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نشرة دائرة التعليم اإلخبارية 

إطار عمل التعليم في حاالت الطوارئ يوفر 
التعليم لألطفال المتأثرين بالعنف في سوريا

حاالت  في  للتعليم  األونروا  عمل  وإطار  برنامج  يقوم 
ألبناء  به  المتصل  والدعم  التعليم  بتقديم  الطوارئ 
سوريا.  في  بالعنف  المتأثرين  الفلسطينيين  الالجئين 
األوروبي  االتحاد  يموله  الذي  البرنامج،  هذا  ويعمل 
التابع  القطري  طفال«  »عّلم  وبرنامج  االستقرار  وأداة 
التعليم فوق الجميع، على ضمان حصول  لمؤسسة 
التعليم  على  سوريا  في  الفلسطينيين  الالجئين  أبناء 

ودعم رفاههم النفسي االجتماعي.
الجئ  مليون  نصف  من  أكثر  سوريا  في  يوجد   
التشريد  إلى  نصفهم  من  أكثر  تعرض  فلسطيني 
الثالث.  عامه  دخل  الذي  الصراع  استمرار  بسبب 
من   ٪63 نسبته  ما  أصبح  حديثة،  تقديرات  وحسب 
العنف  جراء  من  مشردين  الفلسطينيين  الالجئين 
 68 مجموعه  ما  إغالق  تم  كما  البالد،  في  الدائر 
تخدم  التي  المدارس  من  دائمة  بصورة  مدرسة 

الالجئين الفلسطينيين في سوريا.
طالب   39،600 حوالي  يدرس  الحاضر،  الوقت  في 
 42 في  الفلسطينيين  الالجئين  أبناء  من  وطالبة 

إيجاد  تم  وقد  لألونروا.  تابعة  نظامية  مدرسة 
من  والمعلمين.  للطلبة  بديال  إضافيا  موقعا   43
في  التعليم  برنامج  لدعم  شمولية  منهجية  خالل 
حصول  استمرار  األونروا  ستضمن  الطوارئ  حاالت 
وسط  واإلرشاد  التعليم  على  السوريين  األطفال 
العنف المروع الذي اجتاح البالد. إن إطار عمل األونروا 
نظرة  يتبنى  الذي  الطوارئ  حاالت  في  للتعليم 

شمولية يتضمن ما يلي:
اإلرشاد  إن  االجتماعي:  النفسي  الدعم  برنامج   .1
مهارات  على  والتدريب  االجتماعي  النفسي 
مثل  يعيشون  الذين  للطلبة  ضروريا  يعتبر  الحياة 
هذا  خالل  من  األونروا  وظفت  وقد  الصراع.  هذا 
البرنامج 35 مرشدا في سوريا و14 مرشدا في لبنان 
الالجئين  مع  العمل  أجل  من  األردن  في  وثالثة 
أيضا  األونروا  وتقوم  سوريا.  من  الفلسطينيين 
النفسي  الدعم  مجال  في  توعية  حملة  بتنفيذ 
والمعلمين  المدارس  مديري  تستهدف  االجتماعي 

واألطفال وأولياء األمور في سوريا.
تفاعلية  مواد  إعداد  تم  الذاتي:  التعلم  مواد   .2
إلى  األول  الصف  من  للطلبة  الذاتي  للتعلم 
تلفزيون  سيعرض  ذلك  جانب  وإلى  السادس. 
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الفلسطينيين  الالجئين  لطلبة  مخصصة  دروسا  األونروا 
هذه  توزيع  ويجري  سوريا.  في  الفضائية   محطته  من 
المواد التي تشكل جوهر المنهاج في أقراص مدمجة. 
ويذكر أن برنامج التعلم الذاتي هذا، الذي يشكل وجها 
في  للتعليم  الشمولي  العمل  إطار  أوجه  من  واحدا 
والسلطات  اليونيسيف  أيضا  تبنته  قد  الطوارئ،  حاالت 

التعليمية في سوريا.
باتخاذ  األونروا  ستقوم  المستمر:  التعليم  تقديم   .3
لضمان  المتنوعة  العملية  اإلجراءات  من  مجموعة 
الفلسطينيين  الالجئين  لطلبة  التعليم  خدمات  توافر 
والطلبة  المعلمين  قدرات  بناء  ذلك  ويشمل  سوريا.  من 
نظام  الوكالة  وتتبع  الطوارئ.  لحاالت  لالستجابة 
وأولياء  المعلمين  مع  للتواصل   SMS النصية  الرسائل 
الدعم  األونروا  وستقدم  الطلبة.  سالمة  لضمان  األمور 
لتوفير خدمات النقل للطلبة الذين يقيمون في مناطق 
األونروا  وستقوم  سوريا.  في  مدارسهم  عن  بعيدة 
كذلك بتوزيع عشرين ألف رزمة تحتوي على مستلزمات 

لألنشطة  مواد  إلى  باإلضافة  المدارس  إلى  العودة 
تعمل  الذكر،  السابقة  المبادرات  عن  وفضال  الترفيهية. 
تقوم  لكي  ميداني  تتبع  نظام  إنشاء  على  األونروا 
الفلسطينيين  الالجئين  أبناء  وضع  بتقييم  باستمرار 
المتوافرة  البيانات  استخدام  وسيتم  واألردن.  لبنان  في 

النظام  هذا  من 
في  بها  لالسترشاد 
التخطيط  عملية 
لبرنامج  المستقبلية 
والعمليات  التعليم 

اإلقليمية
األونروا  في  إننا   «
بتوفير  ملتزمون 
تعليم عالي الجودة 
كما  طفل«  لكل 
الدكتورة  تقول 
بونتفراكت  كارولين 

ضمان  إن   “ وتضيف:  األونروا.    في  التعليم  دائرة  مديرة 
على  ينطوي  واإلرشاد  للتعليم  األطفال  تلقي  استمرار 
قطعنا  أن  سبق  لقد  األزمة.  أوقات  في  خاصة  أهمية 
في  عملنا  خالل  من  الصعيد  هذا  على  كبيرة  خطوات 
الدعم  وتقديم  الذاتي  التعلم  مواد  توفير  مجال 
جهدنا  قصارى  نبذل  أننا  كما  االجتماعي.  النفسي 
تساعد  المطورة  الشمولية  منهجيتنا  أن   لنضمن 
الالجئين  أطفال  جميع  حاجات  مع  التعامل  على 

الفلسطينيين المتأثرين بالعنف في سوريا«.

كوادر األونروا التعليمية تتلقى تدريبا حول 
مهارات النجاة من األخطار

كجزء من استجابة األونروا لألزمة في سوريا وبرنامجها 
عّلم  مشروع  إطار  وفي  الطوارئ،  حاالت  في  للتعليم 
في  التعليم  ودائرة  واألمن  السالمة  قسم  قام  طفال، 
يركز  الخطرة  بالبيئة  للتوعية  تدريب  بتنظيم  األونروا 

على المخاطر والسيناريوهات المتعلقة بالتعليم. 
المدارس  مديري  تزويد  التدريب  من  الهدف  كان 
ومديري  المدرسيين  والمرشدين  التربويين  والمختصين 
لتمكينهم  وذلك  النجاة  بمهارات  التعليمية  المناطق 
تنطوي  التي  البيئات  في  عالية  بكفاءة  العمل  من 
الفئة  وتضمنت  المخاطر.   من  عال  مستوى  على 
لبنان  من  تعليمية  كوادر  التدريب  من  المستهدفة 
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خدمات  تقديم  مجال  في  تعمل  واألردن  وسوريا 
الفلسطينيين من  الالجئين  المدارس ألبناء  التعليم في 

سوريا.
الثامن  بين  ما  عقدت  التي  التدريب  جلسات  ركزت  و 
والنجاة  التكيف  مهارات  على  نيسان  من  والعاشر 
القابلة  الحرب  ومخلفات  االجتماعي  النفسي  والدعم 
المنفجرة(  غير  والمدافع  الهاون  قذائف  )مثل  لالنفجار 
، كما ركزت على كيفية التصرف في حال وقوع حادث 

في المدرسة مثل التعرض إلطالق النار والقصف.  
المشاركين،  جميع  بتقدير  التدريب  هذا  حظي  وقد 
التدريب  أن  من  الرغم  على  أنه  منهم  عدد  أكد  حيث 
أنهم  إال  والعاطفية  الجسدية  الناحية  من  قاسيا  كان 
السالمة  مجال  في  للغاية  مفيدة  مهارات  اكتسبوا 
في  السليمة  االستجابة  على  تساعدهم  واألمن 

األوضاع الخطرة التي قد تتعرض لها المدارس. 

األونروا تترأس جلسة حول التعليم في حاالت 
الطوارئ استضافها المنتدى العالمي للتعليم 

والمهارات في دبي بالمشاركة مع اليونسكو
تحت  جلسة  بونتفراكت  كارولين  الدكتورة  ترأست 
الذي  ما  الطوارئ:  حاالت  في  التعليم  توفير   « عنوان 
المنتدى  في  أقيمت  فعاليات  ضمن  وذلك  ينجح؟« 
 17 حتى   15 من  دبي  في  والمهارات  للتعليم  العالمي 
مع  بالمشاركة  الحدث  هذا  تنظيم  تم  وقد   2014 آذار 
العالمية  أوال“  “التعليم  مبادرة  من  وبدعم  اليونسكو 
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  سمو  رعاية  تحت  وذلك 

مكتوم. 
دائرة  مديرة  ترأستها  التي  الجلسة  واستعرضت 
التعليم الطرق الكفيلة لضمان حصول المتعلمين من 

نوعية  ذي  تعليم  على  واليافعين  والشباب  األطفال 
في  المشاركون  وناقش  الطوارئ.  أوضاع  في  جيدة 
لدعم  المدى  بعيدة  منهجيات  لتوافر  الحاجة  الجلسة 
الفجوات  وسد  الخاص،  القطاع  مع  القائمة  الشراكات 
ضمن  من  وكان  وتمويله.  التعليم  تقديم  عملية  في 
بيرمنغهام  ديزموند  الدكتور  الجلسة  في  المشاركين 
إنقاذ  مؤسسة  في  للتعليم  العالمية  المبادرة  مدير 
محمد  السيد  األردني  التعليم  وزير  ومعالي  الطفل، 
مؤسسة  مؤسس  أبوالعيش  عزالدين  والدكتور  ذنيبات، 

» بنات من أجل الحياة ». 
 2014 والمهارات  للتعليم  العالمي  المنتدى  جمع  وقد 
ومسؤولين  والمال  األعمال  قطاع  رواد  من  عدد  بين 
وشخصيات  العامة  السياسات  في  وخبراء  حكوميين 
وتمحورت  الخيرية.  واألعمال  األكاديمي  القطاع  من 
الخاص  القطاع  قيام  كيفية  حول  المنتدى  مداوالت 
التي  والمهارات  التعليم  مجال  في  الفجوات  بسد 

تعاني منها الكثير من القطاعات الصناعية حاليا. 

األونروا واليونسكو توقعان مذكرة تفاهم 
لتجديد الشراكة القائمة بينهما منذ 64 عاما

للتربية  المتحدة  األمم  ومنظمة  األونروا  وقعت 
مذكرة  آذار   21 في  )اليونسكو(  والعلوم  والثقافة 
القائمة  الشراكة  رسميا  بموجبها  تجددان  تفاهم 
ألبناء  التعليم  دعم  مجال  في  عاما   64 منذ  بينهما 
بين  الشراكة  بدأت  وقد  الفلسطينيين.  الالجئين 
الجمعية  قيام  أعقاب  في   1950 عام  في  المنظمتين 
ذلك  في  األونروا.  بتأسيس  المتحدة  لألمم  العامة 
المتعلقة  الفنية  المسؤوليات  اليونسكو  تولت  الوقت 
لالجئين  تقديمها  باألونروا  أنيط  التي  التعليم  بخدمات 
األونروا/اليونسكو  برنامج  بوالدة  أذن  ما  الفلسطينيين، 

التعليمي. 
االلتزام  بأهمية  إقرارا  التفاهم  مذكرة  توقيع  ويأتي 
بين  المتبادلة  والشراكة  التعاون  من  العهد  الطويل 
فقد  المذكرة،  هذه  وبموجب  واليونسكو.  األونروا 
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دعم  تقديم  بمواصلة  التزامها  اليونسكو  جددت 
كمثال  التعليمي.  األونروا  لبرنامج  المستوى  رفيع  فني 
األونروا  في  التعليم  دائرة  مديرة  فإن  ذلك  على 
الدكتورة كارولين بونتفراكت هي مسؤولة منتدبة من 

اليونسكو.
إيرينا  لليونسكو  العامة  المديرة  االتفاقية  وقع  وقد 
فيليبو  حينها-   - لألونروا  العام  والمفوض  بوكوفا 
الفرصة  المجددة  التفاهم  مذكرة  وتتيح  غراندي. 
خاصة  المنظمتين  بين  المتبادل  التعاون  من  لمزيد 
الحادي  القرن  في  التعليم  تطوير  على  تعمالن  وأنهما 
والعشرين. وتقر االتفاقية أيضا بالدور الهام الذي تلعبه 
تعليم  عن  المباشرة  مسؤوليتها  حيث  من  األونروا 
أبناء  من  وطالبة  طالب  مليون  نصف  حوالي  وتعلم 

الالجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس. 
هذا  وفي  الرابع،  عامه  السوري  الصراع  دخول  مع   «
بالنسبة  خاصة  تحديات  على  ينطوي  الذي  الوقت 
يشكل  التفاهم  مذكرة  توقيع  فإن  للمنطقة، 
والتزام  التعليمي  األونروا  لبرنامج  بالنسبة  بارزة  عالمة 

األونروا  عام  مفوض  صرح  حسبما  بدعمه«،  اليونسكو 
السابق فيليبو غراندي. 

بشراكتها  تفخر  الوقت  طوال  اليونسكو  كانت   «
التعليم  برامج  أكبر  من  واحدا  تدير  التي  األونروا  مع 

تقول  كما  األوسط«،  الشرق  منطقة  في  المدرسي 
 : وأضافت  بوكوفا.  إيرينا  لليونسكو  العامة  المديرة 
والتعريف   ، الشراكة  هذه  تقوية  إلى  االتفاقية  »تهدف 
بأن  المشتركة  قناعتنا  من  انطالقا  فأكثر  أكثر  بعملنا 
الجيدة هو حق أساسي من حقوق  النوعية  التعليم ذا 
األطفال  تزويد  عليه  بناء  يتم  الذي  واألساس  اإلنسان، 
يحتاجونها  التي  والمهارات  بالمعارف  الفلسطينيين 

لمستقبلهم«.  

انعقاد الملتقى السنوي لبرنامج التعليم في 
سوريا وتوديع رئيس البرنامج المحبوب السيد 

عموري

بونتفراكت،  كارولين  التعليم  دائرة  مديرة  حضرت 
وخبيرة  الشوا  بسام  التعليم  تنسيق  رئيس  يرافقها 
وخبير  جيرستين  إلين  الطوارئ  حاالت  في  التعليم 
السنوي  المؤتمر  بيانكولي،  ألبيرتو  التعليم  برنامج 
دمشق  في  عقد  الذي  سوريا  في  التعليم  لبرنامج 
على  الضوء  المؤتمر  سلط  وقد  أيار.   من   19 و   18 يومي 
مواصلة  من  سوريا  في  التعليم  برنامج  تمكن  كيفية 
ظروف  ظل  في  جيدة  بنوعية  تعليم  خدمات  تقديم 
واستعرض  والمخاطر.  التحديات  من  الكثير  تعتريها 
سوريا  في  التعليم  برنامج  رئيس  ترأسه  الذي  المؤتمر 
اإلصالح  برامج  استثمار  خاللها  من  تم  التي  الكيفية 
جنبا  الطوارئ  حاالت  في  التعليم  واستجابة  التعليمي 
هذه  في  والمعلمين  الطلبة  دعم  أجل  من  جنب  إلى 
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مصطفى  علي  السيد  واصل  وقد  الصعبة.  المرحلة 
العرب  الفلسطينيين  لالجئين  العامة  الهيئة  عام  مدير 
مشاركته  خالل  من  التعليم  لبرنامج  المعهود  دعمه 
في كافة فعاليات المؤتمر. وتميز مؤتمر هذا العام بأنه 
تم خالله االحتفاء بمناسبة تقاعد السيد محمد عموري 
رئيس برنامج التعليم في سوريا الذي عمل دون كلل أو 
التعليم  برنامج  قيادة  خاللها  تولى  عاما   14 طوال  ملل 
في سوريا. وقد انهالت على السيد عموري عبارات الثناء 
التي  االلتزام  وروح  رائع  عمل  من  به  قام  لما  والتقدير 

أبداها  طوال فترة خدمته.

أحدث األخبار عن أسبوع العمل العالمي: االلتزام 
بالتعليم الجامع

نظمته  الذي   2014 لعام  العالمي  العمل  أسبوع  دعا 
فرص  متساوية،  “حقوق  إلى  للتعليم  العالمية  الحملة 
ويبلغ  واإلعاقة.  التعليم  محور  على  ورّكز  متساوية”، 
عدد الذين يعانون حاليا من اإلعاقة في العالم حوالي 
يواجهون  وهم  أبناء،  لديهم  منهم   ٪10 شخص،  بليون 
تحديات خاصة في الحصول على حقهم في التعليم. 
التعليم والتعامل  إن ضمان حصول هؤالء الطلبة على 
مبادئ  من  أساسي  مبدأ  هو  جامعة  بصورة  معهم 
أهمية  على  التركيز  تم  وقد  التعليمي،  األونروا  برنامج 
 .2011 عام  في  بدأت  التي  اإلصالح  عملية  في  المبدأ  هذا 
إن النماذج التعليمية التي يتم اتباعها في أغلب األحيان 
النموذج  على  تركز  اإلعاقة  ذوي  الطلبة  بخصوص 
الطبي بصورة حصرية. لكن األونروا، من خالل سياستها 
للمعيقات  التصدي  إلى  تسعى  الجامع،  للتعليم 
تعرقل  التي  السلوكية  واالتجاهات  بالبيئة  المرتبطة 
عملية التعلم والمشاركة. وتقر السياسة أيضا بأن تلبية 
حاجات الطلبة ذوي الحاجات الخاصة - الذين يشكلون 
مسؤولية  هي  األونروا-  طلبة  مجموع  من  بالمئة   3،6
مشتركة بين المعلمين ومديري المدارس والمجتمعات 

المحلية. 
قامت  التي  الجامع  للتعليم  المعلم  أدوات  رزمة  إن 

دعما  للمعلمين  ستوفر  مؤخرا  بتطويرها  األونروا 
وكيفية  للطلبة  المتنوعة  الحاجات  تحديد  في  عمليا 
أو  اإلعاقات  ذوي  الطلبة  فيهم  بمن  لها،  االستجابة 
أو الصحية.  كما أن  النفسية  أو  التعلمية  ذوي الحاجات 
في  وصريح  واضح  بشكل  اإلدماج  مسألة  تعالج  األونروا 
برامج التطوير المهني، سواء في برنامج تطوير المعلم 
أو  المعلمين،  يستهدف  الذي  المدرسة  على  القائم 
الذي يستهدف  المستقبل  القيادة من أجل  برنامج  في 
الدعم  من  مزيد  توفير  أجل  ومن  المدارس.   مديري 
سيتم  فإنه  الجامع  التعليم  تقديم  في  للمعلمين 
المدرسة  على  القائم  الطلبة  دعم  فريق  استحداث 
الصحي  للدعم  التخطيط  في  المعلمين  يساعد  لكي 

والنفسي والتعلمي.
الفرصة   2014 لعام  العالمي  العمل  أسبوع  أتاح  وقد 
الفلسطينيون  والالجئون  األونروا  أنجزته  ما  كل  لتأمل 
الحدث  هذا  ويعتبر  الماضية.  الستة  العقود  مدى  على 
تعليم  توافر  أهمية  بمدى  للتذكير  مهمة  مناسبة 
أنحاء  جميع  في  للطلبة  عالية  جودة  وذي  جامع 
الالجئين  طلبة  من  مليون  نصف  فيهم  بمن  العالم 

ولبنان  سوريا  في  الفلسطينيين 
وقطاع  الغربية  والضفة  واألردن 

غزة. 

خالل  من  التعليم  واقع  مسح 
والمعلمين  الطلبة  إنطباعات 
وأولياء األمور ومديري المدارس

المراقبة  عمل  إطار  مع  بالتعاون 
وحدة  تولت  األونروا،  مستوى  على 
لدائرة  التابعة  والتطوير  البحث 

للتصورات  مسح  تطوير  في  القيادة  زمام  التعليم 
في  إجراؤه  تم  التعليم  إصالح  عملية  حول  السائدة 
الوكالة  عمليات  مناطق  جميع  في  األونروا  مدارس 
الدراسة  هذه  وستساعد  الغربية.  الضفة  باستثناء 
تنفيذ  لمراقبة  األولي  المستوى  تحديد  على  المسحية 
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لعملية  الدعم  وستوفر  التعليم،  إصالح  إستراتيجية 
تنفيذ  في  تقدم  من  إحرازه  يتم  ما  تأثير  ورصد  تتبع 

إستراتيجية اإلصالح ورفع التقارير حول ذلك.
المعنيين  الشركاء  من  ردودا  الدراسة  جمعت  وقد 
ومديري  األمور  وأولياء  والمعلمين  الطلبة  فيهم  بمن 
على  تحتوي  استبانات  باستخدام  وذلك  المدارس، 
اإلصالح.  لعملية  المختلفة  بالمجاالت  تتعلق  عبارات 
المستجيبين تحديد موقفهم من كل  وقد ُطلب من 
بشدة«  »أوافق  عبارة  باختيار  االستبانة  في  وردت  جملة 
أو »أوافق«، أو »ال أوافق« أو »ال أوافق بشدة«، علما بأنه تم 

التعامل مع جميع الردود بسرية تامة. 
في  المشاركين  جميع  من  الردود  جمع  تم  وقد 
المسح  نتائج  وستؤدي  تحليلها.  اآلن  ويجري  المناطق، 
نظام  في  الفاعلة  للعوامل  أعمق  فهم  تشكيل  إلى 
األونروا التعليمي، وستتيح المجال لرئاسة األونروا العامة 
للتعامل بصورة أفضل مع حاجات الطلبة وأولياء األمور 
والكوادر التربوية. إن دائرة التعليم تتطلع إلى استكمال 
الوكالة  مستوى  على  بتوزيعه  وستقوم  الدراسة  تقرير 

في المستقبل القريب. 

تطبيق رزمة أدوات حقوق اإلنسان وحل النزاعات 
والتسامح: تصورات من األقاليم

حقوق  لبرنامج  المعلم  أدوات  رزمة  إعداد  تم  أن  منذ 
2011، انشغلت  النزاعات والتسامح في عام  اإلنسان وحل 
الرزمة  تطبيق  على  التعليم  موظفي  بتدريب  األقاليم 
دليال  الرزمة  وتعتبر  العمليات.   مناطق  مختلف  في 
ويمكن  اإلنسان،  حقوق  لتعليم  االستخدام  سهل 
عملي  وكدليل  األفكار  الستلهام  كمصدر  استخدامها 
مستدامة  ثقافة  بناء  على  األونروا  معلمي  يساعد 

لحقوق اإلنسان في مدارسهم وصفوفهم. 
في السنة األولى لتطبيق الرزمة )مع نهاية حزيران 2014( 
التعليم  13،000 موظف من موظفي  تلقى ما مجموعه 
على  المعلمين  تدريب  ويقود  استخدامها.  على  تدريبا 
مستوى اإلقليم المختصون التربويون ومديرو المدارس 
العامة  الرئاسة  في  التعليم  دائرة  قامت  أن  بعد 
الرزمة  على  للتدريب  مؤهلين  ليصبحوا  بتدريبهم 
وليكتسبوا المهارات الالزمة للعمل كمدربين.  وقد تم 
استغالل الورشات التدريبية للحصول على تغذية راجعة 
والمعلمين  المدربين  بانطباعات  واإلحاطة  الرزمة  حول 

في جميع األقاليم بشأنها. 
إقليمي  من  مدربون  وتحدث 
وبينوا  الرزمة  حول  ولبنان  سوريا 
في  تحوال  أحدثت  أنها  كيف 
مع  طلبتهم  تعامل  طريقة 
تزود  أنها  وكيف  بعضا،  بعضهم 
لإلرشاد  قيمة  بأداة  المعلمين 
الرزمة  إن  المدربون  وقال  النفسي. 
والمرشدين  المعلمين  تساعد 
المتأثرين  بالطلبة  االهتمام  على 

حياتهم  في  لها  يتعرضون  التي  والمعاناة  بالعنف 
اليومية. وقالوا بأن األنشطة التفاعلية الصديقة للطفل 
الرزمة  تتضمنها  التي  التشاركية  التعلم  ومنهجيات 
وليتواصلوا  أنفسهم  عن  ليعبروا  لألطفال  المجال  تتيح 

مع أترابهم بصورة أفضل.  
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ما  أ

فقالوا  وغزة  الغربية  الضفة  إقليمي  من  المدربون 
مسرورين   كانوا  بتدريبهم  قاموا  الذين  المعلمين  بأن 
والفرص  الثرية  وبالمصادر  للرزمة  العالية  بالجودة 
وبّين  اإلنسان.  حقوق  برنامج  لهم  وفرها  التي  التدريبية 
زيادة  إلى  أدت  الرزمة  أنشطة  أن  نابلس  في  معلمون 
الحظ  عامة  وبصفة  والطلبة.  المعلمين  بين  التفاعل 
المتدربون أن الرزمة كان لها تأثير إيجابي على اتجاهات 
تعلمية  بيئة  تكوين  في  بالتالي  ساهم  ما  المعلمين، 
الراجعة  التغذية  وكانت  األونروا.  مدارس  في  إيجابية 
إيجابية  التعليم  برامج  رؤساء  قدمها  التي  والتعليقات 
مكتب  موظفو  أعرب  المثال  سبيل  فعلى  كذلك. 
الموحدة  لإلستراتيجية   ارتياحهم  عن  اإلقليمي  األردن 
والسياسة الواضحة لبرنامج حقوق اإلنسان وانسجامها 
نطاق  على  تجري  التي  التعليم  إصالح  عملية  مع 

الوكالة. 
طيبة  أصداء  تالقي  وأنشطتها  الرزمة  أن  الواضح  من 
في  العمل  تقدم  ومع  العمليات.  مناطق  كافة  في 
تطبيق الرزمة حتى نهاية عام 2015، فإنها ستستمر في 
دعم طلبة الالجئين الفلسطينيين من أجل المحافظة 
الفلسطينية  بهويتهم  والفخر  الحقوقية  القيم  على 
وللمجتمع  لمجتمعاتهم  إيجابية  مساهمات  وتقديم 

العالمي. 

اختبارات مراقبة التحصيل الدراسي
القيادة  زمام  العامة  الرئاسة  في  التعليم  دائرة  تولت 
التي  الدراسي  التحصيل  مراقبة  اختبارات  تنفيذ  في 
جرت في كافة مناطق عمليات الوكالة باستثناء سوريا. 
والثامن في مجاالت  الرابع  الصف  اختبار طلبة  وقد تم 
اللغة العربية والرياضيات. وقام البروفيسير أنيل كانجي 
للجنة  األولى  الندوة  ُخصصت  حيث  ندوتين،  بتيسير 
و29   28 في  وُعقدت  التعلمي  التحصيل  لمراقبة  الفنية 
لمراقبة  التوجيهية  للجنة  الثانية  وُخصصت  نيسان، 
وجرى   .2014 نيسان   30 في  وعقدت  التعلمي  التحصيل 
اللقائين مناقشة أداء الطلبة وما ينطوي عليه من  في 

دالالت، كما تم االتفاق على اإلطار العام للتقرير. 
تحسين  في  اإلصالح  عملية  دور  أن  النتائج  أظهرت  وقد 
لتحسين  بالنسبة  جوهريا  دورا  زال  ما  الطلبة  أداء 
أوائل  في  االختبارات  تقرير  توزيع  وسيتم  تحصيلهم. 

شهر تموز.

مساعد المدير العام لليونسكو للتربية يهنئ 
األونروا على إنجازاتها 

العام  المدير  تانغ مساعد  بالدكتور كيان  األونروا  رحبت 
التعليم  لبرنامج  بزيارة  قام  الذي  للتربية  لليونسكو 
 .2014 نيسان   24 إلى   22 من  الفترة  في  أيام  ثالثة  مدتها 
التفاهم  مذكرة  توقيع  خلفية  على  الزيارة  جاءت  وقد 
مع  وبالتنسيق  آذار.  شهر  في  واليونسكو  األونروا  بين 
مكتب األردن اإلقليمي، قام الدكتور تانغ بزيارة مدارس 
إعدادية في جبل النزهة ومخيم البقعة، ومركز تدريب 
وادي السير المهني، ومركز تدريب عمان وكلية العلوم 

التربوية واآلداب.  
لالطالع  لليونسكو  العليا  للقيادة  المجال  الزيارة  أتاحت 
التعليمي  األونروا  لبرنامج  اإليجابي  التأثير  عن كثب على 
التحديات  وفهم  الفلسطينيين  الالجئين  مجتمع  على 
وشملت  األونروا.  فيها  تعمل  التي  بالبيئة  المحيطة 
وزارة  مسؤولي  كبار  مع  اللقاءات  من  عددا  أيضا  الزيارة 
والبحث  العالي  التعليم  وزير  ومع  والتعليم  التربية 

العلمي. 
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“لقد ُأعجبت بالعمل الرائع الذي شاهدته، وأود أن أهنئ 
يتعلق  فيما  إنجازاتها  على  األونروا  في  التعليم  دائرة 
بضمان حصول جميع أبناء الالجئين الفلسطينيين على 
وأضاف  تانغ.  الدكتور  قال  كما  الجودة”  عالي  تعليم 
تأكيدا  يعد  التفاهم  لمذكرة  اليونسكو  توقيع  “إن 
وأن  لألونروا،  دعمها  ستواصل  بأنها  جانبها  من  واضحا 
في  فنحن  متبادلة.  وأهمية  قيمة  على  ينطوي  تعاوننا 
خبرة  من  كبير  بشكل  االستفادة  بإمكاننا  اليونسكو 
التعليم  خدمات  تقديم  مجال  في  الفريدة  األونروا 
اإلنسان  حقوق  كبرنامج  مبتكرة  تعليمية  برامج  وتنفيذ 
وليس  المثال  سبيل  على  والتسامح  النزاعات  وحل 

الحصر”.

مؤتمرا باريس وأوسلو يعززان شراكة األونروا مع 
اليونسكو

األمم  بمنظمة  تجمعها  التي  الشراكة  إطار  في 
)اليونسكو(، قدمت  للتربية والثقافة والعلوم  المتحدة 
ُعقدا  لليونسكو  مؤتمرين  في  قّيمة  إسهامات  األونروا 
بين  الخبرات  وتبادل  التنسيق  إن  وأوسلو.  باريس  في 
التاريخي  التعاون  تعميق  إلى  يؤدي  واليونسكو  األونروا 

القائم بين الوكالتين.
الذي  المتنقل  التعلم  ألسبوع  اليونسكو  مؤتمر  في 
شباط،   21 إلى   17 من  الفترة  في  باريس  في  عقد 
أعلى  تضاهي  التي  التعليمية  منصتها  األونروا  عرضت 
نظام  وعبر  المجال.  هذا  في  العالمية  المستويات 
الرسائل النصية )SMS( سيتم استخدام المنصة إلرسال 
المدارس  لمديري  وتحفيزية  وتوجيهية  إعالمية  رسائل 
ما  المنصة  من  وسيستفيد  واإلداريين.  والمعلمين 
مجموعه 21،000 موظف وموظفة من الكوادر التعليمية 

في غزة والضفة الغربية ولبنان واألردن.

األونروا  الدوام من أهم شركاء  اليونسكو على  “ كانت 
رئيس  مراد  أيمن  الدكتور  يقول  كما  اإلستراتيجيين” 
المعلومات  وتكنولوجيا  واالتصال  الشراكات  وحدة 
لحصولنا  مسرورون  إننا   “ األونروا.  في  التعليم  لبرنامج 
الريادي  المؤتمر  هذا  في  المشاركة  فرصة  على 
استخدام  كيفية  نعرض  وأن  المتنقل  التعليم  حول 
النصية،  الرسائل  نظام  مثل  المجّربة،  التكنولوجيا 
الكوادر  مع  للتواصل  معقولة  وكلفة  مرنة  بصورة 
نائية وفي مخيمات  العاملة في مناطق ريفية  التربوية 

الالجئين”. 
المراقبة  تقرير  إطالق  في  أيضا  األونروا  وساهمت 
ويعتبر   .2014/2013 لعام  للجميع  التعليم  حول  العالمية 
تحقيق  في  التقدم  مدى  لقياس  الرئيسة  التقريراألداة 
التزمت  الذي  للجميع  التعليم  لشعار  الستة  األهداف 
الذي  للتربية  العالمي  المنتدى  في  دولة   160 من  أكثر  به 
إطالق  تم  وقد   .2000 عام  داكار  في  اليونسكو  عقدته 
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“التعليم  عنوان  تحت  التقرير  هذا  من  نسخة  أحدث 
والتعلم: تحقيق الجودة للجميع” في شهر شباط في 
النرويجية  الوكالة  استضافته  مؤتمر  في  وذلك  أوسلو 
النرويجي  المجلس  مع  بالمشاركة  والتعاون  للتنمية 

لالجئين.
لألونروا/اليونسكو   التعليم  دائرة  مديرة  قدمت 
عرضا  المؤتمر  في  بونتفراكت  كارولين  الدكتورة 
جودة  ذي  لتعليم  جودة  ذات  “مدارس  حول  توضيحيا 
بونتفراكت  الدكتورة  وتبادلت  الفلسطينيين”.  لالجئين 
إصالح  عملية  تنفيذ  حول  المشاركين  األفكارمع 
المعلم  كفاءة  على  تركيزها  و  الوكالة  في  التعليم 
القائمة  التعليم  جودة  مؤشرات  أهم  من  باعتبارها 

على المدرسة.
في  عاما   60 منذ  معا  تعمالن  واليونسكو  األونروا  “إن 
الفلسطينيين”  لألطفال  الجودة  عالي  تعليم  تقديم 
لعرض  مسرورون  “إننا  بونتفراكت.  الدكتورة  تقول  كما 
استفادت  التي  التعليم  إصالح  مجال  في  األونروا  خبرة 
المشاركين  مع  نتبادلها  وأن  اليونسكو  دعم  من 
ما  مدى  يبين  الذي  العام  هذا  تقرير  إطالق  بمناسبة 

التعليم  تحقيق  صعيد  على  اآلن  حتى  العالم  أنجزه 
في  المعلمون  يؤديه  الذي  المحوري  والدور  للجميع 

هذه العملية”.

برنامج تطوير المعلم القائم على المدرسة: 
انطالقة ناجحة للغاية في مدارس األونروا

وتقوية  تعميم  أجل  من  حثيثة  جهودا  األونروا  بذلت 
تحويل  المدرسة:  على  القائم  المعلم  “تطوير  برنامج 
العمليات  مناطق  في  الصفية”  الغرفة  ممارسات 
توزيع  تم  وقد  المحددة.  المواعيد  حسب  الخمس 
الخمس  المناطق  على  البرنامج  مواد  من  ثانية  وجبة 
التالية  الدفعة  ليشمل  البرنامج  نطاق  لتوسيع  تمهيدا 
الستكمال  االستعدادات  تجري  بينما  المعلمين،  من 
وإصدار  المعلمين  من  األولى  الدفعة  تخريج  متطلبات 
تم  اآلن  حتى  البرنامج  إطالق  ومنذ  لهم.  الشهادات 
في  التربوية  للكوادر  رئيسة  رسالة   18،000 من  أكثر  إرسال 
منها  رسالة  كل  تصميم  تم  حيث  الخمس،  المناطق 
للبرنامج  التدريبية  المجمعات  بخصوص  الدعم  لتوفير 

وترسيخ أفضل الممارسات المتعلقة به. 
وحدة  رئيسة  مع  بالتعاون  مون،  بوب  البروفيسير  وقام 
األونروا  رئاسة  في  المدارس  وتمكين  المعلمين  تطوير 
مناطق  لمختلف  مكوكية  بزيارات  عمان،  في  العامة 
البرنامج. وقد كشفت  العمليات لمراجعة عملية تنفيذ 
المعلمين  تطوير  وحدة  فريق  بها  قام  التي  الزيارات 
التقويم  لغايات  األردن  لميدان  المدارس  وتمكين 
والمراقبة عن تغيرات إيجابية ملحوظة في الممارسات 
البرنامج  على  المعلمون  عّلق  وقد  للمعلمين.  الصفية 
المعلم  تطوير  برنامج  بأن  شك  لدينا  “ليس  بقولهم 
التعليمي  النجاح  مستقبل  يمثل  المدرسة  على  القائم 
مسيرة  تدفع  نوعية  قفزة  لتحقيق  تمكين  أداة  ويعتبر 
الحاجة  أن  أيضا  الزيارات  وأظهرت  األمام”.  إلى  التعليم 
وتقييمه  البرنامج  مراقبة  في  لالستمرار  قائمة  زالت  ما  
الدعم  وموظفي  بالمشاركين  اتصال  على  للبقاء 

التربوي. 
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لمواد  اإلنجليزية  باللغة  نسخة  إعداد  حاليا  ويجري 
االبتدائي،  السادس  حتى  األول  من  للصفوف  البرنامج 

ومن المتوقع طرحها مع نهاية الصيف الحالي.

القيادة من أجل المستقبل: تقدم متواصل 
لمديري المدارس

حققت عملية تنفيذ برنامج القيادة من أجل المستقبل 
األونروا.  عمليات  مناطق  جميع  في  ملحوظا  تقدما 
أخرى  عمل  ورشة  تنظيم  تم  اإلطار   هذا  وفي 
التعليمية  المناطق  لمديري  الميسرين  قدرات  لبناء 

والمختصين التربويين من كافة مناطق العمليات. 
وقد استكمل مديرو المدارس المشاركون في البرنامج 
المجمع  بدراسة  وبدأوا  الثالث  التدريبي  المجمع  دراسة 
في  آذار  شهر  في  دعم  زيارات  إجراء  تم  كما  الرابع. 
الرئاسة  من  موظفون  بها  قام  األردن  عمليات  منطقة 
أثناء  ولوحظ  آردلي.  كارين  السيدة  جانب  إلى  العامة 
البرنامج  في  منخرطون  المدارس  مديري  أن  الزيارات 

أي  المتعلمين-  من  مجتمعا  وأن  ونشاط  همة  بكل 
مديري المدارس- قد بدأ يتبلور ويكتسب زخما متزايدا، 
أيضا  بل  فحسب،  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  ليس 
من خالل االجتماعات والمناقشات المباشرة. وقال أحد 
وتعلمنا.  دراستنا  في  مسروون  “إننا  المدارس  مديري 
من  عملنا  في  الشركاء  جميع  إشراك  على  نعمل  إننا 
كلنا  المحلي.  المجتمع  من  وأفراد  وتربويين  معلمين 

أدركنا  لقد  لطلبتنا.  إيجابي  تغيير  إلحداث  متشوقون 
المتواصل،  الجهد  خالل  من  إال  يتحقق  لن  ذلك  أن  اآلن 

حتى بعد استكمال البرنامج”. 
تطوير  إلى  المستقبل  أجل  من  القيادة  برنامج  سيؤدي 
المدارس  لمديري  والتحفيزية  القيادية  المهارات 
العاملين في 700 مدرسة تابعة لألونروا، وسيتم توسيع 
دفعات  ليشمل  إقليم  كل  في  تدريجيا  البرنامج  نطاق 

أخرى من مديري المدارس.
  

ورشة عمل حول إستراتيجية تكنولوجيا االتصال 
والمعلومات في التعليم

وتكنولوجيا  واالتصال  الشراكات  وحدة  نظمت 
لتقديم  عمل  ورشة  آذار  و27   26 يومي  المعلومات 
للمكاتب  والمعلومات  االتصال  تكنولوجيا  استراتيجية 
الخبرات  ذوي  بين  العمل  ورشة  وجمعت  اإلقليمية. 
التعليم  مجال  في  المختصين  من  والعملية  الفنية 
وتكنولوجيا االتصال والمعلومات. وقد نظر المشاركون 
تكنولوجيا  بتوجهات  تتحكم  التي  العوامل  في 
برامج  في  استخدامها  وبنطاق  واالتصال  المعلومات 
اتفق  التحليالت  تلك  ضوء  وفي  التعليمية.  األونروا 
األونروا  إستراتيجية  ومحتوى  هيكلية  على  المشاركون 

لتكنولوجيا المعلومات واالتصال في مجال التعليم. 
بين األفكار واألمثلة  المواءمة  تحاول هذه اإلستراتيجية 
األونروا  معلمي  جانب  من  المقترحة  والممارسات 
تؤكد  أنها  كما  المحلي.  المجتمع  ومن  ومسؤوليها 
عمل  فيه  سيستمر  لمستقبل  التخطيط  ضرورة  على 
الفلسطينيين وترفيههم وثقافتهم بالتحول اإليجابي 

عبر التكنولوجيات الرقمية اآلخذة باالنتشار والرواج. 
موظفي  لرغبة  االستجابة  إلى  اإلستراتيجية  وتسعى 
وسائل  من  لالستفادة  المتحمسين  وطلبتها  األونروا 
المدارس  داخل  النقالة  واألجهزة  االجتماعي  التواصل 
تكنولوجيات  تبّني  أو  تكييف  أو  والستخدام  وخارجها، 
التفاعلي  والتلفزيون  اليوتيوب  مثل  معّينة  رقمية 

والفيديو المدرسي. 
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مراد  أيمن  الدكتور  طلب  الورشة  نهاية  وفي 
المشاركين  جميع  من  تراكسلر  جون  والبروفيسير 
االستمرار في اإلسهام بخبراتهم وتقديم آرائهم حول 

مدى إمكانية تنفيذ هذه اإلستراتيجية. 

خلوة دائرة التعليم لعام 2013 تؤكد على أهمية 
تبني منهجية منظمة

جرت العادة أن تعقد دائرة التعليم في الرئاسة العامة 
إنجازات  في  التأمل  لمسؤوليها  ليتسنى  سنوية  خلوة 
خاللها،  واجهتها  التي  والتحديات  السابقة  السنة 

وللتخطيط  ألعمال السنة القادمة. 
العام هو جرد ما تم  الرئيس لخلوة هذا  الهدف  وكان 
إصالح  إستراتيجية  تنفيذ  صعيد  على  تقدم  من  إحرازه 
لها،  التصدي  ينبغي  التي  التحديات  وتحديد  التعليم، 
 2014 عام  في  ُقدما  للمضي  الطريق  معالم  ورسم 
وما بعده، والتأمل في أدوار كل من دائرة التعليم في 

الرئاسة العامة وبرامج التعليم اإلقليمية. 
الخلوة  بونتفراكت  كارولين  الدكتورة  وضعت  وقد 
المرحلة  يوضح  عرض  بتقديم  المناسب  السياق  في 
التغيير  التعليم في إطار عملية  إليها دائرة  التي وصلت 
صدور  أعقاب  في   2010 نيسان  في  بدأت  التي  الطموحة 

تقرير يونفرساليا حول برنامج األونروا التعليمي. وأعادت 
اإلصالح  رؤية  أن  كيف  األذهان  إلى  بونتفراكت  الدكتورة 
المعنيين على  الشركاء  بالتشاور مع جميع  قد صيغت 
على  شددت  كما  والخارجي.   الداخلي  المستويين 
المجاالت  في  مختلفة  مستويات  على  التدخل  أهمية 
تغيير  إحداث  أن  على  مؤكدة  اإلصالح،  لعملية  الثمانية 
هذه  مثل  عبر  إال  يتأتى  لن  التعليم  جودة  في  تحولي 

المنهجية المنظمة.    

خطوات إلى األمام على صعيد نظام معلومات 
إدارة التعليم في األونروا 

متناسقة   منهجية  لتبني  الوكالة  جهود  ضوء  في 
بالتعليم،  المتعلقة  البيانات  وتحليل  جمع  بخصوص 
وتعزيز  القرارات  اتخاذ  وعملية  العامة  السياسة  ودعم 
لتنفيذ  تمويال  التعليم  دائرة  تلقت  التعليم،   جودة 
كافة  يشمل  الذي  التعليم  إدارة  معلومات  نظام 
سيتم  أنه  النظام  هذا  وسيضمن  العمليات.  مناطق 
وبصورة  الالزم  الوقت  في  وتحليلها  البيانات  جمع 
لقياس  أفضل  بشكل  العمل  من  يمكننا  بما  ممنهجة 
التعليمي.  األونروا  نظام  في  والمساواة  الفاعلية 
وتعتبر دائرة التعليم في الرئاسة العامة الجهة الراعية 
إقليم  يتولى  التعليم في حين  إدارة  لنظام معلومات 
هذا  على  وتشرف  تنفيذه.  لعملية  القيادة  زمام  غزة 
التخاذ  النهائي  المرجع  تعتبر  توجيهية  لجنة  المشروع 
ماكلوفسكي  مايك  المشروع  ويدير  بشأنه.  القرارات 
الخبرات  من  يستفيد  حيث  له  مقرا  غزة  من  يتخذ  الذي 

المحلية للسير بالمشروع إلى األمام. 

عقد ندوات في جميع األقاليم حول  التخطيط 
التشغيلي لإلصالح 

حول  ندوات  عقد  الماضية  الستة  األشهر  في  تم 
غزة  أقاليم  في  التعليم  إلصالح  التشغيلي  التخطيط 
مديرة  بمشاركة  تيسيرها  جرى  وسوريا  واألردن  ولبنان 
للتخطيط  جوهرية  الندوات  هذه  وتعتبر  التعليم.  دائرة 
الذي يجري حاليا لكي يتم تنفيذ عملية إصالح التعليم 

على مستوى األقاليم بصورة متناغمة. 
ورّكزت الندوات أيضا على تحديد الفرص المتاحة وأوجه 
والبرامج  والمشاريع  التعليمي  اإلصالح  بين  التكامل 

التعليمية األخرى التي يجري تنفيذها في الميدان. 
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دائرة التعليم من المشاركين الرئيسيين في 
االجتماع العالمي للتعليم للجميع في مسقط  

كارولين  الدكتورة  التعليم  دائرة  مديرة  مثلت 
للتعليم  العالمي  االجتماع  في  األونروا  بونتفراكت 
مدينة  في  اليونسكو  عقدته  الذي   2014 لعام  للجميع 
أيار  إلى14   12 من  الفترة  في  عمان  سلطنة  في  مسقط 
على  االتفاق  العالمي  الملتقى  هذا  في  تم  وقد   .2014
 2015 عام  بعد  لما  العمل  ألجندة  التأسيسية  العناصر 
األهداف  لتحقيق  النهائي  الموعد   2015 عام  )باعتبار 

الستة لمبادرة التعليم للجميع(.
التعليم  أجندة  تكون  أن  أهمية  على  االجتماع  وأكد 

تعكس  وأن  الحقوق  على  قائمة   2015 عام  بعد  لما 
منظورا يستند إلى المساواة واإلدماج، مع إيالء اهتمام 
التغلب  أجل  من  والذكور  اإلناث  بين  بالمساواة  خاص 
خالل  ومن  التعليم  في  التمييز  أشكال  كافة  على 
القيادي  الفريق  أعضاء  االجتماع  في  وشارك  التعليم. 
المناطق  التعليم والتنمية من جميع  لليونسكو، ووزراء 
اإلقليمية بما فيها المنطقة العربية، ورؤساء مجموعات 

متعددة  منظمات  من  ومندوبون  االنتخابية،  اليونسكو 
والقطاع  المدني  المجتمع  مؤسسات  ومن  األطراف 

الخاص، وعدد من الباحثين. 


