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لالجئــن  احليويــة  اخلدمــات  تقــدمي  األونــروا  تواصــل 

ــى وفقــاً لواليتهــا التــي  الفلســطينين فــي الشــرق األدن

حتظــى بتأييــد ســاحق مــن اجلمعيــة العامــة لــأمم 

املتحــدة. فالتعليــم والصحــة واخلدمــات االجتماعيــة 

ــروا  ــا األون ــي توفره ــودة الت ــات ذات اجل ــن اخلدم ــا م وغيره

ــن  ــات الالجئ ــر مجتمع ــد أكث ــاة ألح ــريان حي ــل ش متث

ــا  ــا فيه ــة، مب ــة الغربي ــي الضف ــة ف ــي املنطق ــاً ف ضعف

القــدس الشــرقية، وغــزة وســوريا ولبنــان واألردن. اخلدمــات 

ــاة   ــار حي ــعورا مبس ــر ش ــؤ توف ــة للتنب ــة والقابل املنتظم

طبيعــي بــن حقــوق الالجئــن الفلســطينين، قــد أصبــح 

ــد-19  ــة كوفي ــالل جائح ــة خ ــر أهمي ــعور أكث ــذا الش ه

ــاة  ــار احلي ــا. إذ أن مس ــه معه ــذي جلبت ــن ال ــدم اليق وع

ــة  ــان والكرام ــعورهم باألم ــي ش ــاهم ف ــي يس الطبيع

واالطمئنــان وبــأن صوتهــم مســموع وبأنهــم يجــدون 

ــي. ــع الدول ــن اجملتم ــم م الدع

حتظــى الوكالــة باعتــراف واســع فــي أوســاط األمم املتحــدة 

ــا  ــن وتوفيره ــات لالجئ ــدمي اخلدم ــي تق ــد ف ــا الرائ لدوره

ــي  ــة ف ــة مقبول ــة وبتكلف ــة وفاعلي ــودة عالي ــم بج الدع

مجــاالت الصحــة والتعليــم وشــبكة األمــان االجتماعــي، 

وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم  وكالة 
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

ــاة  ــذة للحي ــانية املنق ــاعدات اإلنس ــى املس ــة إل باإلضاف

ــاء حــاالت الطــوارئ. أثن

تتمســك األونــروا، فــي جميــع عملياتهــا وخدماتهــا، 

والنزاهــة  باإلنســانية  املتعلقــة  اإلنســانية  باملبــادئ 

الالجئــن  حمايــة  أجــل  مــن  واحليــاد  واالســتقاللية 

الفلســطينين وضمــان احتــرام حياتهــم وحقوقهــم 

وكرامتهــم.

علــى مــدى الســنوات الســبعن املاضيــة، قدمــت األونــروا 

ــة  ــرية واحلماي ــة البش ــي التنمي ــمة ف ــاهمة حاس مس

ملاليــن الالجئــن الفلســطينين فــي الشــرق األدنــى. كمــا 

ــيما  ــي، ال س ــتقرار اإلقليم ــاً لالس ــراً مهم ــت عنص كان

فــي أوقــات االضطرابــات والصراعــات وجائحــة كوفيــد-19 

ــة. احلالي

تتزايــد االحتياجــات بــن الالجئــن الفلســطينين ويرتفــع 

ــة  ــدرة الوكال ــر أن ق ــروا. غي ــات األون ــى خدم ــب عل الطل

علــى االحتفــاظ باخلدمــات معرضــة خلطــر شــديد بســبب 

النقــص احلــاد واملســتمر فــي التمويــل. ومــن الضــروري أن 

تتلقــى األونــروا متويــالً متعــدد الســنوات وكافيــاً وخاضعــاً 

ــر  ــاه عب ــذي تتلق ــي ال ــم السياس ــادل الدع ــؤ يع للتنب

واليتهــا.
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ــة  ــا احليوي ــل خلدماتن ــل الكام ــر التموي ــام 2022 لتوفي ــي ع ــروا ف ــه األون ــا حتتاج م
واملســاعدات اإلنســانية املنقــذة للحيــاة التــي نقدمها ملاليــن الالجئن الفلســطينين 

فــي مختلــف أنحــاء الشــرق األوســط.

األمــوال الالزمــة خلدمــات التنميــة البشــرية األساســية للوكالة، مبــا في ذلــك التعليم 

والصحــة واإلغاثــة واخلدمــات االجتماعيــة واحلمايــة )ميزانيــة البرامــج(. يشــمل ذلــك 

اســتثمارات إضافيــة فــي اجملــاالت الرئيســية لتحقيــق األهــداف واألولويــات احملــددة فــي 

االســتراتيجية املتوســطة األجل للوكالــة للفتــرة 2022-2016.

األمــوال الالزمــة للمســاعدات الطارئــة فــي غــزة والضفــة الغربيــة، مبــا فيهــا القــدس 

ــال  ــات أعم ــار، وتداعي ــالل واحلص ــن االحت ــئة ع ــات الناش ــة االحتياج ــرقية، لتلبي الش

القتــال فــي أيار/مايــو 2021 وكوفيــد-19.

األمــوال الالزمــة لالســتجابة اإلنســانية الطارئة في ســوريا ولبنــان واألردن، لدعــم الالجئن 

الفلســطينين املتضرريــن مــن حــاالت الطــوارئ املتداخلــة، مبــا فــي ذلــك الصراع الســوري 

املطــول وكوفيــد-19 واألزمــة السياســية واالقتصاديــة التي تواجــه لبنان.

هنــاك حاجــة إلــى أمــوال إضافيــة للمشــاريع ذات األولويــة التــي تدعــم اإلصالحــات 
البرامجيــة خلدمــات األونــروا األساســية وأيضــا جلهــود البنــاء التــي تبذلهــا الوكالــة، 
خصوصــا تلــك الناجمــة عن الصــراع الــذي يــؤدي إلى النــزوح املســتمر، ولالســتثمارات 

فــي التكنولوجيــا الرقميــة.

 عمال النظافة في األونروا هم أبطال اخلط األمامي في أوقات األزمات. مت تكليف عمال الصرف الصحي بفتح الشوارع وجمع األنقاض
في أعقاب األعمال العدائية التي حدثت في أيار 2021 في غزة. احلقوق محفوظة لأونروا، 2021. تصوير محمد حناوي
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التعليم
تديــر األونــروا 702 مدرســة ابتدائيــة وإعداديــة وبعــض املدارس 

ــز  ــي مراك ــى، وثمان ــاة وفت ــن 540,000 فت ــر م ــة ألكث الثانوي

للتدريــب التقنــي واملهنــي ملــا يقرب مــن 8,000 شــاب وشــابة 

مــن الالجئــن. يحظــى هــذا البرنامــج باعتــراف عاملــي، وينفذه 

ــة  ــي املنطق ــوي ف ــف ترب ــم وموظ ــن 20,000 معل ــر م أكث

ــزز  ــذي يع ــع، وال ــف واجلام ــد واملنص ــم اجلي ــون التعلي يقدم

مهــارات التفكيــر الناقــد وقيــم حقــوق اإلنســان والتســامح.

الصحة
ــي  ــاملة ف ــة الش ــة األولي ــة الصحي ــروا الرعاي ــدم األون تق

ــف  ــن 3,000 موظ ــر م ــل أكث ــث يعم ــاً حي ــزاً صحي 144 مرك

وموظفــة. فــي عــام 2021، تلقــى مــا مجموعــه 1.7 مليــون 

الجــئ خدمــات صحيــة مــن خــالل نحــو 5.8 مليون استشــارة 

ــرة، ال  ــة كبي ــب صحي ــق مكاس ــي حتقي ــاهمت ف ــة س طبي

ســيما فــي مجالــي صحــة األم والطفــل ومكافحــة األمــراض 
غيــر الســارية. وخــالل كوفيــد-19، حتولــت األونــروا إلــى تقــدمي 
اخلدمــات الصحيــة عبــر اإلنترنــت إلــى حــد كبيــر، مع حتســن 
الوصــول إلــى خدمــات الصحــة اإللكترونيــة والتطبيــب عــن 
ــي  ــة ف ــالج احلرج ــات الع ــروا خدم ــم األون ــا تدع ــد. كم بع

ــطينين. ــن الفلس ــفيات لالجئ املستش

الحماية
اإلنســان لالجئــن  دعــم حقــوق  إلــى  األونــروا  تســعى 

ــادئ حقــوق اإلنســان  ــم مب الفلســطينين مــن خــالل تعمي

ــا  ــة. كم ــاب اإلعاق ــاج أصح ــن وإدم ــن اجلنس ــاواة ب واملس

تســتخدم تدخــالت وأنشــطة موجهــة تشــمل تعزيــز احلماية 

الشــخصية ومكافحــة العنــف، وإنهــاء االســتغالل واإلســاءة 

اجلنســية والتحــرش اجلنســي والعنــف القائــم علــى النــوع 

االجتماعــي والعنــف ضــد األطفــال. عــالوة علــى ذلــك، تكيف 
ــخاص  ــات األش ــاً الحتياج ــية وفق ــات األساس ــروا اخلدم األون

ذوي اإلعاقــة، وتــدرك أن األفــراد قــد يتأثــرون بعــدة أشــكال مــن 

ــد مــن ضعفهــم. احلرمــان أو أســباب التهميــش، ممــا يزي

اإلغاثة والخدمات االجتماعية
حســب نهايــة عــام 2021، يقــدر أن حوالــي 2.3 مليــون الجــئ 

فلســطيني يعيشــون فــي فقــر. وتظهــر اســتطالعات األونروا 

ــن  ــن الالجئ ــر ب ــبة الفق ــام 2021 أن نس ــات لع ــد األزم لرص

ــزة %81.5،  ــي غ ــت 83%، وف ــوريا بلغ ــي س ــطينين ف الفلس

وفــي لبنــان 73%. ســتقدم األونــروا باقــة مــن خدمــات 

ــاعدة 400,000  ــك مس ــي ذل ــا ف ــة، مب ــة االجتماعي احلماي

شــخص مــن الفئــات األشــد ضعفــاً عبــر برنامــج شــبكة 

األمــان االجتماعــي، وتقــدمي املســاعدات الغذائيــة والنقديــة 

إلــى 1.5 مليــون شــخص إضافــي ممــن تضــرروا مــن األزمــات 

ــان. اإلنســانية فــي غــزة وســوريا واألردن ولبن

ــة  ــادة صحي ــن عي ــة م ــون األدوي ــل يتلق ــي صموئي ــة النب ــن قري ــطينيون م ــون فلس الجئ

ــروا ، 2021 ــة لأون ــوق محفوظ ــة. احلق ــة الغربي ــي الضف ــروا ف ــة لأون ــة تابع متنقل

 حتصيــل نقــدي طــارئ مــن األونــروا فــي املزرعــة بلبنــان. احلقــوق محفوظــة لأونــروا ، 
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تحسين البنية التحتية والمخيمات
مــن بــن 5.8 مليــون الجئ فلســطيني مســجلن لــدى األونروا، 

يعيــش الثلــث فــي 58 مخيمــاً لالجئــن فــي مختلــف أنحــاء 

الشــرق األوســط. فــي عــام 2022، ســتواصل األونــروا أعمــال 

التخطيــط والتصميــم والبنــاء لتوفيــر مســاكن محســنة، 

وحتســن مرافــق األونــروا )املــدارس واملراكــز الصحيــة(، وتوفيــر 

أعمــال حتســن اخمليمــات وخدمــات إدارة النفايــات لالجئــن، ممــا 

يســهم فــي تهيئة بيئــة صحيــة لهم وفــي حقهم اإلنســاني 

ــروف  ــأن الظ ــروا ب ــن األون ــق. وتؤم ــي الئ ــتوى معيش ــي مس ف

املكانيــة والبيئيــة التــي يعيش فيهــا الالجئون الفلســطينيون 

ال ميكــن فصلهــا عــن ســبل عيشــهم أو رفاههــم.

التمويل الصغير
تخطــط دائــرة التمويــل الصغيــر فــي األونــروا فــي عــام 

2022 لتقــدمي نحــو 36,000 قــرض مــن التمويــل الصغيــر 

ــد  ــرص تولي ــم ف ــي لدع ــون دوالر أمريك ــة 31.2 ملي بقيم

ــى  ــاد عل ــى االعتم ــز عل ــع التركي ــتدام، م ــل املس الدخ

الــذات اقتصاديــاً والتركيــز بشــكل خــاص علــى الالجئــن 

ــتثمارات  ــذه االس ــباب. ه ــاء والش ــطينين والنس الفلس

توفــر فــرص العمــل وحتافــظ عليهــا، وتقلــل مــن الفقــر، 

وتقــوي الفئــات املســتفيدة، وخاصــة النســاء.
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ــوق  ــي الس ــروات ف ــن اخلض ــه م ــع إنتاج ــع جمي ــم، ويبي ــت حل ــي بي ــة ف ــة زراعي ــك دفيئ ــزارع ميل ــرة – م ــدي مناص مج

احملليــة بدعــم مــن قــرض مقــدم مــن برنامــج التمويــل الصغيــر فــي األونــروا. © 2020، األونــروا، تصويــر أندريــه غوالــي.

التحديث والرقمنة
ــان  ــا لضم ــا وعملياته ــث خدماته ــروا بتحدي ــزم األون تلت

ــن  ــئة لالجئ ــات الناش ــة االحتياج ــأة لتلبي ــون مهي أن تك

ــا  ــا أنه ــاءة. كم ــة وكف ــاء بفاعلي ــدول األعض ــات ال وتوقع

الداخليــة  واإلدارة  احلوكمــة  تعزيــز  مبواصلــة  ملتزمــة 

ــى مســاءلتها التــي ال تشــوبها  والشــفافية للحفــاظ عل

شــائبة جتــاه املســتفيدين واملانحــن. يشــكل ذلــك الركيــزة 

األساســية للخطــة االســتراتيجية اجلديــدة للوكالــة 

للفتــرة 2023-2028، والتــي هــي قيــد اإلعــداد حاليــاً. ترتكــز 

اخلطــة علــى احلقائق التــي تواجــه الالجئن الفلســطينين، 

والــدروس املســتفادة مــن جائحــة كوفيــد-19، واملســؤوليات 

ــن  ــوق الالجئ ــة حق ــي حلماي ــع الدول ــة للمجتم اجلماعي

ــداف  ــع أه ــى م ــا يتماش ــم، مب ــطينين وتطلعاته الفلس

ــتدامة. ــة املس التنمي

ــبالً  ــث، س ــاد التحدي ــد أبع ــا أح ــة، باعتباره ــح الرقمن وتتي

جديــدة لتعزيــز مهــارات الالجئــن وتشــغيلهم. كمــا 

ــدرة  ــا وق ــودة خدماته ــن ج ــن حتس ــروا م ــتمكن األون س

الالجئــن الفلســطينين علــى الوصــول إليها، ال ســيما في 

أوقــات األزمــات التــي ميكــن فيهــا للتكنولوجيــات الرقميــة 

أن تكــون حاســمة فــي احلفــاظ علــى اخلدمــات والتفاعــل. 

ــى  ــاظ عل ــروا باحلف ــة لأون ــث والرقمن ــمح التحدي وسيس

ــل  ــاءة مقاب ــة وكف ــات بفاعلي ــدمي اخلدم ــي تق ــا ف مكانته

التكلفــة املقبولــة، مــع توليــد املزيــد مــن الكفــاءات التــي 

حتمــل إمكانيــة تقليــل الضغــط علــى امليزانيــة مــع مــرور 

ــي  ــتمر ف ــن املس ــك التحس ــيدعم ذل ــا س ــت. كم الوق

مســاءلة الوكالــة وشــفافيتها جتــاه املانحن واملســتفيدين 

ــي. ــع الدول واجملتم



حتتــاج األونــروا إلــى متويــل إضافــي لتقــدمي املســاعدات الطارئــة 

لالجئــن الفلســطينين املتضرريــن مــن األزمــة اإلنســانية 

املتداخلــة، مبــا فــي ذلــك اآلثــار املطولــة لكوفيــد-19 فــي ســوريا 

ــة. ــطينية احملتل ــي الفلس ــي األراض ــان واألردن وف ولبن

النــداء الطــارئ لصالــح ســوريا ولبنــان 
واألردن

 فــي عــام 2021، ازداد تدهــور الظــروف املعيشــية لالجئــن 

الفلســطينين فــي ســوريا ولبنــان نتيجــة لأزمــة االقتصاديــة 

التــي أثــرت علــى كال البلديــن، ممــا أدى إلــى انخفــاض حــاد فــي 

ــمل  ــا يش ــعار، مب ــي األس ــادة ف ــن وزي ــن احملليت ــة العملت قيم

ــالق  ــر اإلغ ــرت تدابي ــي األردن، أث ــية. وف ــلع األساس ــط الس أبس

املرتبطــة بكوفيــد-19 بشــدة علــى االقتصــاد، ويواجــه الالجئــون 

ــي  ــداً بســبب االنخفــاض احلــاد ف الفلســطينيون ضعفــاً متزاي

ــش. ــب العي ــرص كس ــل وف الدخ

ــي  ــون دوالر أمريك ــى 365 ملي ــروا إل ــاج األون ــام 2022، حتت ــي ع ف

ــان واألردن. ــوريا ولبن ــي س ــانية ف ــتجابتها اإلنس ــل اس لتموي

وســتواصل الوكالــة تقــدمي املســاعدات النقديــة والغذائيــة 

ــبب  ــرروا بس ــن تض ــاً والذي ــد احتياج ــن األش ــة لالجئ الطارئ

االنهيــار االقتصــادي وأزمــات الوقــود والطاقــة املزمنــة في ســوريا 

ــي  ــد-19 ف ــة كوفي ــة جلائح ــار املطول ــب اآلث ــى جان ــان، إل ولبن

األردن. كمــا ســتضمن األونــروا احلفــاظ علــى إمكانيــة الوصــول 

إلــى اخلدمــات األساســية، مبــا فيهــا التعليــم والصحــة وصحــة 

ــتجيب  ــذي يس ــكل ال ــا بالش ــع تعديله ــة، م ــة واحلماي البيئ

ــد-19. ــة كوفي ــات جائح لتحدي

النــداء الطــارئ لألراضــي الفلســطينية 
لمحتلة ا

حتتــاج األونــروا إلــى 406 مليــون دوالر أمريكــي لتلبيــة االحتياجات 

ــع  ــي جمي ــطينين ف ــن الفلس ــة لالجئ ــانية ذات األولوي اإلنس

أنحــاء األراضــي الفلســطينية احملتلــة فــي عــام 2022.

ــاكات  ــف واالنته ــتويات العن ــاع مس ــار وارتف ــالل واحلص إن االحت

ــة لكوفيــد-19 تســهم  ــار املطول املتكــررة حلقــوق اإلنســان واآلث

جميعهــا فــي التدهــور الســريع للظــروف املعيشــية فــي شــتى 

أنحــاء غــزة والضفــة الغربيــة، مبــا فيهــا القــدس الشــرقية. ففي 

غــزة، تفاقمــت األزمــة اإلنســانية واالقتصاديــة الشــديدة بســبب 

ــد  ــي تع ــو 2021، والت ــي أيار/ماي ــت ف ــي وقع ــال الت ــال القت أعم

ــاع  ــا أن ارتف ــام 2014. كم ــذ ع ــزة من ــهدها غ ــي تش ــد الت األش

معــدالت البطالــة والنقــص املزمــن فــي الكهربــاء وعــدم القــدرة 

علــى الوصــول إلــى إمــدادات امليــاه النظيفــة يؤثــر أيضــاً علــى 

االقتصــاد ويعطــل احليــاة اليوميــة للنــاس.

ــزال  ــرقية، ال ي ــدس الش ــا الق ــا فيه ــة، مب ــة الغربي ــي الضف وف

ــد كان  ــة. وق ــة حماي ــون أزم ــطينيون يواجه ــون الفلس الالجئ

جلائحــة كوفيــد-19 أثــر مدمــر علــى احلالــة االجتماعيــة-

االقتصاديــة، وفــي حــن أثــرت علــى جميــع الســكان، فقــد كان 

ــة. ــة الضعيف ــر الالجئ ــى األس ــر عل ــر األث ــا أكب له

فــي عــام 2022، ســتواصل األونــروا تقــدمي املســاعدات الغذائيــة 

وفــرص العمــل القصيــرة األجــل في غــزة، إلــى جانب املســاعدات 

ــرقية.  ــدس الش ــا الق ــا فيه ــة، مب ــة الغربي ــي الضف ــة ف النقدي

وفــي كال اإلقليمــن، ســيتم تقــدمي دعــم إغاثــي إضافــي 

ــر  ــي احلج ــد ف ــي توج ــر الت ــاً ولأس ــد ضعف ــن األش لالجئ

الصحــي و/أو تتضــرر مــن كوفيــد-19. كمــا ســيتم احلفــاظ 

علــى إمكانيــة الوصــول إلــى خدمــات الصحــة والتعليــم 

والصحــة النفســية والدعــم النفســي-االجتماعي وصحــة 

البيئــة واحلمايــة، مــع تعديلهــا حســب احلاجــة لالســتجابة 

ــد-19. ــات اخلاصــة جلائحــة كوفي للتحدي

عدد الطلبة الالجئن الفلسطينين في مدارس األونروا الذين بحاجة إلى دعم ملواصلة 

تعليمهم في ظل كوفيد-19.

عدد األفراد من التجمعات البدوية والرعوية الذين بحاجة إلى مساعدات غذائية طارئة.

عدد الالجئن الذين يعيشون في فقر مدقع وبحاجة إلى مساعدات نقدية طارئة.

عدد الالجئن املستهدفن من مساعدات األونروا الغذائية لدعمهم في تلبية 

احتياجاتهم األساسية.

عدد الالجئن املستهدفن من فرص املال مقابل العمل.

معدل البطالة.

 الميزانية اإلضافية
لالستجابة اإلنسانية الطارئة

2022

ً إجمالي متطلبات التمويل: 365,039,037 دوالراً أمريكيا

إجمالي متطلبات التمويل: 406,118,549 دوالراً أمريكياً

1.2مليون

47 الفاً
%50.2

46 الفاً
38 الفاً
22 الفاً

%82

عدد الالجئن الفلسطينين الذين يقدر أنهم بقوا في البالد.

من الالجئن الفلسطينين يعيشون على أقل من 1.9 دوالر في اليوم )استطالع األونروا، 

أيار/مايو 2021(.

عدد الالجئن الفلسطينين الذين بحاجة إلى مساعدات نقدية وغذائية عينية. 

438 الفاً

420 الفاً

%87.3

عدد الالجئن الفلسطينين من سوريا الذين يقدر أنهم موجودون في لبنان.

من الالجئن الفلسطينين من سوريا و73% من الالجئن الفلسطينين في لبنان 
يعيشون في فقر.

من الالجئن الفلسطينين من سوريا والالجئن الفلسطينين في لبنان بحاحة إلى 
مساعدات نقدية طارئة.

29 الفاً

162 الفاً

%100

عدد الالجئن الفلسطينين من سوريا الذين يقدر أنهم موجودون في األردن.

من الالجئن الفلسطينين من سوريا بحاحة إلى مساعدات نقدية طارئة.

من الجئي غزة و156 الجئاً فلسطينياً من العراق بحاجة إلى مساعدات نقدية طارئة 
للحد من الضائقة الناجتة عن كوفيد-19.

19 الفاً

159 الفاً
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وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم  وكالة 
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

األونروا هي وكالة تابعة لأمم املتحدة تأسست من قبل اجلمعية العامة في عام 1949 وتوكل إليها مهمة تقدمي املساعدة اإلنسانية واحلماية لالجئن الفلسطينين املسجلن في مناطق عمل الوكالة، وهي 

حتديداً الضفة الغربية، مبا فيها القدس الشرقية، وغزة واألردن ولبنان وسوريا، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم حملنتهم. اآلالف من الالجئن الفلسطينين الذين فقدوا مساكنهم وسبل عيشهم بسبب 

نزاع عام 1948 ظلوا مهجرين وفي حاجة إلى قدر كبير من الدعم ألكثر من سبعن عاماً. وتساعدهم األونروا على حتقيق كامل إمكاناتهم في التنمية البشرية من خالل اخلدمات ذات اجلودة التي تقدمها في 

مجال التعليم، والرعاية الصحية، واإلغاثة واخلدمات االجتماعية، واحلماية، وحتسن البنية التحتية واخمليمات، والتمويل الصغير، واملساعدات الطارئة. يتم متويل األونروا كلياً تقريباً بواسطة مساهمات طوعية.

الجئ فلسطيني يافع في مركز لتوزيع املساعدات الغذائية في املعرجات، أريحا. © 2020، األونروا.

 

 األونروا 2022: 
السعي لتنفيذ خطة عام 2030 في 

سياق مالي وتشغيلي صعب
ــال  ــي مج ــا ف ــة جهوده ــام 2022، مبواصل ــي ع ــروا، ف ــزم األون تلت

ــة  ــان، وصيان ــوق اإلنس ــة األرواح وحق ــطة حلماي ــرة واألنش املناص

التنميــة البشــرية لالجئــن الفلســطينين، والوفــاء بااللتزامــات 

التــي مت التعهــد بهــا فــي خطــة عــام 2030. وســتفعل ذلــك مــع 

احلفــاظ علــى تدابيــر االقتصــاد فــي التكاليــف والكفــاءة، وقــد 

ــة  ــات التنظيمي ــن اإلصالح ــلة م ــي سلس ــة ف ــرعت الوكال ش

لتعزيــز العمليــات وتنفيــذ البرامــج والرقابــة والشــفافية 

ــراكات. والش

ــاهمات  ــي مس ــى تلق ــدرة عل ــي والق ــتقرار املال ــغل االس يش

ــة  ــة مكان ــدول املانح ــن ال ــب م ــت املناس ــي الوق ــة وف موثوق

مركزيــة فــي هــذه اخلطــط. ففــي كل عــام، تضطــر الوكالــة إلى 

ــدون  ــن يعتم ــن الذي ــاة للمالي ــذة للحي ــات املنق ــص اخلدم تقلي

علــى مســاعداتها بســبب الفجــوات التــي ال ميكــن التنبــؤ بهــا 

ــاهمات  ــة واملس ــدول املانح ــا ال ــد به ــي تتعه ــغ الت ــن املبال ب

ــروا ممتنــة للــدول املانحــة التــي  ــة. إن األون التــي تتلقاهــا الوكال

ــن  ــح الالجئ ــدوالرات لصال ــن ال ــدمي مالي ــخاء بتق ــدت بس تعه

تدفــق  يكــون  ألن  ملحــة  بصــورة  وتدعــو  الفلســطينين 

ــاء  ــة بإبق ــمح للوكال ــث يس ــاً، بحي ــاً ومنتظم ــل موثوق التموي

ــة  ــر الرعاي ــي، وتوفي ــام الدراس ــوال الع ــة ط ــها مفتوح مدارس

الطبيــة املنقــذة للحيــاة، وتقــدمي اخلدمــات االجتماعيــة وبرامــج 

االســتجابة حلــاالت الطــوارئ، والتأكــد مــن أن موظفيهــا، وهــم 

ــون  فــي غالبيتهــم العظمــى مــن الالجئــن أنفســهم، يحصل

ــتقرة. ــب مس ــى روات عل

 دعم األونروا :
هو دعم ألهداف التنمية المستدامة 

تســاهم األونــروا بنشــاط فــي حتقيــق خطــة عــام 2030 مــن خــالل 

ــطينين. إن  ــن الفلس ــري لالجئ ــال البش ــي رأس امل ــتثمار ف االس

ــن  ــرة لالجئ ــات املباش ــي اخلدم ــر مقدم ــا أكب ــة، بوصفه الوكال

ــاً  ــراً ملموس ــق أث ــا، حتق ــق عملياته ــي مناط ــطينين ف الفلس

ومســتداماً، حيــث تشــغل أهــداف التنميــة املســتدامة التاليــة 

ــة فــي عملنــا: مكانــة مركزي


