
ية
لم

عا
ة 

مل
ح

روا
ون

اال

حملة عالمية
الكرامة التقدر بثمن

www.unrwa.org

#الكرامة_ال_تقدر_بثمن 
#لالجئي_فلسطين

 #تبرعوا_لألونروا
#فلسطين

#األونروا

وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم  وكالة 
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

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 
ــدم تعطيــل التعليــم  ــر حاجــة ومــن خــال ع ــات األكث ــة للفئ الطارئ

ــم  ــراد عائاته ــة ألف ــة الصحي ــم والرعاي ألطفاله

إن املايــني مــن  الاجئــني الفلســطينيني احملتاجــني معرضــون خلطــر فقــدان 
ــرق  ــة الش ــه منطق ــهد في ــت تش ــي وق ــاة. وف ــذة للحي ــاعدات املنق املس
ــإن هــذا القــرار املفاجــئ يعــرض  ــرة ف ــات سياســية كبي األوســط اضطراب
الجئــي فلســطني ملزيــد مــن املعانــاة وعــدم االســتقرار واالنتهــاكات 

ــانية. ــم. اإلنس حلقوقه

المخاطر:
سبل الوصول للتعليم األساسي ملا مجموعه 525,000  طالب وطالبة في ما يزيد عن 700 مدرسة لألونروا 	 

املســاعدات املاليــة والغذائيــة الطارئــة لـــما مجموعــه 1,7 مليــون الجــئ مــن فلســطني مــن الفئــات األكثــر عرضــة 	 

للمخاطــر

احلصول على الرعاية الصحية األولية مبا في ذلك الرعاية ملا قبل الوالدة ورعاية العائات 	 

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

ــك القــدس  ــة، مبــا فــي ذل ــب الجئــي فلســطني فــي الضفــة الغربي ــى جان ــى الوقــوف إل ــروا مصممــة عل إن األون

ــة  ــادات مفتوح ــدارس والعي ــى امل ــاء عل ــا اإلبق ــا جميع ــب علين ــان واألردن. يج ــوريا ولبن ــزة وس ــي غ ــرقية، وف الش

ــة. ــة الطارئ ــة والغذائي ــاعدات النقدي ــع املس ــة توزي ــل أنظم ــتمرارية عم ــى اس ــة عل ــني واحملافظ ــة لاجئ ومتاح
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وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم  وكالة 
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

حلوالي  واحلماية  املساعدة  بتقدمي  تفويضها  ومت   ،1949 عام  في  العامة  اجلمعية  من  بقرار  املتحدة  لألمم  تابعة  كوكالة  األونروا  تأسست 
والضفة  وسورية  ولبنان  األردن  في  فلسطني  لاجئي  املساعدة  بتقدمي  مهمتها  وتقتضي  لديها.  مسجلني  فلسطني  من  الجئ  مايني  خمسة 
حملنتهم.  ودائم  عادل  حلل  التوصل  يتم  أن  إلى  وذلك  البشرية  التنمية  مجال  في  إمكاناتهم  كامل  حتقيق  من  ليتمكنوا  غزة  وقطاع  الغربية 
الصغير. واإلقراض  اخمليمات  وحتسني  التحتية  والبنية  االجتماعية  واخلدمات  واإلغاثة  الصحية  والرعاية  التعليم  على  األونروا  خدمات  وتشتمل 

الدعوة للعمل:
تهــدف األونــروا إلــى جمــع 500 مليــون دوالر أمريكــي مــن خــال هــذه احلملــة. وهــذا ممكــن إن وقفتــم 	 

#لاجئي_فلســطني وعملتــم علــى االنضمــام للحملــة العامليــة #الكرامة_ال_تقدر_بثمــن اآلن:

استخدموا هاشتاغات احلملة وشجعوا جميع من في شبكاتكم األخرى على نشرها	 

 	www.unrwa.org/donate  أطلبوا من أصدقائكم وعائاتكم #تبرعوا_لألونروا على املوقع

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

 www.unrwa.org/donate نرجو التبرع األن على املوقع 
 للتعبير عن تضامنكم مع الجئي فلسطني.

 ملعرفة املزيد عن حملة األونروا #الكرامة_ال_تقدر_بثمن،
 زوروا موقع www.unrwa.org  #تبرعوا_لألونروا


