
م
علي

الت
روا

ون
اال

تبديد الغموض حول نهج األونروا بخصوص المنهاج
كانون الثاني 2020

األونروا  الالجئني عامليا، تستخدم  أوضاع  املتحدة فيما يخص  األمم  وانسجاما مع ممارسات  االونروا،  تأسيس  منذ 

التعليمية  األنظمة  في  االندماج  مبقدورهم  فلسطني  الجئي  أن  يضمن  هذا  إن  املضيفة«.  »الدولة  منهاج 

املضيف. للبلد  واالقتصادية  االجتماعية  احلياة  في  اتساعا  أكثر  بشكل  واملشاركة  والثلثية  الثانوية 

األونروا  لدى  ليس  فإن  واإلمنائية،  اإلنسانية  املساعدة  تقدم  املتحدة  لألمم  تابعة  مستقلة  وكالة  وباعتبارها 

وطنية. تعد مسألة سيادة  والتي  الدراسية  كتبها  أو  املستضيفة  للحكومة  تابع  منهاج  أي  تعديل  على  والية 

تدخلها  التي  اجلديدة  الدراسية  الكتب  كافة  مراجعة  على  منتظم  وبشكل  تعمل  األونروا  فإن  ذلك،  ومع 

األمم  ومبادئ  بقيم  يلتزم  األونروا  مدارس  في  تعليمه  يتم  ما  أن  بضمان  ملتزمة  وهي  املستضيفة  البلدان 

أن  لضمان  أساسيا  أمرا  يعد  املضيفة  للبلدان  الدراسية  للكتب  هذا  القوي  املراجعة  نظام  إن  املتحدة. 

والتمييز. العنصرية  أشكال  كافة  جتاه  مطلقا  التسامح  عدم  حيال  سياستها  مواصلة  مبقدورها  األونروا 

إطار عمل األونروا للمناهج. 	
إليه  واملشار  للمناهج،  النوعي  والتنفيذ  للتحليل  عملها  إطار  األونروا  تستخدم 
وضمان  الصفية  الغرفة  وممارسات  مواد  مراجعة  أجل  من  املناهج«  عمل  »إطار  بعبارة 
فلسطني. الجئي  لطلبة  املتطورة  التعليمية  االحتياجات  تلبي  األونروا  مدارس  أن 

املتحدة  لألمم  اإلنسانية  املبادئ  مع  منسجم  اجلامع  التعليم  نهج  أن  ضمان  في  املناهج  عمل  إطار  ويساعد 

في  التعلمية  التعليمية  العملية  مراحل  جميع  في  وتطبيقها  اإلنسان  حقوق  واحترام  باحليادية  املتعلقة 

توجيه  على  تعمل  أن  شأنها  من  التي  األدوات  على  أيضا  املناهج  عمل  إطار  يشتمل  كما  األونروا.  مدارس 

األخرى،  التعليمية  ومواده  الدراسية  وكتبه  املضيف  البلد  مناهج  استخدام  في  واإلثراء  املراجعة  طرائق 

تعزيز  على  األونروا  عملت   ،2014 عام  وفي  األونروا.  في  املناهج  في  أخصائيون  بها  يقوم  التي  العملية  وهي 

في  واملناهج  االحترافي  للتطوير  وحدات  بتأسيس  وذلك  األقاليم،  مستوى  على  لديها  املهني  الدعم  هيكل 

أفضل. بشكل  استخدامه  ومراقبة  املناهج  عمل  إطار  تنفيذ  تعزيز  زيادة  أجل  من  العمليات  أقاليم  كافة 

وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم  وكالة  تقوم 

الجئي فلسطني في الشرق األدنى )األونروا( 

من  ألكثر  تعليمي  نظام  وتشغيل  بإدارة 

البالغ  مدارسها  في  وصبي  فتاة   530,000

الغربية،  الضفة  في  مدرسة   709 عددها 

ولبنان  وغزة  الشرقية،  القدس  فيها  مبا 

للطلبة  الوكالة  وتوفر  وسوريا.  واألردن 

تعليما نوعيا، يتمحور حول التزام األونروا 

يتماشى  مدارسها  في  تعليم  بتقدمي 

ويعزز  املتحدة  األمم  ومبادئ  قيم  مع 

واملساواة  والتسامح  اإلنسان  حقوق 

والنوع  العرق  بسبب  التمييز  وعدم 

االجتماعي واللغة والدين وذلك انسجاما 

املتحدة. لألمم  األوسع  اإلمنائية  األهداف  مع 

التعليمي  األونروا  نظام  منجزات  إن 

الذين  طالبها  إجنازات  خالل  من  ينعكس 

أقرانهم  على  مستمر  بشكل  يتفوقون 

أعلى  نتائج  ويحققون  العامة  املدارس  في 

وذلك  الدولية  التقييمات  في  املعدل  من 

الدولي. البنك  تقرير صادر عن  إلى  استنادا 

www.unrwa.org

وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم  وكالة 
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى
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من  الجئ  مليون   5.6 حلوالي  واحلماية  املساعدة  تقدمي  مهمة  إليها  وتوكل   1949 عام  في  العامة  اجلمعية  قبل  من  تأسست  املتحدة  لألمم  تابعة  وكالة  هي  األونروا 
على  غزة  وقطاع  الشرقية،  القدس  فيها  مبا  الغربية،  والضفة  وسوريا  ولبنان  األردن  في  فلسطني  الجئي  مساعدة  رسالتها  وتقتضي  لديها.  مسجلني  فلسطني 
واإلغاثة  الصحية،  والرعاية  التعليم،  األونروا  خدمات  تشمل  حملنتهم.  ودائم  عادل  حل  إلى  التوصل  يتم  أن  إلى  اإلنسانية  التنمية  مجال  في  إمكاناتهم  كامل  حتقيق 
طوعية. مساهمات  بواسطة  تقريباً  كلياً  األونروا  متويل  يتم  الطارئة.  واملساعدات  الصغير  والتمويل  واحلماية،  اخمليمات،  وحتسني  التحتية  والبنية  االجتماعية،  واخلدمات 

www.unrwa.org

وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم  وكالة 
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

2.    عملية المراجعة السريعة لألونروا

واإلثراء  املراجعة  لطرائق  الشامل  اإلطار  املناهج  عمل  إطار  يعد 
األونروا،  مدارس  كافة  في  املستخدمة  التعليمية  املواد  الستخدام 
املراجعات  من  املزيد  بتقدمي  ملتزمة  تزال  ال  الوكالة  أن  حني  في 
العمليات  أقاليم  سائر  في  حديثا  صادرة  مدرسية  كتب  ألية  السريعة 
اجلديدة. الفلسطينية  املدرسية  الكتب  ذلك  في  مبا  اخلمسة، 

بتطوير  األونروا  قامت  العاجلة،  املراجعات  هذه  استيعاب  أجل  ومن 
الدراسية  الكتب  أن  ضمان  على  تعمل  سريعة  مراجعة  عملية 
هي: معايير  ثالثة  صعيد  على  املتحدة  األمم  قيم  مع  تنسجم 

احليادية / التحيز – النص ال ينحاز إلى أحد األطراف أو ينخرط في 	 

جدل ذا طبيعة سياسية أو عرقية أو دينية أو عقائدية.

النوع االجتماعي – النص ال يقدم أو يعزز الصور النمطية للنوع 	 

االجتماعي

املالئمة العمرية – املواد ال تتضمن محتوى عنيفا أو مخيفا أو غير 	 

مالئم لعمر الطفل.

ال  السريعة  املراجعة  عملية  أن  االعتبار  بعني  األخذ  املهم  ومن 
التي  الدراسية  الكتب  أن  حيث  املناهج،  عمل  إطار  عملية  تستبدل 
أيضا  تخضع  السريعة  املراجعة  عملية  خالل  من  مراجعتها  متت 
واإلقليم. املدرسة  مستويات  على  املناهج  عمل  إلطار  العادية  للمراجعة 

3.   نهج األونروا المتمحور حول المعلم

متكني  إلى  يسعى  املعلم،  حول  املتمحور  النهج  اجلديد،  النهج  هذا 

عالقة  ذات  أنها  حتديد  مت  التي  املعينة  للقضايا  لالستجابة  املعلمني 

الناقد  التفكير  وتعزز  املتحدة  األمم  قيم  مع  تتماشى  وبطريقة 

هي: رئيسة  وثائق  ثالث  إنتاج  مت  فقد  الغاية  ولهذه  الطالب.  لدى 

النهج املتمحور حول املعلم – دليل إرشادي للمربني: وهذه تعمل على 	 

وصف النهج واجملاالت الثمانية التي مت تصنيف القضايا فيها. ومقابل 

كل مجال، مت توفير أمثلة وأفكار لتمكني املعلمني من اختيار واحدة 

يرونها األنسب للدرس.

النهج املتمحور حول املعلم – الشبكة املرجعية للمعلم: وهي 	 

تسرد كافة الكتب الدراسية، حسب الصف واملوضوع، وتعطي أرقام 

الصفحات التي ميكن أن توجد فيها مسألة ما.

النهج املتمحور حول املعلم – دليل تدريب املعلم: وهذه ستعمل على 	 

تقدمي الدعم املباشر ألي مربي يقوم بالتدريب على النهج املتمحور 

حول املعلم.

 4.   تقرير مكتب المساءلة التابع للحكومة 
      األمريكية لعام 9	20

تصنيفه  إلغاء  مت  الذي  األمريكية  احلكومة  محاسبة  مكتب  تقرير  يؤكد 

والصادر في شباط 2019، والذي استعرض املساعدات التعليمية األمريكية 

املتحدة.  األمم  بقيم  الثابت  األونروا  التزام  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  في 

يؤكد  لألونروا  املناهج  عمل  إطار  أن  احلكومي  احملاسبة  مكتب  أكد  كما 

فيما  التمييز  وعدم  واملساواة  والتسامح  اإلنسان  وحقوق  احليادية  على 

التعليم  عملية  طوال  والدين  واللغة  االجتماعي  والنوع  بالعرق  يتعلق 

من  بالتحقق  احلكومي  احملاسبة  مكتب  قام  التقرير،  خالل  من  والتعلم. 

املناهج  إطار  وبأن  بدقة،  لألونروا  املدرسية  الكتب  مراجعة  عملية  صحة 

هي  الدراسية  الكتب  مراجعة  وبأن  املتحدة،  األمم  قيم  على  الوكالة  في 

الوكالة. مدارس  في  املتحدة  األمم  قيم  تعزيز  تسهل  استباقية  عملية 

5.  حقوق اإلنسان ومدارس األونروا

بشكل  اإلنسان  حقوق  تعليم  بإدراج  أيضا  األونروا  قامت   ،2000 عام  منذ 

حلقوق  التعليمي  برنامجها  خالل  من  الدراسية  املناهج  في  صريح 

التعليمية  ممارساتها  وكذلك من خالل  والتسامح،  النزاعات  وحل  اإلنسان 

والتسامح  النزاعات  وحل  اإلنسان  حقوق  برنامج  رؤية  تتمثل  الشاملة. 

في توفير تعليم في مجال حقوق اإلنسان يعمل على متكني طالب الجئي 

حقوق  قيم  دعم  وعلى  وممارستها،  بحقوقهم  التمتع  من  فلسطني 

عام  في  العاملي.  واجملتمع  مجتمعهم  في  اإليجابية  واملساهمة  اإلنسان 

من  كجزء  مدارسها  في  الطالبية  البرملانات  بإدخال  األونروا  بدأت   ،2001

املدرسية  البرملانات  اإلنسان. تساعد  للتثقيف في مجال حقوق  برنامجها 

املدارس  في  فعاال  دورا  وتلعب  والتسامح  االحترام  ثقافة  تعزيز  على 

تابع  طالبي  برملان  أول  بتأسيس  األونروا  قامت   ،2017 عام  في  اجملتمع.  وفي 

الوكالة. عمليات  أقاليم  جميع  ميثل  وهو  الوكالة،  مستوى  على  لألونروا 

لجنة القضاء على التمييز العنصري ومناهج دولة 
فلسطين

مستقلة  جلنة  وهي   – العنصري  التمييز  على  القضاء  جلنة  قامت 

العنصري  التمييز  على  القضاء  اتفاقية  تنفيذ  على  اإلشراف  مهمتها 

على  القضاء  التفاقية  فلسطني  دولة  تنفيذ  باستعراض  مؤخرا   –

اخلتامية  املالحظات  من  عددا  اللجنة  وأصدرت  العنصري.  التمييز 

املدرسية. والكتب  املدرسية  املناهج  في  الكراهية  خطاب  تتناول  التي 

إن هذه املالحظات اخلتامية موجهة إلى دولة فلسطني. وفي حني أن األونروا 

تستخدم املناهج الفلسطينية، إال أنها تعيد التأكيد على أن لديها نظاما 

قويا لضمان أن التعليم الذي توفره في الغرفة الصفية، مبا في ذلك من خالل 

استخدام الكتب املدرسية، يتماشى مع قيم األمم املتحدة ومبادئها ويعالج 

املعلم. حول  املتمحور  والنهج  املناهج  مراجعة  عملية  خالل  من  حتيز  أي 


