
نحن في األونروا نؤمن بأن جميع األفراد يستحقون أن يتم احترام حقوقهم اإلنسانية. وعالوة على ذلك، فإننا نؤمن أيضا بأن ذلك يعد أمرا أساسيا من أجل تنمية 
بشرية عادلة. إن القيام بتحقيق مستوى جيد من المعيشة وحياة مديدة وصحية واكتساب المعرفة والمهارات يعتمد على ضمان أن حقوق اإلنسان يتم التمتع 

بها بالكامل. إننا نؤمن بأن حماية حقوق اإلنسان أمر ضروري للسالم؛ فالسالم يبدأ هنا.

التمتع بحقوق اإلنسان بالكامل

تعمل األونروا على حماية وتعزيز حقوق الالجئين الفلسطينيين. ويتم تحقيق ذلك من خالل تقديم الخدمة والعمل 
على كسب التأييد لهم. وعن طريق ضمان وصول خدمات نوعية للمجتمعات واألفراد األشد عرضة للمخاطر، فإن 

األونروا تقوم بتوفير الخدمات األساسية حيثما ال يكون ذلك متاحا عن طريق سبل أخرى.

أو  لإلساءة  الرئيسة  األسباب  تعالج  التي  التأييد  وكسب  المناصرة  بمهمة  تضطلع  الوكالة  فإن  ذلك،  على  وعالوة 
إلهمال حقوق المستفيدين وتسلط الضوء على الحاجة الملحة لحل عادل ودائم لمحنة الالجئين الفلسطينيين.
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الحماية على أرض الواقع: أم الخير، الضفة الغربية
تقع أم الخير على إحدى التالل الجنوبية للخليل في الضفة الغربية، وهي مجتمع من الالجئين البدو الذين تم تشريدهم من 
النقب في عام 1948. وقام أفراد ذلك المجتمع بشراء أراضي أم الخير واستقروا فيها في بداية الخمسينات من القرن الماضي. 

وخالل عقد الثمانينات، وفي مخالفة للقانون الدولي، تم إنشاء مستوطنة إسرائيلية لتكون مالصقة تماما لمجتمع أم الخير.

وتعاني أم الخير من األمور التالية:
• اإلعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين.	
• هدم البيوت والقيود المتزايدة بكثرة على سبل الوصول للمراعي ولموارد الماء وذلك مع توسع المستوطنة.	
• الظروف المرتبطة بالتوتر والصدمة، بما في ذلك سلس البول وعيوب النطق لدى األطفال.	

وتشمل استجابة األونروا لهذه القضايا األمور التالية:
• توفير عيادة صحية متنقلة.	
• االستشارة النفسية.	
• مشروع خلق فرص عمل مصمم من أجل الحماية، والعمل على تأسيس روضة أطفال قريبة من المجتمع.	
• كسب التأييد والمناصرة، بما في ذلك التدخالت الشفوية والكتابية التي تم تقديمها مباشرة للسلطات اإلسرائيلية عالوة 	

على جلسات رفع التوعية بوضع المجتمع التي تم تزويد الشركاء الدوليين بها.

السالم يبدأ مع ...

حماية حقوق اإلنسان
• وليست 	 األونروا  لبرامج  رئيسا  مكونا  تعد  اإلنسان  حقوق  حماية  إن 

عنصرا منفصال ضمن عملية تقديم الخدمة. ويتكون نهج األونروا من 
األمور التالية:

الحماية من خالل البرمجة
• تعالج العواقب الناجمة عن اإلساءة أو إهمال حقوق المستفيدين.	
• احتياجات 	 أن  ضمان  على  األونروا  تعمل  الخدمات،  بتنفيذ  القيام  عند 

الحماية قد تم فهمها وتحليلها واالستجابة لها.
• عن طريق ضمان إمكانية الوصول للخدمات األساسية بالنسبة لألفراد 	

والجماعات المعرضة للمخاطر، بما في ذلك سبل الوصول إلى الرعاية 
العمل  فرص  خلق  برامج  في  واالنخراط  التعليمية  والفرص  الصحية 
في  تساعد  األونروا  فإن  النفسية،  واالستشارات  المالية  والمساعدة 

ضمان حماية حقوق اإلنسان ألولئك األشخاص.

الحماية من خالل المناصرة وكسب التأييد
• تهدف إلى منع أو وقف عمليات اإلساءة أو إهمال حقوق المستفيدين.	
• وذلك 	 المستفيدين  حقوق  إهمال  أو  لإلساءة  الجذرية  األسباب  تعالج 

المحلي  الصعيد  على  المختلفين  الشركاء  مع  مناقشتها  خالل  من 
والوطني والدولي، وبشكل علني وغير علني.

• تسلط الضوء أمام المجتمع الدولي على الحاجة الملحة لحل عادل 	
ودائم لمحنة الشعب الفلسطيني بشكل عام، وتساعد على ضمان 
ومصالح  حقوق  احترام  على  تعمل  الصدد  هذا  في  مداخالتها  أن 

الالجئين.

الرقابة والتدخل
• السلطات 	 لدى  والتدخل  والتوثيق  المراقبة  بعملية  األونروا  تقوم 

والشركاء اآلخرين للحوادث التي يتم فيها انتهاك حقوق الالجئين.

تعليم حقوق اإلنسان
• الجميع 	 أن  ضمان  في  تكمن  اإلنسان  حقوق  حماية  طرق  إحدى 

يعرفون ماهية تلك الحقوق.
• تقوم األونروا بتدريس منهاج حقوق اإلنسان والتسامح في كل مدرسة 	

من المدارس التابعة لها.
• النزاعات 	 وحل  العنيف  غير  التواصل  مهارات  بتعليم  المنهاج  يقوم 

وحقوق اإلنسان، ويؤكد على مفهوم التسامح.
• دروس عملية في حل النزاعات وفي ممارسة الديمقراطية.	
• مشاركة فاعلة في البرلمانات المدرسية ووساطات األقران.	

الفلسطينية  واألراضي  وسورية  ولبنان  األردن  في  لديها  مسجل  فلسطيني  الجئ  مليون   5 لحوالي  التأييد  وكسب  والحماية  المساعدة  بتقديم  األونروا  تقوم 
والدعم  المخيمات  وتحسين  التحتية  والبنية  واإلغاثة  الصحية  والرعاية  التعليم  على  الوكالة  خدمات  وتشتمل  لمحنتهم.  لحل  التوصل  يتم  أن  إلى  المحتلة 

المجتمعي والتمويل الصغير واالستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح.

ومن خالل هذه الخدمات، تسعى الوكالة لمساعدة الالجئين الفلسطينيين في تحقيق مستوى الئق من المعيشة وفي العيش حياة صحية مديدة وفي اكتساب 
المعرفة والمهارات وفي التمتع الكامل بحقوق اإلنسان. إن هذه األهداف قد تمت صياغتها استنادا لمعايير األمم المتحدة الخاصة بالتنمية البشرية.
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تعتمد األونروا على 
التبرعات. تواجه الوكالة 
حاليا عجزا غير مسبوق 

في األموال المطلوبة 
من أجل تقديم خدماتها 

األساسية.

ميزانية 2011 العادية
التمتع بحقوق اإلنسان بالكامل: 3,720,000 دوالر
إجمالي األنشطة األساسية: 654,911,000 دوالر *

* بما في ذلك الخدمات المساندة والمتطلبات غير المتوقعة واستحقاقات الموظفين المحلين المنفكين عن العمل واحتياطيات زيادة الرواتب واحتياطيات الصيانة باستثناء المشاريع.

$3,720,000


