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ملخص سياسة التعليم الجامع 
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 ما الذي تتحدث عنه سياسة التعليم الجامع؟

ميادين  في  المدارس  لكافة  الجامع  التعليم  سياسة  األونروا  تبنت 
عملها الخمسة وذلك  كركن أساسي من أركان عملية إصالح التعليم ، 
وقد تم تطوير هذه السياسة بمشاركة جميع الميادين وذوي العالقة 
وذلك من أجل بناء الفهم الموحد واإللتزام المشترك بالتعليم الجامع 

وكمنحى للتعليم والتعلم لجميع أطفال الالجئين الفلسطينيين.

التزامنا 

الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم  وكالة  “تلتزم 
عالية  جودة  ذو  جامع  تعليم  بتقديم  )األونروا(  األدنى  الشرق  في 
يحترم حقوق جميع األطفال ويقدر تنوعهم. وتهدف األونروا إلى إزالة 
جميع المعوقات التي تحول دون الحصول على فرص متكافئة للتعلم 
بلوغ  من  الفلسطينيين  الالجئين  األطفال  جميع  لتمكين  والمشاركة 
القدرات  اختالف  اإلجتماعي،  النوع  عن  النظر  بغض  الكاملة  قدراتهم 
أو  الصحية  واإلحتياجات  اإلقتصادية،  اإلجتماعية/  الحالة  اإلعاقات،  أو 

النفسية /اإلجتماعية.” 

العالمي   اإللتزام  لتحقيق  أساسيا  عنصرا  الجامع  التعليم  •يعتبر 
بالتعليم للجميع.

ورؤيتها  األونروا  ميثاق  على  الجامع  بالتعليم  األونروا  التزام  يستند   •
الشاملة .

 مفاهيمنا

النظر  بغض  التعليم  في  أساسيا  حقًا  األطفال  لجميع  بأن  نؤمن 
اإلجتماعية،  والظروف  واإلعاقات  والقدرات  اإلجتماعي  النوع  عن 
وبأن  ؛  إلحتياجاتهم  استجابة  أكثر  يكون  أن  التعليم  على  وأن 
والرفاه  للتعليم  معززة  بيئات  لتكون  تسعى   أن  المدارس  على 
مسؤوليتنا  وتكمن  الطلبة،  لكافة  والنفسي/اإلجتماعي  الصحي 
والممارسات  باإلتجاهات  المتعلقة  المعوقات  إزالة  في  المشتركة 
حصولهم  أو  التعلم  إلى  الطلبه  كافة  وصول  دون  تحول  قد  التي 
األونروا. مدارس  في  والمشاركة  للتعلم  المتكافئة  الفرص   على 

الجامع  المنحى  تتبنى  التي  المدارس  بأن  أيضا  ونؤمن  كما 
ونؤكد  الطلبة،  لجميع  التعليم  جودة  تحسين  على  تقوم 
عرضة  األكثر  للطلبة  الدعم  توفر  المدارس  هذه  مثل  بأن 
اإلعاقات. أو  الخاصة  اإلحتياجات  ذوي  كالطلبة  واإلقصاء   للتهميش 

على  يركز  الذي  الطبي  النموذج  من  تحوال  الجامع  التعليم  يتطلب 
الكوادر  وجود  ضرورة  وعلى   ، األفراد  لدى  العجز”   “ و  الضعف  حاالت 
والمختلفة  الخاصة   اإلحتياجات  مع  للتعامل  المتخصصة  والخدمات 
والمختلفة  الخاصة  اإلحتياجات  هذه  تلبية  بأن  اإلقرار  إلى   ، لهم 
وللكادر  المعلمين  لجميع  مشتركة  مسؤولية  هي  الطلبة  لجميع 
التربوي، كما ونقر أيضا بأن التوجه نحو التعليم الجامع يتم عبر عملية 
الصفية  والممارسات  والمدارس  التعليمي  نظامنا  لتحسين  تدريجية 

لتصبح بيئات صديقه ومتمركزة حول الطفل.



UNRWA provides assistance, protection and advocacy for some 5 million registered Palestine refugees in Jordan, Lebanon, Syria and the occupied Palestinian 
territory, pending a solution to their plight. The Agency’s services encompass education, health care, social safety-net, camp infrastructure and improvement, 
community support, microfinance and emergency response, including in times of armed conflict. Through these services UNRWA strives to help Palestine 
refugees achieve a decent standard of living, long and healthy lives, knowledge and skills and full enjoyment of human rights. These goals are formulated 
according to the UN criteria for human development.
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أن  من  والتأكد  نقدمها،  التي  الخدمات  من  جزءًا  األطفال  حماية  تكون  
مدارس األونروا خالية من العنف والتمييز وأنها بيئات تعزز الرفاه النفسي 
واإلجتماعي ؛ وأخيرا وليس آخرًا فإننا نهدف إلى تعزيز مفهوم المشاركة 

الطالبية وإشراك الشباب في صنع القرار.
 استراتيجيتنا

سيتم تطبيق التعليم الجامع باتخاذ خطوات تدريجية في ضوء الموارد 
المتاحة،  وذلك من خالل زيادة الوعي وبناء القدرات المطلوبة ، وسيكون 
من  التعليمي،  النظام  مستويات  كافة  في  متضمنا  الجامع  المنحى 
وضع  ومن  الصفية،  الممارسات  إلى  اإلستراتيجي  التخطيط  مرحلة 
الوصف  تحديد  مرحلة  ومن  واللوائح،  القوانين  تطبيق  إلى  السياسات 

الوظيفي إلى تطوير المواد التدريبية للمعلمين.

 مدارسنا وصفوفنا الدراسية

في  الجامعة  الممارسات  لدعم  بالكثير  القيام  المعلمون  يستطيع 
مدارسنا وصفوفنا الدراسية:

ما الذي يستطيع المعلمون القيام به لدعم التعليم الجامع؟

• تبّني اللغة الجامعة  واإلتجاهات الجامعة باإلضافة إلى الثقة  بأن كل 
طفل قادر على التعّلم وجعل كل األطفال يشعرون بالترحيب والتقدير

• ضمان البيئة المدرسية الصحية، اآلمنة والخالية من التمييز والتنمر 
والصديقة للطفل وكذلك اإلهتمام بصحة الطلبة ورفاههم، وإدارة 

سلوكاتهم بإيجابية 
التعّلمية/  اإلستراتيجيات  وتوظيف  التعليمية،  المساندة  •تقديم 
هم  الذين  الطلبة  إحالة  و  اإلحتياجات  وتحديد  المتنوعة،  التعليمية 
بحاجة إلى مساندة إضافية للفريق المدرسي لمساندة الطلبة، وكدلك 
المجتمع  من  والشركاء  الصحية  الخدمات  ومقدمي  اآلباء  مشاركة 

المحلي بتقديم الدعم للطلبة.

لمزيد من المعلومات :

 .2013 الثاني  كانون  في  لألونروا  الجامع  التعليم  سياسة  إقرار  تم  لقد 
الموقع  اإلنترنت في  األونروا وعلى  السياسة متوفرة في مدارس  وهذه 
برئيس  االتصال  يرجى  المعلومات  من  ولمزيد   www.unrwa.org التالي 

برنامج التعليم في الميدان أو دائرة التربية التعليم في الرئاسة العامة.

 مبادئنا

المبادئ التالية ستساعد المعلمين والمعنيين  في الوصول إلى فهم 
 مشترك للتعليم الجامع:

"• نؤمن بأن كل طالب قادر على التعلم 
"• نعترف بحق التعليم للجميع

• ندرك الحاجة المستمرة لتحسين نظامنا التعليمي والممارسات 
 الصفية والمدرسية من أجل تعزيز قدراتنا على تلبية احتياجات طلبتنا

"• نولي اهتماما خاصا باألطفال األكثر عرضة للتهميش واإلقصاء
• نسعى إلزالة المعوقات البيئية وتلك المتعلقة باإلتجاهات السلبية 

التي تعيق الوصول إلى التعلم والمشاركة من خالل تعزيز النموذج 
اإلجتماعي لإلعاقة الذي يرى بأن تلبية اإلحتياجات مسؤولية مشتركة 

 للجميع.
• نسعى لإلعتراف باإلحتياجات الفردية للطلبة ولتوفير الدعم المناسب 

 لهم
• نؤمن بأن التعليم الجامع يعزز المجتمعات القائمة على المنحى 

الجامع.

 نهجنا 
 

حول  متمركز  عالية،  جودة   ذو  تعليم  توفير  ضمان  الى  نهدف 
الدراسية  الصفوف  لجميع  ومحفزة   آمنة  بيئة  في  الطفل 
يشكل  الجامع  التعليم  تبني  مدى  ان  ونعتبر  والمدارس، 
األونروا. مدارس  في  الصفية  الممارسات  لجودة   مقياسا 

كما نهدف إلى تعزيز الدعم المقدم في المدرسة للطلبة ذوي االحتياجات 
اإلضافية التعلمية و الصحية و النفسية؛  و ستقوم المدارس بتشكيل فرق 
مناقشة  من  يمكنهم  للمعلمين   ولتوفيرمنبر  التعلم  لدعم  مساندة 
المناسب. الدعم  لتوفير  والتخطيط  زمالئهم  مع  طلبتهم   احتياجات 

ونقر بأن لعدد محدود من الطلبة ذوي اإلحتياجات الخاصة حاجة إلى دعم 
مكثف؛ لذا سنعمل جنبا إلى جنب مع أولياء األمور والمجتمعات المحلية 
لتوفير بدائل التربية الخاصة المتاحة لكل طالب، سواء  في مدارس األونروا 
وجه. أفضل  على  الطالب  مصلحة  تقتضيه  ما  وفق  وذلك  خارجها   أو 
نعتبر اإلعاقة والنوع االجتماعي والحماية والشباب قضايا مشتركة يجب 

أخذها بعين اإلعتبار في جهودنا المبذولة نحو تحقيق التعليم الجامع؛ 

قد  التي  والممارسات  اإلتجاهات  ومعالجة  عن  للكشف  نسعى  كما 
تنطوي على التمييز  القائم على أساس النوع اإلجتماعي أو اإلعاقة، وعلينا 
وأن  الخاصة،  اإلحتياجات  ذوي  الطالب  لدعم  جهدنا  قصارى  نبذل  أن 


