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وصف التحديات الخاصة باألزمات

يشــكل الســياق الــذي توفــر فيــه األونــروا التعليــم يف كل مجــال مــن مجــاالت 
ــار يف  ــات عامــة وخاصــة يجــب أخذهــا بعيــن االعتب عملهــا الخمســة تحدي
ــة  ــال العدائي ــول األعم ــع دخ ــزة م ــا يف غ ً ــع متقلب ــزال الوض ــا. ال ي تخطيطه
المتكــررة والحصــار المســتمر عامهمــا الثــاين عشــر. وال يــزال يعــاين الالجئــون 
غالبًــا  صعبــة،  واقتصاديــة  اجتماعيــة  ظــروف  مــن  الغربيــة  الضفــة  يق 
بســبب السياســات والممارســات المتعلقــة باالحتــالل. وتقــّدر األونــروا أن 
النــزاع المســتمر يف ســوريا قــد تــرك %95 مــن الالجئيــن الفلســطينيين يف 
حاجــة ماســة للمســاعدة اإلنســانية المســتمرة. واجــه لبنــان أيًضــا تحديــات 
ــن الســوريين والفلســطينيين مــن ســوريا )PRS(، حيــث يعــاين  تدفــق الالجئي
العمــل  وفــرص  الفقــر،  معــدالت  ارتفــاع  مــن  الفلســطينيون  الالجئــون 
المحــدودة، واالعتمــاد الشــديد عــى خدمــات األونــروا. ويف اآلونــة األخيــرة، 
أدت أســابيع مــن االضطرابــات والمظاهــرات السياســية إىل إغــالق مكاتــب 
ــطينيون يف األردن  ــون الفلس ــاين الالجئ ــة. ويع ــدارس الحكومي ــروا والم األون
مــن ارتفــاع تكاليــف المعيشــة وارتفــاع مســتويات الفــرق واالكتظــاظ يف 
ــذه التحديــات، عــى ضمــان  المخيمــات. وقــد عملــت األونــروا، مــع كل ه

توفيــر التعليــم للطالب/للطالبــات الفلســطينيين الالجئيــن.

وعــى الرغــم مــن أن برنامــج األونــروا للتعليــم قــد حقــق ســمعة جيــدة، 
ــل الخمســينيات،  ــذ أوائ وهــو مــا يعكــس عــى األرجــح دعــم اليونيســكو من
إال أن مراجعــة خارجيــة مســتقلة تــم إجراؤهــا لبرنامــج األونــروا للتعليــم يف 
عــام 2009 أبــرزت الحاجــة إىل التغييــر. ووصفــت هــذه المراجعــة نموذًجــا 
ــة  ــية القائم ــول الدراس ــات الفص ــان أن ممارس ــع بي ــا، م ً ــيًا كان تعليمي تدريس
عــى المعلــم مــن غيــر المرجــح أن تدعــم تطويــر مهــارات التالميــذ يف القــرن 
ــة إىل  ــى الحاج ــوء ع ــة الض ــذه المراجع ــت ه ــا ألق ــرين. كم ــادي والعش الح
تعزيــز التطويــر المهــين المعلمــون وضمــان توفيــر الدعــم المهــين المســتمر 
لــكٍل مــن المعلمــون وقــادة المــدارس. وعــالوة عــى ذلــك، اُعتبِــرَ أن االفتقــار 
إىل السياســات عــى مســتوى الوكالــة، واالســتراتيجيات، والنُُهــج القائمــة عــى 
ــات برنامــج التعليــم لدعــم احتياجــات التعلــم  ــر ســلبًا عــى إمكان ــة يؤث األدل
نقطــة  بمثابــة  التقييــم  كان هــذا  األونــروا.  وكالــة  لجميــع طالب/طالبــات 
انطــالق إلدارة التعليــم يف وكالــة األونــروا لقيــادة إصــالح شــامل للبرنامــج عــى 

ــة مــن عــام 2011 إىل عــام 2016. مســتوى الوكال

استعراض موجز

ــم إىل تعزيــز نظــام التعليــم يف وكالــة األونــروا ولهــذا  ســى إصــالح التعلي
واالســتراتيجية/ السياســة   – رئيســية  مســتويات  لثالثــة  تصــدى  الغــرض 

وتنميــة القــدرات الهيكليــة والفرديــة. كمــا تــم تحديــد المجــاالت البرنامجيــة 
المتداخلــة والمحــددة أيًضــا فيمــا يتعلــق بالمعلمونوالمناهــج الدراســية 
والمراقبــة  التخطيــط  تعزيــز  كان  الطالبوالرفــاه.  الطالبوإدمــاج  وتقييــم 

والتقييــم وقيــاس األثــر همــا األســاس الــذي قامــت عليــه عمليــة اإلصــالح 
كلهــا، وكان دور المعلــم مركزيًــا يف هــذه العمليــة.

تــم وضــع سياســة المعلمــون يف وكالــة األونــروا للتصــدي لهــذا الــدور صراحًة، 
ــم  ــين، وتقدمه ــم المه ــون، وتطوره ــل إلدارة المعلم ــار عم ــر إط ــذا يوف وه
المهــين، ورفاههــم. وبهــذا، تســى السياســة إىل تعزيــز كٍل مــن نظــام الدعــم 
المهــين اليومــي واألطــول أمــًدا. تســاعد مجموعــة أدوات المعلمــون، كتلــك 
النزاعــات  اإلنســان وتســوية  الجامــع وحقــوق  بالتعليــم  الخاصــة  األدوات 
عــى  القائــم  للمعلــم  المهــين  للتطويــر  الرئيســية  والبرامــج  والتســامح 
المعلمونعــى   ،)LftF( المســتقبل  أجــل  مــن  والقيــادة   )SBTD( المدرســة 
التأقلــم بصــورة أفضــل مــع التحديــات الــي يواجهونهــا. كان نهــج اإلصالح يف 
ــن المعلمــون مــن التعلــم يف مواقعهــم  تطويــر المعلمــون مبتكــرًا ألنــه مكّ
إىل جانــب أقرانهــم وتحمــل المســؤولية الشــاملة عــن تطورهــم. ومــع ذلــك، 
يتــم دعمهــم طــوال الوقــت للتفكيــر يف ممارســاتهم الخاصــة، وتعلــم طــرق 
تدريــس جديــدة وتأثيرهــا عــى تعلــم األطفــال، وتجربــة أفــكار ونُُهــج جديدة.

هنــاك مجــال رئيــيس آخ اال وهــو التقــدم الوظيــيف، مــع االنتهــاء بنجــاح مــن 
برامــج التطويــر المهــين الموضــويع، إىل جانــب المعاييــر الرئيســية األخــرى 
)ســنوات يف المهنــة وتقييــم األداء العــام(، وهــو يــؤدي اآلن إىل تعزيــز “رتبــة” 
تــم تعزيــز إدارة المعلمــون ودعمهــم مــن  الموظفين/الموظفــات. كمــا 
خــالل هيــاكل مهنيــة ميدانيــة، أي وحــدات الدعــم االســتراتيجي ويه وحــدة 
والمناهــج  المهــين  التطويــر  التقييــم، ووحــدة  الجــودة، ووحــدة  ضمــان 

الدراســية.
الطريقــة،  بهــذه  المختلفــة،  المعلمــون وخطوطهــا  سياســة  أثــرت  وقــد 
بصــورة مباشــرة عــى رفــاه المعلمــون مــن خــالل التقــدم الوظيــيف والدعــم 
المهــين األفضــل، لكــن أيًضــا مــن خــالل مجتمعــات الممارســة الــي تطــورت 
مــع قيــام المعلمــون بالتطويــر المهــين مًعــا. كان معلمــو وكالــة األونــروا، يف 
ســوريا عــى ســبيل المثــال، مصمميــن عــى المــيض قدًمــا يف دراســة برنامــج 
التطويــر المهــين للمعلــم القائــم عــى المدرســة عــى الرغــم مــن النــزاع. 
وأفــادوا الحًقــا أن مناقشــات األقــران لعبــت دورًا رئيســيًا يف مســاعدتهم عــى 

التأقلــم بصــورة أفضــل مــع تأثيــر النــزاع عــى عملهــم.

األدلة والمخرجات

يتــم قيــاس تقــدم سياســة المعلمــون وتأثيرهــا باســتمرار عى مســتوى النظام 
والمســتوى البرنامجــي، ممــا يعكــس إصــالح التعليــم األوســع نطاًقــا وتأكيــده 
عــى مراقبــة برنامــج التعليــم وتقييمــه ككل. وعــى مســتوى النظــام، تراقــب 
ــار  ــالل إط ــن خ ــهما م ــا وتقيس ــازات وتقيّمهم ــدم واإلنج ــروا التق ــة األون وكال
المراقبــة العامــة )CMF( عــى مســتوى الوكالــة. وتوجــد يف إطــار المراقبــة 
العامــة مؤشــرات عــى التعليــم الشــامل عــى مســتويي النتائــج والمخرجــات. 
“النتائــج”،  الدراســية، عــى مســتوى  وتــم وضــع دراســة لرصــد الصفــوف 

نهج تنظيمي لتطوير قدرات المعلمون– طريقة منظمة األونروا

منظمة
المؤلفون

الموقع
مواصفات المعلمون

الموضوع

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف الشرق األدىن )األونروا(
د. كارولين بونتيفراكت مدير التعليم وفروسس دابت أخصايئ برامج التعليم

غزة واألردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية
المعلمون الالجئون

إدارة المعلمون والتطوير المهين المعلمون ورفاه المعلمون
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ليــس بســبب التهديــد الــذي تشــكله عــى توفيــر األونــروا لتعليم جيد فحســب، 
بــل مــا يــرون أنــه تداعيــات أوســع نطاًقــا فيمــا يتعلــق بمســتقبل الوكالــة 

وأنفســهم بوصفهــم الجئيــن فلســطينيين.

عــى الرغــم مــن هــذه التحديــات، تواصــل وكالــة األونــروا وإدارة التعليــم يف 
ــن خــالل  ــادل م ــامل وع ــد وش ــم جي ــر تعلي ــي إىل توفي ــة األونــروا الس وكال
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المراجع

 شــبكة تقييــم أداء المنظمــات المتعــددة األطــراف. 2019.  شــبكة تقييــم أداء 
المنظمــات المتعــددة األطــراف لعامــي 2018-2017 وكالــة األمــم    
)األونــروا(  الفلســطينيين  الالجئيــن  وتشــغيل  إلغاثــة  المتحــدة    
 MOPAN 2017-18 Assessments United Nations Relief and(   
Works Agency for Palestine Refugees in the Near East )UNRW   

. ))A  
األونــروا  برنامــج  المعوقــات:  التعلــم يف مواجهــة  الــدويل. 2014.    البنــك 
 Learning( )ــة ــن الفلســطينيين )باللغــة اإلنكليزي التعليمــي الالجئي   
 in the face of adversity: the UNRWA education program   
العاصمــة:  واشــنطن   .  ))for Palestine refugees )English   

مجموعة البنك الدويل.  
 

الروابط
 	https:// - )211-2015( اســتراتيجية األونــروا إلصــالح التعليــم، األونــروا

www.unrwa.org/who-we- are/reforming-unrwa/education-
reform-we- are/reforming-unrwa/education-reform

 	https://-)2013( األونــروا  للمدرسين/للمدرســات،  األونــروا  سياســة 
www.unrwa.org/resources/strategy-policy/unrwa-teacher-

policy
 	   -  )2013( األونــروا  المدرســة،  القائــم عــى  للمعلــم  المهــين  التطويــر 

https://www.unrwa.org/sbtd
 	https://-  )2018( األونــروا  السنوي،  التشغييل  األونــروا  تقريــر 

www.unrwa.org/resources/reports/annual-operational-
report-2018

 	 Learning in the Face of Adversity: The UNRWA Education
 Program for Palestine Refugees, World Bank Group )2014( -
https://openknowledge. worldbank.org/handle/10986/20667

ــراف )MOPAN(؛ 	  ــددة األط ــات المتع ــم أداء المنظم ــبكة تقيي ــم ش تقيي
وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين يف 
 http://www. - 2018الشــرق األدىن )األونــروا( للفتــرة بيــن عامــي 2017 و
mopanonline.org/assessments/unrwa2017-18/ UNRWA%20

Report.pdf
األونــروا 	  منظمــة  برنامــج  الالجئيــن:  تعليــم  يف  واعــدة  ممارســات 

الطــوارئ حــاالت  يف  للتعليــم 
منظمــة إنقــاذ الطفولــة، والمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون 	 

https://www.promisingpractices.  )2017( الالجئين، ولجنة بيرسون
/online/unrwa

ــات  ــرايع هــذه الدراســة طبيعــة ممارس ــة شــريكة، وت وتنفيذهــا مــع جامع
التدريــس والتعلــم يف الصفــوف الدراســية. وتقيــس المؤشــرات، عــى مســتوى 
يف  وممارســاتها  اإلنســان  حقــوق  ثقافــة  انتشــار  مــدى  “المخرجــات”، 

ــم. ــة للتعل ــج التعليمي ــام للنتائ ــاف الع ــية واإلنص ــوف الدراس الصف

اإلصــالح،  خــالل  المعلمونمــن  عــى  الشــامل  التركيــز  نتائــج  أدلــة  تتضــح 
ــم  ــروا متوســطة األجــل، مــن خــالل نتائــج تعل ــة األون واآلن اســتراتيجية وكال
جميــع  ويف  والموضوعــات  الصفــوف  جميــع  يف  تحســنت  الطالبالــي 
ــبة  ــت نس ــا(. ارتفع ــر العلي ــارات التفكي ــة ومه ــوى والمعرف ــات )المحت النطاق
الطالبالذيــن يصلــون إىل المســتويات “المنجــزة” أو “المتقدمــة” يف مــادة 
الرياضيــات يف الصــف الثامــن بمقــدار %35 خــالل هــذه الفتــرة. وبالمثــل،

 
بالتدريــس،  المعلمــون  اســتمتاع  يف  تحســنًا  اإلدرايك  االســتقصاء  أظهــر 
ــوف  ــات الصف ــة لممارس ــاب المصلح ــورات أصح ــون، وتص ــز المعلم وتحفي

الدراســية.

ــروا الــي تــم إنشــاؤها  ــة األون ــر عمليــة ضمــان جــودة مــدارس وكال تــم تطوي
المــدارس  أداء  قيــاس  عــى  تركــز  ويه  اإلصــالح.  تنفيــذ  بمجــرد  حديثًــا 
ومدريس/مدرســاتها فيمــا يتعلــق بجميــع الجوانــب الــي تــم التصــدي لهــا 

خــالل الســنوات الســابقة، مــن رفــاه الطالبــإىل مشــاركة أوليــاء األمــور.

وكان هنــاك إقــرار مــن البلــدان المضيفــة، والمنطقــة، وحــى عــى المســتوى 
العالمــي بيــن أصحــاب المصلحــة يف مجــال التعليــم بجــودة برنامــج وكالــة 
ــر البنــك الــدويل لعــام 2014،  ــروا إلصــالح التعليــم وإبداعــه. يصــف تقري األون
 ،)Learning in the Face of Adversity( ”التعلــم يف مواجهــة المعوقــات“
النتائــج القويــة لبرنامــج وكالــة األونــروا للتعليــم مــن حيــث الجودة والشــمولية 
واإلنصــاف. تــم عــرض نهــج وكالــة األونــروا للتعليــم يف حــاالت الطــوارئ 
ــا  ــي قادته ــادرة ال ــن يف المب ــم الالجئي ــدة” يف تعلي ــة واع ــه “ممارس ــى أن ع
المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، ومؤسســة بيرســون، 
ومنظمــة إنقــاذ الطفولــة يف حــدث جانــي يف الجمعيــة العامــة لألمــم 
المتحــدة يف عــام 2017. ويف اآلونــة األخيــرة، أثــى تقييــم خارجــي لــألداء 
تــم بتكليــف مــن عــدد مــن كبــار المانحيــن، مــن خــالل شــبكة تقييــم أداء 
ــروا إلصالحهــا  ــة األون المنظمــات المتعــددة األطــراف )MOPAN(، عــى وكال
المنهجــي يف مجــال التعليــم موضًحــا أنــه “يتميــز بكفــاءة فنيــة عاليــة” 
وبالفاعليــة والجــودة )شــبكة تقييــم أداء المنظمــات المتعــددة األطــراف 
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القيود والتحديات و / أو الدروس المستفادة

المعلمــون،  وإدارة  المعلمــون،  لتطويــر  وجامــع  شــامل  نهــج  وجــود  إن 
ــا  ــرق فيم ــع الف ــا يصن ــو م ــاه ه ــيف، والرف ــدم الوظي ــين، والتق ــر المه والتطوي

يتعلــق بنظــام تعليــم عــايل الجــودة.

كانــت هنــاك بعــض التحديــات المتعلقــة بتنفيــذ نهــج شــامل. ويمكــن القــول 
ــية  ــة وسياس ــة وإداري ــت ذات طبيعــة مالي ــات كان ــأن معظــم هــذه التحدي ب
سياســة  تنفيــذ  عــى  العمــل  بيئــة  اســتقرار  عــدم  تأثيــر  يســتمر  ومهنيــة. 
المعلمــون؛ حيــث أدت التحديــات الماليــة المتكــررة الــي تواجههــا وكالــة 
األونــروا إىل زيــادة حجــم الصــف الــدرايس، وانخفــاض يف وظائــف التعليــم، 
هــذه  أدت  كمــا  يوميــة.  رواتــب  يتقاضــون  المعلمونالذيــن  عــدد  وزيــادة 
التحديــات المختلفــة إىل عــدم اليقيــن بيــن مجتمــع الالجئيــن الفلســطينيين، 


