجئــي فلســطني كل يــوم .إن الكرامــة واألمــل همــا فــي
صميــم مهمتنــا لتعزيــز االكتفــاء الذاتــي لالجئــن الذيــن
نقــوم علــى خدمتهــم.

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى
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لــدى األونــروا أكثــر مــن 30,000موظــف وتشــمل
املعلمــن واألخصائيــن الصحيــن واالجتماعيــن والعمــال.
كلهــم تقريبــا مــن الجئــي فلســطني.

#DignityIsPriceless

 #الكرامة_ال_تقدر_بثمن
#لالجئي_فلسطين

 #تبرعوا_لألونروا االن على www.unrwa.org/donate

الكرامــة ال تقدر بثمن
فــي كانــون الثانــي  ،2018أطلقــت األونــروا حملــة الكرامــة ال تقــدر بثمــن ،وهــي حملــة
عامليــة جلمــع التبرعــات ،نتيجــة لتقليــص غيــر مســبوق فــي التمويــل .تهــدف احلملــة
إلــى حمايــة حقــوق املاليــن مــن الجئــي فلســطني األكثــر ضعف ـا ً واملعرضــن خلطــر
فقــدان املســاعدات املنقــذة للحيــاة فــي وقــت يــزداد فيــه التوتــر.

على المحك
التعليــم األساســي اجملانــي ملــا مجموعــه  525,000طالــب و طالبــة
فــي مــا يزيــد عــن  700مدرســة تابعــة لألونــروا.

خدمــات صحيــة مجانيــة ملــا مجموعــه  3.5مليــون
فلســطيني فــي  150مــن مراكزنــا الصحيــة.

الجــئ

املســاعدات الغذائيــة والنقديــة األساســية ل  1.7مليــون الجــئ
فلســطيني مــن الفئــات األكثــر ضعفــا وحاجــة.

الكرامــة واألمــن االنســاني واألفــق السياســي ملــا مجموعــه  5.3مليــون

الجــئ فلســطيني.

استقرار املنطقة بأسرها وسط تصاعد مستمرللتوتر

مــاذا يعنــي أن تكــون الجــئ فلســطيني
فــي عــام 2018؟
فــي قطــاع غــزة ،يعنــي أن تكــون ضحيــة حصــار
مســتمر منــذ عقــد مــن الزمــن وأزمــة إنســانية ،ممــا أدى
إلــى مليــون شــخص يعتمــدون علــى املعونــة الغذائيــة.
فــي الضفــة الغربيــة ،فهــذا يعنــي العيــش حتــت
االحتــال ،اخلــوف مــن العنــف ،وقلــة الفــرص.
فــي ســوريا ،فهــذا يعنــي أنــك محاصــر فــي منطقــة
حــرب ومحــروم مــن الوصــول إلــى امليــاه والغــذاء
والكهربــاء والرعايــة الصحيــة األساســية.
فــي لبنــان ،يعنــي العيــش فــي مخيمــات مكتظــة
وبظــروف معيشــية صعبــة ومواجهــة حتديــات نظاميــة
للحصــول علــى فــرص عمــل.
فــي األردن ،يعنــي حيــاة مليئــة بالتحديــات كاخلــوف
مــن النســيان مــع منــو الفقــر وارتفــاع البطالــة.

وهذا يعني  70عاما من املعاناة

انضموا إلى الحملة

لقــد حتمــل الجئــي فلســطني  70عامــا مــن النــزاع و التهجيــر ،وهــم يســتحقون تضامننــا اجلماعــي معهــم .إن األونــروا

ملتزمــة مبواصلــة تقــدمي اخلدمــات األساســية للحيــاة علــى الرغــم مــن تخفيــض التمويــل .ولكــن  ،ال ميكننــا أن نفعــل ذلــك
مبفردنــا ،دعمكــم مهــم! تضامنــوا #لالجئي_فلســطني وانضمــوا الــى حملــة #الكرامة_ال_تقدر_بثمــن و#تبرعوا_لألونروا
على املوقع www.unrwa.org/donate
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تأسست األونروا كوكالة تابعة لألمم املتحدة بقرار من اجلمعية العامة في عام  ،1949ومت تفويضها بتقدمي املساعدة واحلماية حلوالي
خمسة ماليني الجئ من فلسطني مسجلني لديها .وتقتضي مهمتها بتقدمي املساعدة لالجئي فلسطني في األردن ولبنان وسورية والضفة
الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من حتقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل حلل عادل ودائم حملنتهم.
وتشتمل خدمات األونروا على التعليم والرعاية الصحية واإلغاثة واخلدمات االجتماعية والبنية التحتية وحتسني اخمليمات واإلقراض الصغير.

