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رسالة التعليم في األونروا

أن  الفلسطينيين  لالجئين  يسمح  نوعي  تعليم  تقديم 
يحققوا طاقاتهم الكاملة سواًء كأفراد أو كأعضاء في 
النشطة  المشاركة  باتجاه  والعالمي  المحلي  المجتمع 
والمنتجة في الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية 

والتقنية والثقافية.
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مقدمة

الالجئين  وتشغيل  لغوث  المتحدة  األمم  وكالة  أنشئت 
الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا( بواسطة الجمعية 
بتقديم  مفوضة  وهي   ،1949 في  المتحدة  لألمم  العامة 
المساعدة والحماية لما يصل مجموعه إلى خمسة ماليين 
شخص من الالجئين الفلسطينيين المسجلين. تتمثل رسالة 
تحقيق  على  الفلسطينيين  الالجئين  مساعدة  في  األونروا 
طاقاتهم الكاملة في التنمية اإلنسانية في انتظار التوصل 
إلى حل عادل لمحنتهم. تتضمن خدمات الوكالة التعليم، 
والبنية  االجتماعية،  والخدمات  واإلغاثة  الصحية،  والرعاية 
واالستجابة  البسيط،  والتمويل  المخيمات،  وتحسين  التحتية 

للطوارئ، بما في ذلك في أوقات الصراع المسلح.

تدير األونروا أحد أكبر النظم التعليمية في الشرق األوسط، 
حيث تفتح أبواب مدارسها السبعمائة أمام ما يقارب 500,000 
واألرض  وسوريا  ولبنان  األردن  في  يوم  كل  وتلميذة  تلميذ 
الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. يوجد 
التي  الالجئين  األونروا داخل مخيمات  حوالي نصف مدارس 
ذلك،  إلى  وباإلضافة  المنطقة.  في  مخيمًا   58 عددها  يبلغ 
حوالي  للوكالة  التابعة  المهني  التدريب  مراكز  تستوعب 

6650 متدربًا ومتدربة كل سنة.

الفلسطينيين  الالجئين  من  بالمائة   40 حوالي  أن  إلى  بالنظر 
الالجئون  يتأثر  وفيما  عشرة،  الثامنة  سن  دون  هم 
البطالة  مستويات  ارتفاع  من  واسع  بشكل  الفلسطينيون 
لتحقيق  بالنسبة  حاسمًا  عاماًل  يغدو  التعليم  فإن  والفقر، 
التعليم  يعد  ودائمة.  إيجابية  واقتصادية  اجتماعية  تنمية 
إحدى  األونروا  في  التعليم  برنامج  يقدمه  الذي  األساسي 
أهم أولويات التنمية اإلنسانية ضمن جميع خدمات الوكالة 

ويستحوذ على أكثر من نصف ميزانية الوكالة.

تقدم  أنها  في  المتحدة  األمم  وكاالت  بين  األونروا  تتميز 
بالتالي  وهي  مباشر،  بشكل  المستفيدين  إلى  الخدمات 
مناهج  تطبيق  وعن  المدارس،  إدارة  عن  المسؤولية  تتولى 
التدريسية  الطواقم  توظيف  وعن  المضيفة،  البلدان 
وتدريبهم وتطورهم المهني. ومع الوقت، نجحت مدارس 
األكاديمي  التحصيل  في  جيدة  سمعة  بناء  في  األونروا 

المرتفع، فيما تم تحقيق تقدم رائد في إنجاز المساواة بين 
من  الستينيات  منذ  بالتعليم  الطلبة  التحاق  في  الجنسين 
القرن الماضي. واليوم تقف معدالت إتقان القراءة والكتابة 
الفلسطينيين  الالجئين  بين  التعليمي  التحصيل  ومستويات 

في مصاف أعلى المعدالت في الشرق األوسط.

ينصب تركيز األونروا الحالي على تعزيز جودة خدمات التعليم 
الالجئين  مساعدة   – الوكالة  رسالة  مع  تماشيًا  األساسي 
في  الكاملة  طاقاتهم  تحقيق  على  الفلسطينيين 
التنمية اإلنسانية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشون 

فيها – والمبادرة العالمية من أجل التعليم للجميع.

نوعي  تعليم  تقديم  على  التركيز  خالل  من  الوكالة،  إن 
بالمهارات  بالتسلح  الشباب  لمتطلبات  تستجيب  ومالئم، 
بيئة  في  كراشدين  وينموا  يشبوا  أن  أجل  من  الضرورية 
اجتماعية واقتصادية متغيرة. ويعد تطوير المهارات الحياتية 
الالزمة، سواًء للتشغيل أو للتطور الشخصي، مالئمًا بشكل 
خاص للطلبة في مدارس األونروا الذين يواجهون مجموعة 
فريدة من تحديات التنمية اإلنسانية بسبب ظروف حياتهم 
كالجئين وما ينتح عنها من تقييد للخيارات الحياتية المتاحة.

يعكس  تعليم  على  الالجئين  حصول  لضمان  األونروا  تطمح 
إصالح  استراتيجية  اتباع  خالل  من  وذلك  الدولية،  المعايير 
متماسكة تسعى إلى تمتين جودة التعليم حتى سنة 2015 – 
وهي السنة ذاتها التي يأمل العالم أن يتحقق فيها التعليم 
للجميع. سيتم تحقيق هذا الطموح من خالل توفير معلمين 
على مستوى جيد من التدريب والدافعية يعملون في مدارس 
متمكنة، وضمان وصول جميع األطفال إلى التعليم بشكل 
متكافئ بغض النظر عن النوع االجتماعي والقدرات واإلعاقة 
واالعتالل واألوضاع الصحية والمكانة االجتماعية-االقتصادية، 
بيئة  وتوفير  للتطبيق،  وقابل  مالئم  تعليمي  منهاج  واتباع 
مدرسية وصفية مناسبة، وتوفير موارد للتعلم معدة إعدادًا 

جيدًا، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الجديدة.

إن إتاحة التعليم النوعي لجميع الفئات الشابة سيمحنهم 
فهمًا لمكانهم في العالم ويزودهم بمجموعة مشتركة 
واإلحساس  والتسامح،  الكرامة  مثل  المهمة  القيم  من 
بالهوية الثقافية، والمساواة بين الجنسين، وحقوق اإلنسان، 
تقوية  على  ذاته  الوقت  في  العمل  مع  البيئة،  واحترام 
يتغلغل  التي  اليومية  الحياة  ظروف  مع  التدبر  استراتيجيات 
الفقر جميع جوانبها. إن المسؤولية عن تحقيق هذا االلتزام 

تصبح اليوم أهم وأكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
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اتفاقية حقوق الطفل، المادة 29:

الطفل  تعليم  يكون  أن  على  األطراف  الدول  توافق 
موجهًا نحو:

العقلية أ.  وقدراته  ومواهبه  الطفل  شخصية  تنمية 
والبدنية إلى أقصى إمكاناتها،

األساسية ب.  والحريات  اإلنسان  حقوق  احترام  تنمية 
والمبادئ المكرسة في ميثاق األمم المتحدة،

الثقافية ج.  وهويته  الطفل  ذوى  احترام  تنمية 
الذي  للبلد  الوطنية  والقيم  الخاصة،  وقيمة  ولغته 
الذي نشأ فيه في األصل  يعيش فيه الطفل والبلد 

والحضارات المختلفة عن حضارته،
في د.  المسؤولية  تستشعر  لحياة  الطفل  إعداد 

والتسامح  والسلم  التفاهم  من  بروح  حر،  مجتمع 
جميع  بين  والصداقة  الجنسين  بين  والمساواة 
والدينية  والوطنية  اإلثنية  والجماعات  الشعوب 

واألشخاص الذين ينتمون إلى السكان األصليين،
تنمية احترام البيئة الطبيعية.ه. 

مدارس  شبكة  خالل  من  للطلبة  نوعي  تعليم  تقديم  إن 
األونروا ومراكزها التدريبية يكفل أن يملك كل طفل الجئ 
حل  غياب  من  الرغم  على  التعليم  في  الحق  فلسطيني 
القانون  من  جزءًا  يشكل  الحق  هذا  إن  لمحنتهم.  دائم 
العالمي  اإلعالن  ذلك  في  بما  اإلنسان،  لحقوق  الدولي 
لحقوق اإلنسان الذي تبنته الجمعية العامة لألمم المتحدة. 
الوكالة  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  شجعت  وقد 
الوفاء باحتياجات األطفال  على مواصلة تحقيق تقدم في 
وذوي  اإلعاقات  ذوي  األطفال  فيهم  بمن  وحقوقهم، 

المتعلم
احتياجات الطلبة واألولويات التعليمية

لألونروا  مدرسة  خالل  من  التعليم  على  حصولي  “إن 
سيساعدني في تحقيق أهدافي المستقبلية. فالتعليم 
مواجهة  على  وسيساعدني  نمائي  أجل  من  جدًا  مهم 
يساعدنا  حياتي.  في  تعترضني  قد  التي  التحديات 
بأنفسنا  ثقتنا  تطوير  على  والمعلمات  المعلمون 
ويمكنوننا من أجل تحقيق النجاح. إن اكتسابي للتعليم 
آمالي  لتحقيق  والقدرة  القوة  أملك  بأني  أشعر  يجعلني 

وطموحاتي في صالح جميع الفلسطينيين”.

داليا، الصف التاسع، من مخيم قلنديا، الضفة 
الغربية

الطفل  اتفاقية حقوق  الخاصة، في توافق مع  االحتياجات 
واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات.

للتمكين  األساسية  األشكال  أهم  أحد  التعليم  يعد 
الشخصي، وهو من المكونات المركزية في جهود العالم 
الرفاه  لضمان  الحاسمة  التدابير  ومن  الفقر،  من  للحد 
المرحلتين  والمراهقة  الطفولة  مرحلتا  وتمثل  المستقبلي. 
العامة  الحياة  دورة  ضمن  التعلم  بخصوص  حسمًا  األكثر 
فيها  تتطور  التي  الفترات  هي  فهذه  اإلنسانية،  للتنمية 
المعتقدات  وتصاغ  وتكتسب  والبدنية  المعرفية  المهارات 

واآلمال والتوقعات والقيم.

مؤهلون  المدرسة  سن  في  الالجئين  األطفال  جميع  إن 
األساسي  التعليم  تقدم  والتي  األونروا،  بمدارس  لاللتحاق 
صفية  مراحل  تسع  مدار  على  والفتيات  للفتيان  المجاني 
في الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا ولبنان، وعشر مراحل 
التعليم  من  سنوات  ست  ذلك  يتضمن  األردن.  في  صفية 

االبتدائي وثالث أو أربع سنوات من التعليم اإلعدادي.
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أجل  من  وذلك  فقط،  لبنان  في  الثانوي  التعليم  يقدم 
معالجة مشكلة القيود على وصول الالجئين الفلسطينيين 
إلى النظام التعليمي الذي تديره الحكومة. أما في البلدان 
مرحلة  في  تعليمهم  الالجئون  فيواصل  األخرى،  المضيفة 

ما بعد اإلعدادية في المدارس الحكومية.

باإلضافة إلى ذلك، يتم تزويد الالجئين الفلسطينيين الشباب 
بالتعليم ما بعد األساسي من خالل كليات األونروا للتدريب 
التقني والمهني، والتي تقدم مجموعة واسعة من الدورات 
القصير  التدريب  إلى جنب مع  المهنية، جنبًا  الحرفية وشبه 

األجل المبني على االحتياجات.

إن التعليم يجلب درجة من الهيكلية واالستقرار واألمل إلى 
حياة أعداد متنامية من السكان الذين إما يعيشون في ظل 
الحاالت  جميع  في  وهم  النزاع،  من  المتضررين  أو  االحتالل 

االستجابة  وتعد  المعالم.  واضح  غير  مستقباًل  يواجهون 
لدى  اإلنسانية  التنمية  وتطلعات  التعليمية  االحتياجات  إلى 
المستمرة  البطالة  إلى  االستجابة  وخاصة  الشابة،  الفئات 
محوريًا  عاماًل  واسع،  نطاق  على  الناقصة  العمالة  وانتشار 
مرحلة  إلى  الشباب  فترة  من  االنتقال  في  للنجاح  بالنسبة 
أسس  إرساء  في  حاسمًا  عنصرًا  يمثل  ذلك  أن  كما  الرشد. 

االزدهار واألمن في المستقبل.

في  المتوقعة  الديموغرافية  التغيرات  إسقاطات  تشير 
التالية إلى زيادة في أعداد الالجئين الفلسطينيين  السنوات 
األونروا.  مدارس  في  استيعابهم  يتم  أن  سيلزم  الذين 
سن  في  المسجلين  الالجئين  عدد  أن  إلى  تشير  فالتنبؤات 
في  الجئ   909,800 حوالي  من  سينمو  سنة(   14-6( المدرسة 
 6.3 بنسبة  زيادة  أي   ،2020 سنة  بحلول   967,300 إلى   2010 سنة 

بالمائة في عدد الالجئين المسجلين في سن المدرسة.

في أعقاب تحسن معايير الرعاية الصحية وارتفاع معدالت 
الشرق  في  الشباب  فئة  في  التضخم  سيمثل  الخصوبة، 
والبلدان  للوكالة  بالنسبة  إنكاره  يمكن  ال  تحديًا  األوسط 
الواقع  فهذا  ذلك،  ومع  ككل.  والمنطقة  المضيفة 
االجتماعي  للتقدم  هائاًل  موردًا  أيضًا  يمثل  الديموغرافي 

واالقتصادي إذا تم تحفيزه بفاعلية.

جودة  تحسين  أجل  من  العالمية  المناصرة  جهود  ضمن 
العالمي  الرصد  تقرير  أبرز  إليه،  الوصول  وضمان  التعليم 
أن  اليونسكو  عن  الصادر   2010 لسنة  للجميع  للتعليم 
الطلبة عبر الشرق األوسط كان أداؤهم جيدًا في المهارات 
الحقائق،  معرفة  مثل  المعرفية،  متطلباتها  تقل  التي 
أن  إال  األشكال.  وتمييز  الروتينية،  الحسابية  الوظائف  وأداء 
من  تعقيدًا  األكثر  العمليات  في  قدرة  أقل  كانوا  الطلبة 
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الحياة  لنا.  بالنسبة  جدًا  مهم  “التعليم 
الغالب.  في  صعبة  تكون  المخيم  في 
ببيئة  يزودنا  المدرسة  في  واالنتظام 
كأفراد.  ننمو  أن  نستطيع  حيث  آمنة 
بناء مستقبلنا وإعمال  وهو يساعدنا في 
كشابة،  لي  وبالنسبة  اإلنسانية.  حقوقنا 
أن  أيضًا  يعني  للتعليم  اكتسابي  إن 
أستطيع أن أتخذ خيارات حياتية مستقلة. 
أنا أرغب في الدراسة ألصبح طبيبة عندما 
األطفال  معاناة  تقليل  أجل  من  أكبر 

الفلسطينيين”.

فاطمة، الصف التاسع، مدرسة حيفا 
– مخيم برج البراجنة، لبنان

عالم  في  المعارف  وتطبيق  االستدالالت  استخالص  ناحية 
الالجئين  الطلبة  نتائج  في  تنعكس  النتائج  هذه  الواقع. 
الفلسطينيين في مدارس األونروا في اختبارات رصد اإلنجاز 
التعلمي، حيث أن قرابة ثلثي الفتيان حصلوا على عالمة بين 
صفر إلى 30 بالمائة في اختبارات اللغة العربية للصف الثامن. 
ويعتبر التسرب تحديًا آخر، فعلى الرغم من بعض المبادرات 
المحددة لتخفيض معدالت التسرب، ال يزال يلزم بذل مزيد 
من الجهود إذ أن حوالي عشرة بالمائة من الفتيان وخمسة 
بالمائة من الفتيات الملتحقات في مدارس األونروا ال ينهون 

دورة التعليم األساسي الكاملة.

األونروا  في  التعليم  إصالح  يسعى  الواقع،  لهذا  استجابة 
لوضع المتعلم في محور خدمات الوكالة، وإسناده بالركائز 
التالية: تطوير المعلمين وتمكينهم، وأساليب التعليم 
التحتية  والبنية  واإلدارة  والتقييم،  والمناهج  الجامع 
والتكنولوجيا المدرسية. ومن خالل االستثمار المتجدد في 
هذه الركائز التي يقوم عليها البرنامج، تلتزم الوكالة بتقديم 
تحقيق  على  الفلسطينيين  الالجئين  يساعد  نوعي  تعليم 
المجتمع  في  كأعضاء  أو  كأفراد  سواًء  الكاملة،  طاقاتهم 
المحلي والعالمي، باتجاه المشاركة النشطة والمنتجة في 

الحياة االجتماعية والعامة واالقتصادية والثقافية.

© أرشيف األونروا
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تطوير المعلمين

واليوم،  بذاته.  قائم  تعليمي  مورد  أهم  المعلم  يعد 
ينهمك حوالي 23,000 معلم ومعلمة في األونروا في تلبية 
من  الفلسطينيين  الالجئين  ألطفال  التعليمية  االحتياجات 
وقد  المهني.  التدريب  ومراكز  المدارس  من  شبكة  خالل 
لعملهم  المخلصين  المعلمين  من  اآلالف  عشرات  قام 
تعليم  تقديم  في  األونروا  سمعة  تطوير  في  محوري  بدور 
الكثير  في  بالمشاكل  ومحفوف  متقلب  سياق  في  نوعي 
أطفال  دعم  تجاه  القوية  دافعيتهم  إن  األوقات.  من 
الالجئين الفلسطينيين في سعيهم إلى التعلم تعتبر أحد 

المحددات رئيسية للنتائج اإليجابية التي تحققت حتى اآلن.

ساهم الدعم المقدم من منظمة األمم المتحدة للتربية 
اليونسكو والحكومية السويسرية في   – والعلم والثقافة 
سنة 1963 في إنشاء معهد التربية التابع لليونسكو واألونروا، 
المعهد  وكان  ومعلمة.  معلم   32.000 اآلن  حتى  درب  والذي 
والمحدد  المهنية  المعايير  لتمتين  المحركة  القوة  بمثابة 
برامج  تجرى  كانت  ما  وغالبًا  التعليم.  لجودة  الرئيسي 
موقع  في  التدريب  خالل  من  واإلداريين  للمعلمين  التدريب 

األولى،  الخمس  سنواته  في  التربية،  معهد  وتمكن  العمل. 
من تخفيض نسبة المعلمين غير المدربين من 90 بالمائة إلى 

9 بالمائة.

لتطوير  مراكز  خمسة  التربية  معهد  أسس   ،1974 سنة  في 
التعليم من أجل دعم التعاون والتنسيق الفني بين الرئاسة 
والمدارس على المستوى المحلي. ويحصل 800 إلى 900 عضو 
الخدمة  في  التدريب  على  سنويًا  بالمتوسط  الطاقم  في 
الذي يغطي شتى مجاالت المحتوى والمهارات. كما تم في 
سنوات التسعينيات من القرن الماضي تأسيس ثالثة مرافق 
األردن والضفة  الجامعي في  المستوى  التربية على  لعلوم 
في  وطالبة  وطالبًا  ومعلمة  معلمًا   1,630 تستوعب  الغربية، 
الجامعية  للدرجة  برامج  المرافق  هذه  تقدم  سنة.  كل 
الحكومات  ثناء  البرامج  هذه  نالت  وقد  سنوات،  أربع  مدتها 

المضيفة والسلطات اإلقليمية على جودتها العالية.

توسيع  إلى  وتتطلع  لنجاحاتها  جردًا  الوكالة  تجري  فيما 
الدولية  المعايير  مع  تماشيًا  األونروا  مدارس  في  الجودة 
أساسيًا  محددًا  يمثل  المعلم  يظل   ،21 القرن  واحتياجات 
األولى  األيام  من  المعلمين  تأهيل  تطور  لقد  للتحسين. 

المعلم
الركيزة األولى – تطوير المعلمين وتمكينهم

التعلمية.  تجاربهم  إثراء  في  مباشر  دور  وطالبي  “لطالباتي 
وهم يجدون التشجيع النشط على تصفح اإلنترنت والبحث 
وهم  جديد.  بمحتوى  المنهاج  تثري  أن  يمكن  مواد  عن 
بينهم.  فيما  والتواصل  للتنافس  متنامية  دافعية  يمتلكون 
أنا أدعم هذه الممارسات في الغرف الصفية بقوة، وأساعد 
ذواتهم  عن  بالتعبير  حس  تطوير  على  والطالب  الطالبات 

وباالستقاللية”.

تهاني، معلمة في المرحلة االبتدائية، مدرسة القدس، 
سوريا

© أرشيف األونروا
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حينما كان القليل جدًا من المعلمين الذين تم توظيفهم 
الحرب  نتيجة  الفلسطينيين  الالجئين  تهجير  أعقاب  في 
تدريب  أي  على  حاصلين   1949-1948 في  اإلسرائيلية  العربية 
مواقع  في  للمعلمين  الطارئ  التدريب  إلى  وصواًل  رسمي، 
العمل الذي يشجع “التدريس بالطريقة التي يتعلمون فيها 
ذي  التطوير  نحو  نقلة  اآلن  فنشهد  معلمين”،  يكونوا  أن 

الوجهة المهنية للمعلمين.

تعلم  لدعم  جديدة  بوسائل  المعلمين  تعريف  اآلن  يتم 
التلقيني الذي  التركيز السابق على النهج  الطلبة، بعيدًا عن 
نمط  وباتجاه  واالستظهار،  الحفظ  عمليات  على  يشدد 
اإلصالح  برنامج  أن  كما  شمولية.  األكثر  النشط”  “التعلم 
التدريس  طرق  في  يتأملوا  أن  على  أيضًا  المعلمين  يشجع 
الممارسات  أفضل  على  يتعرفون  فيما  يتبعونها،  التي 
يجري  األطفال.  تعلم  كيفية  حول  التربوية  والنظريات 
والتعلم  المفتوح  التعلم  من  مزيج  خالل  من  ذلك  تحقيق 
األقران  تعلم  تتضمن  جديدة  بأساليب  مقترنًا  بعد،  عن 
الدعم  من  باالستفادة  المهنية،  التعلم  ومجتمعات 
المتعددة  المعلومات والمواد  تتيحه شبكة  الذي  المضاف 

الوسائط في تعزيز التطوير المهني.

المعلمين،  وتطوير  إعداد  في  األونروا  سياسات  على  بناًء 
سيجري التدريب والتطوير المهني على مدار الحياة المهنية 
والتطوير  الخدمة  قبل  األساسي  التدريب  من  للمعلمين، 
المعلمين.  تدريب  أثر  وتقييم  متابعة  إلى  المستمر  المهني 
الالزمة،  المهارات  المعلمون  يملك  أن  هو  إليه  نتطلع  وما 
وتتقوى  ودافعية،  تنوعًا  أكثر  مهنية  هيكلية  لهم  وتتوفر 

مساءلتهم المهنية، من أجل إحداث تغيير في النظام.

في  المدارس  لمدراء  مركزي  دور  يوجد  ذاته،  النحو  على 
توفير القيادة المدرسية باتجاه إدخال تحسينات على جودة 
التعليم والتعلم. ال بد أن يكون التغيير في النظام موجهًا 
بواسطة قادة يملكون الفهم والمعرفة والمهارات لقيادة 
الوضع  في  يكونوا  أن  ولضمان  التغيير.  وإدارة  التحسينات 
المدارس  تمكين  يتم  التحدي،  لهذا  لالستجابة  المناسب 
أجل  من  “القيادة  بعنوان  المدراء  لتدريب  برنامج  خالل  من 
تحواًل  المدارس  تمكين  على  التركيز  يعتبر  هنا  المستقبل”. 
األكثر  والقيادة  التنظيمية  اإلدارة  نحو  اإلداري  اإلشراف  عن 
الطاقم. بموجب  التي تشرك وتفّعل جميع أعضاء  فاعلية 
هذا النموذج، يتم تشجيع المعلمين في الميدان على تولي 
من  معًا  يعملون  المدرسة،  فريق  في  كأعضاء  أوسع  دور 

أجل تحقيق التحسين المدرسي.

بين  اتجاهين  في  حوارًا  ليصبح  يتطور  التعليم  “إن 
المعلمين والطلبة يقود إلى التعلم المنفتح. ومن خالل 
التوجيه  من  أعلى  درجة  تحقيق  على  طلبتي  تشجيع 
الطلبة  يكتسب  التعلمية،  تجاربهم  صياغة  في  الذاتي 
أن  كما  الذات.  على  باالعتماد  أكبر  وحسًا  أكبر  دافعية 
الشخصي  شعوري  يثري  المرونة  من  الدرجة  هذه  توفر 
ما  بأنهم  ثقة  على  كذلك  أنا  كمعلم.  الذات  بتحقيق 
قدرة  أكثر  سيكونون  األونروا،  في  تعليمهم  ينهوا  أن 
حياتهم  في  تنتظرهم  التي  للتحديات  االستجابة  على 

اليومية”.

مازن، معلم، مدرسة قلنديا للبنات، الضفة الغربية

© أرشيف األونروا
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بيان بااللتزام

الالجئين  وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم  وكالة  “إن 
ملتزمة  )األونروا(  األدنى  الشرق  في  الفلسطينيين 
جميع  حقوق  يحترم  وجامع  نوعي  تعليم  بتقديم 
إزالة  إلى  األونروا  تهدف  تنوعهم.  ويثمن  األطفال 
للتعلم  متكافئة  فرص  وتوفير  الوصول  أمام  العوائق 
الالجئين  أطفال  جميع  تمكين  أجل  من  والمشاركة 
بصرف  الكاملة  طاقاتهم  تحقيق  من  الفلسطينيين 
االجتماعي،  ونوعهم  وإعاقاتهم،  قدراتهم،  عن  النظر 
واحتياجاتهم  االجتماعي-االقتصادي،  ووضعهم 

الصحية والنفسية-االجتماعية”.

التعليم الجامع

يلبي  الذي  التعليم  أي   – الجامع  بالتعليم  األونروا  التزام  إن 
العمل  إطار  في  ينعكس   – األطفال  جميع  احتياجات 
لحقوق  العالمي  اإلعالن  والسيما  اإلنسان،  لحقوق  الدولي 
واتفاقية  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حقوق  واتفاقية  اإلنسان، 
إلى  الوصول  يكون  أن  تتطلب  األدوات  هذه  الطفل.  حقوق 
بما  األطفال  لجميع  ومتكافئًا  مجانيًا  )األساسي(  التعليم 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  أو  اإلعاقات  ذوي  الطلبة  يمكن 
يتنامى اإلدراك عبر منطقة  الكاملة.  من تحقيق طاقاتهم 
الشرق األوسط بالحاجة إلى تغيير من أجل ضمان أن ال يتم 
الجامع  بالتعليم  األونروا  التزام  ويأتي  طفل.  أي  تهميش 

مكماًل لسياستها بخصوص اإلعاقة.

المعرفة والمهارات
الركيزة الثانية – التعليم الجامع والمناهج 

والتقييم

© أرشيف األونروا
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الوصول  في  البارزة  التحسينات  من  الرغم  وعلى  ذلك،  مع 
جميع  في  الالجئين  أفقر  يظل  جودته،  وفي  التعليم  إلى 
المتدني  التحصيل  ذوي  جانب  إلى  األونروا،  عمل  أقاليم 
بشكل  معرضين  الخاصة،  التعليمية  االحتياجات  وذوي 
 20 أن  ويقدر  المدرسة.  من  والتسرب  اإلقصاء  لخطر  خاص 
التعلم  احتياجات  الطلبة لديهم بعض أشكال  بالمائة من 
المحددة التي يمكن تلبيتها في الغرفة الصفية االعتيادية 

ولكن ال تجري االستجابة لها في الوقت الحالي.

للتعامل  عملية  في  األونروا  تنهمك  الوضع،  هذا  على  ردًا 
الالجئين  األطفال  جميع  لدى  االحتياجات  لتنوع  واالستجابة 
في  واالنخراط  التعلم  في  المشاركة  زيادة  خالل  من 
إلى  يشير  ال  الجامع  التعليم  إن  المحلية.  المجتمعات 
العالجي  التعليم  إلى  أو  الخاصة  االحتياجات  ذوي  األطفال 
التعليمية  االحتياجات  تلبية  إلى  يرمي  نهج  هو  بل  فحسب، 

والنفسية-االجتماعية والصحية لجميع األطفال.

االتجاهات  في  تغيير  إحداث  الجامع  التعليم  يعزز 
والمواقف تجاه التنوع بواسطة تعليم جميع األطفال معًا 
لمجتمع  األساس  يشكل  وهو  ممكنًا(.  ذلك  يكون  )حيثما 
عادل وغير قائم على التمييز. إن توظيف النهج الكلي الذي 
الطالب  حول  المتمحور  النشط  التعلم  نحو  نقلة  يشكل 
لتلبية  ومالئمة  خاصة  أهمية  يكتسب  الصفية  الغرفة  في 

يساهم  الجامع  النهج  أن  كما  األطفال.  جميع  احتياجات 
وفورات  تحقيق  يتيح  إذ  التعليم،  نظام  كفاءة  زيادة  في 
احتياجات  تلبية  تتم  عندما  التكاليف  في  األجل  طويلة 
الدوام  ساعات  وخالل  المدرسي  النظام  إطار  في  األطفال 

المدرسي.

المناهج وحقوق اإلنسان

المضيفة  للسلطات  الدراسية  المناهج  األونروا  تتبع  فيما 
بمواد  المناهج  هذه  إثراء  على  تعمل  فهي  مدارسها،  في 
فهم  تعزز  التي  المواد  ذلك  يشمل  االقتضاء.  عند  تكميلية 
وحقوق  النزاعات،  وحل  االجتماعي،  والتماسك  الالعنف، 
في  المغروسة  المتحدة  األمم  قيم  مع  تماشيًا  اإلنسان، 
في  المتدربين  أن  كما  اإلنسان.  لحقوق  العالمي  اإلعالن 
مراكز التدريب المهني في األونروا ومرافق تدريب المعلمين 
وهذا  اإلنسان.  حقوق  مفاهيم  على  تدريب  على  يحصلون 
والشباب  األطفال  لدى  يتوفر  أن  ضمان  إلى  يهدف  التركيز 
بالقيم  التمسك  لضرورة  تقدير  الفلسطينيين  الالجئين 
المدنية، وفهم دور الثقافة والتاريخ والتنوع، واحترام حقوق 
المواطنين، مما يتيح لهم تقديم مساهمة إيجابية  جميع 

في تنمية مجتمعهم كأشخاص راشدين.

السنة  خالل  اإلنسان  لحقوق  كلي  برنامج  تبني  سيتم 
الدراسية 2013-2014. يبني هذا البرنامج على المواد الموجودة 
على  سواًء  المستفادة  والدروس  الممارسات  وأفضل 
المواد  استكمال  ويجري  الوكالة.  عبر  أو  الدولي  المستوى 
دعم  طريق  عن  المواضيع  لهذه  المخصصة  المنهاجية 
البرلمانات  مثل  القائمة،  المدرسية  الممارسات  وتقوية 
والممارسة  بالقيم  االلتزام  غرس  أجل  من  المدرسية، 

الديمقراطية واختبارها على نطاق المدرسة.

“إن أنشطة مثل البرلمان المدرسي واللجان األخرى تساعد 
تحديات  على  وتعرفهم  الشباب  شخصية  تشكيل  في 
التجربة تمكننا من  أن  أنا أعتقد  الواقع.  الحياة على أرض 
تولي مسؤولية مباشرة عن حياتنا وتصرفاتنا، والمشاركة 
بنشاط في المجتمع بطرائق بناءة، من أجل حل النزاعات 

وصيانة حقوقنا كفلسطينيين”.

عبد، الصف العاشر، مدرسة الجليل، لبنان
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التدريب على المهارات

بدأ برنامج األونروا للتعليم والتدريب التقني والمهني في سنة 
1951، وقد صمم لتزويد الالجئين الشباب بالمهارات والخبرات 
الفنية المالئمة ألسواق العمل على مستوى البلدان المضيفة 
للسوق  مستجيبة  دورات  الوكالة  تقدم  ككل.  المنطقة  أو 
في الحرف التقليدية والحديثة على مستوى ما بعد المرحلة 
اإلعدادية )بعد تسع أو عشر سنوات من التعليم المدرسي(، 
الثانوية  المرحلة  بعد  ما  مستوى  على  مهنية  شبه  ودورات 
فيما  يشمل  وهذا  المدرسي(.  التعليم  من  سنة   12 )بعد 
والتصميم  والصيدلة،  والنجارة،  والسمكرة،  األزياء،  يشمل: 
تدير  والمسح.  والعمارة  والحوسبة،  األعمال  وأنشطة  الفني، 
األونروا ما مجموعة عشرة مراكز للتدريب المهني عبر أقاليم 
عملها الخمسة، تستوعب حوالي 6,500 متدرب ومتدربة كل 
قصيرة  تدريبية  دورات  تقديم  يتم  ذلك،  إلى  باإلضافة  سنة. 
األجل على أساس االحتياجات في شراكة مع المنظمات غير 
التي تمكن  الحكومية، تركز على توفير المهارات والمعارف 

من الحصول على فرص عمل.

يتم أيضًا تزويد الطلبة بالتوجيه المهني والوظيفي وتوفير 
بالمائة   75 ينجح  حيث  للخريجين،  بالعمل  إلحاق  خدمات 
سنة  خالل  مجزية  وظائف  تأمين  في  بالمتوسط  منهم 
واحدة بعد التخرج. إن الطلب على مقاعد التدريب في مراكز 
طلبات  ثالثة  تقدم  حيث  مرتفع،  المهني  للتدريب  األونروا 
بالمتوسط لكل مقعد تدريبي. وينبغي إجراء ترتيبات خاصة 
من أجل ضمان مشاركة الالجئين األكثر تهديدًا والمسجلين 

من خالل شبكة األمان االجتماعي في الوكالة.

االستجابة للطوارئ

وهو  بالتحديات،  مليء  فيه  األونروا  تعمل  الذي  السياق  إن 
المضيفة  البلدان  بعض  في  النسبي  االستقرار  من  يتراوح 
العنف  اندالع  من  متقطعة  وفترات  تعقيدًا  أكثر  بيئات  إلى 
الشديد وعدم االستقرار في بلدان أخرى. في السابق، كانت 
األونروا تستجيب ألوضاع الطوارئ كلما دعت الحاجة لذلك. 
التعليم في  التركيز على  الحاجة لمزيد من  ولكن أصبحت 
أوضاع الطوارئ أكثر وضوحًا في السنوات األخيرة في ضوء 
األوضاع السائدة في غزة والضفة الغربية، وفي مخيم نهر 

البارد في لبنان سنة 2007، والنزاع األخير في سوريا.

مع  التعامل  في  متكامل  نهج  اتباع  يجري  لذلك،  نتيجة 
استراتيجية  تطوير  خالل  من  النزاع  أوضاع  في  التعليم 
الطوارئ.  أوضاع  في  للتعليم  الوكالة  نطاق  على  شاملة 
خطة  وبناء  االستراتيجية  تطبيق  خالل  من  السعي  وسيتم 
في  التعليم  نظام  قدرة  تمتين  إلى  نطاقًا  أوسع  تنفيذ 
يتيسر  أن  ضمان  أجل  من  الطوارئ  إلى  لالستجابة  األونروا 
كما  واآلمن.  النوعي  التعليم  إلى  الوصول  الطلبة  لجميع 
ليس  للتعامل  التدابير  اتخاذ  يتم  أن  االستراتيجية  ستكفل 
مع التعلم فقط، بل وكذلك مع قضايا السالمة والحماية 
واالحتياجات الصحية والنفسية-االجتماعية للطلبة وأعضاء 
والجاهزية  الوقاية  خالل  من  الطارئة  األوضاع  أثناء  الطاقم 

واالستجابة واإلنعاش.

دورًا  واإلدارة  القيادة  في  المدارس  مدراء  تدريب  “يلعب 
باألدوات  إياهم  مزودًا  المهني،  التطوير  في  مهمًا 
أولياء  مجالس  مع  بناءة  حوارات  إلجراء  الالزمة  والتقنيات 
المحلي.  والمجتمع  التدريسية  والهيئة  والطلبة  األمور 
كما يتم إثراء معارفنا المهنية أيضًا من خالل استكشاف 
واستخدام  التدريس  أساليب  في  األخيرة  التطورات 
في  األخرى  التعليمية  واألدوات  والدراما  التكنولوجيا 

عملية التعليم”.

أمينة، مديرة مدرسة قلنديا للبنات، الضفة الغربية

الثانوية بمعدل جيد جدًا، ولكني  المدرسة  “تخرجت من 
أنه  أعتقد  ألنني  المهني  بالتدريب  ألتحق  أن  اخترت 
سوق  في  أحتاجها  التي  العملية  بالمهارات  سيزودني 
مجاني  إليه  انضممت  الذي  التدريب  برنامج  إن  العمل. 
ثقة  على  أنا  األمر.  لهذا  كثيرًا  ممتن  وأنا  الجئًا.  لكوني 
بأني سأعثر على عمل في وقت قصير بعد تخرجي. لقد 
وهم  ذاته  المسار  وشقيقي  االثنتان  شقيقتاي  اختارت 

جميعًا اآلن يملكون وظائف وحياتهم مستقرة”.

عبد، مركز التدريب المهني، صف أنشطة األعمال 
والممارسة المكتبية، غزة
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البنية التحتية

ال تزال القيود على الموارد داخل برنامج التعليم في األونروا 
سنوات  منذ  األونروا،  اضطرت  وقد  متكررًا.  تحديًا  تمثل 
من  العديد  لتشغيل  الماضي،  القرن  من  الخمسينيات 
تقوم  حيث  المزدوجة”،  “المناوبة  أساس  على  مدارسها 
وتستخدمها  الصباح  في  المرافق  باستخدام  مدرسة 
بنظام  يعمل  واليوم،  الظهر.  بعد  فترة  في  ثانية  مدرسة 
أصل  من  مدرسة   500 إلى  يصل  يكاد  ما  المزدوجة  المناوبة 
أكثر من  المدارس  األونروا، وتمثل هذه  700 مدرسة تشغلها 

90 بالمائة من المدارس في قطاع غزة وسوريا واألردن.

البنية  وتوسيع  لتطوير  الجهود  استمرار  من  الرغم  على 
تعمل  المدارس  جميع  من  بالمائة   15 حوالي  أن  إال  التحتية، 
الغرض.  لهذا  مشيدة  مباٍن  في  وليس  مستأجرة  مقار  في 
بنيوي  تطوير  إلى  ملح  بشكل  المدارس  من  العديد  وتحتاج 
أو إعادة بناء، وكثيرًا ما تفتقر إلى المساحة واإلنارة والتهوية 

الالزمة لتوفير بيئة مواتية للتعلم.

تتخلص  أن  األونروا  على  الوضع،  لهذا  التصدي  أجل  من 
سيعني  ذلك  أن  إال  مستأجرة.  مقار  استعمال  من  تدريجيًا 
استبدال 96 مدرسة مستأجرة )45 في األردن، 25 في لبنان، 
11 في سوريا، 15 في الضفة الغربية( يتم تشغيلها من خالل 
72 مبنى مدرسيًا )25 في األردن، 25 في لبنان، 7 في سوريا، 
15 في الضفة الغربية(. وفيما أن القضاء على ظاهرة مدارس 
فقد  المنظور،  المتناول  عن  بعيدًا  يظل  المزدوجة  النوبات 

األدوات والموارد
الركيزة الثالثة – البنية التحتية والتكنولوجيا 

واإلدارة المدرسية
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المدارس  هذه  عدد  تخفض  أن  لها  هدفًا  الوكالة  وضعت 
بنسبة 50 بالمائة في جميع األقاليم بحلول سنة 2020. وفي 
مدار  على  الديموغرافية  واالحتياجات  االلتزامات  هذه  ضوء 
السنوات العشر التالية، ستحتاج األونروا إلى بناء ما يقرب من 

250 مدرسة جديدة.

التكنولوجيا

للتدبر مع متطلبات القرن 21، يحتاج الطلبة لتطوير المهارات 
السبل  على  للحصول  المعلمون  ويحتاج  التكنولوجية 
مستوى  على  إدراك  هناك  ذلك.  في  الطلبة  لدعم  الالزمة 
العالم ألهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
بإمكان  أن  كما  والطلبة.  المعلمين  من  كل  تعلم  لدعم 
هذه التكنولوجيا أن تساعد أيضًا في مد الروابط مع األقران 
والحفاظ عليها، سواًء داخل األونروا وخارجها. بإمكان ذلك 
التعليم  ومواد  والتجارب  الممارسات  أفضل  تبادل  يتيح  أن 

والتعلم.

تطمح الوكالة لتوفير هيكلية لمكتبة إلكترونية في أقاليم 
اإللكترونية  المكتبة  لمرافق  ويمكن  الخمسة.  عملها 
وبنوك مواردها أن تدعم المعلمين وغيرهم من الطواقم 
وسائلهم  في  المعارف  قاعدة  تمتين  في  التعليمية 

التدريسية والمواضيع التي يدّرسونها.

التخطيط واإلدارة التعليمية

الجهود  في  وشمولي  مستجيب  نهج  بناء  في  للمساعدة 
العمل  سبتم  الصفي،  التعليم  جودة  لتحسين  المحلية 
الدالئل  إلى  استنادًا  القرارات  وصنع  السياسات  توجيه  على 
ومن  التعليمية.  اإلدارة  لمعلومات  نظام  إدماج  خالل  من 
شأن هذا النظام، عندما يتم تنفيذه بالكامل وعلى صعيد 
الوكالة ككل، أن يوفر المعلومات الالزمة للمعلمين ومدراء 

المدارس التخاذ القرارات وصنع السياسات واإلجراءات استنادًا 
إلى معرفة. في الوقت الراهن، وبسبب االعتماد على النماذج 
المعلومات  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  ومحدودية  الورقية 
في بعض األقاليم، قد تكون البيانات المتاحة على مستوى 
عن  فضاًل  محدودة.  األقاليم  ومكاتب  والمناطق  المدارس 
اليدوي  االستيفاء  خالل  من  السنوية  التقارير  إعداد  إن  ذلك، 
آنية  بيانات  إتاحة  إلى  يؤدي  ال  المدرسية  البيانات  لسجالت 
القرارات  صنع  في  تدعمهم  التعليمي  للطاقم  وموثوقة 

والتحليل.

اإلدارة  لمعلومات  ومحوسب  مركزي  نظام  توفر  إن 
التقارير  وتوليد  فردي،  بشكل  الطلبة  تتبع  سيتيح  التعليمية 
الصلة وأرقام  األداء ذات  تلقائي، وحوسبة مؤشرات  بشكل 
تحسين  عملية  في  أساسية  عناصر  بمثابة  وهذه  التنبؤات، 
جودة الخبرات التعلمية بحيث تحصل المدارس والمعلمون 

على الدعم المهني واإلداري المناسب والفوري.

تماشيًا مع التفويض الممنوح للوكالة من الجمعية العامة 
االحتياجات  بتلبية  ملتزمة  األونروا  تظل  المتحدة،  لألمم 
الالجئين  أطفال  من  طفل   500,000 لحوالي  التعليمية 
وستواصل  لمحنتهم.  عادل  حل  غياب  في  الفلسطينيين 
الوكالة العمل في شراكة مع البلدان المضيفة في السعي 
الشباب  وتزويد  التعليم،  في  الدولية  المعايير  لتحقيق 
بمهارات التفكير الناقد والمهارات الحياتية من أجل مستقبل 
ناجح، وضمان توفر التعليم الجامع لجميع الطلبة، وتمكين 
المتعلمين من تفهم حقوقهم اإلنسانية واحترام حقوق 
اآلخرين. وستفعل ذلك من خالل شبكتها التي تضم 23,000 
وسوريا  ولبنان  األردن  في  مدرسة   700 في  ومعلمة  معلم 

واألرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

المساهمات  خالل  من  بالكامل  األونروا  تمويل  يتم  فيما 
إلى  تقدمه  الذي  الحيوي  التعليمي  الدعم  فإن  الطوعية، 
المالي  الدعم  بفضل  ممكنًا  يصبح  الفلسطينيين  الالجئين 

الذي ال غنى عنه من جانب شركاء الوكالة المانحين.
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