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استجابة لألزمة احلالية في 
سورية، لعبت األونروا دورا 

حاسما في ضمان أن أطفال 
الجئي فلسطني في سورية، 

مبن في ذلك أولئك الذين 
نزحوا إلى األردن ولبنان، 

قادرون على الوصول إلى 
تعليم نوعي حتى في سياق 
النزاع املمتد والنزوح املتكرر.

مدرسة تابعة لألونروا 99
تعمل في سورية

مدرسة تعمل في 55
منشآت حكومية

مرشد للدعم النفسي االجتماعي تابعين لألونروا يعملون 71
مع أطفال الجئي فلسطين في سورية ولبنان واألردن**

طفل فلسطيني الجئ من سورية 51,543
يتلقون الدعم من خالل برنامج 

األونروا للتعليم في حاالت الطوارئ*

طالب من طالب األونروا وصلوا لمواد التعلم الذاتي من 10,619
خالل برنامج التعليم في حاالت الطوارئ في عام 2015

 تقديم التعليم الى الخطوط األمامية:
نهج األونروا

* 45,541 طالب في سورية، 827 طالب من الجئي فلسطني من سورية في األردن، 5,175 طالب من الجئي فلسطني من سورية في لبنان.
** 54 مرشد في سورية، 4 في األردن، 13 في لبنان

األرقام كما هي في 12 أيار 2016

مدرسة تعمل في 44
منشآت تابعة لألونروا

غالبية مدارس األونروا في سورية تعمل 
بنظام الفترتين

مساحة ترفيهية 21
مساحات تعليمية آمنة 8في سورية

في سورية

التعليم في حاالت الطوارئ في سورية



نهج األونروا في التعليم

إمكاناته، فقد  التعليم يعد أساسيا ملساعدة كل طفل على حتقيق كامل  بأن  إدراكا 
عملت األونروا طوال ما يزيد على الستني عاما من أجل ضمان أن أطفال الجئي فلسطني 
ثالثة  األونروا  عّلمت  عملياتها،  بدء  ومنذ  نوعي.  لتعليم  الوصول  بسبل  يتمتعون 
أجيال من الالجئني، أو أكثر من أربعة ماليني طفل الجئ. وحاليا، تقدم األونروا التعليم 
األساسي اجملاني ألكثر من 500,000 طفل وشاب من الجئي فلسطني في 692 مدرسة 
وثمانية مراكز تدريب مهني وكليتني للعلوم التربوية في سائر أقاليم عمليات الوكالة 
اخلمسة. وقد قدمت األونروا إسهامات كبيرة وفريدة في مجال التنمية البشرية لالجئي 
فلسطني واكتسبت سمعة طيبة على صعيد االبتكار وعلى صعيد نهجها والتزامها 

جتاه التعليم.

اإلصالح التربوي

وعلى الرغم من إجنازاتها، فقد أدركت األونروا احلاجة إلى حتويل برامجها بهدف االستجابة 
عام  في  األونروا  شرعت  ذلك،  على  وبناءاً  والعشرين.  احلادي  القرن  ملتطلبات  األفضل 
2011 بعملية إصالح كبيرة بهدف تعزيز نظامها التعليمي بشكل أكبر وبهدف تنمية 
قدرات الطلبة الالجئني بحيث يتمكنوا من اإلسهام بشكل إيجابي كمواطنني محليني 
وإقليميني وعامليني. وقد نتج عن اإلصالح التربوي حتسينات في نوعية التعليم والتعلم 
وزيادة الكفاءة واحلد من “اإلسراف” )أي الطالب املتسربني وتكرار السنوات املدرسية(. إن 
إطار عمل السياسات واملساءلة قد أصبح اآلن نافذا اآلن، وهو يتمحور حول رؤية واضحة 
لتعليم نوعي لالجئي فلسطني ويخدم هدف تعزيز صمود الطالب واملساهمة النشطة 

في تنميتهم.

التعليم في حالة الطوارئ

مع بداية األزمة السورية، كانت هناك حاجة لنهج مستدام ومبتكر لضمان أن األطفال 
الذي  الدعم  إعطاؤهم  مت  بل  نسيانهم  يتم  لم  للمخاطر  عرضة  األشد  والشباب 
أوقات الطوارئ. لقد عمل إصالح  يحتاجونه من أجل االستمرار بتعليمهم حتى خالل 
النهج ليكون أفضل استعدادا وأكثر قدرة  األونروا على متكني هذا  التربوي في  النظام 

م 
علي

الت
وا

ونر
األ

 تقديم التعليم الى الخطوط األمامية:
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تابعة  كوكالة  األونروا  تأسست 
لألمم المتحدة بقرار من الجمعية 
وتم   ،1949 عام  في  العامة 
المساعدة  بتقديم  تفويضها 
ماليين  خمسة  لحوالي  والحماية 
مسجلين  فلسطين  من  الجئ 
لديها. وتقتضي مهمتها بتقديم 
في  فلسطين  لالجئي  المساعدة 
والضفة  وسورية  ولبنان  األردن 
من  ليتمكنوا  غزة  وقطاع  الغربية 
في  إمكاناتهم  كامل  تحقيق 
إلى  وذلك  البشرية  التنمية  مجال 
التوصل لحل عادل ودائم  أن يتم 
خدمات  وتشتمل  لمحنتهم. 
والرعاية  التعليم  على  األونروا 
والخدمات  واإلغاثة  الصحية 
التحتية  والبنية  االجتماعية 
والحماية  المخيمات  وتحسين 

واإلقراض الصغير.

الماضية،  الستة  العقود  وطوال 
تكون  أن  على  األونروا  دأبت 
العامة  للخدمات  الرئيس  المزود 
أرجاء  سائر  في  فلسطين  لالجئي 
الخمسة،  الوكالة  عمليات  أقاليم 
توفير  مجال  في  رائدة  تعد  وهي 
سياقات  في  العامة  الخدمات 

هشة وفي حاالت الطوارئ.
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تقديم التعليم الى الخطوط األمامية

على االستجابة في نهاية املطاف للتعافي من النزاع ومن األزمة. 
إن التعليم في حالة الطوارئ مبني على اإلصالح. وهذا النهج 
ووكاالت  املضيفة  البلدان  وتقوم  املنطقة وخارجها  معروف في 
األمم املتحدة األخرى بتكرار نهجها وباالستفادة من املوارد احملددة 

التي مت تطويرها.

اآلمن  التعلم  ذلك  في  مبا  املبتكرة،  الطرائق  هذه  خالل  ومن 
واملساحات الترفيهية ومواد التعلم الذاتي التفاعلية واألنشطة 
املساندة للتعلم والتدريب على السالمة واألمن، فإن استجابة 
الوكالة للتعليم في حالة الطوارئ تساعد في ضمان أن أطفال 
الجئي فلسطني مبقدورهم االستمرار بالوصول إلى تعليم نوعي 

وفرص تعلمية حتى في أوقات األزمات والنزاع.

التعلم اآلمن واملساحات الترفيهية
خالل أوقات الطوارئ، يعيش العديد من أطفال الجئي فلسطني 
في مالجئ أو في أماكن بعيدة عن مدارسهم وبالتالي هم غير 
قادرين على الوصول ملدارسهم املنتظمة. وبهدف مساعدة هؤالء 
األطفال، عملت األونروا على تأسيس مساحات للتعلم اآلمن من 
أجل ضمان بيئة محمية وصديقة للطفل لكي يتعلم األطفال 
فيها ولكي ينخرطوا أيضا في أنشطة ترفيهية  مدعومة من 

قبل مشرفني مؤهلني وأخصائيني نفسيني متخصصني.
إن مساحات التعلم اآلمن للوكالة تعد املفتاح لتوفير:

واسعا 	  يكون  وآمن  سالم  مكان  لألطفال:  آمن”  “مالذ 
بدرجة كافية لألنشطة التي سيتم تنظيمها والتي تروج 
االجتماعي  النفسي  والرفاه  احلماية  في  األطفال  حلقوق 

واالحتياجات التربوية.
األونروا 	  لبرامج  من خاللها  ميكن  القطاعات”  “بني  مساحة 

شاملة  استجابة  تقدم  أن  مجتمعة  اخملتلفة  ودوائرها 
امللجأ  في  يعيشون  والذين  ووالديهم  األطفال  الحتياجات 

وخارجه.
مساحة جامعة وغير متييزية ميكن االستفادة منها من قبل 	 

اجملتمعات احمللية لغايات االجتماعات والتجمعات.

برنامج التعلم الذاتي التفاعلي وأنشطة اإلسناد التعليم
كما قامت أيضا دائرة التربية والتعليم في األونروا بتطوير مواد 
للتعلم الذاتي )للصفوف من األول وحتى التاسع( مبا يتفق مع 

إن األبعاد الرئيسة لنهج األونروا التربوي هي:
بيئات تعليمية ساملة وآمنة تعمل على االستجابة لالحتياجات اجلسدية والعاطفية لألطفال على حد سواء. ويتم العمل أيضا 	 

انعدام األمن وتوفير مساحات تعليمية آمنة ودعم نفسي  التربية واجملتمعات بهدف االستجابة ألوضاع  على رفع سوية موظفي 
اجتماعي من أجل مساعدة الطلبة على التعامل مع الصدمات ودعم عملية تعافيهم.

تدريس وتعليم نوعي، مبا في ذلك تقدمي طرائق تعليمية بديلة والتطوير احملترف للمعلمني على هذه الطرائق واملوارد.	 
االنخراط واملشاركة من قبل الطلبة والوالدين واجملتمع احمللي، واللذان يشتمالن على حتديد وحشد املوارد املتاحة داخل اجملتمع وبناء 	 

إجماع ودعم لبرنامج التعليم في حاالت الطوارئ. وخالل احلاالت الطارئة، تعتمد األونروا وبشكل كبير على اجملتمعات من أجل إدارة 
وتقدمي اخلدمات التعليمية األساسية. وعليه، فإن بناء مشاركة مجتمعية نشطة من البداية وصوال إلى اإلنعاش تعد أمرا رئيسا 

في استجابة التعليم في حالة الطوارئ.

مت  ولقد  الرئيسة.  للموضوعات  األساسية  واملفاهيم  املهارات 
تصميم تلك املواد لدعم األطفال الذين ال يستطيعون الوصول 

بشكل منتظم للمدرسة وهي تشتمل على ما يلي:
مطبوعة( 	  ورقية  )بنسخة  التعلم  ذاتية  تربوية  مواد 

للصفوف من األول وحتى التاسع
تركز 	  تربوية  وألعاب  االنترنت  على  تفاعلي  تعلمي  برنامج 

http://slp-syria.unrwa.( واحلساب  والكتابة  القراءة  على 
)org

أقراص رقمية مدمجة للصفوف من األول وحتى التاسع	 
تلفزيون 	  محطة  عبر  بثها  يتم  تلفزيونية  تربوية  دروس 

اإلجنليزية  اللغة  في  الرئيسة  املوضوعات  وتغطي  األونروا 
الرابع  من  للصفوف  والعلوم  العربية  واللغة  والرياضيات 

وحتى التاسع.
وعالوة على ذلك، ومن خالل تنظيم أنشطة صيفية في أقاليم 
متعددة، يعمل البرنامج التربوي في األونروا على تقدمي حصص 
الذين  أو  املتأخرين  األطفال  لبعض  ترفيهية  وأنشطة  إضافية 

تسربوا.

تقدمي آمن ومحمي للتعليم
ومحمية  امنه  نوعية  تعليم  خدمات  تقدمي  أجل  ومن  وأخيرا، 
حاالت  في  التعليم  فريق  قام  سورية،  من  فلسطني  لالجئي 
هذه  إن  وأمن.  سالمة  مكونات  بتطوير  لألونروا  التابع  الطوارئ 
األونروا  مجتمعات  وصمود  سالمة  تعزيز  على  تعمل  املكونات 
وتعزيز  التربويني  واملوظفني  األطفال  حماية  وعلى  املدرسية 
مع  يتماشى  البرنامج  إن  الكوارث.  في  والصمود  النزاعات  منع 
في  واألمن  السالمة  إجراءات  حول  التربوية  الفنية  التعليمات 
وحدة  مع  القوي  التعاون  ويعكس  التربوية  األونروا  مؤسسات 

السالمة واألمن في األونروا.
والقدرة  الوعي  زيادة  بهدف  األنشطة  من  عدد  تنظيم  مت  وقد 
مبسائل السالمة واألمن، وتتراوح تلك األنشطة ما بني التدريب 
ومترينات  اخملاطر  إلدارة  خطط  تطوير  إلى  وصوال  العمل  وورش 
أمنية في املدارس. وفي سورية، مت العمل على استحداث نظام 
بينما  والوالدين،  للموظفني  النصية  الرسائل  بواسطة  تنبيه 
ومسح  واألردن  ولبنان  في سورية  التعليمية  املرافق  أدى مسح 
قدرة  تعزيز  في  املساعدة  من  املزيد  إلى  العالقة  ذات  للحوادث 

الوكالة على تقدمي برامجها بشكل أكثر سالمة.
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العامة في عام 1949، ومت تفويضها بتقدمي املساعدة واحلماية حلوالي خمسة ماليني الجئ من فلسطني  تابعة لألمم املتحدة بقرار من اجلمعية  تأسست األونروا كوكالة 
مسجلني لديها. وتقتضي مهمتها بتقدمي املساعدة لالجئي فلسطني في األردن ولبنان وسورية والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من حتقيق كامل إمكاناتهم في مجال 
التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل حلل عادل ودائم حملنتهم. وتشتمل خدمات األونروا على التعليم والرعاية الصحية واإلغاثة واخلدمات االجتماعية والبنية التحتية 

وحتسني اخمليمات واإلقراض الصغير.

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 
الجئي فلسطين في الشرق األدنى

www.unrwa.org

االتحاد  من  سخية  بتبرعات  كلها  الوكالة  في  الطوارئ  حالة  في  التعليم  نهج  تطوير  تم  لقد 
األوروبي ومنظمة “علم طفال” واليونسكو.

تقديم التعليم الى الخطوط األمامية

اليونسكو

والعلوم  والثقافة  للتربية  املتحدة  األمم  منظمة  وبني  األونروا  بني  فريدة  شراكة  هنالك  كانت  لطاملا 
)اليونسكو( وذلك منذ عام 1951 عندما وفرت اليونسكو لألونروا دعما تربويا فنيا وخبرات إلطالق برنامج 
األونروا/اليونسكو التربوي. ولقد كانت الشراكة بني املنظمتني املفتاح لتمكني األونروا من توفير تعليم 
نوعي على مدار العقود الستة املاضية. وال تزال املساعدة الفنية لليونسكو مستمرة لغاية اليوم وذلك 
بتوقيع مذكرة تفاهم في العام 2014 يتم مبوجبها رسميا جتديد الشراكة بني الوكالتني لدعم تعليم 
الجئي فلسطني. إن هذه املذكرة األخيرة تعترف بأهمية الشراكة طويلة األمد بني الوكالتني وتسلط 
الضوء على الفرصة املتاحة لزيادة التعاون املشترك في الوقت الذي تعمل فيه الوكالتان على تطوير 
وتوفير تعليم نوعي جامع وعادل في القرن احلادي والعشرين عالوة على املطالب اجلديدة التي يجلبها 
ذلك. وطوال فترة النزاع السوري، كان الدعم من اليونسكو قيما لعمل األونروا من أجل استدامة تقدمي 

التعليم خالل حاالت الطوارئ ألطفال الجئي فلسطني.

علم طفال

علم طفال هو برنامج عاملي مت إطالقه من قبل مؤسسة التعليم فوق اجلميع القطرية، وقد دخلت في 
شراكة مع األونروا في كانون األول 2013 بهدف مساعدة الوكالة في تقدمي التعليم في حاالت الطوارئ 
ألكثر من 67,000 طفل الجئ فلسطيني من سورية. إن التبرع السخي من مبادرة علم طفال لألونروا قد 
ساعد الوكالة على تأسيس مساحات تعلمية آمنة وتقدمي دعم نفسي اجتماعي وأنشطة ترفيهية 
للطلبة ووفرت مواد تعلم ذاتي ودروس على االنترنت ومن خالل تلفزيون األونروا لطلبة الجئي فلسطني 
الذين ال يستطيعون الوصول إلى الغرف الصفية. إن التمويل من مبادرة علم طفال قد ساهم في مهمة 
الوكالة الكلية مبعاجلة االحتياجات التربوية والنفسية االجتماعية ألطفال الجئي فلسطني من سورية، 
سواء أكانوا في سورية أم في لبنان أو األردن وبتعزيز استراتيجية الوكالة ومواردها للتعليم في حاالت 

الطوارئ.

االتحاد األوروبي

يعد االحتاد األوروبي أكبر مانح متعدد األطراف للمساعدة الدولية لالجئي فلسطني، وهو يقدم الدعم 
احلاسم واملوثوق لألونروا منذ عام 1971, وخالل الفترة الواقعة بني 2007 وحتى 2014، تبرع االحتاد األوروبي 
بأكثر من مليار يورو )1,44 مليار دوالر( لدعم األونروا، مبا في ذلك 809 مليون يورو من أجل خدمات وبرامج 
الوكالة الرئيسة، والتي تشمل التعليم. وعالوة على ذلك، قدم االحتاد األوروبي تبرعا سخيا ملناشدات 
األونروا اإلنسانية الطارئة وملشاريعها استجابة لألزمات املتعددة واالحتياجات احملددة في مختلف أرجاء 
املنطقة. وتقدم الدول األعضاء في االحتاد األوروبي دعما حاسما إضافيا للوكالة. وقد أتاحت الشراكة 
تعليم  على  للحصول  فلسطني  الجئي  من  للماليني  اجملال  األونروا  وبني  األوروبي  االحتاد  بني  القائمة 
أفضل ولعيش حياة أكثر صحة وللوصول إلى الفرص الوظيفية وحتسني ظروفهم املعيشية، وبالتالي 
املساهمة في تنمية املنطقة بأكملها. وفي عام 2012، تبرع االحتاد األوروبي من خالل “أداة االستقرار” 

وذلك دعما إلطالق برنامج التعليم في حالة الطوارئ ومببلغ سخي بلغ 3,2 مليون دوالر.


