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ملخص تنفيذي

كان العام الماضي عام تحوالت استثنائي في الشرق األوسط.  في حين أن 

هناك أمل وإثارة، إال أنه يوجد أيضا مخاطرة وعدم يقين. إن للشباب الفلسطيني 

في المنطقة، وتحديدا أولئك الذين يعيشون تحت نير االحتالل اإلسرائيلي في 

أن يكون لهم  المحتمل  التغيير ومن  الغربية وغزة، حصة كبيرة في  الضفة 

دور متزايد في إحداث هذا التغيير. إن الدافع وراء التمكين االقتصادي واألفق 

يبذلونها. التي  الجهود  في  الحربة  رأس  هو  األغلب  على  سيكون   السياسي 

الشباب  نسبة  فيها  تعد  فترة  مع  تتزامن  واالضطرابات  التغيرات  هذه  إن 

قبضة  المنطقةفي  إن  مستمر.  تزايد  في  الكبيرة  العمرية  بالفئات  مقارنة 

للشباب  المطلق  العدد  يستمر  أن  المرجح  ومن  مسبوق،  غير  شبابي  تضخم 

بالتزايد خالل النصف األول من هذا القرن. إن هذا يطرح تحديات كبيرة ولكنه 

واالقتصادية. االجتماعية  التنمية  أجل  من  فرصا  يقدم  الوقت  نفس   في 

الالجئين  وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األم��م  وكالة  لعبت   ،1950 سنة  ومنذ 

الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا( دورا بارزا في التنمية البشرية لالجئي 

ضمان  وعلى  نوعي  أساسي  تعليم  تقديم  على  وعملت  الشباب،  فلسطين 

حياة مديدة وصحية لهم وعلى إعدادهم للدخول إلى سوق العمالة.

مدرسة   700 في  وطالبة  طالب   500,000 لتعليم  الوصول  سبل  الوكالة  وتكفل 

الذي  الوقت  في  المضيفة  السلطات  مناهج  جميعها  فيها  مستخدمة 

النزاعات  إثراءها بمواد تكميلية مثل تعليم حقوق اإلنسان وحل  تعمل على 

الرعاية  تقدم  عيادة   137 عددها  يبلغ  التي  األونروا  عيادات  أن  كما  والتسامح. 

فلسطين  الجئي  فإن  وبالمعدل،  الوقائية.  والخدمات  األساسية  الصحية 

الشباب يحضرون إلى عيادات األونروا ست مرات خالل العام الواحد.

الفرص  تعزيز  إلى  تهدف  التي  التداخالت  من  مجموعة  األون��روا  تقدم  كما 

 . عمل  على  للعثور  جهودهم  في  ودعمهم  الشباب  لالجئين  الوظيفية 

بالمهارات  الشباب  تزويد  على  المهني  التدريب  مراكز  من  شبكة  وتعمل 

تدير  كما  العملية.  الحياة  نحو  الناجح  التحول  دعم  وعلى  للتسويق  القابلة 

الوكالة واحدا من أكثر برامج التمويل الصغير نجاحا في الشرق األوسط والذي 

يعمل على دعم العديد من أصحاب األعمال الشباب.

بعدا  أيضا  يعد  الفرد  مستقبل  تشكيل  على  والقدرة  المدنية  المشاركة  إن 

هاما آخر من أبعاد التحول نحو مرحلة البلوغ. وكجزء من جهود األونروا في 

تحسين المخيمات، يتم إعطاء الشباب أدوارا مباشرة في تحسين ظروفهم 

المعيشية في مخيمات الالجئين من خالل المشاركة في تطوير المشروعات 

وفي مجموعات التركيز التي تناقش أولويات واهتمامات المجتمع المحلي.

وقد أبرزت األحداث األخيرة في الشرق األوسط تصميم الشباب والشابات في 

الشرق األوسط على لعب دور أكبر. كما أنهم جلبوا إلى واجهة التركيز نقص 

العدالة االجتماعية لالجئي فلسطين الذين التزال ظروفهم تتسم في بعض 

أقاليم العمليات بحالة الطرد واتعدام التمكين السياسي واإلنكار المستشري 

يتمثل  البشرية  للتنمية  األونروا  أهداف  أحد  إن  األساسية.  والحريات  للحقوق 

في تمتع كافة الجئي فلسطين بحقوق اإلنسان إلى الحد األقصى الممكن، 

عن  الهدف  هذا  تحقيق  إلى  األون��روا  وتهدف  منهم.  الشباب  ذلك  ويشمل 

طريق ضمان خدمات نوعية، مع إيالء اهتمام خاص لألشخاص األشد عرضة 

للمخاطر، وعن طريق كسب التأييد أيضا.

وتعكف الوكالة اآلن على تجربة نهج شمولي تجاه الشباب يتضمن التدريب 

واإلرش��اد  الخاصة  التجارية  بالمشاريع  البدء  وعلى  الحياتية  المهارات  على 

إن  الشباب.  يقودها  التي  المجتمعية  والتنمية  العمالة  وإح��الل  الوظيفي 

المنافع كبيرة وستكون بعيدة المدى بالنسبة للشباب والمجتمعات المعنية. 

وبتجربتها اإلقثليمية الكبيرة وبصماتها العملياتية متسعة النطاق في لبنان 

واألردن وسورية واألراضي الفلسطينية المحتلة، فإن األونروا في وضع مؤات 

االهتمامات  ذوي  من  والممولين  الشركاء  مع  والعمل  النهج  هذا  لتوسعة 

المشتركة.

وسلمي  منتج  مستقبل  تشكيل  في  الفلسطيني  الشباب  مساعدة  إن 

باحترام  وإشراكهم  إليهم  باالستماع  األون��روا  تقوم  أن  يتطلب  للمنطقة 

شركائها  مع  العمل  أن  كما  وأولياتهم.  أفكارهم  في  وباالستثمار  وثقة 

وضمن إطار عمل استراتيجيتها متوسطة األجل، فإن األونروا ملتزمة بتعميق 

فرص  وتحسين  البشري  رأسمالهم  وتعزيز  الالجئين  الشباب  مع  انخراطها 

الحياة لهم، وبالتالي توفير األساس الزدهار الجيل القادم من الفلسطينيين 

في مختلف أرجاء المنطقة.
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الصندوق األول : تعريف الشباب

ليس هنالك تعريف متفق عليه دوليا للشباب. وفي الوقت الذي تقوم األمم المتحدة، لغايات إحصائية، بتعريف الشباب على أنهم 
األقطار  عبر  يختلف  أن  يمكن  العمري  الرابط  ذلك  بأن  أيضا  تعترف  أنها  إال  سنة،   24 وحتى   15 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  األشخاص 
أشبه  هم  الشباب  فإن  وعليه  واالقتصادية.  والقانونية  والسياسية  والمؤسسية  الثقافية  االجتماعية  االعتبارات  بسبب  األقاليم  أو 
بتركيبة اجتماعية يمكن أن يتم فهمها بشكل أفضل على أنها الفترة التي يغادر فيها الفرد مرحلة الطفولة وينتقل فيها تدريجيا 
ليضطلع بسلسلة من األدوار والمسؤوليات المنوطة بالبالغين. وألغراض هذه الوثيقة، فقد تبنت األونروا الفئة العمرية 15 - 29 سنة 
الوكالة في مجال  لغايات استجابات  أكثر مالئمة  الشباب وتوفر إطار عمل  أنها أفضل فئة تعكس تجربة الجئي فلسطين  على 

البرامج والسياسات.

2

المقدمة 

خالل  البشرية  التنمية  مجال  في  ملحوظة  قفزات  فلسطين  الجئو  أح��رز 

اتجاهات  تسجيل  فيه  تم  ال��ذي  الوقت  وفي  الماضية.  الستين  السنوات 

كانت  الالجئين  مخرجات  أن  إال  النامي،  العالم  أرجاء  معظم  في  مشابهة 

غالبا ما تفوق مخرجات مواطني الدول األخرى في الشرق األوسط. إن أرقام 

وفيات الالجئين ومنذ فترة طويلة تقترب من مثيالتها في الدول المتقدمة، 

وكانت معدالت محو األمية تاريخيا من بين األعلى في المنطقة مع تحقيق 

من  المستدام  االستثمار  فإن  ذلك،  على  وعالوة  للمرأة.  بالنسبة  رائد  تقدم 

أفضل  يصبحوا  بأن  الالجئين  من  المتعاقبة  لألجيال  سمح  قد  األونروا  خالل 

النزاعات والقالقل  صحة وأكثر تعليما بشكل متدرج، وكل ذلك على خلفية 

وفي ظروف الطرد واالحتالل.

فلسطين  الجئي  من  الحالي  الجيل  من  للعديدين  وبالنسبة  حال،  أية  وعلى 

في  إضافية  تحسينات  بتحقيق  اآلمال  فإن   – تاريخيا  األكبر  وهو   – الشباب 

أن  حيث  والتهميش،  لإلحباط  المجال  تفسح  االزده��ار  وفرص  الحياة  نوعية 

الشباب بشكل عام يواجهون تحديات جسيمة وغير مسبوقة في سعيهم 

لتحقيق انتقال ناجح نحو البلوغ. 

والتكنولوجيا  االتصاالت  مجاالت  في  والواسعة  السريعة  التغيرات  أن  كما 

على  دراماتيكي  وبشكل  عملت  قد  والمجتمعات  األسواق  وأداء  والتعليم 

تبديل البيئة التي أصبح فيها الشباب راشدين. 

تغيير  على  عملت  قد  المعلومات  إلى  الوصول  فرص  وتحسن  العولمة  إن 

وقد  المقبولة.  المعيشة  ومستويات  الثقافية  بالمعايير  المتعلقة  التصورات 

الشباب؛  ونسبة  عدد  في  مسبوق  غير  إقليمي  ارتفاع  بسبب  الوضع  تفاقم 

حيث أن ستين بالمئة من سكان المنطقة هم

 اآلن دون سن الخامسة والعشرين.

في  الشباب«  »إشراك  بعنوان  األون��روا  مؤتمر  انعقاد  يأتي  السياق،  هذا  وفي 

مفتوح  نقاش  في  الدخول  بهدف   2012 آذار   20-19 بين  الفترة  في  بروكسل 

التفكير  تعزيز  أجل  من  الشباب  فلسطين  الجئي  حول  األون��روا  شركاء  مع 

قاعدة  ولتوسيع  بالشباب  المتعلقة  األون��روا  ببرمجة  الخاص  االستراتيجي 

الدعم لالجئي فلسطين الشباب ولألونروا مع تعميق عالقة األونروا بالمانحين 

التقليديين والسلطات المضيفة والشركاء الرئيسيين اآلخرين ولتسليط الضوء 

على عمل الوكالة للجماهير العالمية من أجل رفع درجة تسليط الضوء على 

الوكالة.

الحراك من  أرجاء الشرق األوسط في مقدمة  لقد كان الشباب في مختلف 

أجل التغيير وينبغي أن يتم سماع أصواتهم من قبل القادة ورجاالت الدولة 

والعاملين في المجاالت اإلنسانية وأولئك المسؤولين عن أمن ورخاء عالمنا. 

إن الجئي فلسطين الشباب يمثلون الفرصة التي ينبغي أن عملية تخطيطنا 

على  تعمل  بطرق  الشباب  مع  تنخرط  أن  الوكالة  على  ويجب  االستراتيجي. 

تعزيز روح المبادرة واإلنتاجية وعلى إدخال مقاربات أكثر معنى وفعالية حيال 

التوظيف والمشاركة.
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الصندوق الثالث : لماذا التركيز على الشباب ؟

مجموع . 1 من   %29 حوالي  سنة(   29-15( الشباب  يشكل 
مسبوق. غير  بشكل  يتزايدون  وهم  المسجلين؛   الالجئين 

إن الشباب هم رأس المال البشري القادم ومصدر اإلنتاجية . 2
لالزدهار  حيوي  محرك  أيضا  وهم  الالجئين،  مجتمع  في 
 وقوة إيجابية للتغيير في المجتمعات التي يعيشون فيها.

استثمارات . 3 هي  الشباب  في  االستثمارات  إن 
تعزيز  أجل  من  لها  الحاجة  تبرز  المستقبل  في 
والعشرين. الحادي  القرن  في  التنمية   آفاق 

 الصندوق الثاني : األمم المتحدة والشباب

التنمية  أجل  من  حاسمة  أمورا  تعد  وطاقاتهم  العليا  ومثلهم  الشباب  خيال  بأن  طويلة  فترة  منذ  المتحدة  األمم  اعترفت  لقد 
الشباب  بين  الترويج  إقرار إعالن  الدول األعضاء في عام 1965 عبر  االعتراف بهذا رسميا من قبل  المستمرة لمجتمعاتهم. وقد تم 

لمثل السالم واالحترام المتبادل والتفاهم بين الشعوب.

وبعد عشرين عاما، أعلنت الجمعية العامة لألمم المتحدة سنة 1985 عاما دوليا للشباب تحت عنوان المشاركة والتنمية والسالم، 
الفتة االنتباه إلى الدور الهام الذي يضطلع به الشباب في العالم، وعلى وجه الخصوص مساهمتهم المحتملة في التنمية.

وعززت األمم المتحدة التزامها تجاه الشباب في عام 1995 من خالل تبني استراتيجية دولية )برنامج العمل العالمي للشباب( لسنة 
2000 وما بعدها. إن هذه االستراتيجية، والتي تم توسعتها في عام 2007، توفر إطار عمل للعمل الوطني وللدعم الدولي من أجل 
تحسين وضع الشباب. وتغطي االسترتيجية 15 من المجاالت ذات األولوية تتراوح بين التعليم والتوظيف وصوال إلى فيروس نقص 

المناعة البشرية المكتسبة والعولمة والنزاعات المسلحة.

وقد اختتمت السنة الدولية الثانية للشباب )العام الدولي للشباب 2010: الحوار والتفاهم المشترك( في آب 2011.

مقتبس من األمم المتحدة: برنامج العمل العالمي للشباب، دائرة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة )2010(

3

تتراوح  والقادمة  الحالية  األجيال  تواجهها  التي  التحديات  وحجم  طبيعة  إن 

الشباب  فلسطين  الجئي  فإن  وبالمثل،  وداخلها.  البلدان  عبر  كبير  بشكل 

والصراع  االحتالل  بين  تتراوح  مختلفة،  بيئات  في  مختلفة  حقائق  يواجهون 

شبه الدائم في غزة والضفة الغربية، وعدم مساواة مقنن في لبنان واستقرار 

نسبي وحسن ضيافة في األردن وصوال إلى وضع ال يمكن التنبؤ به في سورية. 

معها  تجلب  الالجئين  حالة  أن  إال  الجغرافية،  الخصوصيات  من  وبالرغم 

التحديات االجتماعية والسياسية والتنموية. إن هذه  مجموعة مشتركة من 

يمكن فهمها بشكل أفضل من خالل اإلشارة إلى حالة الطرد وغياب العدالة 

وإنكار حق تقرير المصير – وهي ظروف لطالما وضعت الالجئين الشباب على 

وجه الخصوص في خطر االستبعاد والتهميش.

على  بأنهم  الشباب  فلسطين  الجئي  بتحديد  األون��روا  قامت  فقد  وبالتالي 

مجموع  بين  من  حظا  وأقل  للمخاطر  عرضة  أشد  مجموعة  التحديد  وجه 

الشباب  إن دعم  التنموية مثار قلق متزايد.  احتياجاتهم  الذين تعد  الالجئين 

تقدما  تحرز  أن  األونروا  أرادت  ما  إذا  حيويا  يعد  الحاسم  المنعطف  هذا  في 

مستمرا نحو تحقيق أهدافها في مجال التنمية البشرية. 

إن هذا سيتطلب مجموعة من االلتزامات واألنشطة وانخراط الشراكات على 

المستويات الدولية والوطنية والمحلية والمشاركة الفاعلة لالجئين الشباب. 

كما أن التعاون الوثيق مع السلطات المضيفة، التي يواجه مواطنوها الشباب 

العديد من التحديات نفسها التي يواجهها الشباب الفلسطينيون، يعد أمرا 

ذا أهمية بالغة.

إن الغرض من هذه الوثيقة هو إعالم الشركاء والخبراء وصناع القرار بأنشطة 

األنشطة  تلك  ووض��ع  الشباب  فلسطين  الجئي  بشأن  وتداخالتها  األون��روا 

والتداخالت في إطار عمل أوسع لدورة الحياة حيث ينظر للتنمية البشرية فيه 

باعتبارها عملية تراكمية ومستمرة مدى الحياة. 

وقد تم وضع الوثيقة من أجل تشكيل عملية تشاورية تم البدء بها بمؤتمر 

»إشراك الشباب« بهدف تحقيق نهج أكثر استراتيجية ومعنى لالنخراط القائم 

لألونروا مع الجئي فلسطين الشباب.
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) 1 (  إن التحليل في هذا القسم مبني على بيانات التسجيل الخاصة باألونروا والتي تميل إلى اإلفراط في تقدير عدد الالجئين على أرض الواقع في كل إقليم من أقاليم العمليات. إن 
التسجيل لدى األونروا عملية طوعية؛ ويمكن لألفراد الذين ينتقلون إلى الخارج، سواء بصورة دائمة أم مؤقتة، أن يبقوا مسجلين لدى األونروا. وعالوة على ذلك، فإن اإلبالغ عن حاالت 

الوفاة يميل ألن يكون ضعيفا مثلما هو الحال أيضا بالنسبة لمن هم دون الخامسة من العمر.

الجدول رقم 1: بيانات ملخصة عن الالجئين الشباب المسجلين كما هو الحال بنهاية 2010

الضفة غزة
الغربية

المجموعلبنانسوريااألردن

1,167,361848,4941,999,466495,970455,3734,966,664مجموع الالجئين المسجلين

352,749241,323574,926136,568119,0531,424,619عدد الشباب من الالجئين المسجلين

100%8.4%9.6%40.3%16.9%24.8%الشباب كنسبة من كافة الالجئين المسجلين

الشباب كنسبة من إجمالي الالجئين المسجلين في كل إقليم 
عمليات

%30.2%28.4%28.8%27.5%26.1%28.6

 المصدر: نشرة التسجيل اإلحصائية الصادرة عن الوكالة لسنوات مختلفة
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سوريا
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األردن
%40.3

4

السياق الديموغرافي

 بنهاية سنة 2010، كانت أعمار أكثر من 1,4 مليون الجئ من فلسطين تتراوح بين 

15 وحتى 29 سنة، أي ما يمثل حوالي 28,5 بالمئة من إجمالي مجموع الالجئين 

مجموع  إجمالي  من   %27( آخر  شخص  مليون   1,3 هناك  وكان  المسجلين، 

الالجئين( تقل أعمارهم عن 15 سنة. 

لقد تضاعف حجم فئة الشباب ثالث مرات منذ عام 1975 وبمعدل نمو سنوي 

للسكان  بالنسبة   %3,1 حوالي  يبلغ  بمعدل  تقارن  األرقام  هذه  إن   .%3,2 يبلغ 
ككل وفقط 2,2% سنويا بالنسبة للفئة العمرية 0-14 سنة .1

إن توزيع الالجئين الشباب عبر أقاليم عمليات األونروا يتسق بشكل عام مع 

األعداد الكلية لالجئين، وذلك بوجود 40% من كافة الالجئين الشباب في األردن 

إلى جانب 25% في غزة )أنظر الشكل رقم 1(.

وعلى أساس كل إقليم عمليات على حدة، فإن نسبة الشباب ضمن إجمالي 

عدد السكان تتراوح بين حوالي 27% في لبنان وصوال إلى ما يزيد على 30% في 

غزة، وذلك كما هو مبين في الجدول رقم 1.

1: الالجئون الشباب بحسب إقليم العمليات، وذلك كنسبة  الشكل رقم 
من جميع الالجئين الشباب المسجلين كما هو الحال بنهاية 2010.

الشباب  الالجئين  نمو  معدالت  تباينت   ،2 رقم  الجدول  في  مبين  هو  كما 

بشكل واسع بين األقاليم منذ عام 1975. ففي حين أن عدد الشباب قد ارتفع 

في كل مكان، شهدت غزة واألردن التوسع األكبر. 

وتشير البيانات أيضا إلى اتجاهات متباينة عبر أقاليم العمليات بمعدالت نمو 

األخرى  األقاليم  في  وأبطأ  الغربية  والضفة  غزة  في   2000 عام  منذ  متزايدة 

)أنظر الجدول رقم 3(. 

غزة  في   %5 إلى  وصلت   2010-2000 األعوام  خالل  السنوية  الزيادة  معدالت  إن 

للشباب  المطلق  العدد  زيادة  مع  الغربية  الضفة  في   %4 من  مقربة  وعلى 

بحوالي الثلثين والنصف على التوالي. 

إن هذه األنماط تشير إلى أن الكثير من الزيادة المتوقعة في عدد الشباب في 

مبين  هو  كما  وذلك  األقاليم  تلك  في  ستكون  القادمة  والعقود  السنوات 

أدناه بتفصيل أكثر.

إن الزيادة في عدد وفي الحصة النسبية للشباب هي نتيجة التحول من نظام 

عملية  وهي  متدنية،  بمعدالت  آخر  نظام  إلى  والوفيات  المواليد  عدد  ارتفاع 

يشار إليها عموما بالتحول الديموغرافي. 

إن التباينات بين أقاليم العمليات كبيرة بسبب التباين في سرعة وتوقيت بداية 

بتفصيل  مناقشته  تمت  قد  األمر  هذا  إن  الخصوبة.  معدالت  في  االنخفاض 

أكبر في الصندوق رقم 4.



الجدول رقم 2 : معدالت النمو لالجئين الشباب المسجلين، 2010-1975

الضفة غزة
الغربية

المجموعلبنانسوريااالردن

94,13886,084174,65550,75154,887460,515عدد الالجئين الشباب المسجلين بنهاية 1975

352,749241,323574,926136,568119,0531,424,619عدد الالجئين الشباب المسجلين بنهاية 2010

209.3%116.9%169%229%180%274.7%تغير النسبة في عدد الالجئين المسجلين الشباب، 2010-1975

متوسط معدل النمو السنوي إلجمالي الالجئين الشباب 
المسجلين، 2010-1975

%3.7%2.9%3.4%2.8%2.2%3.2

متوسط معدل النمو السنوي إلجمالي عدد الالجئين الشباب 
المسجلين، 2010-1975

%3.6%3%3.3%2.8%2.4%3.1

المصدر: نشرة التسجيل اإلحصائية الصادرة عن الوكالة لسنوات مختلفة.

الجدول رقم 3 : معدالت نمو الالجئين الشباب المسجلين، 2010-2000

الضفة غزة
الغربية

المجموعلبنانسوريااألردن

213,313162,590466,557107,006101,1531,050,619عدد الالجئين الشباب المسجلين بنهاية 2000

352,749241,323574,926136,568119,0531,424,619عدد الالجئين الشباب المسجلين بنهاية 2010

36%17.7%27.6%23.2%48.4%65.4%تغير النسبة في عدد الالجئين المسجلين الشباب، 2010-2000

متوسط معدل النمو السنوي إلجمالي الالجئين الشباب 
المسجلين، 2010-2000

%5%3.9%2.1%2.4%1.6%3

متوسط معدل النمو السنوي إلجمالي عدد  الالجئين الشباب 
المسجلين، 2010-2000

%3.3%3.6%2.2%2.4%1.8%2.7

 المصدر: نشرة التسجيل اإلحصائية الصادرة عن الوكالة لسنوات مختلفة 
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 الصندوق الرابع : شرح انتفاخ فئة الشباب
  

أرجاء  مختلف  في  الطبية  والرعاية  األمراض  ومكافحة  التصحاح  مجاالت  في  كبيرة  تحسينات  عشر  التاسع  القرن  أواخر  شهدت 

حال،  أية  وعلى  الوالدة.  عند  والنساء  الرضع  بين  وتحديدا  الوفيات،  معدالت  في  سريع  انخفاض  إلى  أدى  الذي  األمر  األوسط،  الشرق 

فإن مستويات الخصوبة )أي عدد الوالدات للمرأة الواحدة( ظلت مستمرة باالرتفاع األمر الذي أدى إلى نمو سكاني سريع. وعلى مدى 

النصف الثاني من القرن العشرين، ازداد عدد سكان منطقة الشرق األوسط أربعة أضعاف )مكتب المرجع السكاني، 2007(؛ وشهد عدد 

الجئي فلسطين المسجلين ارتفاعا مماثال حيث ارتفع من حوالي 900,000 شخص في عام 1950 إلى أكثر من 3,8 مليون بحلول عام 2000.

بوتيرة  ذلك  بعد  لتنطلق  الماضي،  القرن  من  السبعينات  عقد  أواخر  في  إال  باالنخفاض  المنطقة  في  الخصوبة  مستويات  تبدأ  ولم 

سريعة .2  وقد نتج عن هذا ظهور جيل »انفجار الطفولة« )أي مجموعة كانت أكبر من أفواج الوالدات الالحقة(. وحيث أن أولئك األفراد 

قد دخلوا اآلن مرحلة البلوغ، فإنهم يتسببون بانتفاخ في عدد الشباب في الهياكل السكانية. إن هذا مبين في األشكال 2أ – 2ج على 

شكل أهرام سكانية لألردن ولبنان واألراضي الفلسطينية المحتلة وسورية لسنة 1975 وسنة 2000 وسنة 2025، وذلك استنادا إلى البيانات 

والتوقعات الديموغرافية الوطنية التي تعدها شعبة السكان في األمم المتحدة )األمم المتحدة، 2010(.

) 2 ( انخفضت معدالت الخصوبة الكلية من 6,3 طفل للمرأة الواحدة في عام 1975 إلى حوالي 3,1 في عام 2000 )تابوتين وشوميكر، 2005(. وتجدر مالحظة أن مجموع األرقام يخفي 
تجانسا كبيرا بين الدول )وفي الواقع داخل الدولة نفسها(.
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الفلسطينية  واألراضي  ولبنان  لألردن  السكاني  الهرم   : 2ا  رقم   الشكل 
المحتلة وسورية، 1975

المصدر : التوقعات السكانية لألمم المتحدة، مراجعة 2010

الفلسطينية  واألراضي  ولبنان  لألردن  السكاني  الهرم   : 2ب  رقم  الشكل 
المحتلة وسورية، 2000 .

المصدر : التوقعات السكانية لألمم المتحدة، مراجعة 2010
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بحسب الشكل 2أ، فقد كان لألطفال في عام 1975 الحصة األكبر من السكان، وانخفض حجم كل فوج تدريجيا مع التقدم في السن. وفي الوقت 

التضيق في  باالنخفاض، والدليل على ذلك  )الشكل 2ب(، فإن مستويات الخصوبة قد بدأت  القرن  الحالة عند مطلع هذا  الذي استمرت فيه هذه 

قاعدة الهرم. وبحلول عام 2025 )الشكل 2ج(، فإن شعبة السكان في األمم المتحدة تتوقع أن حصة الشباب )15-29 سنة( ستكون أكبر من حصة 
أولئك الذين هم أقل من 15 عاما من العمر .3

الفلسطينية  واألراضي  ولبنان  لألردن  السكاني  الهرم  2ج:  رقم   الشكل 
المحتلة وسورية، 2025

المصدر: التوقعات السكانية لألمم المتحدة، مراجعة 2010، المتغير المتوسط

واألراض��ي  ولبنان  ل��ألردن  السكاني  الهرم  2ب:  الشكل  رق��م  الشكل 
الفلسطينية المحتلة وسورية، 2025

المصدر: لبنان وسورية واألردن: التوقعات السكانية لألمم المتحدة، مراجعة 2010، 
المتغير المتوسط؛ غزة والضفة الغربية: الديوان المركزي الفلسطيني لإلحصاء

) 3 (    تظهر أيضا في الهرم السكاني لعام 2025 الزيادة النسبية في معدل الرضع في 15 سنة، وهو الوقت الذي سيدخل فيه فوج انفجار الطفولة األصلي سنوات إنجابه لألطفال. 
وعلى الرغم من بدء انخفاض الخصوبة، فإن هذه الظروف ستعمل على توفير زخم لنمو سكاني إضافي سريع إلى حد ما في المستقبل .

) 4 (    شعبة السكان في األمم المتحدة ال تقوم بإصدار توقعات سكانية منفصلة لقطاع غزة والضفة الغربية. 

لبنان حيث بدأ انخفاض الخصوبة  إن األردن وسورية ولبنان واألراضي الفلسطينية المحتلة تقع على درجات مختلفة في تحولها السكاني. ففي 

بوقت أبكر من البلدان المجاورة، فإن »التضخم الشبابي« قد وصل ذروته بالفعل. وبين عام 2010 وعام 2025، فإنه من المتوقع أن ينخفض عدد الشباب 

 .3 الشكل رقم  المتحدة، وذلك كما هو مبين في  األمم  السكان في  الصادرة عن شعبة  التوقعات  إلى أحدث  استنادا  20% وذلك  بنحو  لبنان  في 

الصادرة عن  التوقعات  إلى  ،4 وذلك استنادا  الفترة  بأن يتضاعف تقريبا في حجمه خالل هذه  الشباب في غزة  المتوقع لفوج  وبالمقارنة، فإنه من 

من  فيما  القرن  هذا  منتصف  حتى  بالنمو  سيستمر  الشباب  فوج  فإن  المحتلة،  الفلسطينية  األراضي  وفي  لإلحصاء.  الفلسطيني  المركزي  الديوان 

المتوقع أن يصل ذروته في سورية واألردن في حوالي عام 2035.

6

عمرية
ت ال

الفئا

عمرية
ت ال

الفئا

عمرية
ت ال

الفئا

النسبة المئوية من مجموع السكان في كل فئة عمرية

النسبة المئوية من مجموع السكان في كل فئة عمريةالنسبة المئوية من مجموع السكان في كل فئة عمرية

السنوات

السنوات

اإلناث

الذكور

اإلناث

الذكور

اإلناث

الذكور

لبنان

األردن

سورية

الضفة الغربية

غزة



w w w. u n r w a . o rg   |   w w w. e n g a g i n g y o u t h . e u

المصدر: نشرة التسجيل اإلحصائية الصادرة عن الوكالة لسنوات مختلفة.

) 5 (    تبين البيانات أيضا زيادة في عدد الالجئين المسجلين في جميع الفئات العمرية في حوالي سنة 1990، وذلك بسبب طرد الفلسطينيين من الكويت في أعقاب الحرب التي 
جرت في ذلك العام .

) 6 (    هذا على افتراض أن معدالت الوفيات بين اللالجئين في األردن وسورية ولبنان تتبع األنماط الوطنية الموصوفة في جداول الحياة للبلدان األعضاء في منظمة الصحة العالمية 
2011، وأن نعدلت الوفيات تلك ال تتغير في عام 2020 عما هي عليه اآلن. وحيث أن منظمة الصحة العالمية ال تصدر جداول حياة خاصة  والصادرة عن المنظمة نفسها في جنيف 

باألراضي الفلسطينية المحتلة، فقد تم االفتراض بأن الالجئين في غزة والضفة الغربية سيتبعون أنماط الوفيات األردنية. كما تم افتراض أن الهجرة ستكون صفرا.

7

العمل  سن  في  األفراد  حصة  زيادة  في  يساهم  الشباب«  أعداد  »تضخم  إن 

نسبة إلى معدل األطفال وكبار السن. 

بيانات تسجيل األونروا إلى أن الحصة الكلية للسكان في سن العمل  وتشير 

ازدياد  في  كانوا  قد  سنة(   29-15 بين  أعمارهم  تتراوح  ممن  أيضا  هنا  )وهم 

تدريجي على مر العقود القليلية الماضية، فيما كانت حصة أولئك الذين هم 

في سن 14 عاما وأقل قد بدأت باالنخفاض )أنظر الشكل رقم 4( 5 .

سيستمر  المسجلين  الشباب  الالجئين  عدد  فإن  الوكالة،  مستوى  وعلى 

باالرتفاع لسنوات عدة.

 وعلى أساس بيانات التسجيل الحالية، فإنه من المقدر أن عدد الالجئين الذين 

أعمارهم بين 15-29 سيرتفع إلى أكثر من 1,5 مليون بحلول 2020 وذلك مقارنة 

التغير  إن معدالت   .%6 أو بحوالي    6،  2010 بنهاية عام  بما مجموعه 1,42 مليون 

ستختلف بين أقاليم العمليات بسبب تباين وتيرة وتوقيت انخفاض الخصوبة 

بين الالجئين في البلدان المختلفة. 

إن قطاع  غزة، حيث ال تزال معدالت الخصوبة فيها هي األعلى، ستشهد النمو 

بين   %15 من  بأكثر   29-15 العمرية  الفئة  في  هم  من  أعداد  زيادة  مع  األكبر 

عامي 2010 – 2020، تليها الضفة الغربية )بمعدل 8%( فاألردن )4%(. ومن المقدر أن 

عدد الشباب في سورية سيزيد فقط بشكل طفيف فيما ستنخفض األعداد 

في لبنان بشكل طفيف أيضا.

ن
ن , مالي

جلي
س

ن الم
جئي

عدد الال

السنوات



w w w. u n r w a . o rg   |   w w w. e n g a g i n g y o u t h . e u

8

نهج دورة الحياة للتنمية

بشكل  يحدث  ال  البشري  المال  رأس  تكوين  بأن  يقر  الحياة  دورة  نهج  إن 
معينة،  حاسمة  مراحل  في  يتركز  ولكنه  الحياة،  مراحل  خالل  موحد 

وعلى األخص خالل الوالدة والرضاعة والطفولة والمراهقة والشباب. 

أساس  مبكرة  مراحل  في  التداخالت  فيها  تشكل  تراكمية  عملية  وهو 
بشكل  األف��راد  أن  كما  الحقة.  فترات  في  البشري  المال  رأس  تراكم 
المبكرة  الطفولة  فترة  خالل  للمخاطر  عرضة  أكثر  يكونون  نموذجي 
والشباب : إن التعرض لألذى خالل هذه الفترات يمكن أن يكون له عواقب 

ال رجعة فيها على آفاقهم الخاصة وعلى رفاه األجيال القادمة.

عدسة  يقدم  الحياة  دورة  نهج  فإن  السياسات،  لصانعي  أداة  وباعتبارها 
نافعة لفهم احتياجات فئات محددة من السكان، ولفهم كيف تختلف 
نقاط الضعف بحسب االعتبارات االجتماعية واالجتماعية-الديموغرافية، 

بما في ذلك النوع االجتماعي والوضع الصحي.

 إن هذا بدوره يسهل عملية التحليل الشامل والتحليل القطاعي العرضي 
عن طريق المساعدة في تحديد الفجوات في المعرفة القائمة وتوفير 
استخداما  المتاحة  الموارد  تستخدم  التي  الفاعلة  لالستجابات  أساس 

أمثل.

المحلية  للخصوصيات  أيضا  يسمح  الحياة  دورة  نهج  فإن  أهمية،  واألكثر 
السياسات  وضع  عند  االعتبار  بعين  أخذها  يتم  أن  البيئية  والعوامل 

والبرامج. 

ناجح  انتقال  ولضمان  الشباب  إمكانات  لتسخير  المبذولة  الجهود  إن 
المرحلة  هذه  على  تركز  التي  التداخالت  على  تعتمد  ال  البلوغ  لمرحلة 
التي  والمحددات  والفرص  الظروف  على  وأيضا  بل  فحسب،  العمرية 
وأطر  المساندة  المؤسسات  يشمل  هذا  إن  المصاحبة.  البيئة  تفرضها 

العمل التمكينية المعيارية والقانونية. 

ومن وجهة نظر األونروا، فإن هذه البيئة تختلف بشكل كبير بين أقاليم 
االستجابات  من  مجموعة  تتطلب  فهي  وبالتالي  وداخلها،  العمل 
المحددة السياق، وذلك كما هو وارد في وثيقة االستراتيجية متوسطة 

المدى لألعوام 2011-2015 )األونروا، 2010(.

األونروا ونهج دورة الحياة لبرمجة 
شبابية شاملة 

إتتمثل مهمة األونروا في »مساعدة الجئي فلسطين على تحقيق كامل 
إمكانات التنمية البشرية لديهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشون 
على  وبالتركيز  الحياة،  دورة  منظور  االعتبار  بعين  األخ��ذ  ول��دى  فيها«. 
االنتقال من الطفولة للبلوغ، فقد قامت الوكالة بتحديد ثالثة موضوعات 
وهذه  الشبابية،  البرمجة  مجال  في  نهجهها  توجيه  أجل  من  صلة  ذات 

الموضوعات هي:

• البقاء والنمو	

• التعلم والتطور	

• العيش والعمل	

وبناء على هذه الموضوعات، فإن تفكير األونروا حيال االنتقال الناجح لمرحلة 
البلوغ يتضمن السمات التالية التي تعد مركزية لدفع عملية التنمية البشرية 

لالجئين:

• والسلوكيات 	 اإلنتاجية  األدوار  أجل  من  والتكيف  صحية  نشأة 

الصحية.

• الوصول إلى تعليم عالي نوعي	

• اإلعداد لمتطلبات أسواق العمل المتزايدة التعقيد	

• للمجتمع 	 قادة  أو  كأفراد  ومنتجين  قادرين  الالجئون  يصبح  أن 

المحلي.

إن هذه القضايا قد تمت مناقشتها بتفصيل أكثر أدناه. وفي الوقت الذي 
تم التركيز فيه على الفئة العمرية 15-29، فإن األنشطة التي تستهدف 
الفئات العمرية األصغر قد تمت مناقشتها أيضا حيث أنها توفر األساس 

لدفع عملية التنمية البشرية في أوساط الشباب.
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 الشباب والصـحة : البقاء و
 النـمو

الصعيد  على  الكامل  الرفاه  من  حالة  بأنها  تعرف  والتي  الصحة،  إن 

تعد   ،)1946 العالمية،  الصحة  )منظمة  واالجتماعي  والعقلي  الجسدي 

البشرية  القدرات  لبناء  أساسيا  ومتطلبا  البشرية،  للتنمية  حاسما  مكونا 

والسماح لألفراد بتنمية كامل إمكاناتهم. 

في  حسنا  بالء  يبلوا  ألن  األرجح  هم  بالصحة  يتمتعون  الذين  األفراد  إن 

وألن  مجتمعاتهم  في  ومنتجين  نشطين  أفرادا  يصبحوا  وألن  المدرسة 

يتمتع  ألن  األرجح  لهو  الصحي  المجتمع  إن  أصحاء.  أطفاال  ويربوا  ينجبوا 

بتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة )منظمة الصحة العالمية، 1978(. 

على  الحرجة  الفترات  فإن  نطاقا،  األوسع  اإلنمائية  الحياة  دورة  وضمن 

الصحة تشمل، من جملة أمور أخرى، الوالدة والرضاعة والطفولة المبكرة 

والمراهقة والشباب. إن كل فترة منها تحمل مخاطر يمكن أن يكون لها 

آثار عميقة وبعيدة المدى على الصحة والرفاه في المستقبل.

الوضع  يكون  المبكرة،  الطفولة  ومرحلة  الرضاعة  مرحلة  فخالل 

الوفاة  مخاطر  وتكون  هشا  الخصوص  وج��ه  على  للطفل  الصحي 

واإلعاقة الدائمة عالية نسبيا، وذلك بسبب زيادة احتمالية التعرض لسوء 

التغذية واألمراض المعدية. 

عوائد  تحقق  أن  يمكن  السنوات  ه��ذه  خ��الل  الصحية  التداخالت  إن 

االستراتيجية  االستثمارات  ف��إن  فلسطين،  لالجئي  وبالنسبة  كبيرة. 

األونروا قبل  من  الشاملة  األولية  الصحية  الرعاية  مجال  في   المستدامة 

الرضع  وفيات  مجال  في  دراماتيكية  تطورات  شهدت  قد  وشركائها   

خالل السنوات الخمسين الماضية وبمعدالت هي األدنى في المنطقة. 

إن كافة أقاليم عمليات األونروا تسير على الطريق الصحيح فيما يتعلق 

األطفال  وفيات  بمعدالت  والمرتبطة  لأللفية  اإلنمائية  باألهداف  باإليفاء 

الرضع.

تكون  ألن  تميل  والشباب  المراهقة  مرحلة  فإن  ذلك،  عكس  وعلى 

الظروف  براثن  في  للوقوع  نسبيا  المخاطر  وقليلة  وصحية،  قوية 

االنتكاسية التي تعد اآلن األسباب الرئيسة للوفيات ولإلصابة باألمراض بين 

أوساط مجتمع الالجئين البالغين. 

إن المخاطر الصحية التي يواجهونها مرتبطة عادة بالعمليات المعقدة 

التي تصاحب االنتقال إلى مرحلة البلوغ. وخالل هذه الفترة، وفي الوقت 

الذي يسعى فيه األفراد على تحقيق ذاتهم، فإنهم يبدأون أيضا بلعب 

الخاص. وهم قد يقعون  دور أكبر في تحديد وإدارة وضعهم الصحي 

آثار  لها  يكون  قد  عادات  يكتسبون  وقد  الخطرة  للسلوكيات  فريسة 

عميقة وطويلة على صحتهم وعلى احترامهم لذاتهم وعلى رفاههم. 

فرصا  تتيح  فترات  تعدان  والشباب  المراهقة  فإن  المساواة،  قدم  وعلى 

كبيرة لغرس سلوكيات إيجابية يمكن أن تسفر عن فوائد مدى الحياة.

الرغم  العائلة. وعلى  يبدأ فيها تشكيل  التي  الفترة  الشباب هي  أن  كما 

اإلصابة  ومعدالت  األمومة  وفيات  معدالت  في  الحاد  االنخفاض  من 

بشكل  مدفوعة  كانت  والتي  الماضية،  الثالثين  السنوات  في  باألمراض 

يحمل  يزال  ال  الحمل  أن  إال  الصحية،  الخدمات  على  بالتحسينات  كبير 

مخاطر جسيمة. وعليه، فإن األزواج ال يزالون بحاجة للحصول على سبل 

وقت  وفي  عنها  وللمعلومات  اإلنجابية  الصحية  للرعاية  مالئمة  وصول 

مناسب.

خدمات األونروا الصحية

والعالجية  الوقائية  الصحية  الخدمات  من  مجموعة  األون���روا  تقدم 
لالجئين في مختلف أقاليم عملياتها وذلك من خالل شبكة مؤلفة من 
عامل   3650 من  يقارب  ما  يخدمها  واحد  ومستشفى  صحيا  مركزا   137
على  التكميلية  البرامج  تعمل  ولبنان،  الغربية  والضفة  غزة  وفي  صحي. 

معالجة أثر النزاع واالحتالل وانعدام األمن والحرمان التي طال أمدها.

النمو بصحة جيدة

الالزم  األساس  األون��روا  في  والرضع  األطفال  رعاية  خدمات  تقدم   
في  ينجحوا  وبأن  المدرسة  في  حسنا  بالء  يبلوا  بأن  لألطفال  للسماح 

حياتهم الالحقة. 

تتطرق  الخدمات  هذه  فإن  الرعاية،  بشأن  الحياة  دورة  نهج  إلى  واستنادا 
واالحتياجات  األعمار  مختلف  في  مواجهتها  تتم  التي  الضعف  لنقاط 

الخاصة باألوالد والبنات.

وبالنسبة لألطفال دون الخامسة، فإن التداخالت تتراوح بين التحصين ضد 
األمراض التي يمكن الوقاية منها )حيث وصلت نسبة التغطية للمعدالت 
المتخصصة  للرعاية  وصوال  األسنان  صحة  وخدمات  تقريبا(  العالمية 

ألولئك الذين يعانون من مشاكل على صعيد التغذية والنمو.

التربوية  األونروا  الدراسي، تصبح مرافق  العمر  إلى  الالجئون  وحالما يصل 
الصحي  الوضع  على  المحافظة  أجل  من  التداخالت  إليصال  هامة  أداة 

وتحسينه. 
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الصندوق الخامس : اإلصالحات الصحية والشباب

تعكف األونروا حاليا على التحول نحو نهج »فريق صحة العائلة« القائم على أساس الرعاية الشاملة لجميع أفراد العائلة وعلى التركيز 

التي تم إدخالها مع إطار عمل  الفلسفة  النهج سيستند على  إن هذا  الرعاية.  المريض وبين مقدم  بين  العالقة طويلة األجل  على 

دورة الحياة وذلك عن طريق التركيز على احتياجات الرعاية العالجية والوقائية في مختلف مراحل دورة الحياة. وعند الخروج من مبدأ 

تقديم الخدمة الحالي، فإن كافة أشكال الرعاية سيتم تقديمها من قبل نفس فريق الصحة العائلية والذي سيضطلع بالمسؤولية 

الجماعية لرعاية أولئك األفراد المسجلون لديه.

وبالنسبة لالجئين الشباب، فإن هذا النهج سيعمل على تحسين آليات التعامل مع النمو والتنمية خالل فترة العمر وسيساهم في 

الكشف المبكر عن اإلعاقات الجسدية والتنموية والتعليمية وتحسين التعامل معها. إن عالقة أوثق بين المرضى ومقدمي الخدمة 

األونروا ومقدمي  إدارات  رعاية قطاعية أفضل تشترك فيها  بتقديم  للمخاطر وستسمح  األفراد األشد عرضة  أيضا تحديد  ستدعم 

الخدمة اآلخرين.

10

التوعية  ونشاطات  التطعيم  وتعزيز  الطبية  الفحوصات  يشمل  هذا  إن 
والبصرية  السمعية  اإلعاقات  وفحوصات  الفيتامين  ومكمالت  الصحية 

وحالة الغدة الدرقية ومشاكل صحة الفم واألسنان.

مشاكل  أو  صحية  مشكلة  وجود  على  أدلة  يظهرون  الذين  أولئك  إن   
سلوكية أو حالتا غياب عن المدرسة لفترات طويلة يخضعون لفحوصات 
على  حصلوا  الذين  المدارس  طلبة  عدد  وصل  وقد  األطباء؛  من  شاملة 

هذه الخدمات في عام 2010 إلى ما يقارب من 4,000 طالب وطالبة.

الخدمات  من  كاملة  مجموعة  من  والشباب  المراهقون  ويستفيد 
الوقائية والعالجية المتوفرة في عيادات الوكالة، وهم بالمعدل يزورون 
ذلك  يكون  ما  وع��ادة  ال��واح��دة،  السنة  في  م��رات  ست  العيادات  تلك 

لمعالجة التهابات الجهاز التنفسي والتهابات المفاصل.

وتقدم األونروا مجموعة من التداخالت الفردية والمجتمعية التي تهدف 
إلى تثبيط السلوكيات غير الصحية، بما في ذلك العنف المنزلي النفسي 

والجسدي وإساءة معاملة األطفال واإلهمال. 

المرتبط  العنف  ض��د  الحماية  لتوفير  م��وج��ودة  آل��ي��ات  أيضا  وه��ن��اك 
اإلحالة  ونظام  اإلرش��اد  مراكز  اآلليات  تلك  ويتضمن  االجتماعي،  بالنوع 

المتخصصة في غزة.

ويعد األطفال والشباب المستفيدون الرئيسيون لبرنامج الصحة العقلية 
المجتمعي التابع لألونروا والذي تم تأسيسه في الضفة الغربية وقطاع 
غزة في عام 2002 استجابة لتزايد االحتياجات للدعم النفسي االجتماعي 

الناتج عن العنف والحرمان والصدمة الناجمة عن انتفاضة عام 2000. 

بيئة  وبناء  بناءة  تعايش  بآليات  الالجئين  تزويد  إلى  التداخالت  وتهدف 
وذلك  المجتمع،  مستوى  على  والرفاه  العقلية  الصحة  أجل  من  إيجابية 

من أجل منع المعاناة النفسية طويلة المدى. 

االجتماعي  القبول  حول  الوعي  زي��ادة  على  أيضا  البرنامج  يعمل  كما 
للجماعات األشد عرضة للمخاطر وإدماجهم. 

برنامج  خدمات  من  شخص   165,000 من  يقارب  ما  استفاد   ،2010 عام  وفي 
األطفال  تلقى  وق��د  غ��زة.  في  المجتمعية  العقلية  للصحة  األون���روا 
الصحية  والسلوكيات  الحياتية  المهارات  بشأن  النصح  والشباب  الالجئون 
والتوتر وإدارة األزمات. إن هذه التداخالت، التي تستهدف األطفال والشباب 
ووالديهم وممثلي المجتمع، قد تم تقديمها من خالل شبكة من 236 
المجتمعية.  والمراكز  الصحية  والعيادات  األونروا  مدارس  في  مستشار 
لما  الدعم  تقديم  على  مشابهة  برامج  تعمل  الغربية،  الضفة  وفي 
المراهقين  من  كبير  عدد  فيهم  بمن  إضافي،  الجئ   65,000 مجموعه 

والشباب.
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 الشباب والتعليم : الحاضر و
 المستقبل

يعد التعليم واحدا من أكثر األمور أساسية للتمكين، وهو يوفر األساس 
مرحلتي  فإن  األوسع،  الحياة  دورة  وضمن  المستدامة.  البشرية  للتنمية 
وذلك  التعلم  في  أهمية  األكثر  المراحل  تعدان  والمراهقة  الطفولة 
تشكيل  ويتم  والجسدية  المعرفية  المهارات  اكتساب  يتم  عندما 

المعتقدات والتوقعات والقيم. 

تحقيق  نحو  بعيدا  تذهب  السنوات  لتلك  التعليمية  المخرجات  إن 
العائلة  وتكوين  اإلنتاجية  بالقدرة  يتصل  فيما  المستقبلية  الحياة  فرص 
والمواطنة المسؤولة، بما في ذلك فهم العالم وتبني القيم المشتركة 

كالتسامح ومساواة النوع االجتماعي وحقوق اإلنسان وحماية البيئة.

أكثر  م��ن  أنهم  على  فلسطين  بالجئي  اع��ت��رف  فلطالما  وتاريخيا، 
أعلى  بنسبة  يتمتعون  وبأنهم  األوسط،  الشرق  في  تعليما  المجتمعات 
من معرفة القراءة والكتابة والتحصيل، وتحديدا بين اإلناث، من مواطني 
النرويجية  فافو  )منظمة  المجاورة  اإلقليمية  والبلدان  المضيفة  الدول 

لألبحاث، 2003(. 

إن هذه اإلنجازات قد امتدت لتصل إلى التعليم العالي حيث وصلت نسبة 
الفلسطينيين الملتحقين بالجامعة في أواخر عقد الستينيات من القرن 
الماضي مستويات يمكن مقارنتها بالعديد من البلدان المتقدمة )حالج، 

.)1980

الجئي  تعليم  في  ومحولة  بارزة  قوة  تكون  أن  على  األون��روا  دأبت  وقد 
األساسية  للدراسة  منتشرا  وصوال  األونروا  برامج  ضمنت  لقد  فلسطين. 
المنطقة ووفرت لهم نقطة انطالق حيوية  أرجاء  لالجئين في مختلف 
وهبت  ذلك،  وبمووازاة  الجامعية.  المرحلة  وصوالإلى  العالي  للتعليم 
بمهارات  الالجئين  من  متعاقبة  أجياال  والتقنية  المهنية  التدريب  مراكز 
أسواق  في  العمل  على  قدرتهم  تعزيز  على  وعملت  للتسويق  قابلة 
العمالة اإلقليمية؛ كما عملت كليات متخصصة لتدريب المعلمين على 
مواجهة  في  التعليمية  برامجها  وتوسعة  دعم  على  الوكالة  مساعدة 

طلب متزايد ونمو لعدد الطالب في سن المدرسة.

نظام األونروا المدرسي

تدير األونروا واحدا من أكبر األنظمة التعليمية في الشرق األوسط، وهي 
تفتح أبواب مدارسها البالغ عددها 700 مدرسة لما يقارب من 500,000 طالب 

وطالبة يوميا موظفة لهذه الغاية 17,000 معلم ومعلمة.

لهم  يحق  المدرسة  عمر  في  هم  ممن  الالجئين  أطفال  كافة  إن   
التسجيل في مدارس األونروا التي تقدم تعليما أساسيا عبر تسع مراحل 
صفية في الضفة الغربية وغزة وسورية ولبنان، وعشر مراحل صفية في 
أربع  أو  المرحلة األساسية وثالث  إن هذه تشمل ست سنوات في  األردن. 
ما  كان   ،2011-2010 الدراسي  العام  وخالل  اإلعدادية.  المرحلة  في  سنوات 
إن  األونروا.  مدارس  في  مسجلين  الالجئين  األطفال  إجمالي  بثلثي  يقدر 
نحو نصف أولئك الطلبة كافة الموجودين في مدارس األونروا هم من 

الفتيات.

مدارس  ستة  ب��إدارة  األون��روا  تقوم  األساسي،  التعليم  دائرة  من  وألبعد 
الذين  الالجئين  فإن  األخ��رى،  العمليات  أقاليم  وفي  لبنان.  في  ثانوية 
يستمرون بالتعليم ألكثر من مرحلة التعليم اإلعدادي األدنى يستطيعون 
الثانوي عبر  االنتقال إلى المدارس الحكومية. ويتم توفير تعليم ما بعد 
التجارية  الدورات  تدريب مهنية وفنية تقدم مجموعة من  عشرة مراكز 
)المهنية( وشبه االحترافية، وذلك إلى جانب تدريب قصير األجل مستند 

على الحاجات يتم توفيره بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية. 

وتستوعب مراكز التدريب المهني التابعة لألونروا حاليا ما مجموعه 6,650 
متدرب سنويا.

المستوى  على  تعليما  الوكالة  توفر  الغربية،  والضفة  األردن  وف��ي 
متخصصة  مرافق  في  الخدمة  وأثناء  قبل  للمعلمين  وتدريبا  الجامعي 
 900  –  800 حوالي  يستفيد  فيما  عام؛  كل  ومتدربا  مدرسا   1,630 تستوعب 
تعطى  التي  األجل  القصيرة  التدريب  برامج  من  سنويا  ومعلمة  معلم 

خالل الخدمة.

ولتسهيل تأسيس قيادات أكاديمية وفكرية في مجتمع الالجئين، توفر 
التعليم  لغايات  المشاريع  من  الممولة  البعثات  من  ضئيال  عددا  األونروا 
الجامعي والتي يتم منحها وفقا للجدارة وللمجموعات األقل حظا على 

وجه التحديد، مثل الجئي غزة في األردن.

الوصول  سبل  في  الكبيرة  التحسينات  من  الرغم  وعلى  ذل��ك،  وم��ع 
الالجئين  فإن  السابقة،  السنوات  في  الخدمة  تقديم  في  واإلنصاف 
األشد فقرا، إلى جانب بطيئي التحصيل وأولئك الذين لديهم احتياجات 
تربوية خاصة ال يزالون على وجه الخصوص أشد عرضة لخطر االستبعاد 

والتسرب من دورة التعليم األساسي.

ولبنان  المحتلة  الفلسطينية  األراض��ي  في  الالجئون  األطفال  ويواجه   
سلبا  تؤثر  التي  المادي  الوصول  مشاكل  في  تتمثل  إضافية  صعوبات 
الذي  التعليم  نوعية  جانب  إلى  للمدرسة  الذهاب  على  مقدرتهم  على 
المزيد  على  المتزايد  الطلب  من  الرغم  وعلى  غزة،  وفي  عليه.  يحصلون 
من التعليم، فإن كل عام يشهد منع العشرات من اآلالف من الدراسة 
القيود  إن  الخارج.  وفي  الغربية  الضفة  في  والكليات  الجامعات  في 
المفروضة على دخول مواد البناء ال تزال تعيق بناء مدارس جديدة، األمر 
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الذي يجبر الوكالة على استيعاب الطلبة داخل حاويات. وبالنسبة ألولئك 
الذين يعيشون في األراضي الفلسطينية المحتلة، فإن التهديد بالتعرض 
 ،2011 إلى مسح أجري عام  أيضا. واستنادا  الجسدي يظل موجودا  للعنف 
بأنهم عانوا  فإن نصف األسر كافة تقريبا والتي تم مسحها قد أفادوا 
من شكل من أشكال العنف على يد الجنود اإلسرائيليين أو المستوطنين 

)الديوان المركزي الفلسطيني لإلحصاء، 2011(.

التعليم الشامل

األنشطة  من  واسعة  مجموعة  الوكالة  توفر  عملياتها،  أقاليم  عبر 
لألطفال ذوي االحتياجات التربوية الخاصة ولآلخرين الذين يفشلون في 
المدارس  في  البقاء  على  لمساعدتهم  وذلك  المطلوبة،  المعايير  تلبية 
سبيل  فعلى  العالي.  التعليم  ل��دورة  وص��وال  التخرج  وعلى  األساسية 
المدرسي  ال��دوام  بعد  تعطى  التي  الدراسية  الصفوف  كانت  المثال، 
وبرامج التعليم الصيفي بندا رئيسا في مناشدة الوكالة الطارئة لألراضي 
تلك  وصلت   ،2010 ع��ام  وخ��الل  عديدة.  لسنوات  المحتلة  الفلسطينية 

المبادرات إلى ما مجموعه 55,000 طالب وطالبة.

في  النجاح  معدالت  وصلت  حيث  لإلعجاب،  مثيرة  النتائج  كانت  وقد   
مبادرات التعليم الصيفي في عام 2010 إلى ما يقارب من 80%. وفي لبنان، 
في  عالجية  صفوفا  األون��روا  أسست  األوروبية،  المفوضية  من  وبتمويل 
خطة  على  التحصيل  ضعيفي  الطلبة  فيها  يحصل  مدارسها  كافة 
الحسابية األساسية والقراءة  المهارات  إلى تحسين  تربوية فردية تهدف 

والكتابة.

الذين  للطلبة  إضافية  دروس  بتقديم  تعليمي  أسناد  فرق  تقوم  كما   
يعانون من صعوبات في التعلم في مختلف المراحل التعليمية. وخالل 
العام الدراسي 2010-2011، استفاد أكثر من 10% من إجمالي مجتمع الطلبة 

من هذه البرامج.

مثاال   )7 رقم  الصندوق  )أنظر  سورية  في  الشباب  إشراك  مبادرة  وتقدم 
مدارس  عشر  في  للطلبة  اإلسناد  برامج  إدخ��ال  تم  حيث  آخ��ر،  متميزا 
التعليمية  المخرجات  حيث  من  األقل  أنها  على  تحديدها  تم  إعدادية 

واألعلى في نسب التسرب. 

إن هذه المبادرة تعمل على بناء قدرة موظفي األونروا والعاملين الشباب 
على االستجابة الحتياجات المتعلمين من القدرات المختلفة، وعلى توفير 
تاريخه،  وحتى  االستبعاد.  لخطر  عرضة  هم  الذين  ألولئك  الدعم  دروس 
فإن أكثر من 1,000 طالب وطالبة قد تلقوا مثل هذا الدعم فيما تم تدريب 
طرق  على  ومشرف  مدرسة  مدير   40 إلى  إضافة  ومدرسة  م��درس   271

التعليم المبتكرة. 

وباإلضافة لذلك، تم تأسيس مركز لمساندة التعلم في مخيم اليرموك 
اإلعاقات  ذوي  من  للطلبة  التعليمية  لالحتياجات  االستجابة  بهدف 

والتحصيل المتدني.

وتشير تقديرات الوكالة إلى أن ما يقارب من 100,000 طالب وطالبة من ذوي 
االحتياجات التربوية الخاصة ال تتم خدمتهم حاليا بشكل مناسب. وتولي 
استراتيجية األونروا إلصالح التعليم )2011-2015( تركيزا خاصا على تحسين 

المساندة لهذه المجموعة وذلك من خالل تطوير نهج شامل للتعليم.

االطفال  ذوي  األطفال  تحديد  على  التركيز  يسلط  أن  شأنه  من  هذا  إن   
مقاربات  باستخدام  ومساندتهم  المختلفة  وال��ق��درات  المتنوعة 

الممارسات األمثل إلى جانب أدوات التشخيص المناسبة وآليات الدعم.

ويعترف التعليم الشمولي بأن األطفال يتمعون بقدرات مختلفة ولديهم 
لالحتياجات  المستمر  التحديد  على  يركز  وهو  للتعلم.  مختلفة  طرق 
التعليمية من خالل المالحظة غير الرسمية وجمع المعلومات والتقييم 
يكون  متى  تحديد  يعني  هذا  إن  الدراسي.  العام  مدار  على  التشكيلي 
األطفال بحاجة للدعم بدال من انتظار أدائهم الضعيف في االمتحانات 

النهائية.

عمل  إطار  تأسيس  إلى  تهدف  شمولي  تعليم  سياسة  تطوير  تم  وقد 
الطفل نفسه  أكثر استجابة ومرونة محوره  تربوي  موحد لتطوير نظام 
مع تحسين التعرف على االحتياجات التعليمية الفردية والدعم النفسي. 
االستراتيجيات  استعمال  على  المعلمين  تمكين  إلى  أيضا  ويهدف  كما 
تكون  التي  التعلم  عملية  تنظيم  خاللها  من  يمكن  التي  والمقاربات 

شاملة لكافة األطفال.

 تعليم حقوق اإلنسان 

وتسوية النزاعات والتسامح

األونروا  بتحقيق تعليم نوعي مثلما هو مبين في استراتيجية  القيام  إن 
لإلصالح التربوي يشتمل على عدد من األبعاد المتداخلة. 

الطلبة  وتمكين  ال��ق��درات  بتنمية  اقيام  لذلك  المركزية  األم��ور  وم��ن 
ومواقفهم  قيمهم  وتطوير  النقدي  التفكير  في  مهاراتهم  لتطوير 
إن  اإلنسان.  حقوق  تعليم  مبادئ  مع  انسجاما  وذلك  وسلوكياتهم، 
هناك نوعان محددان من مجاالت التركيز لإلصالح التربوي واللذان يتناوالن 

صراحة كل من قضايا المنهاج وتعليم حقوق اإلنسان.

وتستخدم األونروا مناهج السلطات المضيفة في مدارسها، وتعمل على 
إثرائها بمواد تكميلية في مجاالت معينة. 

وقد تم تطوير إطار عمل لمسودة منهاج يوفر األساس لتقييم المنهاج 
مرتبطة  أقساما  يتضمن  وهو  الخمس.  العمليات  أقاليم  في  الموجود 
والتحيز  الطالب  وتفاعلية  المعرفة  وتسلسل  المفاهيمي  بالمضمون 

والحيادية.

وسعيا وراء أهداف استراتيجية أوسع تعكس قيم األمم المتحدة، فإن 
برنامج األونروا التدريبي القادم على قضايا حقوق اإلنسان وحل النزاعات 
سوف يستند إلى مواد من البرنامج التربوي والممارسات الجيدة القائمة 
بالفعل بهدف دعم المعلمين في تعزيز الالعنف والتماسك االجتماعي 

وحل النزاعات وحقوق اإلنسان. 

للحاجة  بتقدير  الالجئين  والشباب  األطفال  تزويد  إلى  البرنامج  ويسعى 
إلى التمسك بالقيم المدنية وفهم دور الثقافة والتاريخ والتنوع واحترام 
بتقديم  لهم  السماح  إلى  بالتالي  يؤدي  مما  المواطنين،  كافة  حقوق 
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تواجه األونروا تحديات كبيرة في سعيها للتكيف مع بيئة سريعة التغير وتبني تكنولوجيات جديدة وتسليح الالجئين الصغار بالتعليم 
العالي. إن العديد من مؤشرات التحصيل القابلة للقياس، وتحديدا أحجام الغرف الصفية والنسبة بين عدد المعلمين إلى عدد الطلبة، 
قد أظهرت تحسينات ملحوظة في السنوات األخيرة وكان أداء الطلبة بشكل عام يمشي على قدم المساواة مع مدارس السلطات 
المضيفة. وعلى أية حال، فإن االتجاهات في مختلف أرجاء الشرق األوسط تعكس بأنه ال يزال هناك قلق حيال نوعية التعليم الكلي 
الحياة  في  واالزدهار  النجاح  أجل  من  إليها  سيحتاجون  التي  العليا  الناقد  التفكير  بمهارات  الطلبة  تزود  المناهج  كانت  إذا  ما  وحيال 
االجتماعية واالقتصادية عندما يصبحون بالغين. وفي قطاع غزة، فإن الوضع ال يزال متفاقما بسبب الضغوط الديمغرافية والزيادات 

القوية المستمرة في عدد الطالب المسجلين في مدارس الوكالة.

عقد  ومنذ  المال.  ورأس  البشرية  الموارد  في  االستثمار  على  الوكالة  قدرة  من  الحد  على  مستمر  بشكل  المالي  العجز  عمل  وقد 
الخمسينات في القرن الماضي، اضطرت الوكالة لتشغيل العديد من مدارسها وفق نظام الفترتين بحيث تداوم مجموعة من الطلبة 
في الصباح لتحل محلها مجموعة أخرى بعد الظهر. واليوم، فإن 80% من المدارس االبتدائية إلى جانب 65% من المدارس اإلعدادية 
تعمل بنظام الفترتين، أعالها من حيث النسبة في غزة ولبنان وسورية. كما أن نحو 15% من كافة المدارس تعمل في مبان مستأجرة 

وتفتقر إلى المساحة واإلنارة والتهوية الالزمة لخلق بيئة مؤاتية للتعلم.

إن التغييرات على برامج حقوق اإلنسان وذوي االحتياجات التربوية الخاصة والتي وصفت آنفا تعد جزءا من مجموعة من اإلصالحات التي 
تعزز بعضها البعض والتي تم تطويرها تماشيا مع استراتيجية إصالح تربوي شاملة )2011-2015( والتي تهدف إلى إعداد األطفال بشكل 
أفضل من أجل مرحلة البلوغ والحياة الحديثة، وتمهد الطريق لهم لكي يصنعوا مساهمات إيجابية في سبيل تنمية مجتمعاتهم. 
التي تركز على تنمية مهارات  التقليدية للتعليم والتعلم سيتم إصالحها واستبدالها بتلك  وكجزء من هذا اإلصالح، فإن المقاربات 

التفكير العليا والتي تغرس مفهوم التعلم مدى الحياة.

إن استراتيجية اإلصالح تضع المعلمين في المركز وتعترف بأن تدريب المعلمين والتنمية المهنية هما المفتاح لضمان تعليم نوعي. 
وقد تم تطوير سياسة للمعلمين بهدف ضمان وجود نظام من أجل التطوير المهني المستمر والتقدم في المهنة. إن هذه السياسة 
وقتهم  في  بعد  عن  تعليم  مواد  دراسة  من  المعلمين  يمكن  المدرسة  إلى  يستند  للمعلمين  تطويري  ببرنامج  مدعومة  ستكون 
الخاص. إن الوحدات تلك ستعمل على االنخراط مع المعلمين وتتحدث إليهم وستقوم بالطلب إليهم أن يفكروا في تدريسهم وأن 

يبدوا وجهات نظرهم في تدريس اآلخرين من خالل دراسات الحالة وأن يقوموا باستكشاف أفكار جديدة.

وتشمل مجاالت اإلصالح األخرى تأسيس إطار عمل للحكم التربوي الرشيد ونظام الكتروني للتعليم على نطاق الوكالة ككل.
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مساهمة إيجابية في تنمية مجتمعهم عندما يصبحون بالغين.

تعزز  التي  األنشطة  من  عدد  تطبيق  بالفعل  يتم  نفسه،  الوقت  وفي 
كافة  في  النزاعات  وح��ل  للتسامح  والترويج  اإلنسان  بحقوق  الوعي 

المدارس للطلبة في الصفوف بين الرابع وحتى التاسع. 

ويتم تنظيم حصص مكرسة لحقوق اإلنسان في غزة فيما يتم إدماج 
المواد في باقي أقاليم العمليات ضمن الموضوعات األخرى. كما يتلقى 
تدريب  ومرافق  لألونروا  التابعة  المهنية  التدريب  مراكز  في  المتدربون 

تدريب  توفير  تم  فيما  اإلنسان  حقوق  مبادئ  حول  تعليمات  المعلمين 
أثناء الخدمة للموظفين القائمين على رأس عملهم.

ومكرسة  العنف  من  خالية  م��دارس  مبادرة  على  حاليا  العمل  ويجري 
طالب   112,000 على  يزيد  ما  تغطي  وهي  غ��زة،  في  واالنضباط  لالحترام 
السلوك  مدونة  حول  مكبنية  المبادرة  هذه  إن  مدرسة.   112 في  وطالبة 
تعزيز  حيال  األم��ور  وأولياء  والمعلمين  الطلبة  مسؤوليات  تحدد  التي 
السلوكيات الجيدة. إن معظم المدارس المستهدفة هي مدارس ذكور 

إعدادية وابتدائية تم تقييم قضايا السلوك فيها على أنها األكثر حدة.
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 الشباب والتوظيف : العيش 
و العمل

يعد  العمالة  سوق  إلى  الجدد  للداخلين  كافية  وظيفية  فرص  خلق  إن 
االقتصادي  االستبعاد  فإن  أهمية،  واألكثر  الشباب.  لدعم  حاسما  أمرا 
يعمل على منع الشباب من أن يكونوا قادرين على الزواج وتكوين عائلة 

والعيش باستقاللية والمشاركة في الحياة المدنية لمجتمعاتهم.

إن العديد من االقتصاديات في الشرق األوسط تواجه تحديات هائلة في 
المستوى  وبزيادة  النمو  التي تتسم بسرعة  العمل  مجال استيعاب قوة 

التعليمي لها )البنك الدولي، 2004(. 

أعلى  من  األوس��ط  الشرق  عانى  الماضي،  العقد  من  كبير  جزء  وخ��الل 
مستويات للبطالة من أي منطقة أخرى في العالم، مع معدالت عالية 

للبطالة على وجه الخصوص في قطاع غزة والضفة الغربية.

جزء  ففي  معقدة.  هذه  المزمنة  البطالة  ألزم��ة  الجذرية  األسباب  إن   

الدولة  ومؤسسات  العامة  السياسات  قدرة  عدم  تعكس  فهي  منها، 

والوظائف األوسع للحكم الرشيد من مواكبة سوق العمالة سريع التغير 

والحقائق الجديدة التي خلقها التحديث والتكيف الهيكلي )ديلون وداير 

ويوسف، 2009(. 

قلب  ظهر  عن  التعلم  على  تركز  أن  إل��ى  المدرسية  األنظمة  وتميل 

في  متزايد  بشكل  هامة  تعد  التي  الناقد  التفكير  مهارات  حساب  على 

االقتصاد الحديث، فيما تعد السياسات االقتصادية وأطر العمل المنظمة 

ذات الصلة غالبا صارمة للغاية لتعزيز قطاع خاص حيوي ومنتج.

وعبر أقاليم عمليات األونروا، فإن البطالة غالبا هي مشكلة إدخال الشباب 
 ،2010 عام  في  المحتلة  الفلسطينية  األراض��ي  ففي  العمالة.  سوق  إلى 
بكثير منها  أعلى  الشباب  بين  البطالة  المثال، كانت معدالت  على سبيل 
بين السكان بشكل عام، حيث وصلت إلى 70,7% في غزة وإلى 34,6% في 
للسكان  بالنسبة  التوالي  على   %23,4 و   %43,6 مع  مقارنة  الغربية،  الضفة 

ككل )األونروا، 2011(. 

وبالمثل، ففي األردن ولبنان وسورية، وبالنسبة للسنة األحدث التي يتوفر 
أعمارهم  الذين  ألولئك  البطالة  معدالت  فإن  للمقارنة،  قابلة  بيانات  لها 
تتراوح بين 15-24 سنة كانت أكثر بثالث مرات منها لدى مجموع السكان 

البالغين )منظمة العمل الدولية، 2010(. 

وبالنسبة ألولئك القادرين على العثور على عمل، فإن ظروف العمل، فيما 
تكون  ما  غالبا  االجتماعي،  والضمان  الوظيفية  والحماية  بالرواتب  يتعلق 

ضعيفة، وتكون آفاق الحراك محدودة.

إن التوجه العام نحو مشاركة متزايدة في قوة العمالة بين النساء، على 
على  متزايدة  ضغوطات  خلق  قد  للغاية،  المتدنية  القاعدة  من  الرغم 

جانب العرض في سوق العمالة. 

إن النساء الشابات اللواتي يدخلن سوق العمل يواجهن صعوبات خاصة 
في إيجاد عمل وفي تحقيق انتقال ناجح من التعليم للعمل، وذلك كما 
األكثر  النساء  فإن  الحاالت،  من  العديد  وفي   .  4 رقم  الجدول  إليه  يشير 

تعليما يواجهن أعلى معدالت البطالة.

الجدول رقم 4 : معدالت البطالة بين الشباب في أقاليم عمليات األونروا بحسب تعريف منظمة العمل الدولية ولسنوات مختارة

سنة 
المسح

معدل بطالة 
الشباب الذكور7

معدل بطالة 
الشابات اإلناث

إجمالي معدل إجمالي الشباب
البطالة

نسبة معدل بطالة 
الشباب الى معدل 

بطالة البالغين8

37.8n/a%63.4%75.8%61.2%2010غزة

17.2n/a%28.2%38.8%26.2%2010الضفة الغربية

12.93.1%27%45.9%22.6%2009األردن

93.6%22.1%21.5%22.3%2007لبنان

8.43.9%19.1%49.1%13.1%2007سوريا

 المصدر: منظمة العمل الدولية، مؤشرات رئيسة لسوق العمالة، الديوان المركزي الفلسطيني لإلحصاء .

) 7(    معرفون هنا على أنهم األشخاص بين األعمار 15-24 سنة .

) 8 (    معدل بطالة البالغين يشير إلى كافة األشخاص في قوة العمل والذين أعمارهم 25 سنة فأكثر.
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وجدوا  ما  غالبا  الشباب  فلسطين  الجئي  فإن  الظروف،  هذه  مثل  وفي 
أنفسهم على وجه الخصوص أقل حظا ألسباب عدة :

• ي��زال 	 ف��ال  األخ��ي��رة،  اإلص��الح��ات  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  لبنان،  ففي 
الرسمي،  العمل  س��وق  م��ن  مستبعدون  عمليا  الفلسطينيون 

ويواجهون قيودا في الحصول على عمل في الخارج.

• ، فإن االحتالل اإلسرائيلي 	 قطاع غزة  و  الغربية  الضفة  وفي 
يزاالن  الحركة ال  المفروضة على  للقيود  الطبقات  والنظام متعدد 
وتحديدا  النمو،  وعلى  االقتصادي  األداء  على  كبيرة  قيودا  يفرضان 
ثلث  كان  السابق،  وفي  خانق.  لحصار  خاضعة  تزال  ال  التي  غزة  في 
إسرائيل؛  في  يعملون  شخص(   150,000 )حوالي  كافة  الفلسطينيين 
وخالل عام 2010 عمل ما معدله 78,100 شخص في إسرائيل، بما في 
ذلك عدد قليل نسبيا من الشباب الذين يواجهون قيودا أكثر صرامة 
 .)2011 )األون���روا،  تصاريح  على  الحصول  في  سنا  األكبر  العمال  من 
كما أن سوق العمل في الخليج العربي الذي كان رب عمل رئيسي 
للفلسطينيين طيلة عقد الستينات والسبعينات من القرن الماضي 

قد تضاءل أيضا بشكل كبير منذ عقد الثمانينات.

• تقريبا 	 شخص   150,000 من  مؤلفة  مجموعة  هناك  األردن،  وفي 
حرب  أعقاب  في  غ��زة  من  ف��روا  الذين  المسجلين  الالجئين  من 
الالجئين  عكس  وعلى  صارمة.  اقتصادية  لقيود  يخضعون   1967
االقتصادي  الوضع  بنفس  يتمتعون  الذين  اآلخرين  المسجلين 
والجمعيات  المهن  من  عدد  من  ممنوعون  فإنهم  األردنيين،  كما 

التعاونية وبحاجة إلى موافقة خاصة للبدء بأعمالهم التجارية.

إعداد الالجئين لمتطلبات

 أسواق العمالة المعقدة بشكل متزايد

ألبعد من دورة التعليم األساسي، تقدم األونروا مدموعة من التداخالت 
لتعزيز فرص التوظيف لالجئين الشباب ولدعمهم في مساعيهم للعثور 

على عمل من خالل البرامج الرئيسة واألنشطة خارج الموازنة. 

وجه  على  الفقيرة  الخلفيات  من  لالجئين  خ��اص  دع��م  إعطاء  ويتم 
التركيز  مجاالت  إن  المدرسة.  من  المتسربين  ذلك  في  بما  الخصوص، 

الرئيسة هي:

• التعليم والتدريب المهني والفني	

• استبعاد 	 من  للتخفيف  السنوات  متعدد  متنوع  مشروع 

الالجئين الشباب في سورية: إشراك الشباب

• اإلقراض الصغير	

• خلق فرص العمل الطارئة في غزة والضفة الغربية	

• مبادرات التوظيف في لبنان	

وعلى الرغم من أن حجم ونطاق هذه المبادرات قد اتسع بشكل كبير 
في السنوات الماضية، وذلك في سياق اإلصالحات الكبيرة والتركيز 

عرضة  األش��د  ومساعدة  حماية  وعلى  النوعية  البرامج  على  المتزايد 
أن  منذ  األونروا  لعمل  هاما  بعدا  كانت  قد  األنشطة  تلك  فإن  للمخاطر، 

بدأت عملياتها.

 ،1951 عام  في  للكبار  األمية  ومحو  المهني  التدريب  برامج  ب��دأت  وقد 
وافتتحت الوكالة أو مركز تدريب مهني متخصص لها في قلنديا بالقرب 
إضافيين  مركزين  افتتاح  تم  ما  وسرعان   .1953 عام  في  القدس  من 
للتدريب المهني في غزة، وكذلك أيضا مركزين لتدريب المعلمين. وتبع 
الشرق  في  للنساء  مهني  تدريب  مركز  أول  افتتاح   ،1962 عام  في  ذلك، 
األوسط. لقد غملت تلك المرافق على ضمان أن يكون الالجئون الشباب 
قادرين على االستفادة من فرص التوظيف المهنية التي كانت تقدمها 

أسواق التوظيف اإلقليمية، وتحديدا في الخليج. 

الذي  الوقت  في  وظيفي  إح��الل  بمراكز  التدريب  برامج  واستكملت 
اضطلعت فيه الوكالة بإجراء مسوحات اعتيادية للسوق وعمل تحليالت 
في  المنهاجي  المحتوى  إثراء  بهدف  العمل  سوق  الحتياجات  منهجية 
المنطقة.  أرج��اء  مختلف  في  الكليات  من  باالتساع  مستمرة  شبكة 
وبهدف تسهيل سبل الوصول إلى القروض، قدمت األونروا أولى قروضها 
لمؤسسات أعمال الالجئين في عام 1950 من أجل دعم مشاريع »العمل« 

التي تعزز االستقاللية في أوساط الالجئين.

واليوم، تقوم الوكالة بإدارة عشرة مراكز تدريب مهني في مختلف أرجاء 
سنويا  متدرب   6,500 حوالي  المراكز  هذه  وتستوعب  عملياتها،  مناطق 
أولئك  والتجارية،ومعظم  الفنية  المساقات  من  متنوعة  مجموعة  في 
المتدربين هم بين سن السادسة عشرة والثامنة عشرة من العمر،وأكثر 
من ثلثهم من اإلناث. كما تقوم األونروا بتشغيل وإدارة واحدة من أكبر 
فريدة  إقليمية  بتغطية  األوسط  الشرق  في  الصغير  اإلقراض  مؤسسات 

من نوعها.

التدريب الفني والمهني

إن برامج األونروا للتدريب المهني والفني مصممة لتزويد الالجئين الشباب 

البلدان  في  العمل  بأسواق  العالقة  ذات  الفنية  والخبرات  بالمهارات 

المضيفة. 

تقديمها  يتم  والحديثة  التقليدية  التجارية  الحقول  في  ال��دورات  إن 

لمستوى ما بعد اإلعدادية إضافة إلى مساقات شبه حرفية على مستوى 

ما بعد الثانوية. كما تقدم مراكز التدريب المهني والفني دورات تدريبية 

قصيرة األجل مبنية وفق االحتياجات وذلك بالشراكة مع المنظمات غير 

الحكومية.

حاسما  مساعدا  الوظيفي  واإلح��الل  الوظيفي  اإلرش��اد  خدمات  وتعد 

للتدريب، ويظهر خريجو مراكز التدريب المهني والفني وبشكل مستمر 

معدالت عالية من التوظيف. إن الطلب على المقاعد المتاحة في مراكز 

ويتم  مرتفع  مقعدا   6,700 عددها  يبلغ  والتي  والفني  المهني  التدريب 

أماكن  توفير  مع  لاللتحاق،  طلبات  ثالثة  كل  بين  من  واحد  طلب  قبول 

خاصة لالجئين األشد فقرا.
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التدريب  مراكز  برامج  فإن  االقتصاديات،  فيه  تتطور  الذي  الوقت  وفي 
المهني والحرفي في األونروا تبقى على صلة بذلك من خالل :

• تطوير مساقات جديدة قصيرة األجل.	

• يعمل 	 الكفاءة  على  مبني  جديد  تدريب  نظام  نهج  إدخال 

وعلى  العملية  المهارات  تطوير  على  أكبر  تركيز  وضع  على 

التدريب أثناء الخدمة.

• 	: العمليات  أقاليم  ف��ي  ال��رائ��دة  وال��م��ش��اري��ع   االب��ت��ك��ارات 

العمل . 1 منظمة  مع  شراكة  في  األون��روا  دخلت   ، غزة  في 

البناء  مجال  في  األج��ل  قصيرة  مساقات  لتطوير  الدولية 

المدرسة،  في  أكثر  أو  سنتين  أعادوا  الذين  لالجئين  موجهة 

الحملة  ع��ن  نتجت  ال��ت��ي  لالحتياجات  استجابة  وذل���ك 

التدرب  فترات  وتعمل   .2008 ع��ام  األإسرائيلية  العسكرية 

مباشرة. توظيفية  خ��ب��رات  توفير  على  العمالة   وإح���الل 

والحرفي . 2 المهني  التدريب  مراكز  تستهدف   ، األردن  وفي 

المدرسة  غ��ادروا  الذين  الفقيرة  العائالت  من  األف��راد  أولئك 

في وقت مبكر، في بيئة مخيم اربد شبه الريفية عالوة على 

الجئي غزة في مخيم جرش.

مهني . 3 تدريب  مركز  بتأسيس  الوكالة  قامت   ، لبنان  وفي 

بالقرب من نهر البارد في أعقاب تدمير المخيم في عام 2007، 

الالجئين األشد عرضة  200 من  لنحو  اآلن يقدم خدماته  وهو 

للمخاطر.

تجاه . 4 ناجحة  حملة  هناك  كان   ، الغربية  الضفة  وفي 

القطاع  مع  والخبرات  للمعرفة  وتبادل  متزايدة  شراكات 

لمراكز  اآلخرين  والشركاء  والمانحين  والجامعات  الخاص 

التدريب المهني والفني.

الشباب« . 5 »إش���راك  مشروع  من  وكجزء   ، سورية  في  أم��ا 

التدريب  مراكز  خدمات  الوكالة  وسعت   ،)7 رقم  )الصندوق 

عشر.  اإلثني  المخيمات  كافة  إلى  لتصل  والفني  المهني 

قد  الجئ  شاب   1,288 مجموعه  ما  كان   ،2011 حزيران  وبنهاية 

الشباب  تستهدف  التي  اإلضافية  المساقات  بتلك  التحقوا 

األشد عرضة للمخاطر، بما في ذلك نحو 160 الجئ عراقي.

الصندوق السابع : إشراك الشباب في سورية

2010، قفز مشروع إشراك الشباب في سورية خطوات كبيرة نحو معالجة قضايا توظيف الشباب في سورية.  منذ بدايته في شباط 

وحتى تاريخه، فإن حوالي 14,000 شاب وبالغ قد استفادوا بشكل مباشر من نشاطات البرنامج، بما في ذلك الجئي فلسطين والالجئين 

العراقيين، التي تشتمل على مجاالت العمل األربعة التالية :

• إلعطاء 	 مبتكرة  مقاربات  خالل  من  وذلك  والشخصية،  األكاديمية  تنميتهم  طريق  في  الالجئين  للشباب  أفضل  دعم  توفير 

الخدمة  ومقدمي  األونروا  معلمي  قدرات  وبناء  الشبابية،  للنشاطات  متخصصة  مساحات  وتوفير  ومساندة  عادية  محاضرات 

للشباب. وقد تم تأسيس سبع وأربعون ناديا شبابيا في أحد عشر موقع مشروع إضافة إلى أن ما يزيد على 3,000 يشاركون بشكل 

منتظم في سبيل تحسين مهاراتهم وآفاق تطورهم الوظيفي.

• تسليح الالجئين بالمهارات المهنية القابلة للتسويق من خالل توسيع إتاحة الفرص التدريبية المهنية قصيرة األجل ألولئك الذين 	

تسربوا من المدارس أو تركوها بسبب تدني درجاتهم. إن هذه الخدمات تقدم في مركز تدريب دمشق والمراكز األخرى النائية 

التي تديرها جهات أخرى.

• ضمان أن الالجئين يتمتعون بالمهارات التي يحتاجون إليها من أجل الوصول إلى الفرص الوظيفية في القطاع الخاص من خالل 	

خدمات إرشاد وظيفي متخصصة في كافة المخيمات اإلثنا عشر والتي توفر جلسات إرشادية وتدريبية منفردة على المهارات 

الوظيفية. 
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• وبحلول حزيران 2011، كان ما مجموعه 585 الجئ ممن يبحثون عن عمل قد تسجلوا في هذه المراكز فيما شارك العديدون في 	
دورات تدريبية قصيرة األجل حول مهارات التوظيف.

• تعزيز روح المبادرة بين الالجئين من خالل بناء قدرات العاملين وزيادة الوعي بمنافع ومخاطر المشاريع الريادية وعقد الجلسات 	
التوجيهية والتدريب المكثف على المهارات إلى جانب تسهيل التواصل مع والوصول إلى الشباب.

إن النجاحات التي حققها المشروع قد بنيت حول انخراطه مع الشركاء وأصحاب المصلحة وعلى استناده الراسخ على الترويج للوكالة 
من قبل الشباب أنفسهم.

) 9 (    كافة البيانات حول العمالء الشباب لبرامج األونروا لإلقراض الصغير تعود لألشخاص ممن أعمارهم تقع بين 18 و 30 سنة، وذلك كما هو شائع لدى العديد من المؤسسات التي 
تعمل مع الشباب والمؤسسات .
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الشباب و االقراض الصغير9

إن ما يعد بعدا مركزيا لالستبعاد االقتصادي للشباب في الشرق األوسط 
الحصول  إمكانية  إلى  االفتقار  هو  منها  يعانون  التي  المزمنة  والبطالة 

على القروض. وحيث أنهم يعتبرون »غير مقبولين بنكيا« ألنهم يفتقرون 

يجدون  ما  غالبا  الشباب  فإن  الكافية،  الضمانات  أو  اآلمن  التوظيف  إلى 

أنفسهم محاصرين في حلقة من الفقر واإلعالة ومحرومين من سبل 

البدء بأعمالهم التجارية أو شراء منزل. وفي هذه الحالة، فإن مؤسسات 

المالية  الخدمات  توفير  في  هاما  دورا  تلعب  أن  يمكن  الصغير  اإلقراض 
للشباب والشابات.

وفي حين أن برنامج األونروا للتمويل الصغير لم يقم بتصميم منتجات 

مخصصة للشباب، إال أنه ضمن أن حصة كبيرة من محفظته قد وصلت 

التيار  في  إلدراج��ه��م  محاولة  في  وذل��ك  والشابات،  للشباب  بالفعل 

االقتصادي والمالي عن طريق توفير فرص إئتمانية تتيح لهم أن يقوموا 
بإدارة وتطوير أعمالهم التجارية وتحسين ظروفهم المعيشية.

وسعيا وراء تحقيق مهمة األونروا في مجال التنمية البشرية، فإن زيادة 

تم  قد  الصغير  التمويل  برنامج  خالل  من  للشباب  االئتمانية  الخدمات 
تحديده على أنه وسيلة هامة لتحسين سبل معيشة الشباب.

قرض   33,600 تمويل  على  عمل  قد  ككل  البرنامج  كان   ،2010 عام  وخالل 
بلغت قيمتها 42,3 مليون دوالر.

ربع  من  يقارب  ما  أو  دوالر،  مليون   10,3( القروض  تلك  من   %31 حوالي  إن   
وحصلت  الشباب.  لمساعدة  ذهبت  قد  للمحفظة(  اإلجمالية  القيمة 
لإلناث  منحها  تم  التي  القروض  إجمالي  من   %34 على  الشابات  النساء 
العميالت وبما مجموعه 3,946 قرض بقيمة 2,41 مليون دوالر، فيما كانت 
من   %20 تبلغ  قروض  على  حصلوا  الذين  الشباب  فلسطين  الجئي  نسبة 

إجمالي القروض التي منحت لتمويل الالجئين.

هو  للشباب  وصوال  األعلى  التجارية  القروض  منتج  كان   ،2010 عام  وخالل 
 .+MEC، SGL، MEC منتج القروض االئتمانية المنزلية للنساء، تليه منتجات
العمالء،  لصغار  كبيرة  وصول  بنسبة  التجارية  غير  المنتجات  حظيت  كما 

وذلك كما هو مبين في الجدول رقم 5.

 الجدول رقم 5 : الوصول للشباب بحسب القروض اإلنتاجية، 2010

 منتجات المؤسسات 
الصغيرة

المنتج الرئيسي للبرنامج والذي يوفر قروض رأس المال قروض المؤسسات الصغيرة
العامل بفترة استحقاق أقل من سنة واحدة

4,177 قرض
)4.95 مليون دوالر(

%26

20 قرضقروض رأس مال عامل بفترة استحقاق لغاية 24 شهرقروض المؤسسات الصغيرة+
)209,766 دوالر (

%10

منتج ائتماني لمشاريع إدرار الدخل النسائية التي تتخذ قروض البيوت التي ترأسها النساء
من المنزل مقرا لها ولمشاريع األعمال الصغيرة

2,885 قرض
)1.26 مليون دوالر(

%38

منتج مقره غزة لصاحبات األعمال القائمة على األسواق اإلقراض التكافلي الجماعي
النسائية

247 قرض
)156,400 دوالر(

%24

ألولئك العاملين بأجر والموظفين من أصحاب الرواتب منتج القروض االستهالكيةالقروض  االستهالكية
المتدنية وذلك لمساعدتهم في تأسيس أصول منزلية 

واإليفاء بالنفقات التعليمية ونفقات الرعاية الصحية 
واالحتياجات األخرى

2,985 قرض
)2.98 مليون دوالر(

%38

لمساعدة الفقراء واألسر ذات الدخل المتدني إلصالح منتج التمويل اإلسكاني الصغيراالسكان
وتحسين مساكنها وإنشاء مبان جديدة وإضافة غرف 

إضافية وشراء أرض لبناء منزل عليها

101 قرض
)728,533 دوالر (

%23

3,946 قرضالمجموع 
)10.28 مليون دوالر (

%31
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  الجدول رقم 6 : الوصول للشباب حسب إقليم العمليات، 2010

عدد وقيمة 
القروض الممنوحة 

للشباب في 2010

نسبة الشباب إلى 
إجمالي قاعدة العمالء 

في 2010

عدد وقيمة 
القروض 

الممنوحة 
للشابات

نسبة الشابات 
إلى إجمالي كافة 

العميالت النساء

عدد وقيمة القروض 
الممنوحة لالجئي 
فلسطين الشباب 

في 2010

نسبة الجئي 
فلسطين الشباب 

إلى العمالء 
الالجئين

906 قرضقطاع غزة
)1.46 مليون دوالر (

298 قرض%25
)366,400 دوالر (

762 قرض%24
)1.34 مليون دوالر (

%25

الضفة 
الغربية

3,109 قرض
)4.22 مليون دوالر (

655 قرض%34
)654,520 دوالر (

869 قرض%31
)1.11 مليون دوالر (

%33

1,845 قرضاألردن
)2.05 مليون دوالر (

397 قرض%28
)321,610 دوالر (

1,258 قرض%29
)1.5  مليون دوالر (

%27

4,556 قرضسوريا
)2.56 مليون دوالر (

2,600 قرض%32
)1.07 مليون دوالر (

774 قرض%37
)370,245 دوالر (

%32

10,476 قرضالمجموع 
)10.29 مليون دوالر (

3,950 قرض%31
)2.41 مليون دوالر (

3,663 قرض%34
)4.32 مليون دوالر (

%20
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وعلى مستوى أقاليم العمليات، فإن لسورية معدل التواصل األكبر بين 
الشباب من حيث نسبة الوصول للعمالء )4,556 أو أكثر من 40% من كافة 
الضفة  في  المحفظة  قيمة  كانت  فيما  للشباب(،  الممنوحة  القروض 
قيمة  إجمالي  من   %41 حوالي  أو  دوالر  مليون   4,22( األعلى  هي  الغربية 
ووصول  تواصل  نسبة  أفضل  سورية  سجلت  كما  الممنوحة(.  القروض 
للنساء الشابات، وتحقق ذلك بشكل كبير من خالل منتج قروض البيوت 

التي ترأسها النساء.

كافة  من   %20 مجموعه  ما  الشباب  فلسطين  الجئو  مثل   ،2010 عام  وفي 
العمالء الالجئين، مع وجود تباينات كبيرة بين أقاليم العمليات.

الغربية، كان واحدا من بين كل ثالث عمالء الجئين هو من  وفي الضفة 

فئة الشباب، وذلك مقارنة بنسبة 25% في غزة وبنسبة 27 و 32 بالمئة في 

األردن وسورية على التوالي )الجدول رقم 6 أدناه(.

مع  شراكة  بإطالق  هاما  مجاال  األون���روا  اقتحمت   ،2012 شباط  وف��ي 

أصحاب  من  ل��آلالف  المالية  الخدمات  تقديم  بهدف  صلتك  مؤسسة 

األعمال الفلسطينيين الشباب. إن هذا سيعمل على دعم الشباب بالبدء 

بمشاريعهم وتعزيز تركيز برنامج األونروا لإلقراض على الشباب.

 برامج التوظيف الطارئة في 
األراضي الفلسطينية المحتلة

قطاع  في  العمل  فرص  الستحداث  طارئ  برنامج  بإطالق  األونروا  قامت 
غزة والضفة الغربية استجابة لألزمة االجتماعية االقتصادية التي نجمت 
عن اندالع االنتفاضة الثانية في أواخر عام 2000. ومنذ عام 2001، عمل البرنامج 
على توفير مجموعة من الفرص الوظيفية الماهرة وغير الماهرة في كال 
اإلقليمين، عالوة على وظائف احترافية وتشغيل المتدربين الخريجين في 

غزة، مع التركيز على أولئك الذين ينحدرون من العائالت األشد فقرا.

ما  تاريخه  حتى  العمل  فرص  استحداث  برنامج  أبرم  فقد   ، غزة  وفي 
إن  شهرا.   12 إلى  ثالثة  بين  مدتها  تتراوح  توظيف،  عقد   260,000 مجموعه 
والنساء  للرجال  ذهبت  وظيفة،   53,789 أو  العقود،  تلك  خمس  من  أكثر 
مختلف  في  المتعاقدين  توظيف  تم  وقد  الثالثين.  سن  دون  هم  ممن 
وعمال  الصحة  وموظفي  االجتماعيين  والعاملين  كالمعلمين  الوظائف 
صحة البيئة والحراس. كما تم إحالل المستفيدين من هذه الوظائف في 

البلديات ومنظمات المجتمع المحلي.

وعالوة على ذلك، عمل برنامج تدريب الخريجين في غزة على توفير عقود 
خريجي  من  العمل  عن  عاطل  خريج   37,000 من  يقارب  لما  األجل  قصيرة 

الجامعات أو الكليات المهنية والفنية، وكان ما يقارب من ثلثي كافة 

مرافق  داخل  الخريجين  إحالل  ويتم  اإلن��اث.  نصيب  من  تلك  الوظائف 
األونروا ولدى الشركاء الخارجيين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية 
ومؤسسات القطاع الخاص. إن عمليات اإلحالل المؤقتة هذه تهدف إلى 
القدرات  بناء  وإلى  العمل  بخبرات  العمل  عن  العاطلين  الشباب  إكساب 
وظيفة  على  العثور  من  ستمكنهم  التي  الحياتية  والمهارات  االحترافية 
هذه  أن  إلى  الدراسات  أش��ارت  وقد  االقتصادي.  الوضع  يتحسن  عندما 
الفرص قد لعبت أيضا دورا هاما في تعزيز تمكين النوع االجتماعي، وإن 
كان ذلك بشكل مؤقت، بين الفتيات المتعلمات اللواتي بقين على وجه 

الخصوص أشد عرضة للبطالة.

الذين  للخريجين  وظيفي  إح��الل  ف��رص  األون���روا  توفر  لذلك،  وباإلضافة 
إحالل  خالل  من  وذلك  غزة،  جامعات  من  المعدالت  أعلى  على  يحصلون 
الشريكة  والمنظمات  والجامعات  الوكالة  مرافق  في  واحد  عام  لمدة 
فإن  دراستهم،  حقل  في  والمهارات  الخبرة  اكتساب  جانب  وإلى  األخرى. 
المستفيدين سيساعدون أيضا في تقديم الخدمات األساسية لألونروا في 
الممكن  من  يجعالن  غزة  في  ومقدرتها  األونروا  وصول  إن  التعليم.  حقل 
لها أن تظل مستجيبة للظروف االجتماعية االقتصادية المتغيرة ولمتطلبات 

السوق، وأن تكيف برامجها بناء على ذلك مثلما تم تحقيقه في السابق.
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التدريب الفني والمهني

اللبنانية(  الحكومة  ذلك  في  )بما  وشركاؤها  األونروا  تعاونت  لبنان،  في 

والتوظيفية  االقتصادية  الحقوق  تحسين  أج��ل  م��ن   2006 ع��ام  منذ 

تعد  ال  قيودا  يواجهون  والذين  لبنان  في  يعيشون  الذين  للفلسطينيين 

وال تحصى في وجه الدخول إلى سوق العمل، ومنعا شامال من عدد من 

القطاعات. وعلى الرغم من تمرير تشريع في أواخر عام 2010 يهدف إلى 

تخفيف هذه القيود، إال أنها ال تزال موجودة.

المجموعات.  من  لعدد  التوظيف  مبادرات  لبنان  في  األونروا  وتستهدف 

الوكالة  م��دارس  في  التاسع  الصف  طلبة  يتلقى  المثال،  سبيل  فعلى 

والفنية.  المهنية  الفروع  بين  االختيار  في  لمساعدتهم  مهنية  مشورة 

ويستمر اإلرشاد المخصص طيلة سنوات دراستهم الثانوية أو المهنية، 

تسهيل  أو  الجامعة  في  الدراسات  من  للمزيد  إعدادهم  بهدف  وذلك 

دخولهم إلى سوق العمل.

وأيضا، يتم منح الطلبة الفلسطينيين في الجامعات اللبنانية والخريجين 

إلى  الوصول  سبل  لألونروا  التابعة  والحرفي  المهني  التدريب  مراكز  من 

التدرب على العمل واإلحالل قصير األجل، وذلك بهدف تحسين المهارات 

على  قدرتها  تعزيز  على  أيضا  الوكالة  تعمل  كما  والسلوكية.  الفنية 

عن  للباحثين  أفضل  دعم  تقديم  بغية  العمالة  سوق  احتياجات  تحليل 

العمل وتوعية محتوى المناهج والتخصصات المهنية والفنية المحدثة.

مراكز  بإدارة  أيضا  األونروا  تقوم  الدولية،  العمل  منظمة  مع  وبالتعاون 

خدمات توظيف بالقرب من مخيم نهر البارد وفي صيدا وذلك من أجل 

توفير سبل وصول أفضل لفرص التوظيف والتوظيف الذاتي للسكان.

 الشباب 
وتحسين المخيمات التشاركي

إن تزويد الشباب بالفرص لتشكيل مستقبلهم الخاص وإشراكهم في 
مجتمعاتهم يعد بعدا هاما لالنتقال إلى مرحلة البلوغ. إن نهج األونروا 
يذهب  الالجئين  مخيمات  في  المعيشية  الظروف  تحسين  سبيل  في 
متكاملة  مقاربة  تطبيق  على  ويعمل  المادية،  التحتية  البنية  من  ألبعد 

متجذرة في فهم احتياجات وتطلعات الالجئين، بما في ذلك الشباب. 

ويتم تنفيذ المشروعات استنادا إلى الخطط التي تمت صياغتها بالشراكة 
مع سكان المخيم، بمن فيهم الشباب والشابات. إن هذا اإلشراك يعمل 
على مواجهة المشاكل االجتماعية التي تواجه الشباب في المخيم، بما 
االقتصادية  والعزلة  المنخفضة  المعيشة  ومستويات  البطالة  ذلك  في 

والمادية.

مالحظات

البشرية،  التنمية  لجهود  هامة  مستهدفة  مجموعة  هم  الشباب  إن 
حيث أنهم غالبا يتأثرون بطريقة غير مالئمة بالفقر والبطالة والتهميش 
مذهلة  الشباب  في  االستثمار  لعدم  الجماعية  الكلف  إن  االجتماعي. 
وعدم  االجتماعي  األمن  وانعدام  االقتصادي  النمو  انخفاض  حيث  من 

االستقرار السياسي.

زيادة  على  تعمل  أن  األونروا  اختارت  المصلحة،  وأصحاب  شركائها  ومع 

بين  من  للمخاطر،  عرضة  األش��د  المجموعات  على  التقليدي  تركيزها 

تجاه  معنى  وأكثر  استراتيجية  أكثر  نهج  تبني  خالل  من  وذلك  اآلخرين، 
الشباب. وهي ستستمر بتعزيز بيئة داعمة يمكن فيها لالجئي فلسطين 

بذل  إلى  أيضا  ستسعى  وهي  إمكاناتهم.  كامل  يحققوا  أن  الشباب 

ليساهموا  الشباب  فلسطين  الجئي  تمكين  أجل  من  الجهد  من  المزيد 

في تنمية مجتمعاتهم ومنطقتهم.

المفروض  الحصار  ذلك  في  بما  الفلسطينية،  األراضي  احتالل  استمرار  إن 
إمكانات  من  بشدة  يحد  كعامل  تجاهله  يتم  أن  يمكن  ال  غ��زة،  على 
الشباب وآفاق السالم واالزدهار. إن الحاجة لالستجابة الهتمامات الشباب 
الجئي  من  األصغر  للجيل  فرص  لخلق  الملحة  الضرورة  على  وللتأكيد 
الالجئين  لمسألة  عادل  حل  إليجاد  األون��روا  دعوة  يستبدل  ال  فلسطين 

والذي يجب أن يشتمل على التشاور مع الالجئين أنفسهم.
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