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التزامات األونروا العشرة تجاه الشباب

1- التعليم
لدى  النقدي  التفكير  مهارات  على  التركيز  خالل  من  وذلك  ديناميكية  أكثر  الصفية  احلياة  سنجعل 
طلبتنا: وذلك عبر دعم معلمينا ليقوموا بقيادة غرف صفية تتمحور حول الطالب كجزء من اإلصالح 
التربوي. وينبغي أن يتعلم األطفال كيف يطرحون األسئلة وكيف يعثرون على اإلجابات. إن هذا أمر ال 

غنى عنه إن أردنا لألطفال أن يصبحوا شبابا قادرين على التفكير الناقد وعلى اتخاذ قرارات واعية.

2- الصحة
سنعمل على التركيز بشكل أفضل على قضايا الشباب في إطار اإلصالحات الصحية اجلديدة التي تركز 
على العائلة. ومع األخذ باالعتبار أن األمراض غير السارية تعد حاليا التهديد األكبر على صحة الالجئني، 

فإن الرعاية الوقائية وتعلم أساليب احلياة الصحية تعد أمورا هامة بالنسبة للشباب.
نحن نريد للشباب أن يختاروا الصحة وأن يتم التعاطي مع اهتماماتهم الصحية بشكل حساس.

3- التدريب املهني
سنستمر باالستثمار في جعل التدريب املهني مناسبا أكثر. وسنعمل على توفير املزيد من املساقات 

القصيرة التي حتركها متطلبات سوق العمل والتدريب أثناء اخلدمة.
نحن نريد للشباب أن يكونوا منتجني وأن يشعروا أنهم كذلك.

4- التمويل الصغير
سنعمل على زيادة اإلقراض ألصحاب املشاريع الريادية من الالجئني الشباب. وقد قمنا بالفعل بإطالق 
أجل منح أصحاب  الصغير، من  للتمويل  مشروع مع مؤسسة صلتك، وهي مؤسسة مبتكرة عربية 
املنال بالنسبة لهم، أال وهو  الريادية من الالجئني الشباب ما يعد في كثير من األحيان بعيد  األعمال 
القرض األول للبدء مبشروعهم األول. نحن نريد للشباب أن يعرفوا أن روح املبادرة في متناول أيديهم وأنها 

حتمل إمكانات هائلة لهم.

“إشراك  عنوان  حتت  مؤمتر  بعقد  األونروا  قامت 
الشباب: الجئو فلسطني في شرق أوسط متغير” 
وباستضافة  األوروبي  االحتاد  من  بتمويل  وذلك 
احلكومة البلجيكية في الفترة الواقعة بني -19

20 آذار 2012 في بروكسل. 

قرار  وصناع  عامليون  قادة  املؤمتر  ذلك  في  والتقى 
فلسطني  الجئي  ومن  املدني  اجملتمع  من  وممثلون 
وتطلعاتهم  الشباب  هموم  ملناقشة  الشباب 
بشكل صريح ومنفتح. وقد هيمن الشباب على 
املكان وواجهوا وناقشوا وأوضحوا أنهم أكثر من 
النقاشات فحسب.  مجرد شركاء متساوين في 
املضيفة  الدول  أوساط  في  تام  إجماع  وساد 
واملانحة والشركاء من القطاع اخلاص واملنظمات 
بضرورة  املتحدة  األمم  ووكاالت  احلكومية  غير 

احلاجة إلى العمل مع الشباب ومن أجلهم. 

من  املزيد  إضفاء  في  األثر  احلدث  لذلك  كان  لقد 
نهاية  وفي  لألونروا.  البرامجية  للرؤية  الوضوح 
املؤمتر، أعرب املفوض العام لألونروا فيليبو غراندي 
من  عمل  برنامج  عن  باإلعالن  الرؤية  تلك  عن 
االلتزامات  تلك  من  العديد  إن  التزامات.  عشرة 
تستند إلى العمل الذي تقوم به األونروا بالفعل، 
تعزيز  على  األخرى  االلتزامات  ستعمل  فيما 
مقدرة الوكالة على إدماج آراء الشباب. وتسعى 
االلتزامات  لتلك  األونروا للحصول على املساندة 
مبكامن  االرتباط  على  بسهولة  تعمل  بحيث 

القوة واألصول القائمة في املنظمة.

www.unrwa.org

وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم  وكالة 
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

وا
ونر

األ



التزامات األونروا العشرة تجاه الشباب
5- البعثات الدراسية

سنعمل على حتسني الطريقة التي نربط من خاللها الطلبة بفرص البعثات الدراسية. نحن نريد أن 
يكون للشباب باب مفتوح على التعليم العالي؛ فذلك أمر ضروري في سوق العمل في الوقت احلاضر.

6- تنمية املهارات
أقاليم  ليشمل  سورية،  في  رياديا  جتربته  مت  الذي  الشباب«،  »إشراك  نهج  توسعة  على  سنعمل 
احمللي  اجملتمع  وتنمية  واملشاريع  املبادرة  وروح  القيادة  على  التأكيد  خالل  من  وذلك  األخرى،  العمليات 
والتدريب املهني. نحن نريد للشباب أن يؤمنوا بأنفسهم وأن يطوروا برامج عمل حياتهم ومهنتهم 

وأن يشاهدوها تؤتي ثمارها.

7- احلقوق
في  كاحلق  الشباب،  لالجئني  املهمة  احلقوق  عن  وحتديدا  وضوحا  أكثر  وبشكل  الدفاع  على  سنعمل 
عن  بالدفاع  فيه  سنستمر  الذي  الوقت  في  وذلك  التنقل،  بحرية  واحلق  العمل  في  واحلق  التعليم 
حقوقهم كالجئني. نحن نريد للشباب أن يحظوا بالفرص التي يستحقونها وأن يكونوا قادرين على أن 

يقتنصوها بالكامل.

8- الشراكات
سنعمل على بناء حتالفات جديدة وعلى تعزيز االرتباطات القائمة مع املنظمات غير احلكومية والقطاع 
اخلاص ومنظومة األمم املتحدة واآلخرين الذين لهم عالقة بالبرامج الشبابية. نحن نريد أن نتعلم من 

اآلخرين وأن نعمل معهم، وأن نكون سريعني وفاعلني في عملنا مع الشباب.

9- املشاركة
سنقوم بوضع آليات لضمان أن وجهات نظر الشباب تلعب دورا حقيقيا في برامج الوكالة. وستقوم 
اجلامعة األمريكية ببيروت بتوفير املكان واملوارد واخلبرات الالزمة ملساعدتنا في استكشاف اخليارات. نحن 
نريد للشباب أن يعرفوا وأن يشعروا بأن األونروا هي وكالتهم وأنها تهدف إلى االستجابة الحتياجاتهم.

10- االتصال
سنعمل على حتسني روابط االتصال املباشر بيننا وبني شركائنا الشباب، مبا في ذلك من خالل وسائل 
بيئة سريعة  أن نتمتع باستجابة عالية في  إن علينا  التواصل االجتماعي.  اإلعالم اجلديدة وشبكات 

التغير وأن نتواصل مع الشباب بالطرق التي يرغبون بأن يتواصلوا من خاللها.

حملة سريعة عن الالجئني الشباب
• هنالك 1,42 مليون الجئ شاب مسجل   

   لدى لوكالة.

• يستضيف األردن أكبر عدد من مجموع 

   الالجئني الشباب )%40,3(.

• تضاعفت أعداد الالجئني الشباب ثالث 

   مرات منذ عام 1975

األرقام كما هي في كانون الثاني 2011

 األونروا والشباب
• 699 مدرسة

• 486,754 طالب وطالبة

• 49% نسبة الطالبات اإلناث

• 10 مراكز تدريب مهني

• 6,652 مكان في مراكز التدريب املهني

• 3 كليات للعلوم التربوية

كما هي في كانون الثاني 2012

تأسست األونروا كوكالة تابعة لألمم املتحدة بقرار من اجلمعية العامة في عام 1949، ومت تفويضها بتقدمي املساعدة واحلماية ملا مجموعه 5 ماليني من الجئي فلسطني املسجلني لديها. وتقتضي مهمتها بتقدمي 
املساعدة لالجئي فلسطني في األردن وسورية ولبنان وسورية والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من حتقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل حلل عادل حملنتهم. وتشتمل 
خدمات األونروا على التعليم والرعاية الصحية واإلغاثة واخلدمات االجتماعية والبنية التحتية وحتسني اخمليمات واإلقراض الصغير واملساعدة الطارئة. ويتم متويل األونروا بالكامل تقريبا من خالل التبرعات الطوعية.
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عدد  سيبلغ   ،2020 عام  بحلول 
ممن  )الالجئني  الشباب  الالجئني 
سنة(  أعمارهم تتراوح بني 29-14 
مليون؛ وهذا يشكل  أكثر من 1,5 
عام  عن   %6 مبعدل  إجمالية  زيادة 
2010: 4% في األردن مقابل 8% في 

الضفة الغربية و 15% في غزة.

وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم  وكالة 
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى


