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At a major international conference convened by the United Nations Relief and Works Agency
(UNRWA), there have been high-profile calls on the international community to support the
UN agency that works for Palestine refugees.
At a two-day meeting in Brussels, Catherine Ashton, High Representative for Foreign Affairs
and Security Policy of the European Union, said, “We are gathered here because we have
recognised the potential of the youth of Palestine. Against all the odds, they continue to learn,
to work, to dream and aspire to a better future.”
The conference in Brussels was attended by over 400 delegates who heard speeches on
behalf of UN Secretary-General Ban Ki-moon and President of the Palestinian Authority
Mahmoud Abbas. The Belgian Foreign Minister, Didier Reynders, and his Jordanian
counterpart, Nasser Judeh, also spoke. Ronan Farrow, the youth adviser of US Secretary of
State Hilary Clinton, also participated.
“Over the coming years,” Ashton continued, “the EU will continue providing support to
UNRWA’s General Fund as the Agency makes progress in its reform process. We believe
that UNRWA is essential to the development and well-being of all the Palestine refugees and
we believe that it needs strong support, financial support from all the parties that are able to
do that.”
Echoing Ashton’s call, Nabil El-Araby, Secretary-General of the League of Arab States, urged
the international community to pay attention to the rapidly-shifting reality of Palestine refugees
by investing in youth.
If current trends continue, there will be 1.5 million young Palestine refugees between the ages
of 15 and 29 by 2020, about one-quarter of whom are likely to be unemployed.
“There is no doubt that we are at a critical juncture. The intersection of forces -- political
uprisings, conflict, the rise of social media, the unprecedented numbers of young people,
economic uncertainty -- have all created volatility, and at the same time, great potential,”
said UNRWA Commissioner-General, Filippo Grandi.

“For refugee youth, the broader transformations amplify the profound stresses of the
unresolved Israeli-Palestinian situation, of the continued Israeli occupation of Palestinian land,
of rights often violated or not granted, of the vulnerability and anxiety generated by lives in
exile in a region plagued by repeated conflicts, even as we speak. At the same time, young
people across the region have proven that they are not ready to give up - that in spite of all
odds -- they have hope.
- Ends Background information
UNRWA provides assistance, protection and advocacy for nearly 5 million registered
Palestine refugees in Jordan, Lebanon, Syria and the occupied Palestinian territory, pending
a solution to their plight. The Agency’s services encompass education, health care, social
safety-net, camp infrastructure and improvement, community support, microfinance and
emergency response, including in times of armed conflict. UNRWA is funded almost entirely
by contributions from States. The Agency’s core budget for 2010-2011 stands at $1.23 billion.
In 2009, emergency appeals for the West Bank, Gaza and Lebanon amounted to $827.4
million.
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المفوضية األوروبية والجامعة العربية تطالبان بدعم عمل األونروا في
إشراك الجئي فلسطين الشباب في الشرق األوسط
19 2102 آذار
 بلجيكا،بروكسل
خالل المؤتمر الدولي الكبير الذي عقدته وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق
 أطلقت دعوات عالية المستوى تطالب المجتمع الدولي بدعم الوكالة التي تعمل من أجل، )األدنى (األونروا
الجئي فلسطين.
 قالت كاثرين آشتون الممثل السامي للشؤون الخارجية،وخالل المؤتمر الذي عقد لمدة يومين في بروكسل
.والسياسة األمنية في االتحاد األوروبي "نحن نجتمع هنا ألننا أدركنا اإلمكانات التي يتمتع بها شباب فلسطين
 فإنهم ال يزالون يتعلمون ويعملون ويحلمون ويتطلعون نحو مستقبل أفضل،"وبخالف كل التوقعات.
 مندوب استمعوا لخطابات ألقيت بالنيابة عن األمين011 وشهد المؤتمر الذي عقد في بروكسل حضور أكثر من
 وتحدث أيضا في المؤتمر.العام لألمم المتحدة بان كي مون ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس
 كما شارك في المؤتمر أيضا رونان.وزير الخارجية البلجيكي ديديير رينولدز ونظيره األردني ناصر جودة
فارو مستشار الشباب الخاص بوزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون.

وقالت آشتون "خالل السنوات القادمة ،سيستمر االتحاد األوروبي بدعم الموازنة العامة لألونروا في الوقت الذي
تحقق فيه الوكالة تقدما على صعيد عمليتها اإلصالحية"؛ مضيفة القول "إننا نؤمن أن األونروا ضرورية من
أجل تنمية ورفاه كافة الجئي فلسطين ونعتقد بأنها بحاجة إلى دعم قوي ومساندة مالية من كافة األطراف
".القادرين على القيام بذلك
ّ
بحث المجتمع الدولي على إيالء
ومرددا لدعوة آشتون ،قام نبيل العربي األمين العام لجامعة الدول العربية
.األهمية للواقع الذي يتغير سريعا لالجئي فلسطين وذلك من خالل االستثمار في الشباب
وفيما لو استمرت االتجاهات الحالية على ما هي عليه ،فإنه من المتوقع أن يصل عدد الجئي فلسطين الشباب
ممن هم في الفئة العمرية (  ) 21 -01سنة إلى حوالي مليون ونصف شخص بحلول عام  ،2121ومن
.المحتمل أن يكون ربع هؤالء األشخاص من العاطلين عن العمل
وفي كلمته أمام المؤتمر ،قال المفوض العام لألونروا فيليبو غراندي أنه "ليس هناك أي شك بأننا نقف أمام
منعطف خطير .إن تقاطع القوى – االنتفاضات السياسية والنزاع وصعود وسائل اإلعالم االجتماعية واألعداد
غير المسبوقة للشباب وعدم اليقين االقتصادي – قد عملت جميعها على خلق تقلبات ،ولكنها أيضا وفي نفس
".الوقت قامت بخلق إمكانات هائلة
وأضاف غراندي" :بالنسبة لالجئين الشباب ،فإن التحوالت واسعة النطاق تعمل على تضخيم الضغوط العميقة
الناجمة عن الوضع الفلسطيني اإلسرائيلي والتي لم تحل بعد وعن استمرار االحتالل اإلسرائيلي لألراضي
الفلسطينية وعن الحقوق التي غالبا ما يتم انتهاكها أو حرمانها وعن حالة الضعف والقلق التي تثيرها حياة النفي
في أرجاء المنطقة التي تعاني من نزاعات متكررة ،حتى في هذه اللحظة التي نتحدث فيها .وفي نفس الوقت،
فإن الشباب في مختلف أرجاء المنطقة قد أثبتوا أنهم ليسوا مستعدين بعد لالستسالم ،وأنهم بالرغم من كل
".العقبات فال يزالون يتسلحون باألمل
انتهى
معلومات عامة
تقدم األونروا المساعدة والحماية وكسب التأييد لحوالي  1ماليين الجئ فلسطيني مسجلين في األردن ولبنان
وسورية واألراضي الفلسطينية المحتلة وذلك إلى أن يتم التوصل لحل لمحنتهم .وتشتمل خدمات الوكالة على
التعليم والرعاية الصحية وشبكة األمان االجتماعي والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي
واإلقراض الصغير واالستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح.
يتم تمويل األونروا بشكل كامل تقريبا من خالل التبرعات التي تقدمها الدول .وتبلغ ميزانية الوكالة الرئيسية
لعامي  2100-2101حوالي  0221مليار دوالر .في عام  ،2112بلغت قيمة المناشدات الطارئة التي أطلقتها
الوكالة من أجل الضفة الغربية وغزة ولبنان حوالي  42720مليون دوالر.
للمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال ب:
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الناطق الرسمي لألونروا
خلوي+272 )1(10 201 2512 :
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c.gunness@unrwa.org
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