حملة عالمية
االونروا

حملة عالمية
الكرامة التقدر بثمن
#الكرامة_ال_تقدر_بثمن
#لالجئي_فلسطين
#تبرعوا_لألونروا
#فلسطين
#األونروا

تطلــق األونــروا احلملــة العامليــة #الكرامة_ال_تقدر_بثمــن اســتجابة
لتقليصــات التمويــل غيــر املســبوقة مــن جانــب احلكومــة األمريكيــة .وفــي
هــذه اللحظــات مــن األزمــة فــإن الجئــي فلســطني يســتحقون تضامننــا
اجلماعــي حلمايــة كرامتهــم وذلــك مــن خــال توفيــر املســاعدات الغذائيــة
الطارئــة للفئــات األكثــر حاجــة ومــن خــال عــدم تعطيــل التعليــم
ألطفالهــم والرعايــة الصحيــة ألفــراد عائالتهــم
إن املاليــن مــن الالجئــن الفلســطينيني احملتاجــن معرضــون خلطــر فقــدان
املســاعدات املنقــذة للحيــاة .وفــي وقــت تشــهد فيــه منطقــة الشــرق
األوســط اضطرابــات سياســية كبيــرة فــإن هــذا القــرار املفاجــئ يعــرض
الجئــي فلســطني ملزيــد مــن املعانــاة وعــدم االســتقرار واالنتهــاكات
حلقوقهــم .اإلنســانية.

المخاطر:

•سبل الوصول للتعليم األساسي ملا مجموعه 525,000

طالب وطالبة في ما يزيد عن  700مدرسة لألونروا

•املســاعدات املاليــة والغذائيــة الطارئــة لـــما مجموعــه  1,7مليــون الجــئ مــن فلســطني مــن الفئــات األكثــر عرضــة
للمخاطــر
•احلصول على الرعاية الصحية األولية مبا في ذلك الرعاية ملا قبل الوالدة ورعاية العائالت

•الكرامة واألمن اإلنساني ملا مجموعه  5,3مليون الجئ من فلسطني ممن عانوا من الظلم وانعدام اليقني.

إن األونــروا مصممــة علــى الوقــوف إلــى جانــب الجئــي فلســطني فــي الضفــة الغربيــة ،مبــا فــي ذلــك القــدس
الشــرقية ،وفــي غــزة وســوريا ولبنــان واألردن .يجــب علينــا جميعــا اإلبقــاء علــى املــدارس والعيــادات مفتوحــة
ومتاحــة لالجئــن واحملافظــة علــى اســتمرارية عمــل أنظمــة توزيــع املســاعدات النقديــة والغذائيــة الطارئــة.
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

www.unrwa.org

حملة عالمية
الكرامة التقدر بثمن
الدعوة للعمل:

•تهــدف األونــروا إلــى جمــع  500مليــون دوالر أمريكــي مــن خــال هــذه احلملــة .وهــذا ممكــن إن وقفتــم
#لالجئي_فلســطني وعملتــم علــى االنضمــام للحملــة العامليــة #الكرامة_ال_تقدر_بثمــن اآلن:
•استخدموا هاشتاغات احلملة وشجعوا جميع من في شبكاتكم األخرى على نشرها
•أطلبوا من أصدقائكم وعائالتكم #تبرعوا_لألونروا على املوقع www.unrwa.org/donate
•أنشروا صورة لكم وأنتم حتملون ورقة أو يافطة مكتوب عليها #الكرامة_ال_تقدر_بثمن
#DignityIsPriceless
#الكرامة_ال_تقدر_بثمن
#Ladignidadnotieneprecio
#Ladignitén’apasdeprix
#İnsanlıkOnurunaPahaBiçilemez
#尊严无价
#Достоинство бесценно
#尊厳を守る

نرجو التبرع األن على املوقع www.unrwa.org/donate
للتعبير عن تضامنكم مع الجئي فلسطني.
ملعرفة املزيد عن حملة األونروا #الكرامة_ال_تقدر_بثمن،
زوروا موقع # www.unrwa.orgتبرعوا_لألونروا

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

www.unrwa.org

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.

