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razem dla uchodźców z palestyny
Od 1971 roku Unia Europejska i organizacja UNRWA prowadzą strategiczną
współpracę partnerską, której przyświeca wspólny cel, jakim jest wspieranie rozwoju człowieka, odpowiadanie na potrzeby humanitarne i
związane z ochroną uchodźców z Palestyny oraz promowanie stabilizacji na
Bliskim Wschodzie. W czasie, gdy Bliski
Wschód staje w obliczu rosnącej
radykalizacji i nasilającego się
przepływu uchodźców w regionie i
poza nim, rola UNRWA jest wyjątkowa
oraz niezwykle ważna.
Dzięki wieloletnim wspólnym deklaracjom Unia Europejska zapewnia
niezawodne i przewidywalne wsparcie
dla Budżetu Programowego UNRWA,
które obejmuje podstawowe usługi Organizacji w obszarze kształcenia, opieki
zdrowotnej, ulg i świadczeń socjalnych.
Dodatkowo UE i jej państwa członkowskie są jednymi z największych
darczyńców odpowiadających na kryzysowe apele o wsparcie humanitarne
w Syrii, Libanie oraz na okupowanym
terytorium palestyńskim, jak również
wspierają projekty opracowane na potrzeby rozwiązywania różnych sytuacji
kryzysowych i zaspokajania konkretnych potrzeb w regionie, takich jak budowa nowych schronisk dla ubogich
uchodźców oraz prowadzenie słynnego programu Organizacji dotyczącego
kształcenia w sytuacjach kryzysowych.
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W ciągu czterech dziesięcioleci Unia Europejska i jej państwa członkowskie
stały się największym dawcą pomocy międzynarodowej na rzecz uchodźców z Palestyny.
„Poprzez swoją niestrudzoną pracę UNRWA stale wspiera uchodźców z Palestyny,
zapewniając edukację oraz promując rozwój społeczno-gospodarczy i stabilność na
Bliskim Wschodzie. Międzynarodowe wsparcie ma kluczowe znaczenie dla UNRWA:
Unia Europejska będzie nadal inwestować w jeden z filarów swojej bliskowschodniej
polityki pokojowej.»

Federica Mogherini, Wysoka Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki
Bezpieczeństwa oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej
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„Od czterech dekad Unia Europejska stała ramię w ramię z UNRWA, zapewniając
niezbędną pomoc humanitarną w czasach kryzysu, jak również wspierając
długoterminowy rozwój uchodźców z Palestyny. Obecnie jej silne i niezawodne
wsparcie – zarówno polityczne jak i finansowe – w dalszym ciągu przyczynia się
do łagodzenia wpływu licznych sytuacji kryzysowych w regionie. Ponadto
umacnia godność i pozwala zachować nadzieję milionom uchodźców z Palestyny.”
Pierre Krähenbühl, Komisarz Generalny UNRWA

DZIĘKI WSPARCIU UE UNRWA ZAPEWNIA
Kształcenie wysokiej jakości
dla 0,5 mln dzieci

Lepsze warunki życia dla
najuboższych

Każdego dnia około 500 tys.
dzieci korzysta z kształcenia
oferowanego przez blisko 700
szkół UNRWA. Przez lata szkoły
UNRWA pracowały na reputację
placówek o dużych osiągnięciach naukowych i niskim odsetku osób przerywających edukację, zachowując parytet płci
od lat 60. XX w. Od roku 2000
UNRWA uczy o prawach człowieka, rozwiązywaniu konfliktów i
tolerancji, umożliwiając uchodźcom z Palestyny korzystanie z
ich praw studenckich, stanie na
straży praw człowieka, czerpanie
dumy z palestyńskiej tożsamości oraz wnoszenie pozytywnego
wkładu w swoją społeczność i
społeczność globalną.

Aby pomóc uchodźcom w realizowaniu ich podstawowych
potrzeb, takich jak dostęp do
żywności, schronienia i środowiskowej opieki zdrowotnej
oraz osiągnięcie godziwego standardu życia, UNRWA
zapewnia wsparcie socjalne
dla uchodźców o niskich dochodach w postaci pomocy
pieniężnej i odbudowy schronienia. Ulepsza także stan infrastruktury i warunki bytowe
w 58 obozach dla uchodźców z
Palestyny.
Rozwój umiejętności i lepsze
warunki bytowe młodzieży

Opiekę zdrowotną wysokiej
jakości dla 3,5 mln pacjentów
Stałe świadczenia i pomoc humanitarną w
sytuacjach kryzysowych

UNRWA prowadzi ponad 140
centrów zdrowia i zapewnia
kompleksowe usługi podstawowej opieki zdrowotnej.
Każdego roku personel medyczny UNRWA przyjmuje
ponad 9 mln wizyt. Ponadto
Organizacja
dofinansowuje
dostęp do specjalistycznej lub
wysokospecjalistycznej opieki
zdrowotnej dla uchodźców
uzyskujących niższe dochody.

W czasach kryzysu UNRWA zapewnia pomoc
humanitarną (środki pieniężne, żywność, schronienie) i dostosowuje swoje usługi, aby móc reagować na nowe i dotychczasowe potrzeby uchodźców z Palestyny. W razie potrzeby uruchamia
mobilne placówki medyczne, otwiera nowe
punkty opieki zdrowotnej i szerzej udostępnia
specjalistyczne i wysokospecjalistyczne usługi
medyczne ratujące życie. Gdy konflikty dotykają
dzieci i uniemożliwiają im udział w zajęciach
szkolnych, UNRWA zapewnia niezbędne wsparcie psychologiczne i społeczne, opracowuje innowacyjne narzędzia edukacyjne, aby umożliwić
im kontynuowanie kształcenia – w tym materiały
do samodzielnej nauki oraz programy telewizyjne w UNRWA TV – jak również oferuje zajęcia
wyrównawcze i programy naprawcze zapobiegające powstawaniu zaległości w nauce.
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Dzięki ośmiu ośrodkom szkoleniowym edukacji technicznej i
zawodowej UNRWA (TVET) w
regionie oraz ukierunkowanym
programom, takim jak fundusz
stypendialny w Libanie oraz angażujący młodzież projekt „Engaging Youth” w Syrii, UNRWA
daje
młodym
uchodźcom
szansę na zdobycie umiejętności zawodowych, pomagając im
w lepszej integracji na rynku
pracy. Ponadto UNRWA wspiera
tworzenie nowych miejsc pracy,
ułatwiając zakładanie prywatnych firm poprzez swój program
mikrofinansowania oraz dofinansowując krótkoterminowe
zatrudnienie w Gazie.

CZY WIESZ, ŻE... ?
Unia Europejska wspiera osiągnięcia UNRWA:
Jakość kształcenia w szkołach
UNRWA niezmiennie przewyższa
jakość szkół publicznych w stopniu
odpowiadającym jednemu rokowi dodatkowej edukacji, zgodnie z raportem
Banku Światowego z 2014 r.

Prawie 50 tys. młodych uchodźców
z Palestyny korzysta z całkowicie
wyremontowanych bezpiecznych
obiektów rekreacyjnych, umożliwiających im zabawę, uprawianie sportów,
nawiązywanie kontaktów towarzyskich
i naukę.

Skupione na osobie i całościowe
podejście Zespołu Zdrowia Rodziny wdrażane jest we wszystkich
dziedzinach działalności, znacznie
poprawiając jakość, efektywność
i skuteczność opieki zdrowotnej
zapewnianej przez UNRWA.

Wskaźnik szczepień dla dzieci uchodźców z Palestyny przekracza poziom docelowy ustanowiony przez
Światową Organizację Zdrowia.

Od 1950 r. do szkół UNRWA uczęszc- UNRWA zapewnia podstawowe kształcezało ponad 2 miliony dzieci ucho- nie i podstawową opiekę zdrowotną,
której koszty stanowią część wydatków
dźców z Palestyny.
ponoszonych przez państwa OECD na
ich ludność (odpowiednio około dziesięć procent i jeden procent kosztów na
ucznia i pacjenta).

W 2016 r. UNRWA zrezygnowała z pomocy żywnościowej w naturze na rzecz bardziej efektywnego i wzmacniającego
poczucie sprawstwa podejścia przewidującego transfery gotówkowe na
rzecz ponad 156 tys. beneficjentów programu siatek bezpieczeństwa socjalnego
w Jordanii, Libanie i na Zachodnim Brzegu.

„Unia Europejska stawia sobie za cel wspieranie UNRWA w dalszych wysiłkach na
rzecz reformy, opierając się na prowadzonych już ważnych pracach, dążąc do
zapewnienia wysokiej jakości podstawowych usług świadczonych szczególnie
zagrożonym uchodźcom z Palestyny. Bardzo się cieszę, że od 2017 r. partnerstwo
UE/UNRWA nabierze wyraźniejszych kształtów z korzyścią dla wybranych szkół i
placówek medycznych.”
Johannes Hahn, komisarz Unii Europejskiej ds. europejskiej
polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia
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UNRWA W SKRÓCIE
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom z Palestyny na Bliskim Wschodzie
(UNRWA) została ustanowiona przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ w 1949 r. Jej zadaniem jest zapewnianie
pomocy i ochrony blisko 5 milionom zarejestrowanych uchodźców z Palestyny, mieszkającym w Jordanii,
Libanie, Syrii, na Zachodnim Brzegu, w tym we
Wschodniej Jerozolimie oraz w Strefie Gazy, w
oczekiwaniu na sprawiedliwe rozstrzygnięcie swojego losu. Usługi UNRWA obejmują edukację, opiekę
zdrowotną, ulgi i świadczenia socjalne, ulepszanie
obozów dla uchodźców oraz ich infrastruktury,
świadczenie drobnych usług finansowych, ochronę i
pomoc w nagłych wypadkach. Mandat UNRWA jest
odnawiany co trzy lata przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ
UNRWA to instytucja wyjątkowa. Za pośrednictwem
ponad 32 tys. pracowników (w tym nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek, pracowników opieki społecznej
oraz inżynierów), których większość stanowią sami
uchodźcy z Palestyny, świadczy podstawowe usługi,
podobne do tych gwarantowanych zazwyczaj przez
rządy państw. Nieprzerwane świadczenie tych usług
wymaga stabilnego i przewidywalnego finansowania Budżetu Programowego Organizacji. Działalność
UNRWA jest jednak finansowana prawie całkowicie z
dobrowolnych składek (nawet do 97%).
Jako neutralna i bezstronna agencja ONZ, UNRWA
stosuje ściśle określone procesy i mechanizmy
wdrażania i egzekwowania swoich zasad, regulacji i
polityk odnoszących się do neutralności ONZ. Obejmują one odbywające się dwa razy do roku kontrole
nazwisk członków personelu w kontekście odpowiedniej listy sankcji ONZ oraz regularne inspekcje jej
instalacji. W ramach swojego programu edukacji
UNRWA promuje także uniwersalne wartości i zasady
Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz posiada
system zapewniający, że realizowane w szkołach

UNRWA programy nauczania ustanowione przez
rządy państw przyjmujących są zgodne z tymi zasadami.
Realizacja swoich celów bezpośrednio za pośrednictwem własnego personelu pozwala utrzymać ścisłą
kontrolę nad wydatkowaniem funduszy darczyńców.
UNRWA podlega również audytom przeprowadzanym przez Kolegium Biegłych Rewidentów ONZ,
zaś darczyńcy, w tym Unia Europejska, prowadzą regularne przeglądy i misje w celu zapewnienia, że ich
fundusze są wykorzystywane należycie.
UNRWA ściśle współpracuje z szerokim gronem
partnerów, w tym z darczyńcami i organami państw
przyjmujących, agencjami ONZ (UNESCO, WHO, WFP
itd.), innymi organizacjami (Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, Norweska Rada ds. Uchodźców, Oxfam itp.) oraz z sektorem prywatnym.

Kim dla UNRWA jest uchodźca z Palestyny?
Według definicji operacyjnej uchodźcy z Palestyny to „osoby, których naturalnym miejscem
zamieszkania była Palestyna w okresie od 1 czerwca 1946 r. do 15 maja 1948 r. i które utraciły
zarówno dom, jak i źródła utrzymania w wyniku konfliktu z 1948 r.” Podobnie jak w przypadku
potomków uchodźców pod nadzorem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw
Uchodźców (UNHCR) organizacja UNRWA rejestruje również potomków uchodźców z Palestyny.

PERSPEKTYWY
W ciągu ostatnich lat wsparcie finansowe nie zaspokajało rosnącego zapotrzebowania na usługi, wynikającego z
rosnącej liczby zarejestrowanych uchodźców, coraz większych potrzeb, pogłębiającego się ubóstwa i licznych sytuacji
kryzysowych w pięciu obszarach działalności jednostki (konflikt zbrojny w Syrii oraz jego oddziaływanie w Libanie i
Jordanie, konsekwencje izraelskiej okupacji Gazy i Zachodniego Brzegu, nielegalna blokada i powtarzające się działania wojenne w Strefie Gazy).
W tych trudnych okolicznościach priorytetem Organizacji jest zachowanie wysokiej jakości i ciągłości świadczeń oraz
zapewnienie sobie w ten sposób stabilności finansowej poprzez wdrożenie reform strukturalnych i operacyjnych,
dywersyfikację bazy darczyńców i pogłębienie partnerstwa z dotychczasowymi głównymi darczyńcami, takimi jak
Unia Europejska.
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Z wielu powodów w przypadku uchodźców z Palestyny często nie są przestrzegane podstawowe prawa
człowieka, a kobiety i dzieci są coraz bardziej narażone
na przemoc i nadużycia. W celu ochrony praw uchodźców z Palestyny zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego UNRWA przyjęła następującą strategię
ochrony:
• zapewnianie ochrony w ramach programów
świadczenia usług poprzez spełnianie minimalnych
standardów ochrony;
• śledzenie przypadków przemocy, nadużyć, zaniedbań i wykorzystywania bezbronnych grup, w tym
kobiet, dzieci i osób niepełnosprawnych;
• promowanie praw uchodźców z Palestyny wynikających z prawa międzynarodowego poprzez monitorowanie i zgłaszanie domniemanych przypadków naruszenia przepisów prawa międzynarodowego oraz
angażowanie się w ochronę prywatną i publiczną.

UNRWA dąży do osiągnięcia równowagi płciowej
wśród własnych pracowników oraz angażuje się w
promowanie równości płci w ramach wsparcia dla
rozwoju zasobów ludzkich i ochrony uchodźców.
Kompleksowe podejście Organizacji polega na organizowaniu ukierunkowanych interwencji w połączeniu z uwzględnianiem aspektu płci w celu zwalczania
różnic w zatrudnieniu pomiędzy mężczyznami a kobietami. W tym celu UNRWA oferuje:
• doradztwo prawne i wsparcie psychospołeczne
dla ofiar przemocy związanej z płcią i nawiązuje współpracę z zewnętrznymi organizacjami w
celu zapewnienia dostępu do innych niezbędnych
usług;
• środki zapobiegawcze, takie jak warsztaty, szkolenia i działania podnoszące świadomość w dziedzinie przemocy związanej z płcią;
• kobietom możliwości zdobywania niezależności finansowej poprzez zapewnianie dostępu do mikrofinansowania, szkoleń rozwijających umiejętności
oraz staży.

Mikrofinansowanie i
edukacja

Opieka
zdrowotna
Program
poprawy
infrastruktury i
jakości życia w
obozie

Z pomocą Unii Europejskiej
UNRWA przyczynia się do realizowania planów wytyczonych w
ramach celów zrównoważonego rozwoju i zapewnia pomoc
dla wszystkich uchodźców z Palestyny.

Uwzględnianie
we wszystkich
programach

UNRWA oraz cele
zrównoważonego rozwoju

Edukacja

Promowanie równości płci

Ulgi
i świadczenia
społeczne

Ochrona uchodźców z Palestyny i obrona ich praw
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UNRWA to jednostka w ramach systemu ONZ ustanowiona przez Zgromadzenie Ogólne w 1949 r., której zadaniem jest zapewnianie pomocy i ochrony populacji ok. 5 094 886 zarejestrowanych uchodźców z Palestyny. Jej misja polega na pomaganiu uchodźcom z Palestyny w Jordanie, Libanie, Syrii, na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy w rozwijaniu ich potencjału ludzkiego podczas oczekiwania na sprawiedliwe rozstrzygnięcie ich losu. Usługi UNRWA obejmują edukację, opiekę zdrowotną, ulgi i świadczenia socjalne, ulepszanie obozów
dla uchodźców oraz ich infrastruktury, świadczenie drobnych usług finansowych, ochronę i pomoc w nagłych wypadkach. Działalność UNRWA jest finansowana prawie całkowicie z
dobrowolnych składek.

