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االتحاد االوروبي واالونروا
مًعا من أجل الالجئين الفلسطينيين

 على مدار أربعة عقود، أصبح االحتاد األوروبي والدول األعضاء فيه أكبر مانح للمساعدات 
الدولية لالجئني الفلسطينيني.

األوروبي  االحتاد  استمر   ،1971 عام  منذ 
استراتيجية  شراكة  في  واألونروا 
في  يتمثل  مشترك  هدف  يحكمها 
واالحتياجات  البشرية  التنمية  دعم 
لدى  احلماية  واحتياجات  اإلنسانية 
وتعزيز  الفلسطينيني  الالجئني 
االستقرار في الشرق األوسط. في الوقت 
الذي يواجه فيه الشرق األوسط تطرًفا 
داخل  بكثرة  الالجئني  وتدفق  متصاعدًا 
األونروا  دور  يُعتبر  وخارجها،  املنطقة 

متفردًا ومهًما بشدة مًعا.

من خالل عدة إعالنات سنوية مشتركة، 
ثقة  محل  دعًما  األوروبي  االحتاد  أعطى 
األونروا،  برنامج  مليزانية  توقعه  وميكن 
اخلدمات  يغطي  الذي  الدعم  وهو 
املهمة لدى الوكالة في مجال التعليم 
والصحة واإلغاثة واخلدمات االجتماعية. 
األعضاء  والدول  األوروبي  االحتاد  أن  كما 
فيه يُعتبرون مًعا من أكبر املساهمني 
حاالت  في  اإلنسانية  االلتماسات  في 
سوريا  في  الوكالة  من  الطوارئ 
احملتلة،  الفلسطينية  واألراضي  ولبنان 
ألزمات  استجابة  متثل  التي  واملشاريع 
عديدة واحتياجات معينة على مستوى 
املنطقة، مثل إنشاء أماكن إيواء جديدة 
لالجئني الفقراء، والبرنامج الشهير من 

الوكالة للتعليم في حاالت الطوارئ.

 »تواصل األونروا العمل بال كلل ملواصلة دعم الالجئني الفلسطينيني بتوفير 
التعليم ودعم التنمية االجتماعية االقتصادية واالستقرار في الشرق األوسط. 
الدعم الدولي أمر مهم لألونروا: سيواصل االحتاد األوروبي االستثمار في أحد أعمدة 
سياستها للسالم في الشرق األوسط.« 
فيديريكا موغيريني، املندوبة السامية من االحتاد األوروبي للشؤون اخلارجية وسياسة 
األمن ونائبة رئيس املفوضية األوروبية.

 الشراكة بني االحتاد األوروبي واألونروا في أرقام )2016-2010(

644

 »على مدار أربعة عقود ماضية، وقف االحتاد األوروبي جنًبا إلى جنب مع األونروا ليوفرا 
كالً من املساعدة اإلنسانية الضرورية في أوقات األزمات ويدعما التنمية البشرية 
لالجئني الفلسطينيني على املدى الطويل. ويظل اليوم دعمه القوي ومحل الثقة ـ 
سواء سياسًيا ومالًيا ـ مفيًدا في التخفيف من آثار األزمات اإلقليمية املتعددة. كما 
أنه يعزز الكرامة ويحافظ على األمل لدى ماليني الالجئني الفلسطينيني.«

 بيير كراهنبول، املفوض العام لألونروا. 

مليون يورو
 مساهمة االحتاد األوروبي في 

ميزانية برنامج األونروا

166
مليون يورو

مساهمة االحتاد األوروبي في االلتماسات 

اإلنسانية في حاالت الطوارئ من األونروا في 

سوريا ولبنان واألراضي الفلسطينية احملتلة

%42
من إجمالي ميزانية األونروا يقدمها االحتاد 

األوروبي والدول األعضاء فيه
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بدعم االتحاد األوروبي، تقدم األونروا

الفلسطينيني  الالجئني  ملساعدة   
اإلنسانية  احتياجاتهم  تلبية  على 
والصحة  واملأوى  للطعام  األساسية 
مستوى  إلى  والوصول  البيئية 
دعم  األونروا  تقدم  كرمي،  معيشة 
الدخل  منخفضي  لالجئني  إعانة 
نقدية  مساعدة  شكل  على 
كما  السكن.  ملكان  تأهيل  وإعادة 
التحتية  البنية  حتسني  على  تعمل 
معسكرًا   58 في  املعيشة  وظروف 
الفلسطينيني. لالجئني  مسجالً 

من خالل ثمانية مراكز تعليم وتدريب 
األونروا  تتبع   )TVET( ومهني  فني 
مثل  موجهة  ومشاريع  املنطقة  في 
لبنان  في  الدراسية  املنح  صندوق 
سوريا،  في  الشباب  إشراك  ومشروع 
الفلسطينيني  لالجئني  األونروا  تقدم 
املهارات  الكتساب  فرًصا  الشباب 
الدخول  على  يساعدهم  مما  املهنية 
كما  أفضل.  بشكل  العمل  لسوق 
عن  عمل  فرص  خلق  األونروا  تدعم 
من  خاصة  أعمال  إنشاء  دعم  طريق 
الصغيرة  للقروض  برنامجها  خالل 
ودعم الوظائف قصيرة األجل في غزة. 

طفل   500,000 من  يقرب  ما  يحصل 
700 مدرسة  التعليم في  يومًيا على 
بنت  الوقت،  مع  األونروا.  تتبع  تقريًبا 
باإلجنازات  سمعة  األونروا  مدارس 
التسرب  ومعدالت  الراقية  األكادميية 
املساواة  على  احلفاظ  مع  املنخفضة 
منذ  الستينيات.  منذ  اجلنسني  بني 
على  األونروا  عملت   ،2000 عام 
النزاعات  وحل  اإلنسان  حقوق  تدريس 
الالجئني  لطالب  أتاح  مما  والتسامح، 
التمتع  إمكانية  الفلسطينيني 
بقيم  وااللتزام  وممارستها  بحقوقهم 
بهويتهم  واالفتخار  اإلنسان  حقوق 
بإيجابية  واملساهمة  الفلسطينية 
الدولي. واجملتمع  مجتمعهم  في 

مركزًا   140 من  أكثر  األونروا  تدير 
صحية  رعاية  خدمات  وتقدمي  صحًيا 
العاملون  يتعامل  شاملة.  أساسية 
من  أكثر  مع  األونروا  في  الطبيون 
كما  سنويًا.  كشف  زيارة  ماليني   9
احلصول  إمكانية  الوكالة  تدعم 
ثانوية  ملرة  صحية  رعاية  على 
الدخل. منخفضي  لالجئني  وثالثية 

إنسانية  مساعدات  األونروا  تقدم  األزمات،  أوقات  في 
لتواصل  خدماتها  وتعّدل  ومأوى(  وطعام  )أموال 
والقائمة  اجلديدة  االحتياجات  من  لكل  االستجابة 
عيادات  احلاجة  عند  وتنشر  الفلسطينيني.  لالجئني 
نقاًطا صحية جديدة وتقدم  صحية متنقلة وتفتتح 
رعاية صحية أكثر ثانوية وثالثية إلنقاذ احلياة. عندما 
إلى  النزاعات على األطفال ومتنعهم من احلضور  تؤثر 
واالجتماعي  النفسي  الدعم  األونروا  تقدم  الدراسة، 
لهم  لتتيح  مبتكرة  تعليمية  أدوات  وتطور  الضروري 
إمكانية مواصلة دراستهم - مبا في ذلك مواد التعلم 
الذاتي وبرامج التلفاز على قناة األونروا - وتقدم فصوالً 
املناهج. في  تأخرهم  عدم  لضمان  تعويضية  وبرامج 

تعليم عالي اجلودة
لنصف مليون طفل

ظروف معيشة أفضل
لألكثر فقرًا

 مهارات أفضل وفرص معيشة 
أكثر للشباب

رعاية صحية رفيعة املستوى 
يتلقاها 3.5 مليون مريض  اخلدمات املستمرة واملساعدة اإلنسانية

في حاالت الطوارئ
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يتم اتباع أسلوب فريق صحة األسرة الذي 
يركز على األفراد والشامل في كل اجملاالت 

اخلمسة للتشغيل، مما أدى إلى حتسن كبير 
في جودة اخلدمات الصحية في األونروا 

وكفاءتها وفعاليتها.

 يستفيد حوالي 50,000 الجئ فلسطيني 
شاب من أماكن االستجمام اآلمنة التي 

جرى جتديدها بالكامل حيث ميكنهم اللعب 
وممارسة الرياضة والتواصل والتعلم.

تقدم األونروا تعليًما أساسًيا وخدمات صحية 
أولية بنسبة ضئيلة من التكلفة التي تنفقها 

دول منظمة التعاون والتنمية في امليدان 
االقتصادي على سكانها )حوالي عشرة في املائة 

وواحد في املائة من التكاليف لكل طالب وكل 
مريض على التوالي(.

 منذ عام 1950، درس أكثر من مليوني طفل 
فلسطيني الجئ في مدارس األونروا.

معدل تطعيم أطفال الالجئني 
الفلسطينيني يتجاوز مجموعات التطعيم 

املستهدفة من منظمة الصحة العاملية.

في عام 2016، حتولت األونروا من تقدمي 
املساعدة الغذائية العينية إلى أسلوب 

التحويالت النقدية األكثر كفاءة وتعزيزًا 
للتمكني ألكثر من 156,000 مستفيد من 

برنامج شبكة الضمان االجتماعي في أنحاء 
األردن ولبنان والضفة الغربية.

»يلتزم االحتاد األوروبي بدعم األونروا في جهودها لفرض املزيد من اإلصالح 
واالستفادة من العمل املهم اجلاري وضمان تقدمي خدمات أساسية عالية اجلودة 

لالجئني الفلسطينيني املهمشني. يسرني أن الشراكة بني االحتاد األوروبي واألونروا 
ستأخذ شكالً متزايد الوضوح بدًءا من عام 2017 لدعم مدارس وعيادات صحية 

 مختارة.« 
يوهانز هان، مفوض االحتاد األوروبي لسياسة اجلوار األوروبية ومفاوضات التوسع.
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يقدم االحتاد األوروبي الدعم إلجنازات األونروا

هل تعلم ؟

 تتفوق مدارس األونروا باستمرار وبشكل 
ثابت على املدارس احلكومية بهامش يعادل 
أكثر من عام إضافي من التعلم، وفًقا لتقرير 

صادر عن البنك الدولي عام 2014.
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لمحة سريعة عن األونروا

استعراض

الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  لغوث  املتحدة  األمم  وكالة  تأسست 
في الشرق األدنى )األونروا( بقرار من اجلمعية العامة عام 1949. مت وهي 
مكلفة بتقدمي املساعدة واحلماية لسكان يبلغ تعدادهم 5 ماليني الجئ 
فلسطيني مسجل يعيشون في األردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية، 
عادل  حل  إلى  الوصول  حلني  غزة  وقطاع  الشرقية  القدس  ذلك  في  مبا 
واإلغاثة  الصحية  والرعاية  التعليم  األونروا  ملأساتهم. تشمل خدمات 
والتحسني  للمعسكرات  التحتية  والبنية  االجتماعية  واخلدمات 
جتدد  الطوارئ.  حاالت  في  واملساعدة  واحلماية  الصغيرة  والقروض 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة التزام األونروا باستمرار كل ثالث سنوات.

توفرها  التي  اخلدمات  متاثل  حيوية  خدمات  تقدم  بأنها  األونروا  تتميز 
من  أكثر  خالل  من  مباشر  بشكل  ذلك  وتفعل  العادة  في  احلكومات 
32,000 موظف )مبا في ذلك املعلمون واألطباء واملمرضات واألخصائيون 
الفلسطينيني  الالجئني  من  ومعظمهم  واملهندسون(،  االجتماعيون 
وميكن  ثابًتا  متويالً  اخلدمات  لهذه  املستمر  التوفير  يتطلب  أنفسهم. 
توقعه مليزانية برنامج الوكالة. إال أن األونروا تتلقى متويلها بشكل شبه 

كامل من املساهمات الطوعية )بنسبة تصل إلى 97 في املائة(.

األونروا  تتبع  املتحدة،  األمم  تتبع  حزبية  غير  محايدة  وكالة  باعتبارها   
ولوائحها وسياساتها  لتنفيذ وفرض قواعدها  وآليات صارمة  عمليات 
سنوية  نصف  فحوًصا  هذا  يشمل  املتحدة.  األمم  بحيادية  املتعلقة 
املعنية  املتحدة  األمم  عقوبات  قائمة  على  بناء  املوظفني  ألسماء 
تعزز  التعليمي،  برنامجها  من خالل  ملنشآتها.  املنتظمة  والفحوصات 
قائم  نظام  وهناك  املتحدة  األمم  لدى  عامة  ومبادئ  قيًما  أيًضا  األونروا 
في  املستضيفة  احلكومات  لدى  الدراسية  املناهج  تطبيق  لضمان 

مدارس األونروا بشكل يعكس هذه القيم.

عن طريق تطبيق نشاطاتها بشكل مباشر من خالل موظفيها، حتافظ 
على سيطرة قوية على أوجه إنفاق أموال املتبرعني. كما تخضع األونروا 
واملتبرعني،  املتحدة،  األمم  حسابات  مراجعي  مجلس  من  مالي  لتدقيق 
لضمان  منتظمة  ومهام  مراجعات  بإجراء  وتقوم  األوروبي،  االحتاد  مثل 

استخدام أموالها بشكل مالئم.

ذلك  في  مبا  الشركاء،  من  كبيرة  مع مجموعة  قرب  عن  األونروا  تعمل 
)اليونسكو  املتحدة  األمم  ووكاالت  املستضيفة  والسلطات  املتبرعون 
ذلك(  إلى  وما  العاملي  الغذاء  وبرنامج  العاملية  الصحة  ومنظمة 
الالجئني  ومجلس  األحمر  للصليب  الدولية  )اللجنة  أخرى  ومنظمات 

النرويجي وأوكسفام وما إلى ذلك( والقطاع اخلاص.

من الالجئ الفلسطيني بالنسبة لألونروا؟

التعريف القائم لالجئني الفلسطينيني هو »أشخاص مكان إقامتهم الطبيعي كان فلسطني في الفترة من 1 يونيو 1946 
إلى 15 مايو 1948 وفقدوا منزلهم ومصادر عيشهم نتيجة احلرب عام 1948.« وعلى نفس منوال أبناء الالجئني مبوجب ميثاق 

املفوضية العليا لالجئني التابعة لألمم املتحدة )UNHCR(، تسجل األونروا أيًضا أبناء الالجئني الفلسطينيني.

على مدار سنوات، لم يكن الدعم املالي يالحق الطلب املتزايد على اخلدمات بسبب األعداد املتنامية من الالجئني املسجلني واالحتياجات املتزايدة 
وعواقب  واألردن؛  لبنان  في  وامتداداته  املسلح في سوريا  )النزاع  الوكالة  لعمل  اخلمسة  اجملاالت  في  املتعددة  الطوارئ  وحاالت  يزداد  الذي  والفقر 

االحتالل اإلسرائيلي لغزة والضفة الغربية؛ واحلصار غير القانوني لقطاع غزة واألعمال العدائية املتكررة فيه(.

 في ظل هذا السياق الصعب، تتمثل أولوية الوكالة في احلفاظ على جودة اخلدمات واستمراريتها، ولهذا تسعى إلى ضمان استقرارها املالي عن 
طريق فرض إصالحات هيكلية وتشغيلية، وتنويع قاعدة متبرعيها وتعميق شراكتها مع املتبرعني التقليديني الرئيسيني، مبا في ذلك االحتاد األوروبي.
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for palestine refugees in the near east

 | 1040-B ,155 rue de la loi | 107 residence palace, box | مكتب متثيل األونروا في االحتاد األوروبي| بروكسل 

info@unrwa.eu | +32 2 290 34 39 هاتف 30 34 290 2 32+ | فاكس

املنشور  هذا  محتويات  عن  املسؤولية  تقع  األوروبي.  االحتاد  من  مبساعدة  املنشور  هذا  إنتاج   »مت 

على األونروا وحدها وال ميكن اعتبار أنه يعكس وجهات نظر االحتاد األوروبي بأي شكل.«

تأسست وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في الشرق األدنى )األونروا( بقرار من اجلمعية العامة عام 1949. مت وهي مكلفة بتقدمي املساعدة واحلماية لسكان 

يبلغ تعدادهم 5 ماليني الجئ فلسطيني مسجل يعيشون في األردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية، مبا في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة حلني الوصول إلى حل عادل ملأساتهم. 

تشمل خدمات األونروا التعليم والرعاية الصحية واإلغاثة واخلدمات االجتماعية والبنية التحتية للمعسكرات والتحسني والقروض الصغيرة واحلماية واملساعدة في حاالت الطوارئ. 

جتدد اجلمعية العامة لألمم املتحدة التزام األونروا باستمرار كل ثالث سنوات.

تعزيز املساواة بني اجلنسني 

العاملة  القوة  في  اجلنسني  بني  التوازن  إلى حتقيق  األونروا  تسعى 
لديها وتلتزم بتعزيز املساواة بني اجلنسني في إطار دعمها للتنمية 
البشرية وحماية الالجئني. في إطار أسلوب الوكالة الشامل، يتم 
مع  للتعامل  العام  االستهداف  جانب  إلى  موجه  بشكل  التدخل 

الفجوات بني اجلنسني. ولهذا، تقدم األونروا:

من 	  للناجني  اجتماعًيا  نفسًيا  ودعًما  قانونية  استشارات 
مع  شراكة  في  وتدخل   ،)GBV( اجلنس  أساس  على  العنف 
األخرى  اخلدمات  على  احلصول  لضمان  خارجية  مؤسسات 

املطلوبة؛

رفع 	  ونشاطات  والتدريبات  العمل  ورش  مثل  وقائية  إجراءات 
الوعي بالعنف على أساس اجلنس؛

من 	  اقتصاديًا  نفسها  على  معتمدة  لتصبح  للمرأة  فرًصا 
املهارات  تطوير  على  والتدريب  الصغيرة  القروض  فرص  خالل 

والتوظيف .
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والدفاع عن  الفلسطينيني  الالجئني  حماية 
حقوقهم

 ألسباب كثيرة، ال يتمتع الالجئون الفلسطينيون في أحيان كثيرة 
واألطفال  النساء  تعرض  يتزايد  كما  األساسية،  اإلنسان  بحقوق 
الفلسطينيني  الالجئني  حقوق  حلماية  املعاملة.  وإساءة  للعنف 
مبوجب القانون الدولي وتعزيزها، تشمل استراتيجية احلماية لدى 

األونروا:

توفير احلماية في برامجها لتوصيل اخلدمات ومن خاللها عن 	 
طريق تلبية احلمد األدنى من معايير احلماية؛

متابعة حاالت العنف وإساءة املعاملة والتجاهل واالستغالل 	 
واألطفال  النساء  ذلك  في  مبا  املستضعفة،  للمجموعات 

واملعاقني؛

الدولي، 	  القانون  الفلسطينيني مبوجب  الالجئني  تعزيز حقوق 
من خالل مراقبة االنتهاكات املزعومة للقانون الدولي واإلبالغ 

عنها واملشاركة في جهود الدفاع اخلاصة والعامة.

األونروا وأهداف التنمية املستدامة
بفضل دعم االحتاد األوروبي، تساهم األونروا في حتقيق األهداف احملددة

 في إطار أهداف التنمية املستدامة وتضمن عدم التخلي عن أي الجئ فلسطيني.

www.eeas.europa.eu 
www.ec.europa.eu/echo 

www.ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/  
southern-neighbourhood

www.unrwa.org


