
اكتساب المعرفة والمهارات

تقوم األونروا بإدارة واحد من أكبر األنظمة المدرسية في الشرق األوسط وذلك من خالل قيامها بتدريس ما يقارب 
من نصف مليون طالب في حوالي 700 مدرسة. وقد كانت األونروا وال تزال المزود الرئيسي للتعليم األساسي لالجئين 

الفلسطينيين طيلة ستين عاما.

وباإلضافة إلى قيامها بتشغيل المدارس، تقوم األونروا أيضا بتوفير التدريب المهني للشباب من أجل مساعدتهم 
على اكتساب مهارات إضافية تؤهلهم للدخول في سوق العمل.

نحن في األونروا نؤمن بأن لكل طفل الحق الحصول على تعليم يساعده في تحقيق كامل إمكاناته البشرية. ويعمل برنامج التعليم لدى األونروا على مساعدة 
الالجئين لالزدهار واإلنجاز والنمو بشكل يكونون فيه قادرون على فهم حقوقهم وعلى احترام حقوق اآلخرين. وعالوة على ذلك، فإن األونروا تقوم بتزويد الشباب 
بالفرص لتعلم المهارات التي تقود إلى سوق العمل. إن هذا يساعد األفراد والعائالت على الهروب من الفقر وعلى تحقيق أهدافهم. إننا نؤمن بأن االستثمار في 

تعليم وتدريب الالجئين الفلسطينيين يعني االستثمار في السالم؛ فالسالم يبدأ هنا.
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اكتساب المعرفة والمهارات
السالم يبدأ مع ...

التعليم األساسي والثانوي
• تعليم نوعي لحوالي 500,000 طفل	
• تعليم أساسي مجاني لمدة تسع إلى عشر سنوات	
• البرنامج األكبر لألونروا	
• أكثر من نصف الميزانية العادية لألونروا	

التدريب المهني
• عشرة مراكز تدريب مهني	
• يوفر تدريبا عمليا في الحقول المهنية كالسباكة والصيدلة والتصميم 	

وتدريب المعلمين.

البعثات
• تساعد الطلبة األكثر ذكاء على الوصول إلى التعليم العالي	
• االسهام في تطوير قوى عاملة عالية المهارة.	

لمحة
• 700 مدرسة	
• 22,900 موظف تربوي	
• 482,900 طالب وطالبة	
• 49,9% نسبة الطلبة من اإلناث	
• 10 مراكز تدريب مهني	
• 6,200 مكان للتدريب	
• ثالث كليات للعلوم التربوية	
• 1700 معلم تحت التدريب	

األرقام كما هي في كانون األول 2010

تعليم حقوق اإلنسان
• منهاج حول حقوق اإلنسان والتسامح في كل مدرسة.	
• النزاعات 	 وحل  للعنف  المستندة  غير  التواصل  مهارات  يعلم  المنهاج 

وحقوق اإلنسان، ويؤكد على التسامح.
• دروس عملية في حل النزاعات وممارسة الديمقراطية	
• مشاركة نشطة في البرلمانات المدرسية ووساطة األقران	

التغلب على التحديات
غزة:
• الذي تم تطبيقه في عام 2007 بهدف عكس 	 التميز  مشروع مدارس 

التدهور الحاصل في مستويات التعليم.
• يتضمن المشروع التعليم العالجي والتركيز على الموضوعات الرئيسة 	

الطالب والمعلم  بين  التواصل  الالمنهجية  وتعزيز وقت  والنشاطات 
واالنتباه لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة.

الضفة الغربية
• برنامج اإلنعاش التربوي الذي تم تطبيقه عام 2009	
• اإلصالح يستهدف المنهاج ووسائل التدريس والحصص العالجية عالوة 	

على تشجيع المشاركة المجتمعية.

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.

www.unrwa.org/arabic

األونروا تعتمد على
التبرعات الطوعية. 

الوكالة تواجه حاليا عجزا 
غير مسبوق في األموال 
الالزمة لتوفير الخدمات 

األساسية.

$328,095,000

ميزانية 2011 العادية

اكتساب المعرفة والمهارات: 328,095,000 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.


