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التعليم الجامع
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ما الذي تتحدث عنه سياسة التعليم الجامع؟

حصول  لضمان  األونروا  تتبعه  الذي  النهج  هو  الجامع  التعليم 
للتعلم  متكافئة  فرص  على  الفلسطينيين  الالجئين  األطفال  جميع 
كامل  لبلوغهم  الكافي  الدعم  على  وحصولهم  مدارسها   في 
النوع اإلجتماعي والقدرات واإلعاقة والحالة  النظر عن  طاقاتهم، بغض 
اإلجتماعية. النفسية/  واإلحتياجات  اإلاقتصادية  واإلجتماعية/   الصحية 
طريقة  وتغيير  الطلبة  نحو  بتغييراإلتجاهات  الجامع  التعليم  يتعلق 
 عمل المعلمين ومدراء المدارس ومقدمي خدمات المساندة واإلداريين.
وقد  تم تطوير سياسة وإستراتيجية األونروا للتعليم الجامع من أجل 
الوصول إلى فهم مشترك و التزام محدد بالتعليم الجامع على نطاق 

الوكالة كافة. 

 لقد أطرت هذه السياسة التعليم الجامع استنادا على:
"• اإليمان بقدرة كل طفل على التعلم

"• كونه منحى يقوم على أساس  حقوق اإلنسان
"•   إنه عملية تحسين نظام التعليم والممارسات الصفية والمدرسية

• تلبية إحتياجات جميع األطفال مع التركيز على أولئك األطفال األكثر 
 عرضة للتهميش واإلقصاء 

"• تبني النموذج اإلجتماعي لإلعاقة
"• اإلقرار باإلحتياجات الفردية وبضرورة توفير الدعم المناسب لتلبيتها

• أن التعليم الجامع يؤدي إلى تطوير المجتمعات “الجامعة”

الجامع على دعم وتطوير نظام  التعليم  تعمل سياسة وإستراتيجية 
ويتمركز  عالية  جودة  ذو  الطلبة؛   إلحتياجات  استجابة  أكثر  تعليمي  

التنوع  يقدر  نظام  التحيز،  وعدم  بالمرونة  يتسم  أنه  كما  الطفل  حول 
المتاحة. الدعم  وسبل  اإلحتياجات   على  المبكر  بالتعرف   ويقوم 

وبالتالي  مشتركة   قضية  باعتباره  الجامع   التعليم  تطبيق  سيتم 
التعليمي بدءًا  النظام  الجامعة  لجميع مستويات  الممارسات  تضمين 
من التخطيط اإلستراتيجي إلى الممارسات الصفية، ومن السياسات إلى 
وسيكون  المعلمين  تدريب  مواد  إلى  الوظيفي  الوصف  ومن  القوانين، 
التعليم الجامع في الواقع معيارا للجودة في مدارس األونروا، وسيتم 

تحقيق ذلك من خالل اإلجراءات التالية:

تعزيز البيئه المدرسية الجامعة الصديقة للطفل ،الصحية 
واآلمنة والمحفزة

التركيز  مع  للطفل  الصديقة  التعليمية  بالبيئة  الجامع  التعليم  يتعلق 
ويعنى   ، واإلقصاء  للتهميش  عرضة  األكثر  األطفال  على  خاص  بشكل 
الطلبة  كافة  وصول  دون  تحول  التي  المعوقات  وإزالة  بتحديد  ايضًا 
بإثارتنا  ايضا  ويتعلق  ؛  والمشاركة  والنمو  للتعلم  متكافئة  فرص  إلى 
للتساؤالت مثل : هل تعد بيئتنا المدرسية آمنة وخالية من العنف؟ وهل 
يمكن  ما  هناك  وهل  المدرسة؟  داخل  بالترحيب  الطلبة  جميع  يشعر 
 القيام به لتحسين طرائق التدريس ولجعل عملية التعلم أكثر سهولة؟

مختلف  على  الجامع  بالمنحى  التعريف  بحمالت  القيام  من  البد 
، كما أنه البد لنا من مراجعة الممارسات الحالية واألنظمة  المستويات 
ولتوفيرالمساندة    . ورفاهم  الطلبة  لصحة  دعمها  من  للتأكد  القائمة 
اإلجتماعي   / النفسي  للدعم  المفاهيمي  اإلطار  فإن  العمل  لهذا 
لمدارس األونروا سيقوم بترسيخ الفهم المشترك للكيفية التي يعمل  
للطلبة.  /اإلجتماعية  النفسية  الصحة  لتعزيز  التعليمي  النظام  فيها  



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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إحداث فارق إيجابي

لجميع  أفضل  تعليمي  نظام  تطوير  في  الجامع  التعليم  سيسهم 
اإلضافية  اإلحتياجات  على  التعرف  أن  بضمان  أيضا  يقوم  بينما  الطلبة، 
كامل  بلوغ  من  لتمكينهم  مناسب  بشكل  يتم  للطلبة   والمكثفة 

طاقاتهم.

• سيستفيد جميع الطلبة من البيئة المدرسية الصديقة ومن 
 الممارسات التعليمية المتمركزة حول الطفل.

• سيستفيد الطلبة العرضة لإلقصاء والتهميش من التعليم عند إزالة 
 معوقات الحصول على التعليم والنمو والمشاركة.

• سييستفيد الطلبة الذين يحتاجون إلى مساعدة تعليمية إضافية من 
 المساندة المقدمة في مدارسهم.

• سيستفيد الطلبة ذوي اإلعاقة واإلحتياجات الصحية و النفسية /
 اإلجتماعية اإلضافية من النهج الشمولي في تلبية احتياجاتهم.

• سيستفيد المعلمون وكوادر التعليم من برامج التمكين لتحسين 
 ممارساتهم المهنية.

• سيستفيد المجتمع المدرسي عموما من تحسين المستوى الصحي 
 للمعلمين والطلبة.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل  مع رئيس برنامج التعليم في 
الميدان أودائرة التربية  والتعليم في الرئاسة العامة لألونروا على 

الموقع التالي 
info.education@unrwa.org 

كما يقوم برنامج األونروا للصحة المدرسية بإعادة النظرفي الممارسات 
الحالية من منظور التعليم الجامع من خالل وثيقة “إستراتيجية الصحة 
للقضايا  إرشادي  دليل  تطوير  على  أيضا  العمل  وسيجري  المدرسية”. 
في  المعلمين  لمساعدة  وذلك  اإلجتماعي  النوع  بحساسية  المتعلقة 
بين  والتمييز  التحيز  إلى  تؤدي  قد  التي  واإلتجاهات  الممارسات  تحديد 

الجنسين ومعالجتها.

تمكين المعلمين من التعرف على االحتياجات المتنوعة للطلبة 
وتلبيتها

تمكين  على  العمل  لألونرا  الجامع  المنحى  محوراهتمام  في  سيكون 
الطفل  حول  ومتمركزة  صديقة  صفية  ممارسات  لتطوير  المعلمين 
وكذلك تطوير قدراتهم  المتعلقة بتحديد اإلحتياجات المتنوعة للطلبة 
مختلف  توظيف  على  المعلمين  تشجيع  سيجري  كما  وتلبيتها؛ 
التعلمية  الخبرات  إلثراء  وذلك  التعليمية  والمواد  التدريس  طرائق 
وقدراتهم.  يتناسب  بما  للطلبة  المتنوعة  لإلحتياجات  واإلستجابة 
المهني  التطوير  برامج  خالل  من  النهج  هذا  تعزيز  وسيتم 
ستمكن  التي  األدوات  حقيبة  إلى  باإلضافة  للمعلمين،  المستمر 
وتلبيتها. للطلبة  المتنوعة  اإلحتياجات  تحديد  من   المعلمين 

تعزيز الدعم المدرسي للطلبة ذوي اإلحتياجات اإلضافية

من أجل ضمان حصول الطالب على الدعم الالزم لهم في مدارسهم 
وستقوم  المساندة  أنظمة  تعزيز  من  بد  ال  فإنه  معلميهم؛  قبل  ومن 
لطلبة  الدعم  تنسيق  أجل  من  الطلبة  مساندة  فرق  بتشكيل  المدارس 
المدرسة ومساعدة المعلمين على تحديد وتلبية إحتياجاتهم التعليمية 
التربويين  المختصون  وسيتولى  اإلجتماعية،   / والنفسية  والصحية 
الدعم  وتقديم  تخطيط  في  المساندة  فرق  مساعدة   والمرشدون 

المناسب.

تطوير نظم اإلحالة والدعم لتلبية أفضل الحتياجات الطلبة 
المكثفة 

بالتالي  و  الطلبة؛  لبعض  واإلحالة  الدعم  ألنظمة  حاجة  هنالك  سيكون 
حاليا  المتواجدة  الخاصة  التربية  مبادرات  بتطوير  ستقوم  األونروا  فان 
كما  المكثفة،  اإلحتياجات  ذوي  للطلبة  الدعم  تقديم  من  لتمكينها 
وسيجري تعزيز التعاون بين المدارس ومراكز التأهيل المجتمعي إليجاد 
سبل تكون أكثر انسجاما مع النهج الجامع لتعليم األطفال ذوي اإلعاقة.


