
نحن في األونروا نؤمن بأنه من أجل أن يعيش الفرد بكرامة فإنه ينبغي أن يكون قادرا على تحقيق مستوى الئق من المعيشة: وذلك يعني مسكن آمن ليعيش فيه 
والثقة بأن ماء الشرب الذي يتناوله نظيف وتوفر غذاء كاف وفرصة لتجنب شبح الفقر. ويعمل برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية وتحسين المخيمات في األونروا 
على المساعدة في ضمان أن الالجئين يحققون هذه الكرامة األساسية وأنهم بالتالي قادرون على تحقيق كامل إمكاناتهم البشرية. إننا نؤمن بأن االستثمار في 

تأمين مستوى الئق من المعيشة لالجئين الفلسطينيين يعني االستثمار في السالم؛ فالسالم يبدأ هنا.

مستوى الئق من المعيشة

بين  فقرا  األشد  األشخاص  على  جهودها  في  تركز  التي  االجتماعية  الحماية  خدمات  من  تشكيلة  األونروا  تقدم 
الالجئين. وتوفر الوكالة المواد الغذائية األساسية واإلعانات النقدية عالوة على المنح النقدية الطارئة والمساكن 

المالئمة لالجئين األشد عرضة للمخاطر.

منذ العام 1989، تعمل األونروا بالشراكة مع 104 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المحلي من أجل تنفيذ األعمال 
المجتمعية لتوفير الخدمات االجتماعية الممكنة للفئات الضعيفة واألشد عرضة للخطر.

الالجئين  مخيمات  في  واالجتماعية  المادية  البيئة  لتحسين  برنامج  باستحداث  األونروا  قامت   ،2006 العام  ومنذ 
باستخدام منهج تخطيط تشاركي مسير مجتمعيا.



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

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.

www.unrwa.org/arabic

مستوى الئق من المعيشة
اإلغاثة والخدمات االجتماعية

• توفر شبكة أمان اجتماعي لالجئين الفقراء.	
• في 	 حظا  األقل  األفراد  بين  الذات  على  االعتماد  تعزيز  على  تعمل 

مجتمع الالجئين.
• تحافظ على سجالت الالجئين الفلسطينيين المسجلين لدى األونروا.	

لمحة عامة
• الالجئين 	 مجموع  من   %5,8( شديد  عسر  حالة   288,400

المسجلين(
• 62 مركز للمرأة	
• 36 مركز إعادة تأهيل مجتمعي	
• 700 موظف وموظفة	
• 6 مراكز للتنمية المجتمعية	
• أكثر من 13,500 مسكن تم إعادة تأهيله.	

األرقام كما هي في كانون األول 2010

شبكة األمان االجتماعي
• تعمل على تقديم المساعدة الغذائية واإلعانات لالجئين األشد عرضة 	

للمخاطر.
• الطوارئ 	 حاالت  في  انتقائية  نقدية  مساعدات  تقديم  على  تعمل 

العائلية.
• تعمل على ضمان مسكن مالئم للعائالت.	

الخدمات االجتماعية
• العمل مع مؤسسات المجتمع المحلي لتوفير الخدمات االجتماعية.	
• تقدم فرص للحصول على قروض من خالل صناديق مدارة من قبل 	

المجتمع ألجل مساعدة الالجئين األقل إنتفاعا واستقرارا ماليا.
• على 	 التدريب  ذلك  في  بما  المجتمعي  العمل  تشجيع  على  تعمل 

المهارات وخدمات إعادة التأهيل.
• وكبار 	 والشباب  اإلعاقات  ذوي  من  والالجئين  المرأة  احتياجات  تعالج 

السن.

تحسين المخيمات
• يعالج الظروف المعيشية المتردية لالجئين في المخيمات.	
• يعمل على الترويج ألحياء سكنية مستدامة بيئيا واجتماعيا.	
• والمنشآت 	 والمرافق  البيوت  تتضمن  شاملة  خدمات  بتطوير  يقوم 

والبنية التحتية البيئية.

التمويل الصغيرالخدمات االجتماعية

شبكةتحسينات المخيمات
األمان االجتماعي

مستوى الئق 
من المعيشة

السالم يبدأ مع ...

المنجزات
• إصالح خدمات اإلغاثة الى برنامج شبكة أمان اجتماعي.	
• مساعدة أكثر من 58,109 الجئة على االستفادة من تدريب رفع مهارات، 	

زيادة التوعية, تقديم المشورة القانونية.
• مساعدة 21354 الجئ من ذوي االحتياجات الخاصة ، مع تقديم 44922 	

من خدمات إعادة التأهيل المباشرة.
• توفير التعليم ونشاطات الترفيه ل 66818 طفل.	
• 	 36 خالل  من   %  97 بنسبة  سداد  معدل  مع  مالي  قرض   4201 تقديم 

صندوق مالي مدار من قبل المجتمع.
• تطوير نظام تسجيل الالجئين عبر شبكة اإلنترنت على نطاق الوكالة.	
• ذلك 	 في  بما  وثيقة  مليون   14.4 من  أكثر  على  والحفاظ  رقميا  المسح 

ما  إلى  تاريخها  يعود  التي  اإلقامة  وثائق  والملكية،  الميالد  شهادات 
قبل 1948 منذ االنتداب البريطاني في فلسطين ؛

• تقديم المساعدة في حاالت الطوارئ ألكثر من 30000 نازح في أعقاب 	
أزمة نهر البارد؛

• مجتمعية 	 مشاركة  مع  البارد  نهر  مخيم  إعمار  إلعادة  خطط  تطوير 
كاملة.

ميزانية 2011 العادية

مستوى الئق من المعيشة: 82,889,000 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.

تعتمد األونروا على 
التبرعات. تواجه الوكالة 
حاليا عجزا غير مسبوق 

في األموال المطلوبة 
من أجل تقديم خدماتها 

األساسية.

$82,889,000


