
وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم  وكالة  عملت 

الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن )األونروا( 

املفوضية  مع   ،1971 العام  منذ  قرب،  عن 

الخارجية  للشؤون  األوروبية  والدائرة  األوروبية 

فيه  األعضاء  والدول  األورويب  االتحاد  ومجلس 

اإلمنائية  االحتياجات  لدعم  األورويب  والربملان 

لالجئني  الحامية  واحتياجات  واإلنسانية 

الفلسطينيني سعياً إىل تعزيز االستقرار يف الرشق 

األوسط.

األورويب  االتحاد  مع  األونروا  تكون رشاكة  لرمبا 

اإلطالق،  عىل  اسرتاتيجيًة  الرشاكات  أكرث  هي 

توفره،  الذي  املايل  الدعم  بسبب  فقط  ليس 

السيايس  املستوى  عىل  الدعم  بسبب  ولكن 

كذلك. إن دعم االتحاد األورويب لألونروا هو جزء 

تعزيز  يف  للمساهمة  االتحاد  اسرتاتيجية  من 

االتحاد  ويويل  األوسط.  الرشق  يف  االستقرار 

األورويب أهمية كبرية للربط بني املعونة اإلنسانية 

األجل.  والطويل  املتوسط  اإلمنايئ  والعمل 

إىل  تستجيب  واليتها،  خالل  من  فاألونروا، 

االحتياجات اإلنسانية األشد إلحاحاً فيام تعمل، 

من  التنمية  فرص  توفري  عىل  ذاته،  الوقت  يف 

والحامية  التعليم  خدمات  تقديم  خالل 

االجتامعية.

لالجئني  الدولية  للمساعدات  املقدمة  الجهات  أكرب  فيه  األعضاء  والدول  األورويب  االتحاد  كان 

بالغ، مساهمة من  بامتنان  األونروا،  تلقت  عام 2019،  مدار خمسة عقود. ويف  الفلسطينيني عىل 

االتحاد األورويب بقيمة 82 مليون يورو، إىل جانب مساهمة إضافية بقيمة 21 مليون يورو عند نهاية 

الالجئني  أوساط  يف  الحاجة  تزايد  بسبب  للوكالة  بالنسبة  خاص  بشكل  حرج  وقت  وهو   – العام 

الفلسطينيني األشد ضعفاً خالل أشهر الشتاء الشديدة الربودة.

قدم االتحاد األورويب، من خالل إعالنات مشرتكة متعددة السنوات، دعمه املوثوق والقابل للتنبؤ 

ملوازنة الربامج يف األونروا، والتي تغطي خدمات الوكالة األساسية يف مجاالت التعليم والصحة واإلغاثة 

من  مجتمعني  فيه  األعضاء  والدول  األورويب  االتحاد  يعد  ذلك،  عالوة عىل  االجتامعية.  والخدمات 

ضمن أكرب املساهمني يف متويل النداءات اإلنسانية الطارئة للوكالة يف سوريا ولبنان واألرض الفلسطينية 

التي تستجيب إىل األزمات املختلفة وإىل احتياجات محددة يف سائر  املحتلة، ويف متويل املشاريع 

أرجاء املنطقة، مثل بناء مساكن جديدة لالجئني الفقراء وبرنامج الوكالة املعروف للتعليم يف حاالت 

تأيت دامئاً يف  الوكالة  املتنوعة يف دعم عمليات  األورويب  االتحاد  الطوارئ. ولطاملا كانت مساهامت 

لحظات حرجة للغاية، بحيث تساعد الوكالة يف االستجابة إىل االحتياجات الناشئة مثل تفيش وباء 

فريوس كورونا.

معاً من أجل 
الالجئني

الفلسطينيني

باألرقام )2020( األورويب واألونروا  االتحاد  الرشاكة بني 

€4
million

€82
million

تربعات االتحاد األورويب لالونروا للعام 

2020 لدعم النداء الخاص بجائحه 

كورونا-١٩

مساهمة االتحاد األورويب يف ميزانية 

الربامج يف األونروا للعام 2020

%60
من إجاميل ميزانية األونروا يف عام 

2019 قدمها االتحاد األورويب والدول 

األعضاء



High-
Standard Health Care for 3.5 

Million Patients

بدعم من االتحاد األورويب، تقدم األونروا

املهارات  الكتساب  الفرص  الشباب  لالجئني  األونروا  توفر 

والتدريب  للتعليم  مراكز  لثامنية  إدارتها  خالل  من  املهنية 

التقني واملهني يف املنطقة، ومن خالل تنفيذ مشاريع موجهة، 

مثل صندوق املنح الدراسية يف لبنان ومرشوع إرشاك الشباب 

يف سوريا، مام يساعدهم يف االندماج بشكل أفضل يف سوق 

العمل. كام تدعم األونروا أيضاً توفري فرص عمل عن طريق 

برنامج  خالل  من  الخاصة  التجارية  األعامل  إنشاء  دعم 

التمويل الصغري ودعم فرص العمل القصرية األجل يف غزة.

تحسني املهارات وزيادة فرص

 كسب العيش للشباب

يف أوقات األزمات، تقدم األونروا املساعدات اإلنسانية )مساعدات نقدية وغذائية ومساعدات يف املأوى( 

وتعمل عىل تكييف خدماتها بحيث تتمكن من االستمرار يف االستجابة إىل كل من االحتياجات الجديدة 

والقامئة لدى الالجئني الفلسطينيني. وتقوم، عند االقتضاء، بنرش عيادات صحية متنقلة وفتح نقاط صحية 

جديدة وتزيد دعمها لتقديم الرعاية الصحية الثانوية والتخصصية املنقذة لألرواح. وعندما تؤثر النزاعات 

عىل األطفال ومتنعهم من االنتظام يف التعليم، تقدم األونروا الدعم النفيس-االجتامعي الالزم وتعمل عىل 

تطوير أدوات تربوية مبتكرة ليك متكنهم من مواصلة دراستهم – مبا يف ذلك مواد التعلم الذايت والربامج 

التلفزيونية عىل قناة األونروا عىل اليوتيوب – وتنظم دورات تقوية وبرامج عالجية للتأكد من أنهم ال 

يتخلفون عن الركب. 

استمرار الخدمات وتقديم املساعدة اإلنسانية يف حاالت الطوارئ

االستجابة الطارئة والطويلة األجل لجائحة كوفيد-19
األوسط.  الرشق  أرجاء  شتى  يف  الفلسطينيني  الالجئني  لحياة  واملنقذة  األساسية  الخدمات  تقديم  عىل  مبثابرة  األونروا  عملت  األزمة،  بدء  منذ 

تطبيق  وتم  الصحية،  املراكز  جميع  يف  الحاالت  فرز  نظم  واعتُِمدت  امليدانية،  الصحية  الطواقم  عىل  الشخصية  الوقاية  معدات  توزيع  وجرى 

الغذاء. ومن أجل  العيادات الصحية ومراكز توزيع  التزاحم يف  التقليل من  التطبيب عن بعد وإيصال األدوية والغذاء إىل أبواب املنازل بهدف 

تواصلت  كام  بتطبيقه.  وقامت  كوفيد-19  أزمة  متطلبات  حسب  الطوارئ  حاالت  يف  التعليم  يف  نهجها  الوكالة  كيفت  التعليم،  استمرار  ضامن 

كيفت  التعليم،  استجابة  حيوية،  وغذائية  نقدية  مساعدات  برامج  األونروا  وتقدم  املخيامت.  جميع  يف  الصلبة  النفايات  وجمع  النظافة  أعامل 

النفايات  وجمع  النظافة  أعامل  تواصلت  كام  بتطبيقه.  وقامت  كوفيد-19  أزمة  متطلبات  حسب  الطوارئ  حاالت  يف  التعليم  يف  نهجها  الوكالة 

الصحة  ألزمة  االجتامعية-االقتصادية  للعواقب  استجابة  حيوية،  وغذائية  نقدية  مساعدات  برامج  األونروا  وتقدم  املخيامت.  جميع  يف  الصلبة 

الثقيل عىل األرس. إلقاء عبئها  تواصل  التي  العامة 

التعليم النوعي لنصف مليون طفل
يف كل يوم، يتلقى أكرث من 530,000 طفل تعليمهم يف 709 مدارس لألونروا. 

تحقيق  يف  حسنة  سمعة  الوقت،  مر  عىل  األونروا،  مدارس  اكتسبت  وقد 

عىل  حافظت  فيام  منخفضة،  ترسب  ومعدالت  عالية  أكادميية  إنجازات 

التكافؤ بني الجنسني يف معدالت االلتحاق بالتعليم منذ عقد الستينيات من 

اإلنسان  حقوق  بتدريس   ،2000 عام  منذ   ، األونروا  وتقوم  املايض.  القرن 

وحل النزاعات والتسامح، مبا ميكن الطلبة الالجئني الفلسطينيني من التمتع 

بهويتهم  والفخر  اإلنسان،  حقوق  بقيم  والتمسك  ومامرستها،  حقوقهم 

الفلسطينية، واملساهمة عىل نحو إيجايب يف مجتمعهم واملجتمع العاملي.

من أجل مساعدة الالجئني عىل تلبية احتياجاتهم اإلنسانية األساسية من الغذاء واملسكن والصحة 

البيئية وتحقيق مستوى معييش الئق، تقدم األونروا خدمات الرفاه االجتامعي لالجئني ذوي الدخل 

املنخفض عىل شكل مساعدات نقدية وإعادة تأهيل للمساكن. كام تعمل أيضاً عىل تحسني البنية 

التحتية والظروف املعيشية يف 58 مخيامً رسمياً لالجئني الفلسطينيني.

تحسني الظروف املعيشية للفئات األشد فقرا

الرعاية الصحية مبستوى عاٍل لصالح
 3,5 مليون شخص

تدير األونروا 144 مركزاً صحياً وتقدم خدمات الرعاية

تتعامل طواقم  الشاملة. ويف كل سنة،  الصحية األولية 

األونروا الطبية مع 8,5 مليون استشارة طبية. كام تقدم 

الوكالة أيضاً إعانات لتيسري وصول الالجئني ذوي الدخل 

املنخفض إىل الرعاية الصحية الثانوية والتخصصية.

هل تعلم؟
اإلنجازات التي حققتها األونروا بدعم من االتحاد األورويب:

Nearly 50,000 Palestine refugee youth 
are benefiting from fully renovated 
safe recreational spaces where they 
can play, exercise, socialize and learn. 

تقديم  عىل  األونروا  حافظت   ،2020 عام  يف 

وقامت  األساسية  الصحية  الرعاية  خدمات 

الجئ  مليون   3,5 يتمكن  بحيث  بتكييفها 

جائحة  خالل  إليها  الوصول  من  فلسطيني 

كوفيد-19

باستمرار  األداء  يف  األونروا  مدارس  تتفوق 

وثبات عىل املدارس العامة بهامش يعادل أكرث 

يف  ورد  ملا  وفقاً  التعلم،  من  إضافية  سنة  من 

تقرير صادر عن البنك الدويل يف عام 2014

In 2016, UNRWA transitioned 
from the provision of in-kind food 
assistance to a more effective 
and empowering cash-based 
approach in Jordan, Lebanon and 
the West Bank.

األسايس  التعليم  خدمات  األونروا  تقدم 

والرعاية الصحية األولية بجزء يسري من التكلفة 

التي تنفقها بلدان منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية عىل سكانها )حوايل %10 من التكلفة 

لكل تلميذ و%1 لكل مريض(

األونروا  مدارس  يف  انتظم   ،1950 عام  منذ 

أكرث من 2.5 مليون طفل من أطفال الالجئني 

الفلسطينيني

صغار  بني   99,8% التطعيم  معدل  يبلغ 

أطفال الالجئني الفلسطينيني، مبا يفوق هدف 

التطعيم الذي وضعته منظمة الصحة العاملية



أنشئت وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق 

األدىن )األونروا( بواسطة الجمعية العامة لألمم املتحدة عام 1949، وهي 

مفوضة بتقديم املساعدة والحامية إىل 5.6 مليون الجئ مسجل من الجئي 

فلسطني الذين يقيمون يف األردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية، مبا فيها 

القدس الرشقية، وقطاع غزة، إىل حني التوصل إىل حل عادل ملحنتهم. تشمل 

خدمات األونروا التعليم، والرعاية الصحية، واإلغاثة والخدمات االجتامعية، 

والبنية التحتية وتحسني املخيامت، والتمويل الصغري، والحامية، واملساعدات 

كل  األونروا  بتجديد والية  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  وتقوم  الطارئة. 

ثالثة أعوام.

بتلك  تقدم خدمات حيوية شبيهة  أنها  فريدة من حيث  األونروا  تعد 

من  مبارش  بشكل  تقدمها  وهي  العادة،  يف  الحكومات  توفرها  التي 

املعلامت  )يشملون  وموظفة  موظف   30,000 من  مكون  طاقم  خالل 

االجتامعيني  واألخصائيني  التمريض  وطواقم  واألطباء  واملعلمني 

أنفسهم. إن تقديم  الفلسطينيني  الالجئني  واملهندسني(، ومعظمهم من 

التنبؤ  وميكن  ثابت  متويل  توفر  يتطلب  انقطاع  دون  الخدمات  هذه 

به ملوازنة الربامج يف األونروا. مع ذلك، يتم متويل األونروا كلياً تقريباً 

بواسطة مساهامت طوعية )ما يصل إىل 95%(.

وآليات  عمليات  تعتمد  املتحدة،  لألمم  وكالة  باعتبارها  واألونروا، 

بحيادية  يتعلق  فيام  وسياساتها  وأنظمتها  قواعدها  تنفيذ  يف  صارمة 

سنتني  كل  مرة  منتظمة  مراجعات  إجراء  ذلك  يشمل  املتحدة.  األمم 

ألسامء املوظفني عىل قامئة جزاءات األمم املتحدة ذات الصلة وزيارات 

برنامج  خالل  من  أيضاً،  األونروا  وتعمل  ملنشآتها.  منتظمة  تفتيش 

وهناك  املتحدة.  األمم  ومبادئ  العاملية  القيم  تعزيز  عىل  التعليم، 

يجري  التي  املضيفة  الحكومات  مناهج  أن  من  للتأكد  معتمد  نظام 

القيم. األونروا تعكس هذه  تطبيقها يف مدارس 

لها  يتيح  مبارشة  طواقمها  من خالل  أنشطتها  بتنفيذ  األونروا  قيام  إن 

االحتفاظ برقابة قوية عىل كيفية إنفاق األموال املقدمة من املانحني, 

مراجعي  مجلس  بواسطة  املايل  للتدقيق  أيضاً  تخضع  األونروا  أن  كام 

األورويب،  االتحاد  مثل  املانحون،  ويجري  املتحدة،  األمم  حسابات 

استخدام  يجري  أنه  من  للتأكد  البعثات  ويرسلون  منتظمة  مراجعات 

املناسب. النحو  عىل  أموالهم 

يشمل  مبا  الرشكاء،  من  واسعة  طائفة  مع  قرب  عن  األونروا  تعمل 

)اليونسكو،  املتحدة  األمم  ووكاالت  املضيفة،  والسلطات  املانحني 

ومنظمة الصحة العاملية، وبرنامج الغذاء العاملي، وغريها(، واملنظامت 

لالجئني،  الرنويجي  واملجلس  األحمر،  للصليب  الدولية  )اللجنة  األخرى 

الخاص. والقطاع  وغريها(،  وأوكسفام، 

يبقى االتحاد األورويب ملتزماً بدعم األونروا إىل أن يتم التوصل إىل حل عادل 

ودائم ملحنة الالجئني الفلسطينيني. وإىل أن يحدث ذلك، ستستمر األونروا، 

بفضل الدعم الحاسم من االتحاد األورويب، يف الوفاء بواليتها املوكلة إليها 

دولياً من خالل منارصة حقوق الالجئني الفلسطينيني وتقديم الخدمات إىل 

أكرث من 5,6 مليون الجئ فلسطيني يف األردن ولبنان وسوريا وغزة والضفة 

الغربية، مبا فيها القدس الرشقية.

شهدت السنوات القليلة املاضية نقصاً متعاقباً يف متويل األونروا حال دون 

املتزايد.  الالجئني  مجتمع  الحتياجات  بالكامل  االستجابة  من  تتمكن  أن 

الكايف من  القدر  تلقي  تعتمد عىل  تقديم خدماتها  الوكالة عىل  قدرة  إن 

املساهامت الطوعية سنوياً. وقد كان االتحاد األورويب والدول األعضاء فيه، 

مرة بعد مرة، من بني أوائل املستجيبني إىل نداءات األونروا من أجل الحصول 

عىل موارد مالية إضافية ليك تتمكن من العمل عىل أساس مستدام وعايل 

الجدوى وتكفل الجودة واملستوى املالئم يف الخدمات التي تقدمها لالجئني 

الدولية  للمساعدة  مقدمة  جهة  أكرب  األورويب  االتحاد  يعد  الفلسطينيني. 

تحقيق  يقدمه  الذي  الدعم  وأتاح   ،2018 عام  منذ  الفلسطينيني  لالجئني 

مام  البرشية،  والتنمية  اإلنسانية  املساعدة  مجاالت  يف  ملموسة  إنجازات 

أدى إىل حصول الالجئني الفلسطينيني عىل تعليم أفضل وتحسن صحتهم، 

وساهم بالتايل يف تنمية املنطقة بأكملها.

الدعم بخصوص كوفيد-19
املنطقة، مل يرتك  املسبوقة يف  لجائحة كوفيد19- غري  األوىل  البدايات  منذ 

الدعم  وأتاح  الركب.  عن  متخلفني  الفلسطينيني  الالجئني  األورويب  االتحاد 

الثابت لألونروا أن تقدم استجابة صحية ميدانية يف مختلف أنحاء الرشق 

برامج  أكرب املساهمني يف دعم  باعتباره  االتحاد األورويب،  األوسط. وساعد 

الصحية،  واملعدات  الحرجة  األدوية  توزيع  تيسري  يف  الرئيسية،  األونروا 

األونروا  وستواصل  الفلسطينيني.  لالجئني  الرعاية  تقديم  استمرار  لضامن 

العمل عىل منع نشوء وضع كاريث من شأنه أن يعرض آالف األرواح للخطر، 

توفري  طريق  عن  للجائحة  خطورة  األشد  اآلثار  من  الالجئني  وستحمي 

االحتياجات األساسية كالطعام واملاء والرعاية الصحية املنقذة لألرواح ومنع 

املزيد من التدهور يف صحة الالجئني وسالمتهم االجتامعية-االقتصادية.

األونروا يف ملحة نظرة استرشافية
حامية الالجئني الفلسطينيني والدفاع عن حقوقهم

تعزيز املساواة بني الجنسني

www.eeas.europa.eu 
www.ec.europa.eu/echo 

www.ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/  
southern-neighbourhood
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أعدت هذه النرشة مبساعدة من االتحاد األورويب. وتعد محتويات النرشة من مسؤولية األونروا وحدها وال ميكن أخذها 
بأي شكل عىل أنها تعكس وجهات نظر االتحاد األورويب.

 يف كثري من األحيان، ال يتمتع الالجئون الفلسطينيون بحقوق اإلنسان األساسية نتيجة عدد متنوع من األسباب، وتتزايد درجة تعرض النساء 

واألطفال ملخاطر العنف واإلساءة. ومن أجل حامية وتعزيز حقوق الالجئني الفلسطينيني مبوجب القانون الدويل، تشتمل اسرتاتيجية الحامية لدى 

األونروا عىل ما ييل:

توفري الحامية يف برامج تقديم الخدمات ومن خاللها عن طريق تلبية معايري الحامية الدنيا. 

متابعة حاالت العنف واإلساءة واإلهامل واالستغالل للفئات الضعيفة، مبا يشمل النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقات. 

وعن طريق   عنها  واإلبالغ  الدويل  للقانون  االنتهاكات  مزاعم  من خالل رصد  الدويل  القانون  الفلسطينيني مبوجب  الالجئني  تعزيز حقوق 

االنخراط يف املنارصة الخاصة والعامة.

تسعى األونروا لتحقيق التوازن بني الجنسني يف قوتها العاملة، وهي ملتزمة بتعزيز املساواة بني الجنسني كجزء من دعمها للتنمية البرشية والحامية 

لالجئني. ويجري يف إطار نهج الوكالة الشامل الجمع بني أسلوب التدخالت املوجهة وأسلوب تعميم النوع االجتامعي بهدف معالجة الفجوات بني 

الجنسني. وعىل هذا النحو، تقوم األونروا مبا ييل:

منظامت  	 مع  وتتشارك  االجتامعي،  النوع  عىل  القائم  العنف  من  والناجيات  للناجني  النفيس-االجتامعي  والدعم  القانونية  االستشارة  تقدم 

خارجية لضامن الوصول إىل الخدمات األخرى الالزمة.

تنفذ تدابري وقائية مثل ورش العمل والتدريب وأنشطة التوعية بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي. 

توفر فرصاً للنساء لتمكينهن من االعتامد عىل الذات اقتصادياً من خالل فرص التمويل الصغري والتدريب لتنمية املهارات والتنسيب يف أماكن  

العمل.

األونروا وأهداف التنمية املستدامة
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