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وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى.2012 ،

جميع احلقوق محفوظة .ال يجوز نقل أو نسخ أو تخزين محتويات هذه الوثيقة في نظام استرجاع ،أو حتويله بأي شكل أو بأية وسيلة
إلكترونية أو ميكانيكية أو إعادة تصويره أو تسجيله أو غيرها ،دون احلصول على إذن خطي مسبق من األونروا .لالستعالم عن استخدام
أو إعادة إنتاج نص الوثيقة أو أجزاء أخرى من هذا املنشور ،يرجى االتصال باألونروا دائرة التربية والتعليم ،فريق العمل في مجال حقوق
اإلنسان على املوقع التالي .hrcrt@unrwa.org :عند احلصول على إذن من األونروا الستخدام أو إعادة إنتاج هذه املواد ،متنح حقوق النشر
لألونروا ،ويتم إرسال نسخة من املواد التي أعيد إنتاجها لألونروا [دائرة التربية والتعليم ،فريق العمل في مجال حقوق اإلنسان على
املوقع التالي .hrcrt@unrwa.org :لتصوير أو إعادة نسخ هذه الوثيقة ألغراض جتارية ،قد يتم فرض رسوم من قبل األونروا.
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مــقــدمـــة

،1

وفقا ً ملا جرى التشديد عليه في إستراتيجية األونروا الرامية إلى اصالح النظام التعليمي لألعوام 2015-2011تعد األونروا اجلهة
الرئيسة التي تعنى بتوفير خدمات التعليم األساسي جلميع األطفال الالجئني الفلسطينيني الذين يحق لهم تلقي من تسع إلى عشر
سنوات من التعليم األساسي بشكل مجاني في مناطق عملياتها امليدانية اخلمس ،إضافة إلى التعليم الثانوي في لبنان .ويشكل
البرنامج التعليمي أكبر برامج األونروا سواء من حيث عدد املوظفني العاملني فيه أو امليزانية اخملصصة له ،حيث ميثل موظفو السلك
التعليمي في األونروا أكثر من  %70من مجموع موظفي الوكالة ،في حني تستحوذ نفقات التعليم على  %59من ميزانية الوكالة.
وبالنسبة لنظام تعليمي يدار من جهة واحدة  ،فإن األونروا تدير واحدا ً من أكبر األنظمة املدرسية على مستوى الشرق األوسط يغطي
خمس دول.
تستند سياسة األونروا في مجال التربية على حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح على برنامج حقوق اإلنسان وحل النزاعات
والتسامح الذي أطلقته األونروا كمشروع ريادي عام  1999في غزة والضفة الغربية بهدف تنمية مهارات الطلبة في إدارة النزاعات
وحلها بطريقة فعالة وبعيدة عن العنف والعدوانية .وأسهم جناح هذا املشروع في تطوير برنامج تعليم حقوق اإلنسان وحل النزاعات
والتسامح وتطبيقه في جميع مدارس األونروا في مناطق عملياتها اخلمس بهدف حتقيق األهداف التالية:2
•تعزيز الوعي واملعرفة باحلقوق األساسية لألفراد واألطفال.
•تسهيل مشاركة الطلبة في عملية اتخاذ القرار في مدارسهم وتعزيز مهارات القيادة لديهم.
•إنشاء بيئة مدرسية خالية من العنف تسهم في تعزيز عملية التعليم والتعلم.
ومع مرور السنوات تنامى حجم برنامج األونروا املعني بتعليم حقوق اإلنسان بإطاره املفاهيمي ومنطق تطويره و توجهاته التي تنطوي
عليها األهداف املذكورة سابقا .ورغم هذه اإلجنازات ،فقد أظهر التقييم وعملية املسح التي أجريت في عام 3 2011احلاجة إلى تعزيز
نهج األونروا وبرنامجها لتعليم حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح من خالل تطوير سياسة شاملة ومتكاملة معنية بترسيخ
التربية على حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح ،وتشمل أهدافها االستراتيجية األمور التالية:
•زيادة ترابط عناصر برنامج تعليم حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح ،والذي مت تطويره في ميادين العمل اخلمسة.
•تعزيز تقدمي منهاج حلقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح.
•ضمان تناغم البرنامج مع إصالحات األونروا املستمرة في برنامجها التعليمي.
حتتاج السياسات كي تتمتع بالكفاءة والفعالية إلى استراتيجية تنفيذية متناسقة وعملية تتميز بتحديد األولويات وتعيني آليات
التنسيق ،مما يضمن الحقا ً ترابطها ،ومتتعها بأسس املساءلة وتخصيص املصادر .وينبغي أيضا ً أن تأخذ هذه االستراتيجية في االعتبار
تعدد اجلهات صاحبة العالقة على مستويني :الوطني (مثل اجملتمع احمللي ،ووزارة التربية والتعليم ،ومؤسسات تدريب املعلمني ،والهيئات
البحثية ،واملنظمات غير احلكومية) ،وعلى مستوى األونروا ذاتها (مثل الرئاسة العامة ،ودوائر التربية والتعليم في امليادين ،ومديري
املدارس وموظفيها ،وأولياء األمور والطلبة) ،بهدف إشراكهم في تنفيذ االستراتيجية والسياسة األوسع نطاقاً.
واستجابة إلى احلاجة املتنامية للنهوض باملمارسات القائمة حاليا وتعزيز مشاركة اجلهات صاحبة العالقة في تطويرها ،تستند
سياسة األونروا في مجال التربية على حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح على مراجعة شاملة للسياسات واملمارسات
التي تتبعها األونروا حالياً ،والتشاور مع الطلبة واملعلمني وأولياء األمور واالختصاصيني التربويني ومراكز التطوير التربوي وموظفي
امليدان ،ودائرة الشؤون القانونية وغيرهم من أصحاب العالقة في الرئاسة العامة وخارجها ،وهو ما مت خالل الفترة بني مايو(أيار) إلى
أكتوبر(تشرين أول) من عام  .42011ومن ناحية أخرى ،فقد استندت السياسة في تطويرها إلى أفضل املمارسات واملعايير الدولية في
مجال تعليم حقوق اإلنسان .

 - 1استراتيجية األونروا الرامية إلى إصالح النظام التعليمي  ،2011 ،2015-2011ص.1
 - 2مالحظة إرشادية أصدرتها األونروا :برنامج تعليم حقوق اإلنسان ،وحل النزاعات والتسامح ضمن األونروا ،2011 ،ص2
 - 3مكتب املفتش العام ورابطة تعليم حقوق اإلنسان بالتعاون مع إدارة التعليم التابعة لألنروا
 - 4تضمنت العملية مهمة وتقرير دراسة املسح الذي أعدته رابطة تعليم حقوق اإلنسان :تقرير دراسة النطاق اخلاص ببرنامج وكالة األونروا املعني بتعليم حقوق
اإلنسان ،وحل النزاعات ،والتسامح.
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القسم  :1دمج سياسة التربية على حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح في االستراتيجيات وأطر
السياسات القائمة حاليًا على مستوى األونروا والمستوى العالمي

إن سياسة التربية على حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح ال تشكل وثيقة مستقلة منفصلة عن برنامج التعليم ،بل سيتم
دمجها ضمن استراتيجيات األونروا وأطر سياساتها ،والتي تتوافق بدورها مع األطر الدولية واإلقليمية والوطنية .و مت توضيح هذا
التوافق بشكل أكبر في هذا القسم على املستويات التالية :نظام حقوق اإلنسان الدولي واألطر االستراتيجية الواسعة لدى األونروا
واستراتيجية األونروا إلصالح النظام التعليمي وأنظمة التعليم في البلد املضيف.
 1-1األونروا والنظام الدولي لحقوق اإلنسان

تأسست األونروا مبوجب ميثاق األمم املتحدة ،وهي وكالة تابعة لألمم املتحدة وهيئة منبثقة عن اجلمعية العامة .وباعتبارها واحدة من
الوكاالت التابعة لألمم املتحدة ،فإن األونروا ملزمة بالتقيد باملقاصد واملبادئ التي حددها ميثاق األمم املتحدة .ويتمثل أحد هذه املقاصد
بعبارة « حتقيق التعاون الدولي [ ]...في مجال تعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس جميعا ً وتشجيعها للجميع بال
متييز على أساس العرق أو اللغة أو الدين ،ودون تفريق بني الرجال والنساء»( .ميثاق األمم املتحدة -املادة .))3( 1
تقر ّ اجلمعية العامة ،بوصفها الهيئة األم لألونروا ،والية األونروا وتعتبر مرجعا لعمليات الوكالة ومعاييرها ..وقد أكدت اجلمعية العامة
على “الدور الهام الذي تلعبه الوكالة في توفير خدمات حيوية مبا يحقق الرفاه والتنمية البشرية واحلماية لالجئني الفلسطينيني”.
كما تشجع اجلمعية العامة الوكالة على “التعاون الوثيق مع الوكاالت األخرى التابعة لألمم املتحدة ،لضمان التقدم املستمر في
تلبية احتياجات األطفال وحقوقهم [ ]...في عملياتها ،مبا يتوافق مع معاهدة حقوق الطفل” 5.تتضمن “الوكاالت األخرى التابعة لألمم
املتحدة” كال من ،وليس حصراً ،اليونسكو (وهي شريكة األونروا منذ البداية) ،املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان (،)HCHR
ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ( .)UNICEFلقد حددت اتفاقية حقوق الطفل العناصر األساسية املتعلقة بتوفير التعليم لألطفال.
وبشكل خاص يتم توجيه التعليم إلى:
•“تنمية احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية واملبادئ املكرسة في ميثاق األمم املتحدة( ”،مادة ()1( 29ب))؛
•“تنمية احترام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه اخلاصة ،والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد
الذي نشأ فيه في األصل والثقافات اخملتلفة عن ثقافته “ مادة ()1( 29ج))؛
•“إعداد الطفل حلياة تستشعر املسؤولية في مجتمع حر ،بروح من التفاهم والسلم والتسامح واملساواة بني اجلنسني
والصداقة بني جميع الشعوب واجلماعات اإلثنية والوطنية والدينية واألشخاص الذين ينتمون إلى السكان األصليني” (مادة
()1( 29د)).
تبنت اجلمعية العامة الصكوك واملعايير التالية املعنية بحقوق اإلنسان ،والتي تسترشد بها األونروا في تعليم حقوق اإلنسان :
•اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان (.)1948
•العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ( ،)1966والعهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
( ،)1966واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة ( ،)1979واتفاقية حقوق الطفل ( ،)1989واتفاقية األشخاص
ذوي اإلعاقات (.)2006
•البرنامج العاملي للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان (-2005مستمر) ،وخطط العمل املنبثقة عن البرنامج ( 1و.)2
•إعالﻥ ﺍﻷﻢﻣ املتحدة ﻟﻠﺘﺜﻘﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ في ميدان ﺣﻘﻮﻕ اإلنسان (مت تبنيه في كانون األول 6 )2011
لقد عمدت األونروا ،وبهدف تعزيز تناسق عملها استراتيجيا ً مع النظام الدولي حلقوق اإلنسان ،إلى تطوير إطار األونروا اخلاص لالنخراط
الفاعل في النظام الدولي حلقوق اإلنسان (سبتمبر/أيلول  .)2011وكما جاء في إطار العمل فإنه يشكل”جزءا أساسيا من عمل األونروا
في حماية الالجئني الفلسطينيني عن طريق تصميم وتنفيذ البرامج اخملتلفة لديها (اجلانب الداخلي) وعن طريق املراقبة ،واإلبالغ
والتداخالت (اجلانب اخلارجي) .كما أنه يوفر لألونروا اإلرشاد حول كيفية التعامل مع مكونات النظام الدولي حلقوق اإلنسان ،وبخاصة:

 - 5قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  74\66الصادر في  12كانون األول  ،2012فقرة تشغيلية .12
 - 6انظر قرار اجلمعية العامة  137 \66الصادر بتاريخ  19كانون األول .2011
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املفوض السامي حلقوق اإلنسان ومكتبه؛ وهيئات معاهدة حقوق اإلنسان ومجلس حقوق اإلنسان واآلليات املرتبطة به مثل املقررين
اخلاصني لألمم املتحدة و البعثات الدولية للمراجعة الدورية و تقصي احلقائق؛ إضافة إلى عدد من اآلليات التي تتخذ من نيويورك مقرا
لها7 ».
لقد طورت األونروا سياستها اخلاصة بحقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح بحيث تتناغم مع النظام الدولي حلقوق اإلنسان ،فقد
بنت األونروا هذه السياسة على العناصر التي حددها البرنامج العاملي للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان .8وتستند هذه العناصر
على فهم مشترك ملوضوع تعليم حقوق اإلنسان ،ومبادئ تعليمها وتعلمها ،وإعداد معلميها ،وتنميتهم مهنياً ،والبيئة التعليمية،
واستراتيجية املتابعة والتقييم اخلاصة بتعليم حقوق اإلنسان .
 1-2تعليم حقوق اإلنسان واألطر اإلستراتيجية األوسع الخاصة باألونروا

يتوافق تعليم حقوق اإلنسان أيضا ً مع األطر اإلستراتيجية القائمة اخلاصة باألونروا ،مثل اإلستراتيجية متوسطة املدى ،2015-2010
وإصالح التعليم  ،2015-2011كما يتوافق مع أنظمة التعليم في الدول املضيفة .وفيما يخص اإلستراتيجية متوسطة املدى
( ،)2015-2010فإن تعليم حقوق اإلنسان ينسجم مع األهداف اإلمنائية البشرية واألهداف اإلستراتيجية:
•تعليم حقوق اإلنسان يؤدي إلى تعزيز الهدف  4من أهداف التنمية البشرية (“التمتع بحقوق اإلنسان إلى أقصى مستوى
ممكن”) والهدف االستراتيجي “( 13ضمان حقوق الالجئني الفلسطينيني والنهوض بها من خالل تشجيع احترام حقوق
اإلنسان ،والقانون اإلنساني الدولي ،وقانون الالجئني الدولي”).
•يقع تعليم حقوق اإلنسان أيضا حتت الهدف  2من األهداف اإلستراتيجية (“حتصيل املعرفة واملهارة”) والهدف االستراتيجي 5
(“تعزيز نوعية التعليم واخملرجات حسب املعايير املتبناة”) .وكما جاء سابقا ،فإن اتفاقية حقوق الطفل حتدد معاييرا بعينها،
مبا في ذلك التأكيد على أن التعليم ينبغي أن “يوجه إلى تنمية احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية واملبادئ املكرسة
في ميثاق األمم املتحدة»،و نحو تنمية احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية واملبادئ املكرسة في ميثاق األمم املتحدة».
•من خالل نشر ثقافة حقوق اإلنسان واحترامها ،مبا في ذلك تلك املتعلقة بتقدمي خدمات األونروا (مثل احلق في الصحة واحلق
في مستوى معيشة الئق) ،فإن تعليم حقوق اإلنسان قادر على اإلسهام في حتقيق مختلف أهداف األونروا للتنمية البشرية
(مثل الهدف “ 1حياة مديدة وصحية  ،و“ 3مستوى معيشة الئق”) ،وما يرتبط بها من غايات استراتيجية.
 1-3تعليم حقوق اإلنسان واستراتيجية األونروا إلصالح النظام التعليمي

سياسة التربية على حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح التي تعرضها هذه الوثيقة مبنية على إستراتيجية إصالح النظام
التعليمي  2015-2011والتي تتضمن في صميمها رؤية موحدة ومتكاملة للنظام التعليمي اخلاص باألونروا ،وذلك في سياق العمليات
الرامية إلى حتقيق الالمركزية التنظيمية .ومما يعزز هذه اإلستراتيجية االلتزام املوجه نحو دعم التعليم الفعال وتشجيع املعلمني على
تعزيز نوعية التعليم بشكل عام .و تسعى هذه اإلستراتيجية إلى تعزيز االنسجام والترابط بني مكونات نظام األونروا التعليمي،
ووضعها في السياق املناسب من حيث املعنى و املضمون ،إضافة إلى توثيق التعاون بني كوادره والعمل على استخالص الدروس
املستفادة.
كما تقوم هذه السياسة على سياسات واستراتيجيات رئيسة أخرى عملت األونروا أو ما زالت تعمل على تطويرها:
•إستراتيجية إصالح النظام التعليمي  2015-2011واخلطة التنفيذية لهذه اإلستراتيجية.
•معلمون من أجل املستقبل :إطار سياسة تثقيف املعلمني وتطوير قدراتهم (مسودة كانون األول .)2011
•اإلطار املعني بجودة تنفيذ املناهج لدى األونروا (مسودة متوز .)2011
•سياسة التعليم اجلامع لدى األونروا (مسودة كانون الثاني .)2012
•إستراتيجية تعميم النوع االجتماعي .2012-2009
•سياسة املساواة بني أفراد النوع االجتماعي لدى األونروا (.)2007
•سياسة ذوي اإلعاقات لدى األونروا (.)2010
•سياسة واستراتيجية احلماية لدى األونروا (مسودة .)2012
 - 7انظر إطار األونروا املعني باإلنخراط الفاعل مع النظام الدولي حلقوق اإلنسان ،دائرة الشؤون القانونية في األونروا ،القسم الدولي ( )2011ص3
 - 8انظر  ohchr.org/english/issues/education/training/programme.htm.http://www2للمعلومات املتعلقة بالبرنامج
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 1-4تعليم حقوق اإلنسان وأنظمة التعليم في البلد المضيف

في ترتيباتها طويلة األمد مع السلطات املضيفة ،تستخدم األونروا املناهج والكتب التعليمية املعتمدة في البلدان املضيفة في
مدارسها القائمة في ميادين العمل اخلمسة .لقد عملت األونروا على تطوير مواد خاصة بتعليم حقوق اإلنسان يتم تدريسها باعتبارها
مادة مستقلة أو بدمجها في املواضيع الدراسية األخرى .ومن خالل سياسة التربية على حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح،
سيتم البناء على العمل القائم حاليا واملواد املستخدمة واخلبرات املتوفرة في مجال التربية على حقوق اإلنسان لدى معلمي األونروا
وغيرهم من الطاقم التعليمي .ومن خالل القسم املتعلق برؤيتها (قسم  )2-3سوف تبني السياسة الكيفية التي ستعتمدها األونروا
في االستفادة من تعليم حقوق اإلنسان كوسيلة للوفاء بواليتها في مناطق عملياتها اخلمس على نحو أكثر منهجية وترابط.
قسم  :2العنا صر األساسية للسياسة

تقوم هذه السياسة على الفهم العاملي حيال معنى التربية على حقوق اإلنسان ،ومبادئ حقوق اإلنسان املتفق عليها ،والرؤية
الواضحة لبرنامج تعليم حقوق اإلنسان ،وحل النزاعات والتسامح .إذ أن سياسة البرنامج تسترشد بهذه العناصر األساسية كلها.
 2-1تعريف التربية على حقوق اإلنسان

الحقا ً لعقد األمم املتحدة لتعليم حقوق اإلنسان ( )2004-1995وتبني خطة العمل للمرحلة األولى ( - 2005إلى اآلن) للبرنامج العاملي
لتعليم حقوق اإلنسان ،9فقد حقق التعليم والتدريب في مجال حقوق اإلنسان توسعا ملحوظا ،ليس على مستوى التعليم الرسمي
(املدارس ،واجلامعات) فحسب ،بل وعلى مستوى التعليم غير الرسمي مثل األعمال واألنشطة الشبابية على مستوى اجملتمع .
إن ما مييز تعليم حقوق اإلنسان عن أنواع التعليم أو التدريب األخرى هو استفادته من املعايير الدولية حلقوق اإلنسان التي يزخر بها
القانون الدولي ،وأحيانا قد تشكل بعض املفاهيم القانونية املصاحبة حتديا لفهم املتعلمني ،ولكنها في الوقت ذاته تشكل إطارا متينا
للتعريف بحقوق اإلنسان املكفولة للجميع،التي ميكن املطالبة بها  ،وينبغي احترامها وحمايتها وتعميمها والتزام احلكومات بها.
يعكس البرنامج العاملي للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان هذا التفرد حيث يعرّف التعليم في مجال حقوق اإلنسان على أنه
“التثقيف والتدريب واملعلومات الرامية إلى بناء ثقافة عاملية في مجال حقوق اإلنسان من خالل تقاسم املعرفة ،ونقل املهارات ،وصقل
السلوكيات املوجهة إلى:
•تعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية.
•التنمية الكاملة للشخصية اإلنسانية والشعور بالكرامة.
•تعميم الفهم والتسامح واملساواة بني أفراد النوع االجتماعي ،والصداقة بني كافة األمم والشعوب األصلية واألقليات.
•متكني كافة األشخاص من املشاركة الفعالة في مجتمعات حرة ودميقراطية حتكمها سيادة القانون.
•بناء السالم واحملافظة عليه.
•نشر التنمية املستدامة املتمحورة حول اإلنسان والعدالة االجتماعية”10.
وعليه ،فإن سياسة األونروا اخلاصة بالتربية على حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح تتوازى مع البرنامج العاملي لتعليم حقوق
اإلنسان ،وسوف تركز على البرامج التعليمية الرسمية مع استكشاف روابط محتملة مع التعليم غير الرسمي ،وبخاصة املوجهة
للشباب ،مبا يعكس التزامات “مؤمتر إشراك الشباب” الذي عقد في بروكسل في آذار .2012
 2-2المبادئ اإلرشادية لسياسة التربية على حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح

سوف تعنى سياسة األونروا للتربية على حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح بتوفير مفهوم واضح ومشترك حول تعليم حقوق
اإلنسان في كافة امليادين وذلك عن طريق اعتماد مبادئ شائعة حلقوق اإلنسان تبنى عليها استراتيجيات هذه السياسة وأنشطتها
ونتائجها ،بحيث تستمد هذه املبادئ من الصكوك العاملية حلقوق اإلنسان مبا فيها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ومعاهدة حقوق
الطفل .وتتضمن املبادئ 11املتعلقة بشكل خاص بحقوق الالجئني الفلسطينيني ما يلي:
 - 9انظر قرار الهيئة العامة  113\59الصادر بتاريخ  17شباط 2005
 - 10يأتي تعريف تعليم حقوق اإلنسان في خطة العمل اخلاصة باملرحلة األولى ( – 2005إلى اآلن) للبرنامج العاملي لتعليم حقوق اإلنسان ( (.)1.Rev/525/59/A
 - 11تعريف مبادئ الشمولية ،واملساواة ،وعدم التمييز ،واملشاركة ،والشمولية،
من صندوق األمم املتحدة للسكان ،مبادئ حقوق اإلنسان .منhttp://www.unfpa.org/rights/principles.htm
تعريف التسامح من إعالن اليونسكو اخلاص مببادئ التسامح ( ،)1995من
 HTM.129-124/http://www.unesco.org/webworld/peace_library/UNESCO/HRIGHTSانظر امللحق اخلاص بتعريف هذه املبادئ.
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•الكرامة اإلنسانية.
•العاملية.
•املساواة وعدم التمييز.
•املشاركة واإلدماج .
•التسامح.
وعليه ،يتعني على نظام األونروا التعليمي أن يعكس هذه املبادئ.
 2-3الشراكة مع المنظمات األخرى

حتقيقا ً لرؤية سياسة األونروا يتعني علىها التعاون مع مختلف األجهزة احلكومية وغير احلكومية واجملتمعات احمللية.
إن منظمات ،مثل اليونسكو ،قد تسهم في إجراء مراجعة للمناهج ،في حني يقدم مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان اإلرشاد
والتوجيه حول املمارسات واملعايير الفضلى املتعلقة بتعليم حقوق اإلنسان .وفي اجملاالت ذات الصلة ،ميكن لألونروا أن تتعاون مع اللجنة
الدولية للصليب األحمر بهدف تعزيز املواد اخلاصة بالقانون الدولي اإلنساني ،كما سترحب األونروا بجهود التعاون في تعليم حقوق
اإلنسان في املدارس واجملتمعات عن طريق تعزيز الصالت مع املنظمات غير احلكومية اإلقليمية واحمللية.
يتسم تكوين وتعزيز الصالت باملؤسسات األكادميية واملنظمات غير احلكومية في داخل املنطقة وخارجها باألهمية ،وذلك بهدف
االستفادة من اخلبرات القائمة في مجال التدريب والتربية على حقوق اإلنسان .وتتمتع األونروا بفرصة وخبرة فريدتني تفوق تلك املتاحة
في معظم اجلامعات املوجودة في ميادين عملها ،وذلك نظرا ً لدمج األونروا تعليم حقوق اإلنسان في مدارسها منذ أكثر من عقد من
الزمن .ولهذا حتتل األونروا مكانة تسمح لها بتوفير الدعم للمؤسسات األكادميية بهدف دعم العالقات األكادميية بني ميادين العمل
اخلمسة .ومع الوقت ،من املمكن توفير هذا الدعم جلامعة الدول العربية التي وضعت خططا ملباشرة تعليم حقوق اإلنسان ونشرها
عبر العالم العربي.
 2-4منحى األونروا في التربية على حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح

ينبثق الهدف العام لبرنامج التربية على حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح من رؤية إصالح النظام التعليمي في األونروا واملتمثلة
في إنشاء نظام تعليمي “ينمي اإلمكانيات الكامنة لدى طلبة الالجئني الفلسطينيني لتعزيز ثقتهم بأنفسهم ،وحتفيز إبداعهم
وتفكيرهم ،وغرس التسامح فيهم ،وتفتح أذهانهم ،مبا يعزز القيم اإلنسانية والتسامح الديني ،والفخر بهويتهم الفلسطينية،
واإلسهام اإليجابي في تنمية مجتمعاتهم واجملتمع العاملي12”.
وبشكل خاص ،ستدعم سياسة األونروا برنامجا ً يسهم في:
•تنمية ثقافة حقوق اإلنسان والسالم.
•ترسيخ نظام تعليمي متمركز حول املتعلم.
•إتاحة استخدام مجموعة من املناحي التعليمية لدمج تعليم حقوق اإلنسان في مناهج البلدان املضيفة ( سواء كمادة
مستقلة أو دمجها في املناهج احلالية ).
•التركيز على حقوق اإلنسان ،وتعزيز تنمية مهارات حل النزاعات والتسامح.
إن النظام التعليمي في األونروا ميكن أن يتضمن مناحي تعليمية مختلفة ،ولكن من الضروري أن توفر هذه املناحي مفاهيم مشتركة
حول قيمة حقوق اإلنسان واعتبار هذه املفاهيم األساس الذي تستند إليه جميع املدارس واملؤسسات التعليمية  .وسوف تساعد هذه
املفاهيم املشتركة على تعزيز تعليم حقوق اإلنسان في جميع جوانب املنهاج في مدارس األونروا ،مما يسهم في ترسيخ منحى قائم
على حقوق اإلنسان في محتوى املنهاج واملواد املتعلقة به والتعليم والتعلم في ميادين العمل اخلمسة .وفيما يلي تلخيص ملنحى
األونروا في التربية على حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح.
 - 12استراتيجية اإلصالح التعليمي لألنروا  2015-2011ص.1
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منحى األونروا في التربية على حقوق اإلنسان وحل النزاعاتوالتسامح
الرؤية

تتمثل الرؤية في توفير التعليم حول حقوق اإلنسان مبا يعزز قدرة الطلبة من الالجئني الفلسطينيني على التمتع بحقوقهم
وممارستها ،واحترام قيم حقوق اإلنسان ،والفخر بهويتهم الفلسطينية ،واملساهمة االيجابية في مجتمعاتهم وفي اجملتمع العاملي.
بيان االلتزام

تلتزم األونروا بتوفير التعليم في مجال حقوق اإلنسان في مدارسها ومرافقها التعليمية ضمن رؤيتها التعليمية ،واإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان ،واتفاقية حقوق الطفل ،والصكوك األخرى املرتبطة بها في النظام الدولي حلقوق اإلنسان ،والبرنامج العاملي
للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان.
األهداف اإلستراتيجية

تتمثل األهداف اإلستراتيجية اخلاصة ببرنامج األونروا للتربية على حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح في:
• االستفادة من مبادئ حقوق اإلنسان املدمجة في السياق الثقافي لالجئني الفلسطينيني.
•تنمية بيئة تعليم حقوق اإلنسان في املرافق التعليمية لدى األونروا حتفز على تنمية ثقافة حقوق اإلنسان.
• تسليح طلبة األونروا والشباب باملعرفة بحقوق اإلنسان ومهاراتها كوسيلة للتأثير إيجابا على سلوكياتهم ومواقفهم؛
ومبا يسهم في مشاركتهم على نحو أكثر إيجابية في مجتمعاتهم واجملتمعات العاملية.

 2-5تحقيق منحى األونروا الخاص بالتربية على حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح

ولهذا ،ومن أجل حتقيق املنهجية املبينة في هذه السياسة ،من الضروري لتعليم حقوق اإلنسان أن:
•• يُدمج في كافة سياسات األونروا التعليمية (مثل السياسة اخلاصة باملعلمني وسياسة التعليم اجلامع) ،واألطر العملية،
والتدريب.
•يدمج في مواد برنامج تدريب املعلمني القائم على املدرسة ،وهو محور هام ضمن استراتيجية إصالح النظام التعليمي.
•يقوم على مجموعة مشتركة من املبادئ التوجيهية حلقوق اإلنسان (انظر قسم  ،)2-2بحيث يتمحور حول حتقيق كفايات
التعليم في مجال حقوق اإلنسان واخملرجات التي حققها املتعلم (انظر قسم .) 3-1
•يتم تعليمه في كافة الصفوف األساسية في مدارس األونروا.
•يكون مسؤولية كافة املعلمني ،مع األخذ باالعتبار أنه سيكون هناك معلمني متخصصني في مجال حقوق اإلنسان في
بعض املدارس دون أخرى.
•يعطي أهمية متساوية للمخرجات التعليمية للمعرفة اإلدراكية (املعارف واملهارات) والفعالية االجتماعية (القيم،
املواقف ،السلوكيات).
إضافة إلى ما سبق ،من الضروري األخذ بعني االعتبار إطار العمل العام للمنهاج ،حيث سيتم االسترشاد به وصوال إلى وضع البرنامج
التعليمي ،وضمان تطوير وتعديل سياسة التربية على حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح مبا يتناسق مع اإلطار املذكور.
قسم  :3التعليم والتعلم

يحتاج تعزيز التربية على حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح إلى نهج شمولي للتعليم والتعلم بحيث يعكس قيم حقوق
اإلنسان ،كما يحتاج هذا إلى دمج تعليم مهارات حقوق اإلنسان في كافة مناحي التعليم في مرحلة مبكرة قدر اإلمكان .وبشكل
خاص ،أن تكون املمارسات التعليمية دميقراطية وتفاعلية ،ويكون املنهاج التعليمي ومحتوى املادة وأهدافها مرتكزة على حقوق
اإلنسان.
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 3-1تنمية كفايات المتعلم في حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح

ال بد أن يعكس تعليم حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح في مدارس األونروا ومرافقها التعليمية كافة املبادئ اإلرشادية املدرجة
في قسم  2-2وأن يتم توجيهها نحو التنمية الشاملة للكفايات املطلوب تعلمها .وسوف تشكل قائمة كفايات املتعلم اإلطار الذي
يحدد املنحى الذي يتخذه منهج حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح .من املمكن االستفادة من املواد املوجودة حاليا ،بعد مراجعتها
وتعديلها ،بالتوازي مع تطوير مواد جديدة من أجل حتقيق الكفايات املذكورة.
ال تعتبر هذه القائمة لكفايات متعلم حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح 13شاملة ،بل يجب اعتبارها دليال مبدئيا نحو تطوير
إطار عملي للكفايات املناسبة لفئة عمرية معينة يقوم عليه برنامج كامل لتعليم حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح ،ويحتاج
تطوير كفايات مناسبة موجهة لعمر معني األخذ باملعايير الدولية مثل تلك التي طورتها املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق
اإلنسان.14
تصنف كفايات متعلم حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح حتت ثالثة عناوين :املعرفة والفهم ،السلوكيات والقيم ،املهارات .ورغم
عرض هذه الكفايات على نحو منفصل ،إال أن كال منها مرتبط باآلخر.
المعرفة والفهم

أن يكون املتعلم على معرفة واطالع ،و بوسعه فهم التالي:
•حقوق اإلنسان وحق األطفال في التمتع بها :املشاركة والشمول ،املساواة وعدم التمييز ،املساءلة  ،القدرات املتنامية
للطفل ومصلحته الفضلى.
•تاريخ وفلسفة حقوق اإلنسان :اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،والتطور املستمر حلقوق اإلنسان في أنحاء العالم ،وارتباطها
بكفاح اإلنسان من أجل احلرية ،واملساواة ،والعدالة ،والكرامة.
ً
•منطق عاملية حقوق اإلنسان ،وعدم قابلية احلقوق للتجزئة ،واعتماد احلقوق على بعضها بعضا ،والتحديات التي تواجه
هذه املبادئ .
•الطبيعة املتطورة إلطار حقوق اإلنسان واملعايير الدولية حلقوق اإلنسان الواردة في الوثائق الدولية واإلقليمية ،مثل اتفاقية
حقوق الطفل ،وهي ذات قيمة خاصة في السياق املدرسي.
•احلقوق عندما تتضارب مع بعضها ،وحتدي التمسك بأقصى درجات احترام كافة احلقوق في مثل هذه الظروف.
•األحداث اجلارية أو التاريخية في بلد الفرد ،أو قارته أو في العالم التي تنطوي على قضايا كبرى تتعلق بحقوق اإلنسان أو
انتهاكاتها ،أو حركاتها.
•األفراد واجلماعات – في السابق والوقت احلاضر -التي أسهمت وما تزال تسهم في حماية حقوق اإلنسان والدفاع عنها ،في
بلد الفرد ،أو قارته أو في العالم (املشهور منها أو املغمور ).
السلوكيات والقيم

أن يظهر املتعلم:
•االحترام جتاه نفسه والتسامح واالحترام جتاه اآلخرين على أساس حفظ كرامة جميع األشخاص وحقوق اإلنسان املكفولة
لهم.
•االعتقاد أن الفرد الواحد قادر على إحداث فارق في نشر وحماية حقوق اإلنسان في العالم.
•التقدير حلقوق اإلنسان والتفاعل مع املواقف املتعلقة بالعدالة /الظلم.
•التعاطف والتكاتف مع أولئك الذين يعانون بسبب خروقات حقوق اإلنسان أو أولئك الذين يكونون عرضة للهجوم نتيجة
التحامل عليهم (وبخاصة الفئات املستضعفة).

 - 13اقتبست هذه القائمة من املبادئ التوجيهية لتعليم حقوق اإلنسان في أنظمة املدارس اإلعدادية (مسودة كانون األول  ،2011وارسو:
 .)HREA, OSCE, and ODIHRقائمة الكفايات في هذه املبادئ التوجيهية موجهة للمدارس اإلعدادية وقد مت تعديلها لتناسب سياق األونروا.
 - 14انظر املصدر التاليNew York: OHCHR. Retrieved from: .1 See ABC - Teaching Human Rights: Practical activities for primary and secondary schools, chapter :
.http://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/TrainingEducation.aspx
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المهارات

أن يكون املتعلم قادرا ً على:
•استخدام إطار حقوق اإلنسان ومبادئها من أجل تسوية النزاعات الشخصية؛ وتطبيق املعرفة بحقوق الفرد للتمسك
بحقه في املواقف التي يتحدى فيها اآلخرون حقه /حقها.
•وصف ما يجري من تطورات معاصرة أو سابقة ،على الصعيد السياسي والقانوني واالقتصادي والثقافي واالجتماعي من
زاوية حقوق اإلنسان وباستخدام لغة حقوق اإلنسان.
•إيجاد املعلومات واملصادر املتعلقة بحقوق اإلنسان حسب االحتياجات الفردية واألكادميية واهتمامات الشخص.
•املشاركة الفعالة في النقاشات واملناظرات واجلدل املتعلق بحقوق اإلنسان.
•إظهار الثقة واالستعداد واملهارات القيادية ،إضافة إلى مهارات بناء جهود تعاونية للعمل من أجل حقوق اإلنسان في
املدارس واجملتمعات.
•املبادرة إلى الدفاع عن حقوق اإلنسان وحمايتها وحتقيقها ملصلحة اآلخرين.
 3-2ممارسات التعليم

من أجل حتقيق رؤية التربية على حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح التي تقدمها هذه السياسة فإنها حتتاج إلى معلمني قادرين
على تطوير املهارات املدرجة في القسم  ،3-1حيث أن تأكيد اإلصالح التعليمي لألونروا على تنمية القدرات الكاملة لألطفال يتطلب
أن يتعلم املربون طريقة تعليم الطلبة لهذه الثقافة على نحو يشجعهم على التفكير الناقد ،ويحثّهم على املشاركة ،ويؤكد
على تعزيز املعرفة مببادئ حقوق اإلنسان ،ويعلمهم املهارات العملية (مثل حل النزاعات و الوساطة) ،ويساعد على صياغة القناعات
الشخصية ،والقيم ،واالجتاهات ،والسلوكيات.
إلى جانب ذلك ،ينبغي أن تعكس املمارسات التعليمية بحد ذاتها مبادئ حقوق اإلنسان ،إذ يتعني على املعلمني احترام كرامة كل فرد
من الطلبة وإتاحة فرص متكافئة أمامهم ،وعليهم تبني أساليب ومناحي متمركزة حول املتعلم من أجل متكني طلبتهم؛ و تشجيع
التعلم التعاوني وتعزيز الشعور بالتضامن واإلبداع والفخر واالعتزاز بالنفس.
وكي تعكس املمارسات التدريبية هذه اخلصائص ،ال بد مع تعزيز مستوى التطوير املهني للمعلمني عن طريق عقد برامج تدريب دورية
للمعلمني في مراحل ما قبل اخلدمة وخاللها .يعالج القسم  4هذه املسألة على نحو أوسع .كما يجب تعميق الفلسفة العامة
لبيئة التعلم والتعليم التي تشجع الشمولية واالحترام والتمكني بحيث تبدو واضحة املعالم في كافة مكونات الهياكل واملمارسات
التعليمية.
 3-3منحى المنهاج التعليمي

نظرا ً لكونه مكمال للتطوير املهني للمعلمني والفلسفة العامة للبرنامج التعليمي ،يجب أن يعكس منحى املنهاج التعليمي تنوع
اخلبرات والسياقات في ميادين العمل اخلمسة التي تعمل فيها األونروا .وبالرغم من قيام األونروا سابقا بتطوير “مواد إثرائية” للمنهاج
ومواد مستقلة حلقوق اإلنسان لدعم املعلمني ،فإن هذه السياسة تستند إلى ما سبق من هذه اخلبرات واملواد لضمان اتباع نهج
تقدمي يتسم بتنوعه وقابليته للتعديل حسب احتياجات كل من ميادين العمل اخلمسة.
لضمان اكتساب الطلبة كفايات التعليم في مجال حقوق اإلنسان في الصفوف األساسية في مدارس األونروا ،ال بد من القيام
بالتالي:
•مراجعة ،وعند الضرورة تنقيح ،املواد احلالية املستخدمة في تعليم حقوق اإلنسان ،سواء كان عن طريق دمجها في مواد
دراسية معينة ،مثل مساقات اللغة العربية والتربية اإلسالمية والعلوم االجتماعية ،أو كمادة تدرس على نحو مستقل.
•مساعدة املعلمني على االستفادة من املواد املتاحة حاليا واستخدامها بشكل أوسع.
•تطوير مواد إضافية خاصة بحقوق اإلنسان تتكامل مع املواد املوجودة حاليا.
•تشجيع االستخدام املكثف للمصادر املنهجية واأللعاب وغيرها من املواد اإلثرائية حلقوق اإلنسان (وتوفيرها على اإلنترنت
في حال سمحت بذلك البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات).
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قسم  :4إعداد المعلم وتطوره المهني

كما أسلف القسم  ،3-2حتى تصل املدارس وغيرها من املرافق التعليمية إلى مرحلة تكون فيها منوذجا لتعليم حقوق اإلنسان
وممارستها ،يتعني على املعلمني واملوظفني اآلخرين أن يتمكنوا من نشر قيم حقوق اإلنسان واالمتثال لها ،ولذلك يتعني على التدريب
والتطوير املهني تعزيز معرفة املربني والتزامهم بحقوق اإلنسان وحتفيزهم على تطبيقها .إضافة إلى ما سبق ،وباعتبارهم أصحاب
حقوق ،فإن أفراد الطاقم التعليمي يحتاجون إلى العمل والتعلم في بيئة ملؤها االحترام لكرامتهم وحقوقهم .ولكن يجب أال تنحصر
فرص تعزيز الوعي بحقوق اإلنسان والتدرب عليها في املعلمني فقط ،بل توفيرها أيضا ً ملديري املدارس واملسؤولني اإلداريني واخملتصني
التربويني والكادر اإلداري في املدارس واملؤسسات التعليمية ،ومسؤولي التعليم والتخطيط في السلطات احمللية والوطنية ،وعلى
مستوى قادة اجملتمع وأولياء األمور.
وعمال بالسياسات الناشئة املتعلقة باملعلمني ،ينبغي األخذ بعني االعتبار مجموعة واسعة من قضايا حقوق اإلنسان ذات العالقة في
كافة مناحي التطوير املهني ،مبا في ذلك التدريب والتوظيف والترقية واالحتفاظ بأفراد الكادر واألدوار والتوصيفات الوظيفية اخلاصة
باملعلمني وغيرهم من الكوادر ،مثل اخملتصني التربويني .ومتاشيا ً مع استراتيجية إصالح النظام التعليمي ،تهدف التدابير املتخذة في
هذا اجملال إلى حتقيق واحد من األهداف الرئيسة للسياسة؛ وهو تغيير املمارسة الصفية .ومن احلاجات املشتركة لهذه اإلستراتيجية
أن يتم تدريب املعلمني على برنامج حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح مع تعزيز مهاراتهم في التربية على حقوق اإلنسان خالل
التطوير املهني املستمر للمعلمني ،وهناك حاجة إلى توفير تدريب خاص للمعلمني ملساعدتهم في دمج حقوق اإلنسان وحل النزاعات
والتسامح على نحو أكثر فعالية في املواد التي يدرسونها ،أو كما هو احلال بالنسبة للمعلمني اخملتصني في موضوع حقوق اإلنسان،
توفير دعم تدريبي إضافي للمعلمني .وبعيدا ً عن هذا ،يستطيع تدريب املعلمني تعزيز ممارسات التعليم التي حتقق املزيد من االحترام
حلقوق اإلنسان والتي تعزز قدرة املعلمني على الظهور كقدوة يحتذى بها في غرفة الصف.
يشعر العديد من املعلمني ،مبا في ذلك املعلمون في غزة ممن يعملون “كمعلمي حقوق إنسان” (يدرسون حقوق اإلنسان فحسب)،
بالتقدير جتاه أساليب التدريس الريادية والتفاعلية والتي اكتسبوها نتيجة خلوضهم جتربة تدريب املعلمني في مجال حقوق اإلنسان .15
لقد “جدد” التدريب طاقاتهم للعودة إلى التدريس كما ّ
نشط الطلبة باجتاه تعلم حقوق اإلنسان.
 4-1التوظيف ،والتطوير المهني قبل وأثناء الخدمة

لتتحول رؤية السياسة إلى حقيقة ،ال بد أن يشمل برنامج التربية على حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح العناصر التالية من
أجل اختيار املعلمني والتدريب والتطوير الوظيفي قبل وخالل اخلدمة:
•ال بد أثناء إجراء املقابالت مع املعلمني اجلدد من إعطاء اهتمام خاص الكتشاف مدى التزامهم مببادئ حقوق اإلنسان.
•توقيع عقود مع املعلمني يلتزمون من خاللها جتنب استخدام العقوبة البدنية.
•يجب أن تشمل وتعكس كافة برامج تدريب املعلمني مبادئ حقوق اإلنسان ومتكني املعلمني من تبني ممارسات صفية تعكس
احتراما حلقوق اإلنسان وتشجع عليها.
•يتعني على كافة املعلمني اجلدد حضور مساق تدريبي تثقيفي أساسي حول حقوق اإلنسان ،ويتضمن هذا املعلمني العاملني
في التعليم التقني واملهني وبرنامج الشباب.
•على كافة املعلمني ،وليس حصرا ً أولئك الذين يستخدمون مواد إثرائية حول حقوق اإلنسان سواء كجزء من املواد الرسمية
أو كمساق دراسي مستقل ،تلقي تدريبا خالل اخلدمة حول حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح ،وذلك من أجل تقدير
قيمة تدريس الطلبة حول /من أجل حقوق اإلنسان ،وتعزيز قدراتهم في مجال توفير تعليم أفضل حول حقوق اإلنسان.
•يجب أن يركز تدريب املعلمني األساسي حول موضوع حقوق اإلنسان على املبادئ التوجيهية (قسم  ،)2-2والكفايات
الرئيسية (قسم  ،)3-1وطرق تدريس ثقافة حقوق اإلنسان بفعالية ،ومهارات حل النزاعات.
•يجب أن يتضمن برنامج تطوير املعلمني القائم على املدرسة وحدة تدريبية لتعليم حقوق اإلنسان.
•يجب أن تتضمن مساقات القيادة (مثل القيادة من أجل املستقبل) محورا ً خاصا ً بحقوق اإلنسان.
 -15أنظر” “UNRWA Human Rights, Conflict Resolution, and Tolerance (HRCRT) Education Programme Scoping Study Reportص7
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•يجب تطوير برنامج تدريبي متكامل يكون أكثر شمولية من التدريب األساسي املقدم لكافة املعلمني ،ليتم تقدميه
للمعلمني املتخصصني في مادة حقوق اإلنسان.
إن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في عملية إصالح التعليم يعتبر وسيلة ناجعة لتنفيذ وتعزيز أثر اإلصالح .وبناء عليه،
من املمكن االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتمكني املعلمني من تعزيز معارفهم ومهاراتهم في مجال حقوق اإلنسان
من خالل اآلتي:
•تأسيس مجتمع على الشبكة ميكّن املعلمني وغيرهم من أصحاب العالقة من تبادل املصادر واملمارسات اجليدة والدروس
املستفادة والتوصل إلى فهم مشترك حيال برنامج التربية على حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح.
•متكني املعلمني من الوصول إلى املصادر على الشبكة فيما يتعلق بحقوق اإلنسان والتعليم حولها ،والتسامح وحل
النزاعات عن طريق قسم مخصص من مكتبة األونروا على الشبكة أو من خالل بنك معلومات أو عن طريق تعريفهم
باملصادر املوجودة على الشبكة والتي توفرها رابطة تعليم حقوق اإلنسان ( ،)HREAواملفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق
اإلنسان ( ،)HCHRومنظمة األمم املتحدة للطفولة ( ،)UNICEFواجلهات األخرى التي توفر مصادر التعليم حول حقوق اإلنسان
على الشبكة.
•تطوير مساق تدريب إلكتروني قصير يتحكم به املتعلم حول حقوق اإلنسان وطرق تطبيقها على األطفال ،بحيث يكون
متاحا ً لكافة أفراد الطاقم التعليمي واجلهات املعنية .إن التدريب الذي يحدد وتيرته املتعلم سوف يسمح ألي معلم أو
مرشد أو ولي أمر باملشاركة في هذا املساق في أي وقت .ومن املمكن ربط النجاح في إكمال هذا املساق بسياسات إدارة
األداء لكادر التعليم.
•تطوير مساق تعلم عن بعد بقيادة مدرب حول حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح للمعلمني اجلدد .ومن املمكن أن يتم
توفير هذا املساق بالتعاون مع إحدى اجلامعات (وبالتالي يكون املساق مصادقا ً عليه رسمياً) عدة مرات خالل السنة لتمكني
أكبر عدد ممكن من املعلمني من املشاركة فيه.
•إتاحة الفرص للمعلمني وغيرهم من الكوادر التعليمية املشاركة في املساقات املقدمة عبر الشبكة والتي تقدمها وكاالت
أو هيئات أخرى دولية معنية بحقوق اإلنسان.
لضمان تنفيذ واستمرارية ما سبق ،يجب تطوير نظام املتابعة والتقييم وتطبيقه .ويتعني على هذا النظام تعيني معايير القبول،
ووسائل ضمان استكمال املتطلبات ،وآلية تقييم لقياس أثر املساق على املشاركني.
قسم  :5بيئة التعلم

يسعى تعليم حقوق اإلنسان إلى إيجاد بيئة تتيح ممارسة حقوق اإلنسان وتطبيقها في احلياة اليومية للمجتمع املدرسي برمته.
وإضافة إلى تغطية جانب التعلم املعرفي ،فإن تعليم حقوق اإلنسان يشمل التطور االجتماعي والعاطفي .فالبيئة املستندة إلى
احلقوق تسهم في تعزيز احترام ونشر حقوق اإلنسان مبا يكفل التفاهم واالحترام واملسؤولية املتبادلة ،كما أنها متكن األطفال من
التعبير عن مكنوناتهم بحرية وحتفزهم على املشاركة في احلياة املدرسية ،وتتيح لهم فرص املشاركة في اجملتمع األكبر.
تلتزم األونروا بتأمني بيئة مدرسية آمنة جاذبة تتمركز حول حقوق اإلنسان حيث يتعلم الطالب حقوقهم ويتمتعون مبمارستها،
ويحملون في الوقت ذاته قيم احترام اآلخرين ،واالنخراط الكامل في احلياة املدرسية .تتسم هذه البيئة بخلوها من اخملاطر ومن العنف،
وبكونها مفعمة بالصحة ومتاحة للجميع مبا يضمن السالمة اجلسدية والعقلية .كما ينبغي أن تتسم بيئة التعلم وكافة األنشطة
التربوية سواء داخل البيئة الصفية أو خارجها ،باحترام مبادئ حقوق اإلنسان في كافة األوقات وفي جميع احلاالت.
إن تأمني مثل هذه البيئة املدرسية املستندة إلى احلقوق يحتاج إلى نهج متكامل يتناول كافة املستويات – مبا في ذلك السياسة
واإلدارة واملعلمني والطلبة والبيئة اآلمنة احملفزة للتعلم ،وبذات األهمية أيضا ً الوصول إلى التفاعل بني املدرسة واجملتمع احمليط بها.

12

سياسة األونروا في مجال التربية على
حقوق اإلنسان وحل النزاعات
والتسامح أيار 2012

 5-1بيان سياسة وشروط تنفيذ حقوق اإلنسان في المدارس

يتعني دمج مبادئ حقوق اإلنسان في السياسة املدرسية وبنودها التنفيذية بحيث تنعكس في كافة عملياتها اإلدارية.
يتعني على إدارة املدرسة وضع اخلطط التنفيذية الداعمة حلقوق اإلنسان في كافة األوقات وحتت كافة الظروف .وتلتزم كل مدرسة
بتبني ميثاق يوضح حقوق الطلبة واملعلمني ومسؤولياتهم على أساس مبادئ حقوق اإلنسان التي مت ذكرها آنفاً .ومتاشيا مع تعليمات
األونروا وسياساتها ،تلتزم إدارة املدرسة مبدونة لقواعد السلوك تضمن بيئة تعليمية خالية من العنف ،والتحرش اجلنسي ،والتنمر ،
والعقاب البدني .ويجب أن تتضمن مدونة قواعد السلوك ما يلي:
•التزام اجلميع بعدم اللجوء إلى العنف والتحرش اجلنسي والتنمر والعقوبة البدنية.
•إجراءات لتسوية النزاعات أو اخلصومات والتعامل مع العنف والتنمر.
•إجراءات لرد اإلعتبار في حاالت التحرش اجلنسي والتنمر واستخدام العقاب البدني .
•آليات لتفعيل مشاركة الطلبة في الفعاليات واألنشطة املدرسية ،مبا في ذلك تشكيل برملانات مدرسية مستدامة
ومنتخبة دميوقراطياً.
•سياسات عدم التمييز من أجل حماية كافة أعضاء اجملتمع املدرسي ،وذلك فيما يتعلق باألمور التالية ،وليس حصرا بها:
القبول ،البعثات ،الترفيع ،الترقية ،البرامج اخلاصة ،اإلستحقاق والفرص.
وينبغي على إدارة املدرسة التركيز على االعتراف بحقوق اإلنسان واالحتفاء باملنجزات في هذا اجملال عن طريق عقد الفعاليات
االحتفالية ،وتوزيع اجلوائز املدرسية طوال العام الدراسي.
كما ينبغي على اإلدارة املدرسية التأكد من تلقي وقراءة وفهم ما سبق ذكره ،وتطبيقه على كافة أعضاء اجملتمع املدرسي.
 5-2المعلمون في المدارس المستندة إلى حقوق اإلنسان

يتمتع املعلمون في املدارس املستندة إلى حقوق اإلنسان بوالية صريحة من إدارة املدرسة فيما يخص التربية في مجال حقوق اإلنسان،
وينبغي أن تضمن هذه الوالية للمعلمني:
•تعلم مفاهيم حقوق اإلنسان ومبادئها وقيمها؛ وتطبيقها عند التفاعل مع زمالئهم من املعلمني أو الطلبة.
•إظهار الشعور باالنتماء جملتمعهم املدرسي والفخر بهويتهم الفلسطينية واحترام قيم التنوع الثقافي.
•تبني دور فاعل في تطبيق مفهوم املدارس املستندة إلى حقوق اإلنسان حتت كافة الظروف.
•احترام الكرامة اإلنسانية لكافة الطلبة والزمالء حتت كافة الظروف ،مبا في ذلك رفض العنف والتمييز والعقوبة البدنية
وفقا ً لتعليمات األونروا.
•التشجيع على التعبير احلر عن الذات وتبادل اآلراء بني الطلبة وإتاحة فرص املشاركة للطلبة جميعاً.
•القدرة على الوصول إلى املنتديات واملصادر املتوفرة على شبكة اإلنترنت ،من أجل تبادل اخلبرات والتشبيك مع املعلمني
اآلخرين في املدارس القريبة ،والعاملني في امليدان ذاته ،والعاملني في امليادين الدولية األخرى ،وذلك اعتمادا ً على املصادر
املتوفرة.
•العمل بشكل وثيق مع اإلدارة املدرسية لتعكس العملية التربوية حقوق اإلنسان باعتبارها محورا أساسيا فيها.
 5-3الطلبة في المدارس المستندة إلى حقوق اإلنسان

يتمتع الطلبة في املدارس املستندة إلى حقوق اإلنسان بحرية التعبير وتكفل لهم فرص التبادل احلر لآلراء والتواصل مع اآلخرين
واملشاركة في عمليات اتخاذ القرار (مبا يتناسب مع الفئة العمرية لكل مجموعة /مستوى) ،وينبغي عليهم:
•إظهار الشعور باالنتماء جملتمعهم املدرسي والفخر بهويتهم الفلسطينية واحترام قيم التنوع الثقافي.
•تطبيق ما تعلموه من خالل املنهاج في ممارساتهم اليومية في الصف واملدرسة واجملتمع.
•التسامح مع التنوع ،بإظهار االحترام حلاجات كافة الطلبة ،ومبا يتماشى مع السياسة التعليمية الشاملة.
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•إظهار االحترام جتاه املعلمني والكادر التعليمي.
•حماية البيئة املدرسية وممتلكاتها
•عدم املشاركة في ارتكاب أعمال العنف أو التنمر
يجب تعريف األطفال بهذه املبادئ في وقت مبكر وعلى كافة املستويات املدرسية.
 5-4التفاعل بين المدرسة والجهات الرسمية والمجتمع المحلي

يجب أن ترتبط قيمة التعليم في مجال حقوق اإلنسان بحياة الطلبة وذويهم ومجتمعاتهم التي يعيشون فيها .ويتعني على إدارة
املدرسة واملعلمني حتديد الفرص التي تعزز مستوى الوعي بحقوق اإلنسان على مستوى أولياء األمور واجملتمعات احمللية واجملتمع املدني،
وتعزز تأثيرها على تعليم األطفال وحياتهم اليومية.
لتحقيق ذلك ،على إدارة املدرسة القيام مبا يلي:
•تطبيق آليات تواصل تيسر تبادل اآلراء بني الكادر التعليمي ،والطلبة ،واملنظمات غير احلكومية ،بهدف تعزيز ثقافة حقوق
اإلنسان في عموم اجملتمع.
•التأكد من دعم مجالس أولياء األمور /املعلمني ومشاركة أولياء األمور في اتخاذ القرارات التي تسهم في نشر ثقافة حقوق
اإلنسان في مجتمعاتهم ،مثل مشاركة أولياء األمور في املشاريع املشتركة حلقوق اإلنسان في مجتمعاتهم.
•تشجيع الطالب على تنفيذ مشاريع الصفية في اجملتمع ،وخصوصا حول قضايا حقوق اإلنسان.
•تشجيع الشراكة مع املنظمات غير احلكومية ووكاالت األمم املتحدة وغيرها من منظمات حقوق اإلنسان من أجل إثراء ودعم
برنامج حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح.
يعتبر الدعم املقدم من اجملتمع ومؤسساته املدنية ضروريا ً إلجناح جهود األونروا في تعزيز قيمة حقوق اإلنسان في نظامها التعليمي
ودمجه على نحو غير مباشر في اجملتمع بأكمله .كما يسهم هذا الدعم في تعزيز العالقات بني مختلف الهيئات الناشطة في اجملتمع
ويزيد إمكانية تبني مختلف اجلهات صاحبة العالقة مبادرات حقوق اإلنسان .إن الدعم واملشاركة الفاعلة من جانب اجملتمع املدني
ومؤسساته يساعد على فهم وقبول سياسات األونروا األخرى مثل سياسة التعليم اجلامع.
 5-5بيئة تعلمية آمنة وجاذبة

أخيرا ،يجب أن تتمتع املدرسة املستندة إلى حقوق اإلنسان ببيئة آمنة وصديقة للبيئة وجاذبة ومراعية للمتعلم واملعلم على حد
سواء .ولتحقيق هذا:
•ينبغي أن تكون البيئة خالية من املعيقات وسهلة الوصول جلميع الطلبة واملستخدمني ،وأن يتم توفير مبانيها ومرافقها
(املالعب ،واملكتبة ،ومختبرات احلاسوب ،وغيرها) وخدماتها مبا يكفل االستفادة منها باحترام كامل لسياسة التعليم
اجلامع.
•يجب أن تكون البيئة خالية من العنف (مبا في ذلك العنف املرتبط بالنوع االجتماعي) والتحرش اجلنسي واإلزعاج والتنمر
والعقوبة البدنية.
•يجب أن تكون البيئة التعليمية كافية املوارد قدر االستطاعة ،ومزودة باألثاث الالزم ومختبرات احلاسوب وأدوات ووسائط
التعليم اخملتلفة التي توفر الراحة واألمان لدى استخدامها.
•يجب أن تقع املدارس ،حيثما كان ذلك متاحاً ،بعيدا ً عن الطرق الرئيسة ،وذلك للتقليل من تعرض الطلبة حلوادث السير
والتقليل من تعرض الطلبة والكادر التدريسي للضوضاء والدخان والعوادم.
•يتعني على املدرسة واجملتمع تأمني الوقت واملساحة الضرورية لتطبيق النشاطات التربوية املنهجية واملصاحبة ،وذلك
بالتوافق مع سياسات األونروا املتعلقة باستخدام مرافق األونروا.
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القسم  :6المراقبة والتقويم

يركز هذا القسم على احلاجة إلى ترسيخ نظام خاص مبراقبة وتقومي وبحث برنامج تعليم حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح
من أجل تعزيزه ودعمه .ولن يقوم هذا النظام بتحسني جودة البرامج املقدمة فحسب ،بل سيسهم أيضا في توضيح فهم السياسة
ورؤيتها املتعلقة بأثر هذه اجلهود على حياة األطفال .ويتوافق نظام املراقبة والتقومي مع إطار املراقبة والتقومي الستراتيجية إصالح
التعليم.
 6-1بؤرة تركيز المراقبة والتقويم

يتناسب نظام مراقبة وتقومي برنامج تعليم حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح الفعال مع اإلطار الكلي للمراقبة والتقومي اخلاص
بإستراتيجية إصالح التعليم التي تنص على أن ثقافة حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح ستدخل حيز التنفيذ.
ويشتمل نظام املراقبة والتقومي على ثالثة مجاالت مترابطة كما حددتها سياسة التربية على حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح:
التعليم والتعلم ،التي تتضمن كفايات الطالب (انظر القسم  ،)3إعداد املعلم والتطوير املهني (انظر القسم  ،)4بيئة التعلم (انظر
القسم  ،)5إضافة إلى عدد من املواضيع املتداخلة املشتركة (انظر القسم  .)7وتتضمن بعض اجلوانب التي سيتم متابعتها وتقييمها
ما يلي:
التعليم والتعلم ومواد المنهاج

•مواد التعلم املتوافقة مع قيم ومبادىء هذه السياسة.
•مواد التعلم التي تسهم في تطوير كفايات املتعلم حسبما حددتها هذه السياسة.
•توفير مواد التعلم ومصادره للطلبة.
•الوقت احملدد في املنهاج لتطبيق برنامج التعليم.
•توفر الوقت الفعلي في منهاج برامج السياسة (زمن االتصال).
•التعليمات التي يستخدمها املعلمون والطرق الواجب اتباعها عوضا ً عن الطرق املتبعة فعلياً.
•حتقيق اخملرجات املتعلقة بالطالب (املعرفة ،السلوك ،القيم واملهارات).
إعداد المعلم وتأهيله

•مواد التعلم املتوافقة مع مبادىء التعليم والتعلم التي حددتها السياسة.
•توفر مواد التعليم للمعلمني.
•توفر التدريب املوجه للمعلمني (التدريب قبل وخالل اخلدمة).
•التدريب الفعلي الذي حصل عليه املعلمون) زمن االتصال).
•فعالية برامج التدريب الفردية.
•حتقيق اخملرجات املتعلقة باملعلم (املعرفة ،السلوك ،القيم واملهارات املتعلقة بتنفيذ البرنامج).
بيئة التعلم

•أدلة على تشجيع التسامح واملساواة وعدم التمييز جتاه اجلميع واحترامهم.
•جودة ودرجة املناقشات املفتوحة بني املعلم والطلبة ،وبني الطلبة أنفسهم في الصف.
•مستوى االستفسار الناقد الذي يتم تشجيع الطلبة عليه.
•مستوى و قوة مشاركة الطلبة.
•القدرة على حل النزاعات سلميا ً داخل بيئة املدرسة.
•بيئة تعليمية تتسم بكونها آمنة وغير عنيفة (عاطفيا ً كما هو جسمانيا).
•وجود شراكة بني كادر املدرسة وأولياء األمور واجملتمع احمللي واملنظمات األخرى املوجودة في اجملتمع.
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قضايا مشتركة

•تطبيق السياسات وأطر العمل واالستراتيجيات اخلاصة مبعاجلة القضايا املشتركة.
•توفر مناهج ومواد مراعية للنوع االجتماعي.
•نشر الوعي بني املعلمني والطالب بخصوص القضايا املشتركة.
•تعزيز درجة التعاون املشترك بني جهات األونروا التي تعالج القضايا املشتركة.
•عدم االنحياز وضرورة التسامح مع االختالف.
 6-2منهجية المراقبة والتقويم

لقد مت تطوير مجموعة مشتركة من املعايير واملؤشرات الالزمة لقياس تنفيذ البرنامج ونتائجه املرتبطة بكافة هذه األبعاد على نحو
فعال وموثوق.
ال بد من اختيار املؤشرات بعناية بحيث تكون مرتبطة بالكفايات واملعايير التي حددتها السياسة ،كما يجب أن تكون محدودة العدد
لكي يسهل إدارتها .إضافة إلى ذلك ،ال بد من تطبيق هذه العملية من خالل حتديد وتطوير أدوات املراقبة والتقومي وعملياتها بحيث
تكون سهلة الفهم وواقعية التطبيق ،كما يجب أن تكون املراقبة والتقومي مبرمجة بطريقة نظامية مبا يضمن التنفيذ حسب اخلطة،
وتطابق النتائج التي مت التوصل إليها مع النتائج املتوقعة.
ومن ناحية أخرى ،تتالءم بعض عناصر البرمجة بسهولة مع املؤشرات الكمية مثل نطاق تغطية برنامج التربية على حقوق اإلنسان
وحل النزاعات والتسامح ومستويات املشاركة الطالبية؛ وبعض أشكال التقييم املتعلقة مبعرفة احملتوى ،فيما تتالءم بعض العناصر
األخرى بسهولة مع املؤشرات النوعية مثل األساليب التربوية املستخدمة في الغرف الصفية وآراء املعلمني والطلبة بالبرنامج،
وتأثيرها املباشر على القضايا املتعلقة بالقيم واملهارات .وسيجري تقييم هذه املؤشرات النوعية من خالل حتليل إدراكي يسمح
بتقييم املمارسات والسلوكيات والقيم لدى املعنيني ،وستعمل األونروا على تطوير املؤشرات واألدوات واإلجراءات ذات الصلة التي
تستحوذ على صميم عملية تنفيذ العناصر األساسية للبرنامج ونتائجه ذات األهمية القصوى.
ومتاشيا ً مع منحى املراقبة والتقومي القائم على حقوق اإلنسان ،يجب أن يشارك أصحاب العالقة بفعالية في القرارات املتعلقة باختيار
األساليب التربوية ،وأن يشاركوا بفعالية أيضا ً في هذه العملية بطريقة تشجع التأمل في أدوار املعلمني والطلبة وتطويرها.
وفي حني تقوم األونروا بتطوير برنامج املراقبة والتقومي لبرنامج حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح ،يجب أن تعتمد على مزج
املبادرات مثل تعليم املبادئ التوجيهية املعنية بتعليم حقوق اإلنسان للمرحلة اإلعدادية والتي وضعتها رابطة تعليم حقوق اإلنسان،
ومكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان ،ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا.16
 6-3تنظيم المسؤوليات في تجميع المعلومات

لقياس تغييرات األونروا الواسعة ،ال بد من تنسيق جهود مراقبة برنامج التعليم وتنفيذه باستخدام املعايير املشتركة واملؤشرات
املستقاة من خطط التنفيذ امليدانية ،وخطة التنفيذ اخلاصة بالرئاسة العامة ،ونظام إدارة املعلومات التثقيفية ،لكل من العناصر
الرئيسة التي تضمنها البرنامج والتي تشترك فيها جميع امليادين .وهذا يتطلب ربطا ً مع إطار عمل املراقبة والتقومي املطور
إلستراتيجية إصالح النظام التعليمي.
تشجع جهود املراقبة والتقومي على االستفادة من أساليب جمع البيانات التي تستخدمها األنظمة املدرسية .ويساعد هذا على
التأكد من أن واضعي السياسات التعليمية واملديرين واملعلمني ،على دراية بأهداف سياسة التربية على حقوق اإلنسان وحل النزاعات
والتسامح ،ويشعرون بحس امللكية للنتائج املرسومة ،واملشاركة في عملية التعلم التأملية التي تتولد عن عملية التقومي.
وعليه ،يعتبر جمع املعلومات لعملية املراقبة والتقومي مسؤولية مشتركة على جميع املستويات ،من املدارس إلى املكاتب اإلقليمية
إلى الرئاسة العامة .على مستوى املدرسة ،تطبق آليات التقومي الذاتي للمعلم والطالب لقياس كفايات الطلبة وقدرات املعلمني على
تدريس مادة حقوق اإلنسان .أيضا ً على مستوى املدرسة،
 - 16مت تطوير مسودة املبادئ التوجيهية في كانون الثاني  2011وقد أسهمت في تطوير كفايات التعليم
في مجال حقوق اإلنسان املدرجة في القسم .1-3
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يكون املعلمون مسؤولني عن حقوق اإلنسان بالتعاون مع مديري املدارس ،الذين يساعدون على جمع البيانات واملراقبة والتقومي ،كما
يكون خبراء التعليم واملوظفون اآلخرون مسؤولني عن جمع املعلومات اإلضافية والتحاليل األولية املدعومة من الرئاسة العامة  .يتم
جمع معظم البيانات عن طريق كادر األونروا واملصادر املتاحة ،ولكن سيتعني أحيانا االستفادة من التنسيق مع الشركاء اخلارجيني
واملانحني من أجل توفير النصح واإلرشاد بخصوص طرق عمليات املراقبة والتقومي وتوفير أعمال تقومي خارجية ،ولهذا سيكون التنسيق
مع اجملاالت األخرى من برنامج التعليم هاما ً جدا.
يجب حتديد عدد من الطرق الفعالة جلمع البيانات ،والتي يستخدم نظام معلومات إدارة التعليم العديد منها فعال ،وحتديد مردودها في
ميادين العمل .وجتب اإلشارة إلى جميع املعلومات التي مت جمعها وربطها بالبيانات األساسية وتكون – إلى أكبر حد ممكن – مؤسسة
على املعلومات التي مت جمعها عبر نظام معلومات إدارة التعليم  .كذلك يجب بذل جهود حثيثة تشجع تبادل اخلبرات املتعلقة
باملمارسات اجليدة بني ميادين العمل.
القسم  : 7أبعاد القضايا المشتركة

تتناول سياسة التربية على حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح القضايا املشتركة التالية :النوع االجتماعي ،الشباب ،احلماية،
التعليم اجلامع/اإلعاقة والبيئة التعليمية .وعليه ،يجب أخذ هذه القضايا بعني اإلعتبار صراحة وضمنا في اجملاالت األربعة التي
تتناولها سياسة حقوق اإلنسان :التعليم والتعلم ،إعداد املعلم والتطوير املهني ،بيئة التعلم ،املراقبة والتقومي.
 7-1الفئات المحرومة

يجب أن يأخذ الطاقم التعليمي واملعلمون بعني االعتبار حقوق الفئات احملرومة واملعرضة للمخاطر (األطفال ذوي اإلعاقة ،واأليتام،
واألشخاص الذين عانوا من تعديات على حقوقهم ) .لهذه الغاية ،سيتم تعزيز التعاون مع نهج التعليم اجلامع اخلاص باألونروا.
 7-2التعليم الجامع/اإلعاقة

تعكس سياسة التربية على حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح نهج التعليم اجلامع كجزء من حق التعلم ،وذلك بالتوافق مع
سياسة األونروا للتعليم اجلامع .تتناول هذه السياسة اإلعاقة مبا يتوافق مع سياسة األونروا للتعامل مع اإلعاقة باالستناد إلى اتفاقية
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .لهذه الغاية ،سيتم تعزيز التعاون مع نهج التعليم اجلامع اخلاص باألونروا.
 7-3النوع االجتماعي

يتعني على جميع املواد واألنشطة التي مت تطويرها من أجل تعليم حقوق اإلنسان مراعاة النوع االجتماعي ،ولهذا ال بد من مراجعة
وحتليل كافة املناهج للقضاء على الصور النمطية واالنحياز وذلك بالتوافق مع إستراتيجية األونروا لتعميم منظور النوع االجتماعي
 ،2009-2008وسياسة األونروا ملساواة النوع االجتماعي .وال بد من تناول موضوع النوع االجتماعي بوضوح في منهاج تعليم حقوق
اإلنسان وحل النزاعات والتسامح .ولهذه الغاية سيتم تعزيز التعاون مع فريق العمل املعني بقضايا النوع االجتماعي ،ووحدة تنسيق
ودعم برنامج األونروا.
 7-4الشباب

يجب أن يخاطب تعليم حقوق اإلنسان وبوضوح احتياجات الشباب الفلسطينيني ،وحقهم في احلصول على التعليم من خالل
بيئة مدرسية متمركزة حول حقوق اإلنسان متكنهم من املشاركة الفعالة في مجتمعاتهم وإعالء قيم حقوق اإلنسان والهوية
الفلسطينية ،سيتم تعزيز مشاركة الشباب من خالل برملانات الطلبة العاملة التي تؤثر في عملية صناعة القرار والتخطيط .ولهذه
الغاية سيتم تعزيز التعاون مع وحدة الدعم والتنسيق في برنامج األونروا.
 7-5الحماية

تتوافق سياسة التربية على حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح مع منظومة األونروا حلماية حقوق الالجئني الفلسطينيني ومع
التعليمات الفنية لألونروا بخصوص حماية املدارس من العنف .لهذه الغاية سيتم تعزيز التعاون مع منسق احلماية الرئيسي لألونروا.
 7-6البيئة التعليمية

يجب أن يستمتع الطالب واملعلمون ببيئة آمنة ومحفزة اعتمادا على التعليمات التربوية الفنية لألونروا ومدونة قواعد السلوك وإطار
العمل األخالقي .ولهذه الغاية سيتم تعزيز التعاون مع وحدة احلوكمة واإلدارة والتمويل لدى األونروا.
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سياسة األونروا في مجال التربية على
حقوق اإلنسان وحل النزاعات
والتسامح أيار 2012

الملحق  – 1المبادئ التوجيهية لسياسة التربية على حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح
كرامة اإلنسان

كرامة اإلنسان هي قاعدة تؤكد على أن كل البشر ،بحكم أنهم بشر ،يستحقون أن يُحترموا ويُعاملوا معاملة حسنة.
العالمية

حقوق اإلنسان عاملية ،وهي حق للبشر في كل مكان .إن عاملية حقوق اإلنسان تشمل كلمات املادة األولى من اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان“ ،ولد كل البشر أحرارا ومتساوين في احلقوق والكرامة”.
المساواة وعدم التمييز

جميع األفراد متساوون كبشر بحكم تأصل الكرامة اإلنسانية لديهم .فال ينبغي أن يعاني أي فرد من التمييز على أساس العرق ،أو
اللون ، ،أو اجلنس  ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر ،أو األصول القومية ،أو االجتماعية أو الثروة أو الوالدة أو أية حالة
أخرى وفق ما حددته معايير حقوق اإلنسان .وتعني «أية حالة أخرى» والتي تطورت مع مرور الوقت ،وأصبح متفقا عليها بشكل واسع،
لتشمل مثال اإلعاقة ،والعمر ،والنوع االجتماعي واإلثني  ،واألصل اجلغرافي ،فهي متضمنة في هذا التعريف.
وفيما يتعلق بحقوق األطفال حتديدا ،تشير اتفاقية حقوق الطفل إلى عدم التمييز كواحد من االلتزامات احملورية وذلك في املادة 2
منها « :تنطبق اإلتفاقية على جميع األطفال دون أي ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻋرقهم أو ديانتهم أو قدراتهم  ،ومهما
يفكرون أو يقولون  ،ومهما كان نوع األسرة التي ينتمون إليها  .وال يهم أين يعيشون أو أي لغة يتحدثون  ،أو ماذا يعمل ذووهم ،أو إذا
كانوا ذكورا أم إناثا ،وبغض النظر عن ثقافتهم ،أو إعاقتهم ،أو فقرهم أو غناهم .وال ينبغي ألي طفل أن يعامل بظلم على أي أساس
من األسس .كما تشير املادة  24من اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة إلى حق التعليم «بدون متييز وعلى أساس الفرص املتساوية».
المشاركة واإلدماج

ميلك جميع البشر حق املشاركة والوصول إلى املعلومات املتعلقة بالقرارات املصيرية التي تؤثر على حياتهم ورفاهيتهم .تتطلب
املنهجيات املتمركزة على حقوق اإلنسان درجة عالية من املشاركة من قبل اجملتمع ومؤسساته املدنية واألقليات واملرأة والشباب
واألهالي والسكان األصليني واألطفال ذوي اإلعاقة والفئات األخرى املعرضة للمخاطر.
باإلشارة إلى مراجع محددة حول حقوق األطفال ،تعزز اتفاقية حقوق األطفال دور املشاركة كمبدأ توجيهي .17وبالتحديد تشير املادة
 12من االتفاقية إلى احترام وجهات نظر األطفال“ .ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺁراﺋﻪ اﺨﻟﺎﺻﺔ ﺣﻖ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻵراء ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻤﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻤﺗﺲ اﻟﻄﻔﻞ” ،وﺗﻮﻟﻰ ﺁراء اﻟﻄﻔﻞ االعتبار اﻟﻮاﺟﺐ .تشجع االتفاقية اآلخرين على االستماع إلى آراء األطفال وإشراكهم في
عملية صنع القرار ال إعطائهم السلطة على البالغني .ال تتدخل املادة  12مع سلطة األهل ومسؤوليتهم إلبداء آرائهم في مسائل
تخص أبناءهم .عالوة على ذلك ،يشير املؤمتر إلى أن درجة مشاركة األطفال في قرارات مناسبة تعتمد على درجة نضجهم .تتطور
مقدرة األطفال لتكوين وإبداء آرائهم مع الوقت ومعظم البالغني بالطبيعة سوف يعطون وزنا آلراء املراهقني أكثر من سن ما قبل
املدرسة ،سواء في القرارات العائلية ،أو القضائية ،أو اإلدارية
التسامح

التسامح هو االحترام والقبول والتقدير لالختالفات الغنية التي تتميز بها ثقافتنا العاملية وطرق تعبيرنا والصفات اإلنسانية لدينا.
ويتعزز هذا املفهوم باملعرفة واالنفتاح والتواصل فيما بيننا وحرية التفكير والضمير واالعتقاد .ويشكل التسامح التناغم في سياق
االختالفات ،وهو ليس واجبا ً أخالقيا ً فحسب ،ولكنه أيضا ً واجب سياسي ومتطلب قانوني .التسامح هو الفضيلة التي جتعل من
السالم ممكنا ،وتساهم في تغيير ثقافة احلرب إلى ثقافة سالم .التسامح ليس تنازال ً أو هبوطا ً باملستوى أو تساهالً ،إمنا التسامح ،هو
فوق كل ما سبق هو املوقف اإليجابي النابع عن االعتراف بحقوق اإلنسان العاملية واألساسية وحرية اآلخرين.

 - 17اتفاقية حقوق الطفل – املبادئ التوجيهية :املتطلبات العامة لكافة احلقوق .املصدر:
.http://www.unicef.org/crc/files/Guiding_Principles.pdf
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