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الثقافةةالتنمية المجتمعيالتعليم

اإلستثمار في 
المستقبل

تمكين المجتمعات 
المحلية

الحفاظ على 
الهوية



مالتعلي

تعليم 
مهني

تعليم 
أساسي

تعليم 
جامعي

تعليم 
طفولة 
مبّكرة

رؤيتنا للتعليم

مدى ل( يطلب العلم)المساهمة في بناء جيل من الفلسطينيين متعّلم 
يملكه،الحياة، منتج ومساهم في مجتمعه والعالم، متعايش مع محيط

ر ذاته وقادر على تطوي،ومتمّكن من المهارات الحياتية،يجابيةإلالقيم ا
.*بشكل مستمر

(خرل يش مع انتاج واالستقالل، بناء الذات، التعال التعلم مدى الحياة، القدرة عىل ا)ركان التعلم االربعة أ*



التدّخالت الرئيسية 
 
 
ي مرحلة الطفولة المبك

 
رةالتعليم ف

هارات تعليم على م-تدريب المربيات ومواكبتهن )طفالألستمرار في العمل على تطوير نوعية التعليم داخل رياض اإلا-
يلة واستراتيجية اإلعداد والجهوزية لخطٍط بد(. تأهيل، موارد، تشبيك، الخ-توظيف الفنون والتكنولوجيا –ومواضيع أكثر حداثة 

(.التعلم عن ُبعد وغيره)عمل شاملة في حال إغالق الرياض 

(  وعموديا  فقيا  أ)وتوسيع مجاالت التدخل ،طفال جديدةأمن خالل استهداف رياض المعاييرالبناء على وثيقة الحد األدنى من-
ول الى الوص. نتاجها كموردإ–وتوثيق النجاحات والتجارب وتعميمها . لتطال كافة محاور الوثيقة داخل كل روضة مستهدفة

KG Awardودعم روضات نموذجية 

تساهم في ،يةالنفس الحركي في الّلغة العربالنموتشمل الوسائل التعليمية المساندة حول –تطوير موارد تربوية تفاعلية-
.دعم المرّبيات داخل الصف حيث تقوم هذه النشاطات على اإليقاع واللعب والتوازن والتنسيق الحركي

ة من خالل تمكين الروضة وتأهيلها على كافطفالألطفال المعوقين داخل رياض األدمج امكانيات إالعمل على تعميق -
.لتصبح دامجة( المكان، مؤهالت العاملين، السياسات، الخ)المستويات 

للعمل على ( امدارس االونرو)تطوير وتحسين عملية اإلنتقال من مرحلة التعليم في الطفولة المبّكرة الى التعليم األساسي-
رياض واالونروا دائم بين الخلق آليات لتنسيق/ تعميق العالقة والتعاون والتنسيق . ضمان جاهزية األطراف المختلفة المعنية

.البيئة المادية في الرياض وفي المدارس/ أساليب التعليم / إدخال تعديالت في البرامج –( المدارس)

بهدف تبادل توّثق المصادر والموارد التدريبية التي تدربت عليها معظم المربيات والمعلمات" منصة"قاعدة بياناتتأسيس -
.  الخبرات ومشاركة المعلومات



التدّخالت الرئيسية 
األساسي / المدرسي التعليم 

ل والبناء على الخطة الموضوعة لمدرسة حيفا ووضعها موضع التنفيذ من خال"مدرسةنىتبلن"ستمرار في مشروع إلا-
دم الحاصل في والتقوضع المؤشرات لمراقبة التغيير–المواكبة التامة للمدرسة والمتابعة الحثيثة بالشراكة مع مشروع تمام 

ة تأهيل ضافة الى عملية إعادإلبا. ةتشجيع على الخدمة المجتمعيّ –أداء المدرسة، نوعية التعليم ودافعية االوالد للتعلم 
.  المدرسة

.  ةكثر فعاليّ أق وللتعاطي مع خطر التسّرب بشكل معّم المدرسي وللحماية من التسّرب "حياة"تطوير مشروع -

(.ثالث ابتدائي–يفّضل مدرسة صف أول )من مدارس االونروا تبّني مدرسة ثانيةالعمل على -

منالحياتيةالمهاراتبرامجتطوير-الحياتيةالمهاراتلبناءكوسيلةالرياضيةوالنواديالمالعبوتأهيلتجهيزفيستمرارإلا-
.المختلفةالبرامجفيmainstreamووالرياضةاللعبخالل

تطويرشملي(إبتدائيللثالثاألولالصف)األساسيالتعليمفياألولىالحلقةفيالتعليملدعمبرنامجبلورةعلىالعمل-
Britishمعاالنكليزيةاللغةلتحسينبرنامج Council/ language labs بتجربةللنظر–االنكليزيةباللغةالقراءةتشجيع--

األهلّيةالمدرسة

.معهموالعملللوصولوخططآلياتووضعالمدرسةخارجاالوالدحولبحث-

.(والتطويرللبحثأفكار)التكنولوجياوتعليم–التعليمفيالتكنولوجيادمج-



التدّخالت الرئيسية 

ي التعليم 
ي والتقن 

المهن 

ي في نمنح للتعليم المهتوفيرو أسواء تطوير ما هو قائم داخل الوسط الفلسطيني تعليم المهني دعم الالمساهمة في -
.المؤسسات اللبنانية

تأهيل الوتدريبلرباب العمل لأالتشبيك مع . منتجة وتحمل قيمة مضافةقتصاديةإلمن القطاعات امحددٍ استهداف عددٍ -
.بحسب حاجة القطاع ومن تم التشغيل في هذا القطاع

.لمعرفة احتياجاته من فنيين وتقنيين-في الزراعة والصناعة –تطوير العالقة مع القطاع الخاص -

أهمية )–د بعضها عتماالوالتأّكد من نوعية التدريب والتعليم المهني بحث مكتبي لتقييم المعاهد المهنية الخاصة اللبنانية -
.(الدراسة الجامعيةإستكمالأو المتدربين على شهادات تتيح لهم العمل حصول 

ئمة تعمل في و دعم مؤسسات قاأللطاّلب المتسّربين من الصفوف التكميلية تأمين منح لدورات قصيرة ال تقل عن سنه -
.للتعليم المهني ما بعد الثانويٍح منوتأمين . هذا المجال

ر الثقافة السائدة قبل مرحلة التسرب والتأكيد على أهميته لتغي–التركيز على التوجيه المهني في صفوف السابع الى التاسع -
. من أن التعليم المهني هو للفاشلين أو غير الناجحين



التدّخالت الرئيسية 

الجامعي التعليم 

.  الجامعية للطلبة الفلسطينيينستمرار في تقديم القروض والمنح إلا-

.للتحضير لالمتحانات القْبليةاإلستمرار في دعم الطلبة -

وق العمل والمهارات التي يتطلبها سالمهارات الحياتيةللتعليم الجامعي، وفي دعم التوجيه واإلرشاد وتطويره اإلستمرار في -
.للطلبة

كبر من الطلبة أستيعاب عددٍ إكبر، أدعم مالي )لتحسين التقديمات للطلبة الفلسطينيينتفعيل العمل مع الجامعات الخاصة -
(.لخإالفلسطينيين، 

.دائم بين كافة المعنيين بدعم التعليم الجامعي للفلسطينيين في لبنانتنسيق-

– Teaching Diploma–اوتوكاد )في شهادات معينة الدورات التدريبية للخريجيندعم - CPA  ) تساهم في تحسين فرص
.العمل





التنمية المجتمعية

دعم 
المؤسسات 
االهلية

تمكين إعاقة
إقتصادي صحة

ةرؤيتنا للتنمية المجتمعي

ك األكثر ولئأالمساهمة في تخفيف معاناة الالجئين الفلسطينيين وخاصة 
رص لهم الفوتوفير وتمكينهم فقرا  وتهميشا  من خالل دعمهم وحمايتهم 

على أفضل وحياة الئقة تساعدهممعيشية ظروف لالنتاج وللعيش ضمن 
النهوض واالستمرار واالستقاللية

خدمات 
إغاثية



التدّخالت الرئيسية 

الصحة

تحسين القدرة ى والتطوير باإلضافة الالبناء على المعلومات المتوفرة لتحسين التدخل –ستمرار في دعم مراكز غسيل الكلى وتطويرها بشكل دائمإلا-
(.  الستالم المركز في صيداNephrologistتحضير )اإلستيعابية وخاصة في صيدا

(.منيةألو االزمة المالية واالوضاع اأكورونا )ة قتصاديّ إلة وامنيّ ألة واللتعاطي مع التداعيات الصحيّ التخطيط المستمر وجهوزية دائمة-

كبر أوسع وعددٍ أوزيادة فعالية الصرف للوصول الى تغطيةتحسين آليات االستهدافستشفاء للمرضى الفلسطنيين مع إلستمرار في دعم كلفة اإلا-
.من المستفيدين

، حاجة وتهميشا  من خالل ألجتماعية اإلستمرار في دعم الفئات اإلا- طويرية و من خالل برامج داعمة تأنسانيةإلغاثة والمساعدات اإلبرامج اكثر فقرا 
(.لخإالمسنين، الفلسطينين من سوريا، )

.ةالنفسيّ بالصحةالمعنيةوالتدخالتالدعمتعزيز-

لحماية مثل الوالدة وما بعد الوالدة، ا)مد بحث االولويات والحاجات وبلورة برامج مالئمة شمولية ومتكاملة وطويلة األ–برامج للصحة الوقائية دعم -
...(.مراض المزمنة، الكوروناألمن ا

.من خالل شبكة من الشركاء..( وقاية، عالج، تأهيل، ودمج، )مشروع للتعاطي مع المخدرات من منظور شمولي / العمل على بلورة برنامج -



التدّخالت الرئيسية 
اإلعاقة

–(ي مجال االعاقةمختص ف)تقييم التدخالت الحالية واقتراح خطوط للتطوير والبناء –من الناحية الفنية بلورة هيكلية واضحة وتطوير لبرنامج االعاقة-
:تحسين نوعية الخدمات المقدمة وزيادة فعالّيتها وتوسعها تشمل

.لالشخاص المعّوقين بما فيها برامج التأهيل المجتمعيالخدمات المساندة وخدمات العالج والتأهيلستمرار في توفير اإل-

.والتأكيد على حسن سير العمل واالستفادة منها للتخطيط والتدخلقاعدة البيانات لألشخاص المعوقين الفلسطينيينمتابعة -

(.يا  طفال المعوقين ذهنألقاعدة البيانات حول ا)كبر سنا  ألبرامج لدعم االطفال المعوقين ذهنيا  ونفسيا  والفئة العمرية االتفكير في -

(.االونروا)من خالل تقييم واضح – accessibleماكن سكنهم لتصبح دامجة أوتأهيل تحسين الظروف السكنية لالشخاص المعوقين -



التدّخالت الرئيسية 
بناء قدرات المؤسسات األهلية ودعم مبادرات مجتمعّية مختلفة

ستناد الى إلا–بحسب الحاجة وبحسب التجارب والخبرة معها لدعمها وتمكينهاجبراموبناء –هلية الشربكة بشكل دائمألمواكبة المؤسسات ا-
االدارة دراية والمالية والعمل معها على تحسين آليات الحوكمة وإلوالعمل على بناء قدرات المؤسسات من الناحية الفنية وا" أساس"برنامج 
(.دعم ومواكبة وتطوير مؤّسستين في السنة)الداخلية 

اعات عمل يملكون الخبرة في العمل داخل الوسط الفلسطيني وعلى قطشركاء جدد توسيع قاعدة الشركاء واالستثمار في البحث وتحديد-
.التعاون

.وفي دعم المبادرات االجتماعية المختلفة بحسب الحاجة واالثرستمرار في مساندة المؤّسسات الشريكة إلا-

.وتوفير المساعدات اإلنسانية وخدمات االغاثة بحسب الظروف واالمكانياتفي االستجابة للحاجات الطارئة السرعة والمرونة-



التدّخالت الرئيسية 
التمكي   اإلقتصادي

اهد و من معأو المتخرج من جامعات تجارية أمع استهداف خاص للشباب غير الجامعي –تطوير برنامج لتشغيل الشباب-
.ات االنتاجيةتعليم والتدريب حول مجاالت مختلفة في التكنولوجيا وفي القطاعالساسي على أيستند بشكل -ة مهنيّ 

من مهارات التشغيليضا  أيتضمن –شاب وشابة من خالل تدريبهم بشكل مهني 80-50يستهدف البرنامج سنويا ما بين -
.و دعمهم للعمل بمفردهمأصحاب عمل أومن ثم تشبيكهم مع -تواصل وغيره 





الثقافة

مكتبات موسيقىإعاقة صحة

رؤيتنا للثقافة

اخل المساهمة في تعزيز الحضور الثقافي والفني والحفاظ على الهوية د
ها شكالأالفلسطينية من خالل دعم المنتجات الثقافية بالمخيمات

ير واإلنتاج ن في كل مكان للتعبالمختلفة وتوفير الفرص للفلسطينيي
والترويج لهذه المنتجات  

أنشطة 
ومنتجات 
ثقافية



التدّخالت الرئيسية 

المكتبات

هية وثقافية يخدم مجاالت اجتماعية وتربوية وترفيكبر للعمل كمركز مجتمعيأاستثمار المكتبات بشكل -
.وتطويرية تطال فئات المجتمع المختلفة مع التركيز على فئة اليافعين والشباب

نشطة أتوفير كل ما هو جديد وحديث من–على صعيد لبنان والعالم نشطة المكتبات مواكبة للتطوراتأ-
.وخاصة في مجال التكنولوجياداخل المكتبات 

ة تعمل على نشطأمن خالل فتح آفاق جديدة للعمل واالنتاجنشطة تساهم في أاستثمار المكتبات لتوفير -
.تمكين وتدريب الفئات االجتماعية المختلفة

.لالفكار الجديدةومستمر وتعريضهمتطوير أداء المكتبات والمكتبين بشكل دائم-



التدّخالت الرئيسية 

الموسيقى

م العزف على زيادة فرص تعلّ . م الموسيقىتعلّ توفير الحماية والتمكين والدعم لالطفال الالجئين من خالل -
مامهم من خالل المشاركة فيأطفال والفرص ألتوسيع آفاق ا.االالت الموسيقية المختلفة وتنويعها

.المخيمات الصيفية المختلفة
اب الفلسطينيين بين االطفال والشبوالغنائي الفلسطينييالترويج للمنتوج والتراث الموسيقيستمرار في إلا-

.من خالل برنامج الموسيقى
من واستهداف االطفال المهمشين والذين يعانوندعم العالج النفسي من خالل الموسيقىستمرار في إلا-

.صدمات نفسية
شباب الحاليين تمكين ال–بشكل مهني من خالل الكونسرفاتوار م الموسيقىلتعلّ ( ولو منحة سنويا  )دعم منح -

.ساتذة موسيقىأليصبحوا 
م في مرحلة تدريب المربيات على استخدام الموسيقى في التعلي–م الموسيقى داخل رياض االطفالدمج تعلّ -

.رةالطفولة المبّك 



التدّخالت الرئيسية 

دعم المنتجات الثقافية

و أبداع إلاية خاصمع التركيز على تلك التي تحمل -المنتجات الثقافية المرتبطة بالواقع الفلسطينيدعم -
.بالثقافة الفلسطينيةالتساهم في الترويج بشكل فعّ 





الموازنة لألعوام
2020-2022



امجالقطاع كي )الموازنة  البر (دوالر أمب 

التعليم

3,500,000طفولة مبكرة

700,000(LIFE)تعليم اساسي 

700,000تبن  مدرسة

ي 
1,000,000التعليم المهن 

1,800,000(منح وقروض)تعليم جامعي 

SAT300,000دعم 

8,000,000مجموع التعليم 

الثقافة

900,000المكتبات

701,900الموسيق  

408,100دعم منتجات ثقافية

2,010,000مجموع الثقافة  

المجتمعيةالتنمية 

1,750,000غسيل الكىل

1,460,075االستشفاء

1,439,925االعاقة

850,000بناء القدرات

ي -تمكي   الشباب 
700,000تأهيل مهن 

800,000االغاثة

7,000,000مجموع التنمية المجتمعية   

202217,010,000-2020المجموع 





المسيرة ألجل فلسطين


