االونروا
تلبية احتياجات التنمية البشرية
واالحتياجات اإلنسانية لالجئي فلسطين
في كانون األول/ديسمبر  ،2019صوتت
اجلمعية العامة لألمم املتحدة بأغلبية
ساحقة لصالح متديد والية األونروا
حتى سنة  .2023وطاملا بقي الالجئون
الفلسطينيون الجئني ،تبقى األونروا
هي املنظمة التي يتوجهون إليها
التماسا ً للتعليم والرعاية الصحية،
االجتماعية،
واخلدمات
واإلسكان،
واملساعدة املالية ،واحلماية ،واالستجابة
حلاالت الطوارئ أثناء أوقات النزاع
في الضفة الغربية (مبا فيها القدس
الشرقية) وغزة واألردن ولبنان وسوريا.
حتظى األونروا باعتراف واسع النطاق كونها
تقدم خدمات عالية اجلودة وفعالة من
حيث التكلفة ،وقد وصفها تقييم حديث
العهد أجرته شبكة تقييم أداء املنظمات
املتعددة األطراف ( )MOPANبأنها منظمة
«تتمتع بالكفاءة والقدرة على الصمود
والعزمية وحتقق نتائج إنسانية وإمنائية
في بيئة صعبة ومحدودة املوارد بشكل
يعكس حسن اإلدارة في هذه املنظمة».
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى
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التعليم :تدير األونروا  709مدارس ابتدائية وإعدادية
و تسع من املدارس الثانوية تزود  533,000طالب وطالبة
من الجي فلسطني بتعليم ذي جودة يراعي املساواة بني
البنات والبنني ويعزز لديهم مهارات التفكير النقدي
وقيم حقوق اإلنسان والتسامح ،إلى جانب تقدمي التدريب
التقني واملهني إلى حوالي  8,000شاب وشابة من الالجئني.
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مدرسة عني العسل لألونروا في لبنان توفر التعليم الدامج،
حيث ينتظم خليل بني طلبة الصف السابع .إن إعاقته
البصرية لم تقف حائال ً بينه وبني التحصيل األكادميي.

مدارس األونروا ،التي حققت التساوي بني اجلنسني في
الستينيات من القرن املاضي ،تتيح للفتيات والفتيان
املشاركة في برملانات مدرسية ،حيث ينخرطون
في املمارسات الدميقراطية والقيادة والتشبيك.

طورت األونروا تطبيقا ً مبتكرا ً على الهواتف احملمولة
لتعزيز رفاه األم والطفل وتتبع صحة األسرة.
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الصحة :تقدم األونروا الرعاية الصحية الشاملة في 144
مركزا ً صحياً .وفي سنة  ،2019تلقى  3.5مليون الجئ ،باإلجمال،
اخلدمات الصحية من خالل  8.4مليون زيارة إلى العيادات في
السنة ،ما ساهم في حتقيق مكاسب صحية ملموسة ،وال
سيما في مجاالت صحة األسرة وصحة األم والطفل واملراقبة
على األمراض غير السارية .كما تقدم األونروا الدعم أيضا ً في
توفير خدمات العالج في املستشفيات .حتتاج األونروا بشدة إلى
طواقم طبية إضافية ،وذلك باألساس لتحسني وقت االستشارة
الطبية بني الطبيب واملريض والسماح بتحسني اخلدمات
الطبية ،وحتتاج كذلك إلى توفير ما يكفي من األدوية من أجل
تفادي حدوث أي نقص .وقد نشأ عن األزمات املمتدة ارتفاع في
معدل اضطرابات الصحة النفسية واملشكالت النفسية-
االجتماعية ،ما يتطلب من األونروا تقدمي استجابة مناسبة.

الحماية :تسعى األونروا إلى صيانة حقوق الجئي فلسطني مبوجب
القانون الدولي والنهوض بها من خالل تدخالت وأنشطة موجهة
حتديدا ً نحو معاجلة حقوق الفئات الضعيفة والعمل على دمجهم
في كل األوقات – وال سيما النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة.
واجملاالت التي حتظى باألولوية هي :مكافحة العنف والقضاء على
االستغالل واإليذاء اجلنسي والتحرش اجلنسي والعنف القائم على
النوع االجتماع والعنف ضد األطفال .باإلضافة إلى ذلك ،ستعمل
األونروا على الوفاء بالتزامها بإدماج أصحاب االحتياجات اخلاصة.

املساعدات النقدية التي تقدمها األونروا لالجئني األكثر
حاجة غالبا ً ما تكون وسيلة الدعم األكثر وثوقا ً التي
ميكنهم احلصول عليها ،وال سيما في سوريا ،حيث يقدر أن
أكثر من  90%من السكان يعيشون في فقر مطلق بسبب
النزاع ،وحيث يقدر أن ربع أسر الجئي فلسطني تعيلها نساء.

اإلغاثة والخدمات االجتماعية  :يقدر أن حوالي  1,9مليون
الجئ من فلسطني يعيشون في حالة فقر .وفي عام  ،2020سيعمل
برنامج شبكة األمان االجتماعي التابع لألونروا على توسعة تغطيته
لتشمل السكان األشد عرضة للمخاطر في لبنان واألردن والذين ليس
لديهم سبيل للوصول إلى خدمات بديلة عن برامج املساعدة التابعة
لألونروا .ويقوم العاملون االجتماعيون احملترفون بدعم الالجئني املتضررين
جراء الصعوبات االجتماعية واالقتصادية من أجل تعزيز صمودهم
االجتماعي االقتصادي واندماجهم االجتماعي .وتعمل تداخالت العمل
االجتماعي على إكمال املساعدات النقدية والعينية التي تغطي
مبجملها ما مجموعه  1,6مليون شخص معرضني للمخاطر مبن
في ذلك أولئك املتضررين جراء األزمات اإلنسانية في سوريا وغزة.
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التمويل الصغير :يتسم برنامج التمويل الصغير في األونروا
بقدرته الذاتية على االستمرار ويقدم فائدة كبيرة لألشخاص الذين
سيتلقون  47,000قرض من التمويل الصغير بقيمة إجمالية تبلغ
 47مليون دوالر أمريكي لدعم فرص إدرار الدخل املستدام ،وذلك
بالتركيز على دعم النساء والشباب الالجئني لتحقيق االعتماد
االقتصادي على الذات .إن هذه االستثمارات توفر فرص العمل
وحتافظ عليها ،وحتد من الفقر ،وتسهم في متكني مجتمع الالجئني.
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يقوم عمال النظافة بدور حاسم ليس في
احلفاظ على نظافة اخمليمات فحسب ،بل وفي
صيانة أوضاع الصحة البيئية بشكل عام أيضاً.

تساهم األونروا في هدف التنمية البشرية الرامي إلى
حتقيق “مستوى معيشي الئق” من خالل التركيز على
توفير فرص العمل وإدرار الدخل ،على غرار ما تقوم
به من خالل دعم رواد املشاريع الشباب واملبتكرين.

البنية التحتية وتحسين المخيمات :البنية التحتية
وحتسني اخمليمات :كثير من الجئي فلسطني املسجلني ،والبالغ
عددهم  5.6مليون ،يعيشون في  58مخيما ً موزعة عبر الشرق
األوسط .مبوجب القانون الدولي ،ميلك الالجئون – مثلهم مثل أي
شخص آخر – احلق في مستوى معيشي الئق ،مبا يشمل السكن،
دون املساس بحقوقهم األخرى التي يتمتعون بها كالجئني .في سنة
 ،2020ستقدم األونروا خدمات الصحة البيئية و إدارة النفايات وإعادة
بناء وتأهيل املساكن واملدارس واملراكز الصحية ،والتي يوجد العديد
منها في حالة سيئة وحتتاج إلى إصالحات وأعمال صيانة ضخمة.
تعتمد األونروا ،باألساس ،على متويل املشاريع في حتسني البيئة
يسيره اجملتمع احمللي في
املادية واالجتماعية للمخيمات باعتماد نهج
ّ
التخطيط بحيث يشارك الالجئون في عملية التخطيط والتصميم.

العمل على اجندة  2030وحماية حقوق الجئي فلسطين
تلتزم األونروا ،في سنة  ،2020مبواصلة املناصرة واألنشطة حلماية حقوق مبادرات احلماية ،وتضمن ملوظفيها – وهم أنفسهم في غالبيتهم
الجئي فلسطني وصون حياتهم واحلفاظ على تنميتهم البشرية العظمى من الالجئني – أن يحصلوا على مرتباتهم بانتظام.
والوفاء بااللتزامات التي تتضمنها أجندة  .2030وستواصل البحث عن
تدابير تقتصد في التكاليف وتنفيذ سلسلة من اإلصالحات التنظيمية
لتعزيز العمليات وتنفيذ البرامج والرقابة والشفافية .تهدف األونروا
إلى املساهمة بشكل مباشر في احلد من الفقر وحتسني حياة الجئي األونروا وأهداف التنمية املستدامة :عقد العمل
فلسطني وظروف معيشتهم ،وهو أمر ال ميكن أن يتحقق إال إذا عملت تساهم األونروا بنشاط في حتقيق أجندة  2030عن طريق
الوكالة في شراكة مع البلدان املضيفة واملانحني واألمم املتحدة
االستثمار في رأس املال البشري لالجئي فلسطني .فاألونروا،
واجملتمع املدني واجلهات األخرى التي تسعى إلى حتقيق الهدف ذاته.
باعتبارها أكبر جهة مقدمة للخدمات املباشرة لالجئي
الشرط االساسي لتنفيذ هذه اخلطط توفر االستقرار املالي والقدرة
فلسطني ،حتقق أثرا ً ملموسا ً ومستداماً ،حيث حتتل أهداف
على تلقي مساهمات موثوقة وفي توقيتها املناسب من املانحني
التنمية املستدامة التالية مكانة مركزية في عملنا:
والشركاء .ففي كل سنة ،تضطر األونروا إلجراء تقليص في اخلدمات
احليوية التي تقدمها ملاليني األشخاص املعتمدين على معوناتها
بسبب وجود فوارق متوقعة في التعهد بالتمويل من الدول املانحة
واملساهمات التي تستلمها الوكالة بالفعل .تشعر األونروا باالمتنان
للدول املانحة التي تعهدت بسخاء مباليني الدوالرات لصالح الجئي
فلسطني وتدعو على وجه السرعة إلى أن يجري التمويل بشكل
موثوق ومنتظم ،مبا يتيح للوكالة أن تبقي أبواب مدارسها مفتوحة
على مدار السنة ،وشراء املستلزمات الطبية األساسية ،وتواصل
تقدمي اخلدمات االجتماعية وبرامج االستجابة الطارئة ،وتنفذ
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النداء الطارئ لسنة 2020
يواجه الجئو فلسطني في سوريا و األراضي الفلسطينية احملتلة وخاصة في غزة ظروفا صعبة ومتفاقمة
تتطلب توفير متويل إضافي ومساعدات طارئة إستثنائية.

أزمة سوريا اإلقليمية

ستقدم األونروا في سنة  2020مساعدات نقدية طارئة إلى
أكثر من  450,000الجئ فلسطيني من املتضررين من األزمة في
سوريا ولبنان واألردن في محاولة منها للتخفيف من معاناتهم
ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم األساسية .وستكفل األونروا
أيضا ً أن يحتفظ الالجئون الفلسطينيون املتضررون من أزمة
سوريا بالقدرة على الوصول إلى خدماتها في مجاالت التعليم
والصحة وصحة البيئة .في سنة  ،2020حتتاج األونروا إلى 270
مليون دوالر أمريكي لتمويل استجابتها اإلنسانية ألزمة سوريا.

األراضي الفلسطينية احملتلة
حتتاج األونروا إلى  155مليون دوالر أمريكي لتلبية االحتياجات
اإلنسانية ذات األولوية لالجئي فلسطني في مختلف أنحاء األراضي
الفلسطينية احملتلة .لقد أدى االحتالل واحلصار وارتفاع مستويات
العنف واالنتهاكات املتكررة حلقوق اإلنسان إلى أوضاع معيشية
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صعبة للغاية بالنسبة لالجئي فلسطني في الضفة الغربية وغزة.
في غزة ،يتسبب االرتفاع الضخم في معدالت البطالة ،وانعدام
األمن الغذائي ،وتداعي النظام الصحي ،واإلصابات الناجمة عن
مسيرات العودة الكبرى ،واالنقطاعات املتكررة في التيار الكهربائي،
وعدم صالحية املياه للشرب ما يجعل من غزة مكانا ً «غير صالح
للعيش» .في عام  ، 2020ستوفر األونروا مساعدات غذائية ملليون
الجئ من فلسطني يعانون من انعدام األمن الغذائي في غزة.
وفي الضفة الغربية ،مبا فيها القدس الشرقية ،يواجه
الجئي فلسطني أوضاعا ً اجتماعية-اقتصادية صعبة ويعانون
من تأثير االحتالل الذي يطال حريتهم في احلركة ،وقدرتهم على
الوصول إلى األراضي واملمتلكات واخلدمات األساسية وأماكن
عملهم ،إلى جانب تعرضهم للخطر الداهم بفقدان مساكنهم
التي يجري هدمها مبوجب سياسات تخطيط عمراني قائمة
على التقييد والتمييز .وعلى الرغم من احملاوالت املتكررة من
جانب سلطة االحتالل الستبدال خدمات األونروا في القدس
الشرقية ،ستواصل األونروا أنشطتها في خدمة الجئي فلسطني.

