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واقع الحق في الخعليم العام في القدس املحخلت جحدياث وآفاق 

 عميد كليت الحقوق بجامعت إلاسراء، عالء مطر. د

 

 

 مقدمت

 خحىوق جهاملُت على ألامثلت ؤأغػق ومً الضولي، الحاهىنق لفلها التي لإلوؿان ألاؾاؾُت الخحىوق مً الخعلُم في الخق ٌعخبر

ى للخجؼثت، قاألُتها وعضم ؤلاوؿان حع. ألازغيق ؤلاوؿان أدحىوق للخمخع عىه غنى ال خق َو  الاخخالى صولت فيها أما الضولت على ٍو

ق قاهىهُت مؿاولُت
ًا
. جدخلها التي ألاعاض ي في ؤلاوؿان خحىوق وبعماى وخماًت أاخترام جفخط ي الضولي، للحاهىنق وفحا

م الفلؿؿُيُىنق اإلاحضؾُىنق ًخمخع مضي ؤي وبلى الحضؽ، في العام الخعلُم واقع على الىقىف بلى البدث ٌؿعى   أدحَى
 الؿُاؾاث بلى ؤؾاس ي بشهل جغحع والتي الخعلُم قؿاع جىاحه التي الخدضًاث قل في الضولي، الحاهىنق لفلها التي الخعلُمُت

.  اإلادخلت الحضؽ في الخعلُمُت اإلاىكىمت ججاٍ ؤلاؾغاثُلُت واإلاماعؾاث

 :البحث مشكلت

 .الحضؽ؟ في العام الخعلُم في الفلؿؿُيُحن لخق ؤلاؾغاثُلُت الاهتهاماث ؾبُعت هي ما

: البحث أسئلت

 .الضولي الحاهىنق في الخعلُمُت الفلؿؿُيُحن اإلاحضؾُحن خحىوق ماهي .1

 .لحضؽا في الفلؿؿُني الخعلُم قؿاع ججاٍ ؤلاؾغاثُلُت وؤلاحغاءاث الؿؿُاؾاث هي ما .2
 .الحضؽ في الفلؿؿُيُت الخعلُمُت اإلااشغاث ؾبُعت هي ما .3

 .الحضؽ في الفلؿؿُني الخعلُم قؿاع جدضًاث هي ما .4

: البحث فرضيت

. الخعلُم في خحهم مطاصعة بلى ؤصث أالحضؽ العام الخعلُم في الفلؿؿُىحن لخق ؤلاؾغاثُلُت الاهتهاماث

: البحث أهميت

 في أدحهم اإلاحضؾُحن الفلؿؿُيُحن جمخع أمضي البدث زالى مً أالحضؽ العام الخعلُم  لىاقع جىاوله مً البدث ؤَمُت جيبع
 ؤخضزذ التي ؤلاؾغاثُلُت واإلاماعؾاث الؿُاؾاث جطاعض قل في ؾُما ؤلاوؿان، لخحىوق الضولُت اإلاعاًحر اعجػخه لما الخعلُم

ق
ًا
ضا  .الاهتهاماث جلو  وفطح عضض يعل البدث ؾُعمل خُث الخعلُم، في اإلاحضؾُحن لخحىوق الاهتهاماث مً مٍؼ

: البحث منهجيت

. الخدلُلي واإلاىهج الىضفي اإلاىهج: َما مىهجحن على البدث بعضاص في الباخث ٌعخمض
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: البحث محخوياث

: محضمت

. ؤلاشغاف وحهاث العام أالخعلُم الخعٍغف: جمهُض

ق
ًا
. الضولي الحاهىنق في الخعلُم في الخق:  ؤوال

ق
ًا
. الحضؽ في علُمتالذ العامت اإلااشغاث:  زاهُا

ق
ًا
. الحضؽ في العام الخعلُم في أالخق الخمخع جدضًاث: زالثا

: زاجمت

 

 القدس في إلاشراف وجهاث العام الخعليم: جمهيد

 الخعلُم قاعضة وهي ألاؾاس ي الخعلُم بلى اإلاغخلت َظٍ وجىحؿم الجامعي، قبل ما الخعلُم مغخلت على العام الخعلُم ًؿلق
 ألاؾاؾُت اإلاغخلت جلي التي وهي الثاهىيق والخعلُم ؾىىاث، عشغة ومضتها ألازغي، الخعلُم مغاخل علُه جحىم الظي وألاؾاؽ

حن، والثاوي ألاوىق أالطفحن وجخمثل  ؾيخحن ومضتها  ؤلاوؿاهُت والعلىم العلمي أفغوعه ألاماصًمي الثاهىيق الخعلُم وحشمل الثاهٍى

شمل ياإلاهً الثاهىيق والخعلُم والشغعي، والخجاعيق   1.الفىضقي ؤو الؼعاعي ؤو الطىاعي ؤو الخجاعيق َو

 ؤلاؾالمُت، ألاوقاف لضاثغة الخابعت الخهىمُت اإلاضاعؽ: وهي مسخلفت حهاث زمـ الحضؽ في العام الخعلُم على ٌشغف

منً الغىر، وومالت الخاص، الحؿاع البلضًت،/ اإلاعاعف   2:سخىحن أمضاعؽ ٌعغف ما وهي ؤزغيق حهت بغافت ٍو

 ؤلاؾالمُت ألاوقاف لضاثغة الخابعت الخهىمُت اإلاضاعؽ .1

 بلى شمالها ؤقص ى مً وزاعحها الحضًمت الحضؽ صازل في وحىصَا واهدشغ م1968/1969 الضعاس ي العام في اإلاضاعؽ َظٍ ؤوشئذ

ت اضضاإلاق حمعُت بشغاف جدذ اإلاضاعؽ َظٍ وماهذ. مضعؾت (16) الثماهِىاث مؿلع في مضاعؾها عضص ألغ خُث. حىىبها  الخحًر
ت بلى عليها ؤلاشغاف ؤخُل خُث م،1980 مؿلع ختى  إلاىدها العامت، ؤلاؾالمُت ألاوقاف أضاثغة وؤلخحذ الحضؽ، مدافكت مضًٍغ

ق اعجبؿذ وقض. ؤلاؾغاثُلُت الؿلؿاث ججاٍ خماًت مكلت
ًا
 فو ختى لظلو ألامغ وبحي ألاعصهُت والخعلُم الترأُت أىػاعة حعلُمُا

ق مغجبؿت وقلذ م،1988 عام الاعجباؽ
ًا
ق ؤلاؾالمُت، ألاوقاف صاثغة مع شهلُا

ًا
غ مىكمت مع وعملُا  وؤضبدذ الفلؿؿُيُت، الخدٍغ

 حشغف خُث م،1994 عام الؿلؿت اؾخالم مىظ الفلؿؿُيُت والخعلُم الترأُت لىػاعة الغؾمُت الغعاًت جدذ الغاًَ الىقذ في
حن،وؤلا واإلاعلماث اإلاعلمحن حعُحن على والخعلُم الترأُت وػاعة  عواجب وصفع وؤزار لىاػم مً اإلاضاعؽ مؿخلؼماث وجىفغ صاٍع

.  فيها العاملحن

                                                           
التربية والتعميم العالي، رام اهلل، فمسطين، م، وزارة 5 4/20 20أنظر قائمة المصطمحات، الكتاب اإلحصائي التربوي السنوي  

. م5 20حزيران 
وزارة التربية والتعميم العالي، فمسطين،  القدس، شؤون وحدةم،  2007/2008قطاع التعميم في القدس الشريف لمعام الدراسي  2

. م2008
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  الحضؽ وبلضًت اإلاعاعف وػاعة مضاعؽ .2

ق ؤلاشغاف اإلاعاعف وػاعة جخىلى
ًا
ق فىُا

ًا
ل جخحاؾم أِىما الحضؽ، في اإلاضاعؽ مً ألالبر العضص على ومهىُا  بط البلضًت، مع الخمٍى

ت اإلاضاعؽ ؤما ة،ألاؾاس ي اإلاضاعؽ على اإلاعاعف جىفق  الحضؽ ألضًت حشغف خُث البلضًت، قبل مً عليها ؤلاهفاو فُخم الثاهٍى
حن، واإلاعلماث اإلاعلمحن حعُحن على  أالخالي وهي العاملحن، عواجب وجضفع وؤزار، لىاػم مً اإلاضاعؽ مؿخلؼماث جىفغ لما وؤلاصاٍع

ق ألالثر
ًا
ق بؾخحغاعا

ًا
.  ألازغيق اإلاضاعؽ معلمي مع هتأاإلاحاع فيها، العاملحن عواجب العجفاع هكغا

 وألاَلُت الخاضت اإلاضاعؽ .3

 : ًلي ما بلى وألاَلُت الخاضت اإلاضاعؽ جحؿم

ت ألاقص ى لمضاعؽ خهىمُت غحر لجمعُاث جدبع ؤو ؤفغاص، مجمىعت ؤو فغص ًملنها التي ألاَلُت اإلاضاعؽ . أ  الُدُم وزاهٍى

ا، ؤلاًمان ومضاعؽ العغبي  . (ؤلاؾالمُت والهُئاث ة،اإلاؿُحي الهُئاث) هىعان وهي وغحَر

ت وللنىاجـ لألصًغة جابعت مضاعؽ أحن وجخىػع النىِؿت، عليها حشغف التي الؿاثفُت اإلاضاعؽ . ب  والاهجُلُت اللىزٍغ

 . وألاعزىطلؿُت

  الضولُت الغىر ومالت مضاعؽ. 4

 عفػذ ؤلاؾغاثُلي، الاخخالى قبل مً وغمها الحضؽ مضًىت اخخالى وبعض م،1948 هنبت ؤعحاب في اإلاضاعؽ َظٍ ؤؾؿذ
 اإلانهاج بعضاص مً الاهتهاء جم ؤن بلى ألاعصوي اإلانهاج جؿبُق في اؾخمغث وقض مضاعؾها، في ؤلاؾغاثُلُت اإلاىاهج جؿبُق الىمالت

. م2000/2001 عام جؿبُحه وبالخالي الفلؿؿُني

  سخىحن مضاعؽ. 5

ت مضاعؽ  . (الغؾمُت غحر)ؤلاؾغاثُلُت اإلاعاعف وػاعة مً وممىلت مغزطت زاضت اؾدثماٍع

 
ًال
     الدولي القااوو  في الخعليم في الحق: أوو

 غماهاث ووغعذ ؤلاوؿان، خحىوق مً ؤؾاس ي لدق الخعلُم في الخق ؤلاوؿان لخحىوق الضولُت اإلاىازُق مً العضًض لفلذ

: ًلي لما اإلاىغىع َظا جىاوىق وؾِخم.  لخماًخه

  الدوليت املواجيق في الخعليم في الحق .1

ى طاجه، خض في ؤلاوؿان خحىوق مً خق الخعلُم في الخق ٌعخبر  ؤلاوؿان خحىوق إلعماى عنها غنى ال وؾُلت هفؿه الىقذ في َو

ق أىضفه والخعلُم،. ألازغيق
ًا
، خحا

ًا
شحن وألاؾفاى للنباع بها ًمنً التي الغثِؿُت ألاصاة َى جمنُيُا ق اإلاهمَّ

ًا
ق اقخطاصًا

ًا
 ؤن واحخماعُا

ق اإلاشاعلت وؾُلت على ًدطلىا وؤن الفحغ مً أإهفؿهم ًنهػىا
ًا
 اإلاغؤة، جمنحن في خُىيق صوعق وللخعلُم. مجخمعاتهم في ملُا

ؼ وفي الجيس ي، الاؾخغالى مً ولظلو مساؾغ، على ًىؿىيق والظي الاؾخغاللي العمل مً ألاؾفاى وخماًت  ؤلاوؿان خحىوق حعٍؼ
عترف. الؿهان همى ومغاقبت البِئت، وخماًت والضًمحغاؾُت، ق أىضفه ػاًضمذ بشهل أالخعلُم وَُ

ًا
 الاؾدثماعاث ؤفػل مً واخضا
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 واليشـ واإلاؿدىحر اإلاثحف فالعحل وخؿب، عملُت ؤَمُت لِؿذ الخعلُم ؤَمُت ولنً. ججغحها ؤن للضوىق ًمنً التي اإلاالُت

ت ٌؿغح ؤن على الحاصع   3.ومهافأجه ؤلاوؿاوي الىحىص أمؿّغاث ًىعم عحل َى الخضوص ؤبعض وبلى أدٍغ

 عىه غنى ال التي ؤلاوؿان خحىوق مً ؤؾاس ي لدق الخعلُم في الخق خماًت الضولُت واإلاعاَضاث زُقاإلاىا مً العضًض لفلذ

عخبر ألازغي، أالخحىوق للخمخع ق ألالثر الخق 4والثحافُت والاحخماعُت الاقخطاصًت أالخحىوق الخاص الضولي العهض َو
ًا
 شمىال

ق
ًا
 وصونق للجمُع أه الىفاء وآلُاث والخعلُمُت العملُت عتوؾبي الخعلُم َضف خُث مً الخعلُم، في للخق جىاوله في وجفطُال

. جمُحز

 :على العهض مً (13) اإلااصة جىظ

 بلى والخعلُم الترأُت جىحُه وحىب على مخفحت وهي. والخعلُم الترأُت في فغص مل أدق العهض َظا في ألاؾغاف الضوىق جحغ"-1

اث ؤلاوؿان خحىوق اخترام ًضجىؽ والى أنغامتها والخـ ؤلاوؿاهُت للصخطُت الهامل ؤلاهماء  مخفحت وهي. ألاؾاؾُت والخٍغ
 الخفاَم ؤواضغ وجىزُق خغ، مجخمع في هافع أضوعق ؤلاؾهام مً شخظ مل جمنحن والخعلُم الترأُت اؾتهضاف وحىب على لظلو

 ألامم بها جحىم التي ألاوشؿت وصعم الضًيُت، ؤو ؤلازيُت ؤو الؿاللُت الفئاث ومسخلف ألامم حمُع أحن والطضاقت والدؿامذ

  .الؿلم ضُاهت ؤحل مً اإلاخدضة

  :ًخؿلب الخق لهظا الخامت اإلاماعؾت غمان أإن العهض َظا في ألاؾغاف الضوىق وجحغ -2

ق الاأخضاجي الخعلُم حعل (ؤ)
ًا
ق وبجاخخه بلؼامُا

ًا
 .للجمُع مجاها

 الىؾاثل أهافت للجمُع مخاخا وحعله اإلانهي،و الخحني الثاهىيق الخعلُم طلو في أما ؤهىاعه، أمسخلف الثاهىيق الخعلُم حعمُم (ب)
ق أاألزظ ؾُما وال اإلاىاؾبت

ًا
جُا  .الخعلُم أمجاهُت جضٍع

ق العالي الخعلُم حعل (ج)
ًا
جُا أاألزظ ؾُما وال اإلاىاؾبت الىؾاثل أهافت للنفاءة، جبعا اإلاؿاواة، قضم على للجمُع مخاخا  جضٍع

  .الخعلُم أمجاهُت

 الضعاؾت ٌؿخنملىا لم ؤو ًخلحىا لم الظًً ألاشخاص ؤحل مً ممنً، مضي ؤبعض بلى جنثُفها، ؤو ألاؾاؾُت الترأُت حصجُع (ص)
  الاأخضاثُت،

اث، حمُع على مضعؾُت شبنت بهماء على أيشاؽ العمل (َـ)  جدؿحن ومىاضلت أالغغع، واف مىذ هكام وبوشاء اإلاؿخٍى
 .الخضَعـ في للعاملحن اإلااصًت ألاوغاع

                                                           
 E/C. الوثيقة في وارد ،(999  والعشرون، الحادية الدورة)    رقم العام التعميق العهد، من    المادة التعميم في الحق  

12/1999/10. 
العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض لمتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار  4

كانون   : النفاذ، تاريخ بدء 966 ديسمبر /كانون األول 6 المؤرخ في  ( 2-د)ألف  2200الجمعية العامة، لألمم المتحدة 
 .27، وفقا لممادة 976 يناير /الثاني
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ت أاخترام العهض َظا في ألاؾغاف الضوىق جخعهض -3  غحر ألوالصَم مضاعؽ ازخُاع في وحىصَم، عىض ألاوضُاء ؤو آلاأاء، خٍغ
ؿت الخهىمُت، اإلاضاعؽ ا ؤو جفغغها قض التي الضهُا الخعلُم أمعاًحر اإلاسخاعة اإلاضاعؽ جحُض شٍغ  جغبُت وبخإمحن الضولت، جحَغ

ق صًيُا ألاوالص ؤولئو
ًا
ق وزلحُا

ًا
  .الخاضت لحىاعاتهم وفحا

له ًجىػق ما اإلااصة َظٍ ؤخهام مً ؤي في لِـ -4 ت مؿاؾه ًفُض هدى على جإٍو  ماؾؿاث وبصاعة بوشاء في والهُئاث ألافغاص أدٍغ
ؿت حعلُمُت،  َظٍ جىفٍغ الظي الخعلُم أسػىع وعَىا اإلااصة َظٍ مً ؤ الفحغة في عليها اإلاىطىص أاإلاباصت صاثما الدشبث شٍغ

  " .صهُا معاًحر مً الضولت جفغغه قض إلاا اإلااؾؿاث

 :ًلي ما على فخىظ (14) اإلااصة ؤما

 الخعلُم ومجاهُت بلؼامُت لفالت مً جمنىذ قض فُه ؾغفا جطبذ وهي بعض جنً لم العهض، َظا في ؾغف صولت مل جخعهض" 
 ضلتمف عمل زؿت واعخماص أىغع ؾيخحن، غػىنق في أالحُام، والًتها، جدذ ؤزغيق ؤقالُم في ؤو طاجه ألضَا في الاأخضاجي

جي الفعلي للخىفُظ ".  الخؿت في ًدضص الؿىحن مً معحىىق عضص زالى للجمُع، ومجاهِخه الخعلُم بلؼامُت إلابضؤ والخضٍع

اث زالزت على ؤلاوؿان، خحىوق حمُع شإن شإهه الخعلُم في الخق ًىؿىيق ؤزغي، حهت مً  على اإلافغوغت الىاحباث في مؿخٍى

ؼ والخماًت الاخترام وهي الضوى،  جمىع ؤو حعغقل قض بحغاءاث ؤي اجساط ؤو جبني عً الاأخعاص الاخترام واحب ًحط يو. والخعٍؼ
ىؿىيق الخعلُم، في أالخق الخمخع  في أالخق الخمخع صونق ًدىىق ؤن شإهه مً فعل ؤي اعجهاب مً الغحر مىع على الخماًت واحب ٍو

ؼ ؤما الخعلُم، ً فّعالت بحغاءاث اجساط فُحخط ي الخعٍؼ
ّ
. الخعلُم في أالخق الخمخع على الجماعاثو ألافغاص وحؿاعض جمن

 الخعليم في بالحق الخمخع ضماااث  .2

ا ًاصي غماهاث عضة جىفغ الػغوعيق مً ؤلاوؿان، لخحىوق الضولُت اإلاعاًحر اعجػتها لما الخعلُم في أالخق للخمخع  بلى جىافَغ

  5:ًلي ما الػماهاث َظٍ ومً الخق، بهظا الخمخع

 العىاضغ مً الىقاًت ؾبل اإلااؾؿاث َظٍ في جخىفغ وؤن. مافُت أإعضاص حعلُمُت وبغامج ماؾؿاث جخىافغ ؤن ًجب: الخىافغ. 1
 اإلانخباث  جىفغ  على عالوة َظا اإلاضعؾحن، مً مافي وعضص للشغب، الطالخت واإلاُاٍ للجيؿحن، الصخُت واإلاغافق الؿبُعُت،

. اإلاعلىماث وجنىىلىحُا والخىاؾِب

 ؤبعاص زالزت الالخداو وإلمهاهُت للجمُع، الىضىىق ؾهلت الخعلُمُت والبرامج اإلااؾؿاث جهىنق ؤن ًجب: الالخداو بمهاهُت.  2

: هي مخضازلت

. الػعُفت الفئاث الؾُما جمُحز، وصونق الجمُع مخىاوىق في الخعلُم ًهىنق ؤن ًجب: الخمُحز عضم (ؤ)

ق الالخداو بمهاهُت (ب)
ًا
ق اإلاخىاوىق في الخعلُم ًهىنق ؤن ًجب: ماصًا

ًا
حتوب ماصًا  الضعاؾت خػىعق ؾٍغق عً بما وطلو مإمىهت، ؾٍغ

ق) معحىىق بشهل مالثم حغغافي مىقع في
ًا
ت الخنىىلىحُا زالى مً ؤو (اإلاؿنً مً أالحغب جحع مضعؾت في مثال  مثل) العطٍغ

. (بعض عً للخعلُم"  أغهامج بلى الىضىىق

                                                           
 .، مرجع سابق  من العهد، التعميق العام رقم    الحق في التعميم المادة  5



  2016 ديسمبر  2 - 3طرابلس | قضية وحق... فلسطين : عشر الثالثأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

6 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

ظا. الجمُع هاوىقمذ في الخعلُم ًهىنق ؤن ًجب: الاقخطاصًت الىاخُت مً الالخداو بمهاهُت (ج)  الالخدـاو إلمهاهُاث البعض َو

 الخعلُم أحن جمحز التي والثحافُت، والاحخماعُت الاقخطاصًت أالخحىوق الخاص الضولي العهض مً  13/2 اإلااصة لطُاغت ًسػع
ق" الاأخضاجي الخعلُم ًىفغ ؤن ًجب ؤهه خحن ففي: والعالي والثاهىيق الاأخضاجي

ًا
 أاألزظ مؿالبت افألاؾغ الضوىق فةن" للجمُع مجاها

ق
ًا
جُا . والعالي الثاهىيق الخعلُم أمجاهُت جضٍع

ٍغ الخعلُم شهل ًهىنق ؤن ًجب: الحبىىق بمهاهُت (3) ،) الخضَعـ، وؤؾالُب الضعاؾُت اإلاىاهج طلو في أما محبىلحن وحَى
ًا
 مثال

ق أاالخخُاحاث الطلت وزُق ًهىنق ؤن
ًا
. للؿلبت (والجىصة الثحافُت الىاخُت مً ومالثما

ق الخعلُم ًهىنق ؤن ًجب: الخنُف ًتقاأل (4)
ًا
 وؤن اإلاخغحرة واإلاجمىعاث اإلاجخمعاث اخخُاحاث مع الخنُف له ًدؿنى مي مغها

. واإلاخىىع والثحافي الاحخماعي مدُؿهم في الؿالب الخخُاحاث ٌؿخجُب

  الخعليم  الحق ججاه إلاسرائيلي الاحخالل مسؤوليت. 3 

ق الاخخالى صولت  على ًحع
ًا
 وفي جدخلها، التي ألاعاض ي في الخعلُم في أالخق الخمخع جػمً قاهىهُت التزاماث صولياى للحاهىنق وفحا

 لِـ الاخخالى صولت على ولهظا وحعلُمهم، ألاؾفاى لغعاًت اإلاسططت اإلايشأث حشغُل خؿً  مؿاولُت عليها ًحع ؤلاؾاع َظا
 على حعمل ؤن الاخخالى صولت واحب مً وبهما ،اإلااؾؿاث لهظٍ الؿلبي الخعغع ؤو الاعخضاء ؤعماى مً أإي الحُام ججىب فحـ

 َظٍ واخخُاحاث مخؿلباث حغؿُت ضعُض على طلو مان ؾىاء اإلااؾؿاث َظٍ وعمل حشغُل خؿً مخؿلباث وجإمحن حغؿُت
 واإلاعضاث الىؾاثل مً جدخاحه قض أما اإلااؾؿاث َظٍ جؼوٍض جإمحن ضعُض على طلو مان ؤو البشغيق الهاصع مً اإلااؾؿاث

او وألاصواث   6.ؤعمالها أدىفُظ اإلااؾؿاث َظٍ قُام خؿً ًحخػُه التي اإلااصًت الجىاهب مً غحَر

لؼم َظا ت ؤلاحغاءاث واجساط أىغع الاخخالى صولت الضولي الحاهىنق ٍو  ؤو جِخمىا الظًً ألاؾفاى وحعلُم بعالت لخإمحن الػغوٍع
 اإلادخل جدمل ؤلاوؿاوي الضولي الحاهىنق محخط ىب الاخخالى صولت مؿاولُاث جحخط ي خُث الخغب، بؿبب والضحهم عً افترقىا
م ألاًخام حعلُم لفالت ومؿاولُت لعبء  بعُضا العِش بلى الخغبي والاخخالى الخغب قغوف اغؿغتهم الظًً ألاؾفاى مً وغحَر

م عً  ًغتهممـ مىاضلت في ألاؾفاى مً اإلاعخحلحن خق أنفالت الاخخالى صولت على جحع مؿاولُت َىاك ؤن لما. ووالضحهم ؤؾَغ

 7.الخعلُمُت

 
ًال
 املدارس حول  عامت إحصائيت مؤشراث: جاايا

ق اإلاضاعؽ مً مىاؾبت ؤعضاص جىافغ
ًا
ق لما

ًا
 اإلاالثمت الصخُت اإلاغافق بلى أاإلغافت ومعلمحن، شعب مً بها ًلخق وما وهىعا

ا ،اإلاعلىماث وجنىىلىحُا والخىاؾِب اإلانخباث  جىفغ  على عالوة للشغب، الطالخت واإلاُاٍ للجيؿحن،  اإلاخؿلباث، مً وغحَر

ق حعؿي
ًا
ق ماشغا

ًا
 ؾِخم. لهم اإلاىاؾبت الخعلُمُت الخضماث وجحضًم الؿلبت اؾدُعاب على وقضعتها اإلاضاعؽ َظٍ لفاًت على َاما

. فيها والؿلبت والشعب اإلاضاعؽ جىػَع ًىضح حضوىق زالى مً اإلادخلت الحضؽ في أاإلاضاعؽ الخاص اإلااشغ جىغُذ

                                                           
 .949 أغسطس /آب2 اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في  (50)المادة  6
 .، المرجع السابق(94)المادة 7
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 8م 2015/2016 للعام املشرفت الجهت حسب لشعبوا والطلبت املدارس جوزيع

 الشعب عضص الؿلبت وؿبت الؿلبت عضص اإلاضاعؽ عضص اإلاشغفت الجهت

 538% 13.8 12420 46 (خهىمُت) ألاوقاف

 1147% 31.4 28076 79 الخاضت اإلاضاعؽ

 72% 2 1541 7 الىمالت

 1376% 42.8 38220 65 والبلضًت اإلاعاعف

 272% 10 9137 19 سخىحن مضاعؽ

 3405 100 89394 216 اإلاجمىع

 

 اإلاعاعف عليها حشغف التي هي اإلادخلت، الحضؽ في (219)الـ اإلاضاعؽ مجمىع مً ألالبر العضص ؤن على ؤعالٍ الجضوىق ًىضح
 اإلاضاعؽ ًليها. صعاؾُت شعبت (1376) على مىػعحن وؾالبت ؾالب (38220) فيها (%42.8) أيؿبت مضعؾت، (65) وعضصَا والبلضًت

 وجإحي. صعاؾُت شعبت (1147) على مىػعحن وؾالبت ؾالب (28076) وفيها (%31.4) أيؿبت مضعؾت، (79) أىاقع وألاَلُت الخاضت
 وعضصَا ألاوقاف مكلت جدذ الفلؿؿُيُت العالي والخعلُم الترأُت ػاعة عليها حشغف التي الخهىمُت اإلاضاعؽ الثالثت اإلاغجبت في

 فهي الضولُت الغىر ومالت ؤما. صعاؾُت شعبت (538) على مىػعحن وؾالبت، ؾالب (12420) وفيها ،(%13.8) أيؿبت مضعؾت (46)

. صعاؾُت شعبت (72) على مىػعحن وؾالبت، ؾالب (1541) وفيها ،(%2) أيؿبت مضاعؽ (7) على فحـ حشغف

 
ًال
 املحخلت القدس في العام الخعليم في الحق جحدياث: جاللا

 َظا جىتهو التي ؤلاؾغاثُلُت واإلاماعؾاث الؿُاؾاث عً الىاحمت الخدضًاث مً العضًض العام الخعلُم في اإلاحضؾُحن خق ًىاحه

ظٍ الخق، : هي الخدضًاث َو

 القدس في الخعليم مرجعياث حعدد .1

 بؿبب وطلو مىاؾبت، حعلُمُت زضماث جحضًم على الؿلبُت جضاعُخه له الحضؽ في اإلاضاعؽ على ؤلاشغاف حهاث  حعضصًت

: ماًلي

 ؾُاؾاث وغع على الحضعة عضم بلى ًاصي أُنها، الخيؿُق هؿاو وغعف اإلاضاعؽ على ؤلاشغاف حهاث  حعضصًت . أ

ت ٍغ غ شاملت اؾتراججُت وزؿـ جؿٍى  9.الخعلُم قؿاع لخؿٍى

                                                           
، وزارة التربية والتعميم العالي، واالعتداء عمى المناهج الفمسطينيةالسمان رئيس وحدة شؤون القدس، التعميم في القدس  ةديم 8

 .م6 20فمسطين، شباط 
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  .ألاخُان بعؼ في ومخعاعغت معالؿت جهىنق قض هخاثج بلى الىضىىق بلى اإلاىفغص الخسؿُـ ًاصي . ب

 .الحضؽ ألأىاء الخعلُم مً الدؿغب عضض على الحضعة عضم . ت

ا ًضعؽ التي ألاؾغ زاضت ألاَالي ًغبو  وؾاعتها، الضعاؾت وؤًام العؿل ؤًام في الخعلُماث ازخالف . ث  مضاعؽ في ؤأىاَئ

 .مسخلفت بشغافُت لجهاث جدبع

ت امخدان في ؾلبتها مؿاولُت وجدملها حهت مل التزام عضم . ج ق ًازغ  الخصخُذ، ؤو اإلاغاقبت في ؾىاء العامت الثاهٍى
ًا
 ؾلبا

 .الىخاثج ضضوعق وجإزغ الامخداهاث ؾحر على

اغُت ماهذ ؾىاء اإلاضًىت ألأىاء مىخضة فلؿؿُيُت ؤوشؿت في الفعلُت اإلاشاعلت عضم . ح  وفلهلىعٍت وفىُت زحافُت، ؤو ٍع

 .اإلاحضؾُحن ؤحُاى لضي الىؾني الاهخماء ًػعف مما جؿىعُت ؤو

ت ومضاعؽ البلضًت أحن زاضت الحبىىق ؾً ازخالف . خ  . الخاضت واإلاضاعؽ اإلاضًٍغ

ت أحن ؤو اإلاضاعؽ مع والخىاضل الاجطاى ضعىبت . د  .واإلاضاعؽ اإلاضًٍغ

م الػعفاء الؿلبت مً للخسلظ البعؼ ٌؿعى خُث  والغؾىب، الىجاح أمعاًحر البعؼ التزام عضم . ذ  بلى وجطضًَغ

 .الخحُحت حعنـ ال بشهاصاث الخضاع بلى ألامغ ًطل وقض ألازغي، اإلاضاعؽ

ت فغوع في قبىلهم ؤو الؿلبت لحبىىق ؾىاء مسخلفت معاًحر وغع . ر  .العامت الثاهٍى

 .10اإلانهي أالخعلُم الاَخمام عضم بلى ؤصي اإلاغحعُاث حعضص . ز
 

 القدس مدارس في الخعليم جحدياث .2
 ؾِخم خُث مىاؾبت، حعلُمُت زماث جحضًمها صونق جدىىق التي الخدضًاث مً العضًض اإلادخلت الحضؽ مضاعؽ جىاحه

 :ًلي لما طلو جىغُذ

 ألوقاف مدارس 

لت غحر وهي وضُاهت، جغمُم بلى أداحت ومعكمها ؾنىُت أُىث عً عباعة ؤأيُتها . أ  .لبحرة أإعضاص الؿلبت الؾدُعاب مَا

 (0.9) لو ؾالب الطفُت النثافت معضى جبلغ خُث والصخُت الخعلُمُت الىاخُت مً مالثمت غحر الطفىف ؤغلب . ب
ض العاإلاُت اليؿبت أِىما ،2متر  .11الىاخض للؿالب مغبع متر هطف عً ًحل اإلاضاعؽ بعؼ وفي 2متر (1.25) عً جٍؼ

ت الاؾدئجاع جهالُف . ت ، مغجفعت ألاوقاف إلاضاعؽ الؿىٍى
ًا
ق صوالع ملُىنق خىالي بلى جطل خُث حضا

ًا
ا  .ؾىٍى

                                                                                                                                                                                           
خمفية حول قطاع التعميم في القدس، مؤسسة فيصل الحسيني   9

http://www.fhfpal.org/programs/63.html 
1 

 .وتحديات، االئتالف األهلي للدفاع حقوق الفلسطينيين في القدس واقع القدس في التعليم مرجعيات تعدد انقدش، فً وانخعهٍى انخربٍت يدٌر جبرٌم ضًٍر
11
 .انطابق المرجع 
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 جىفحر في ضعىبت َىاك خُث  الاخخالى، ألضًت جفغغها التي للخعحُضاث وطلو أىاء عزظ على الخطىىق ضعىبت . ث

ق اإلاضعس ي، البىاء لغاًاث اإلاىاؾبت ألاعع
ًا
 لإعع) الحضؽ في اإلابيُت غحر ألاعاض ي جطيُف بؿبب إلادضوصًتها هكغا

 .الاخخالى ؾلؿاث قىاهحن خؿب فيها البىاء ًمىع ؤعاع وهي ،(زػغاء

ت اإلاغافق في هحظ . ج  12. (الخ.. واإلانخباث واإلاسخبراث والحاعاث واإلاالعب الؿاخاث) اإلاسخلفت الترأٍى

 على ؤلاقباى في شضًض بحجام بلى بغافت البلضًت، مضاعؽ بلى البعؼ حؿغب بلى ًاصي مما زفػتمً اإلاعلمحن عواجب . ح

ىنق واإلاشغفىنق اإلاضاعؽ ومضعاء ألاقؿام عئؾاء ًخلحى ال لما. اإلاضاعؽ َظٍ في اإلاعغوغت الخعلُمُت الىقاثف  الترأٍى
ت العالواث ظا العمل، حجم مع جدىاؾب التي ؤلاصاٍع ت خملت بقباى عضم ًىضح َو  الىقاثف َظٍ على الحضؽ ٍَى

ق عنهم صفع ًخم ال ؤهه ؾُما ؾلبها، عىض
ًا
ا ًّ ت والػغاثب الخإمُىاث مً ؤ  الؿلؿاث مً عليهم اإلافغوغت ؤلاحباٍع

 .الاؾغاثُلُت

ت، اللغت العغبُت، اللغت (مثل ألاؾاؾُت الخعلُمُت الخسططاث في هحظ مً اإلاضاعؽ َظٍ حعاوي . خ  ؤلاهجلحًز
اغُاث، اء الٍغ  .) ؤلاؾالمُت الترأُت وختى الفحًز

 .فيها الخعلُمي اإلاؿخىيق اهسفاع بلى طلو ؤصي وقض الخعلُمُت، النفاءاث جىفغ عضم مً الظمىعق مضاعؽ حعاوي . د

ت خملت مً الظمىعق اإلاعلمىنق . ذ ق مدضوص عضصَم ألاوقاف مضاعؽ في ٌعملىنق الظًً الحضؽ ٍَى
ًا
 مً ومعكمهم حضا

مػ ٌعاوي أِىما الحضامى، اإلاعلمحن  الجضاع بؿبب الحضؽ بلى الضزىىق ضعىبت مً الغغبُت الػفت خملت مً مالَئ

ذ مىدهم وعضم والخىاحؼ  .الحضؽ لضزىىق الالػمت الخطاٍع

ىاك والترأىي، الخسطص ي الخضٍعب اإلاعلمحن بعؼ ًىحظ . ر لحن غحر اإلاعلمحن مً لبحر عضص َو ق اإلاَا
ًا
ا  13.جغبٍى

  واملعارف البلديت مدارس

ق واإلاعاعف البلضًت مضعاؽ ؾلبت مً لبحرة وؿبت ٌعِش
ًا
ت ؤوغاعا  ؤلاؾالمُت، ألاوقاف مضاعؽ مً ضعىبت ؤلثر جهىنق قض مإؾاٍو

 وال الشمـ جضزلها ال مالجئ ؤو لغافاهاث ختى ؤو مسؼن، عً عباعة ؤو الضعج، جدذ جحبع الطفُت الغغف بعؼ فهىاك
ق ًىعنـ مما الخ،.. الهىاء

ًا
غ على ؾلبا  بلى ألامىعق أإولُاء ًضفع واإلاعاعف البلضًت مضعاؽ واقع بن .ةالخعلُمي العملُت وجىمُت جؿٍى

 العاثالث ؤأىاء ؾىيق بها الالخداو ٌؿخؿُع ال والتي الباَكت أاألقؿاؽ اإلاعغوفت وألاَلُت، الخاضت أاإلاضاعؽ ؤأىائهم بلخاو

ق اإلاِؿىعة
ًا
 14.ماصًا

 

 

                                                           
12
 .سابق مرجع واالعتداء على المناهج الفلسطينية،السمان رئيس وحدة شؤون القدس، التعليم في القدس  ةديم 
13
 .انقدش، يرجع ضابق فً انخعهٍىو انخربٍت يدٌر جبرٌم ضًٍر 
معركة تاريخ ..معركة المناهج الفمسطينية ...السمان رئيس وحدة شؤون القدس، التعميم في القدس المحتمة تحدٍد وصمودٍد  ةديم 4 

. م2 20نيسان وثقافة وتراث، وزارة التربية والتعميم العالي، فمسطين، 
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 الخاصت املدارس

 خملت مً اإلاعلمحن ؤحىعق واعجفاع اإلاضًىت على اإلافغوع والخطاع الجضاع بؿبب الخعلُمُت النفاءاث جىفغ عضم . أ
ت  جخعلق التي الامخُاػاث بؿبب واإلاعاعف البلضًت أمضاعؽ الالخداو النثحر ًفػل خُث قلتهم، عغم الحضؽ ٍَى

 .والغاجب أالخحاعض

 .للمضعؾت ألاؾاؾُت الخاحاث لؿض اإلاضعؾُت الاقؿاؽ لفاًت عضم بؿبب مالُت، ضعىباث بعػها ًىاحه . ب

 أطغف البلضًت جحىم خُث مالُت، مؿاعضاث على للخطىىق البلضًت الى جىحه اإلاضاعؽ َظٍ مً لبحر عضص . ت
 .مضعؾت مل في اإلاخىفغة الخضماث خؿب مخفاوث بشهل مؿاعضاث

 .الخاضت للمضاعؽ اإلاؿخإحغة اإلاباوي بًجاعاث قُمت اعجفاع مً البعؼ ٌعاوي . ث

ُىت ًجعلها ما الخاضت اإلاضاعؽ بلى العالي والخعلُم الترأُت وػاعة جحضمه الظي اإلاالي والضعم الاَخمام مدضوصًت . ج  َع

ل  16.الاخخالى ألضًت مً مالُت مؿاعضاث جخلحى الخاضت اإلاضاعؽ مً (%90) خىالي ؤن زاضت 15ؤلاؾغاثُلي، للخمٍى

 الدوليت الغوث وكالت مدارس

 مً حعاوي ؤجها لما .الغىر ومالت مىاػهاث جحلُظ بعض زاضت اإلاالُت، ؤلامهاهاث بلى الضولُت الغىر ومالت مضاعؽ جفخحض
 العاشغ الطف في فيها الخعلُم ًيخهي شعفاؽ مسُم مضعاؽ وباؾخثىاء ألاؾاس ي الخاؾع فيها ضف ؤعلى وجدضص الالخكاف،

ض الظي ألامغ  ألاؾاس ي، ت اإلاضاعؽ عبء مً ًٍؼ  17.الحضؽ في ألازغيق للجهاث الخابعت الثاهٍى

 

 سخنيو مدارس

 امخدان وجحضم الفلؿؿُني اإلانهاج ًضعؽ منها عضص ؤن مً فبالغغم اإلاضاعؽ، َظٍ في الخعلُم ًىاحه خحُحي جدضي ًىحض

ت ش) جضعؽ خُث ؤلاؾغاثُلي، الاخخالى منهاج جضعؽ ؤزغيق مضاعؽ َىاك ؤن بال الفلؿؿُني، الخىحُهي-العامت الثاهٍى  لُان  جاٍع
حضم ،(والخىعاة ؤلاؾغاثُلي الاخخالى   18.(ؤلاؾغاثُلي الاخخالى لُان أجغوث) ؾالبها ٍو

  املحخلت القدس في العام الخعليم في الالخحاق امكاايت. 3

 :لماًلي وهي الاهتههاث، ؤوحه مً للعضًض العام الخعلُم في لاللخداو اإلاحضؾُحن خق ًخعغع

 اإلاعغوفت وألاَلُت، اضتالخ أاإلاضاعؽ ؤأىائهم بلخاو بلى ألامىعق أإولُاء ًضفع واإلاعاعف البلضًت مضعاؽ واقع بن . أ
، اإلاِؿىعة العاثالث ؤأىاء ؾىيق بها الالخداو ٌؿخؿُع ال والتي الباَكت، أاألقؿاؽ

ًا
 ؤن مً الغغم على ماصًا

                                                           
15
 .يرجع ضابق القدس، في والتعليم التربية مدير جبريل سمير 
16
 .واالعخداء عهى انًناهج انفهططٍنٍت، يرجع ضابقانطًاٌ رئٍص وحدة شؤوٌ انقدش، انخعهٍى فً انقدش  ةدٌى 
1 
 .سابق مرجع القدس، في والتعليم التربية مدير جبريل سمير 
1 
 .12 2انًهخقى انفكري انعربً، حسٌراٌ، واندوافع،  انًطبباث انشرقٍت انقدش يدارش فً انًدرضً ٌحً حجازي وأفناٌ يصاروة، انخطرب 
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ق الخق ولهم اإلاسخلفت الػغاثب ٌؿضصونق اإلاحضؾُحن
ًا
 ال ؤهه بال ألأىائهم، واإلاجاوي الالثق الخعلُم على الخطىىق قاهىهُا

 .مىاؾىحن ولِؿىا صاثمحن ؾهان أطفتهم معهم حعاملي الاخخالى ألن جؿبُحه ًخم

 . مجاوي بلؼامي أخعلُم خحهم على الخطىىق في الؿلبت ؤمام اإلاسخلفت العحباث أىغع الاخخالى ؾلؿاث جحىم . ب

 عؼىق بلى العىطغيق الفطل حضاع ؤصي خُث الضعاؾُت، محاعضَم في والاهخكام اإلاضاعؽ بلى الؿلبت وضىىق ضعىبت . ت

 عبر اإلاغوع بلى اغؿغوا (%20) عً جحل ال الؿلبت مً وؿبت فةن وبالخالي الغغبُت، الػفت مضن أاقي عً الحضؽ
م ًدؿبب الظي ألامغ اإلاضًىت، مدُـ في مفغوغت خىاحؼ  مً البعؼ ًمىع قض ؤو الضعاؾُت ضهمخظ عً أخإزحَر
، الحضؽ بلى الضزىىق

ًا
ت لؿلبت اؾخثىاءاث ؤي وحىص صونق ملُا  ًخم وقض امخداهاتهم، جإصًتهم ؤزىاء العامت الثاهٍى

م حعؿُلهم ق ألاخُان بعؼ في وحجَؼ
ًا
.  الضعاس ي عامهم غُاع في مدؿببا

:  الحضؽ في وؤلاؾغاثُلُحن قضؾُحنالم الؿلبت ؽ مضاع أحن الخعلُمُت الخضماث جحضًم في جمُحز ًىحض . ث
ض ؤلاؾغاثُلُحن الؿلبت لضي اإلاىاػهت حجم (1  . اإلاحضؾُحن الؿلبت مضاعؽ عً ؤغعاف عضة جٍؼ

 . عاإلاُت ومعاًحر أمىاضفاث اإلاجهؼة الخعلُمُت اإلاغافق بشتى مؼوصة ؤلاؾغاثُلُحن الؿلبت مضاعؽ (2
 . أخعلُمه اإلاط ي على وحصجعه أمضعؾخه الؿفل جدبب للؿفل، ضضًحت مضعؾت ؤلاؾغاثُلُحن الؿلبت مضاعؽ (3

تهم عً الخعبحر في أدحهم الخمخع مً اإلاحضؾُحن الؿلبت خغمان (4  . عباصتهم ومماعؾت وجغاثهم وزحافتهم ٍَى

 . اإلاسخلفت الاخخفاالث بقامت مً اإلاحضؾُحن الؿلبت جدغم ؤلاؾغاثُلُت الؿلؿاث (5
م إلاماعؾت ألاقص ى للمسجض الجماعي الخىحه مً  الؿلبت جدغم ؤلاؾغاثُلُت الؿلؿاث (6  عضم أحجت الضًيُت، شعاثَغ

ذ اؾخطضاع  19.لظلو جطاٍع

حهم ًجضوا لم ؾالب (4500) فهىاك أالحضؽ، فلؿؿحن ؤهداء مل في حؿغب ؤوؾع ٌعض (7  20.اإلاضاعؽ بلى ؾٍغ

  الخعليم جودة .3

ظا الجىصة، معاًحر ًغاعي الظي اإلاىاؾب الخعلُم على لخطىىقا في أدحهم اإلاحضؾُىنق ًخمخع ال  ؤؾباب بلى ًغحع مىه حؼء في َو

:  ماًلي بلى أاإلغافت اإلاضاعؽ، جىافغ بشهالُاث جىاوىق عىض الظلغ ؾالفت

ت على ًازغ والظي اإلاىاػهاث في الضاثم العجؼ . أ   .الخعلُمي مؿخىاَا على ولظلو وجؿىعَا، اإلااؾؿت اؾخمغاٍع

ا مً َام حؼء مً صاعؽالم خغمان . ب ت خملت مً الخعلُمي ماصَع ذ مىدهم عفؼ بؿبب الغغبُت، الػفت ٍَى  جطاٍع

ق ،2000 عام قبل (%60)خىالي وؿبتهم ماهذ خُث الحضؽ، أضزىىق زاضت
ًا
 ًازغ مما ،(%28) مً ؤقل ٌشهلىنق وخالُا

ق
ًا
 . اإلاسخلفت أخسططاتهم ومهىُت زبرة ألالثر ألجهم الخعلُم هىعُت على ؾلبا

ت خملت معلمى ٌعِش . ت ت) الؼعقاء الهٍى  الحضؽ في اإلاعِشت وغالء الػئُل الغاجب اػصواحُت ،(اإلادخلت الحضؽ ٍَى
ت والخإمُىاث والػغاثب ق ًازغ الظي ألامغ عليهم، اإلافغوغت ؤلاحباٍع

ًا
 التي الخعلُمُت وزضماتهم عؿائهم على ؾلبا

 21.ًحضمىجها

                                                           
. ،  مرجع سابقواالعتداء عمى المناهج الفمسطينيةالسمان رئيس وحدة شؤون القدس، التعميم في القدس  ةديم 9 
، غزة، فمسطين، فبراير (6   )محاضرات جنسية وتسرب وتشويه، صحيفة فمسطين، العدد .. التعميم في القدس: تقرير 20

20 6 .
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ا العالي الخعلُمو الترأُت للىػاعة الخابعت اإلاضاعؽ مً العضًض فحض . ث  غُاب مع الغواجب جضوي بؿبب الخعلُمي، ماصَع

 22.الحضؽ لبلضًت الخابعت اإلاعاعف مضاعؽ في العاملحن مع محاعهت العاملحن، وخحىوق اإلااصًت الخىافؼ

ت الاخخُاحاث جؿىعق مخؿلباث خؿب الحضؽ مضًىت في حضًضة مضاعؽ أىاء ًخم لم . ج  23 .الترأٍى

 َظٍ ؤن العلم مع للبىاء، ألاعع جىفغ وعضم اإلاضعس ي البىاء إلاشامل عملي لدل ؾنىُت مباوي اؾدئجاع بلى اللجىء . ح
 24.حعلُمُت لماؾؿت اإلاحبىلت اإلاضعؾت مىاضفاث عً بعُضة اإلاباوي

ظا ضف، (2247) أـىاقع الطفُت الغغف في هحظ ًىحض . خ   -الىاخض الطف في الؿلبت أالخكاف ًدؿبب أضوعٍ َو
 للؿالب 2متر (1.50-1.25) أحن جتراوح العاإلاُت اليؿبت أِىما الىاخض، للؿالب 2متر (0.9-0.5) أحن جتراوح الطفُت النثافت

ق ًىعنـ ما 25 -الىاخض
ًا
  26.للؿلبت العلمي والخدطُل الخعلُمُت البِئت على ؾلبا

 القدس في الخعليميت املناهج .4

 وختى م1967 عام الحضؽ إلاضًىت اخخاللها طمً الفلؿؿُني اإلانهاج مً للىُل مافت أالؿغوق ؤلاؾغاثُلي الاخخالى ؾلؿاث حؿعى
ش لتزوٍغ الفلؿؿُيُحن الؿلبت على الظَىُت للؿُؿغة وؾعها في ما مل  جبظى طلو جدحُق ؤحل ومً َظا، ًىمىا  الخاٍع

ت أإؾماء وألاجهاع والحغيق اإلاضن ؤؾماء واؾدبضاى الخحُحت وؾمـ والعغبُت  الاؾالمُت آلازاع معالم وحغُحر الفلؿؿُني  عبًر

ق" ضفاث" مثل
ًا
ق حهىصا وحباى ضفض، مً أضال

ًا
  27.الحضؽ حباى مً أضال

، حهتها مً
ًا
 الىؾني أاالهخماء عالقت ماله مل وخظف الفلؿؿُيُت اإلاىاهج لخب ؾباعت بعاصة بلى ؤلاؾغاثُلي الاخخالى حعمض ؤًػا

س ي اإلاىهج حعضًل الفلؿؿُني، ه الحضؽ، في الخضَع  العحُـضة ماصة وؾمـ الضعاؾُت، النخب مً ؤحؼاء وخظف وحشٍى
ش، ماصة وججؼثت الحغآهُت، الؿىعق بعؼ وحغُِب ؤلاؾالمُت،  بهضف جدٍغػُت؛ أضواعي الفلؿؿُيُت اإلاضن ؤؾماء وجدٍغف الخاٍع

ض  صعوؽ: خظف جم فلحض28.الخسلف زحافت ووشـغ لخجهُـل وممىهجت مضعوؾت أسؿىاث الحضؽ، في الخعلم منهاج وؤؾغلت تهٍى
ت وؤأُاث  العىصة وخق الفلؿؿُيُت الحػُت عً ًخدضر ما ومل وؾىُت وعمىػق قغآهُت وآًاث ثلتوؤؽ وملماث شعٍغ

 خغلت الطهُىهُت واعخباع اإلاضمغة والحغيق والاهخفاغت والخىاحؼ لفلؿؿحن ؤلاؾغاثُلُحن اإلاؿخىؾىحن وهجغة واإلاؿخعمغاث
ت، ؾُاؾُت  والخـ والىؾً أاألعع والخمؿو يوألاؾغ الاؾدشهاص وجمجُض والجهاص اإلاحاومت عوح جىمُت والىػاى، عىطٍغ

                                                                                                                                                                                           
21
 .،  يرجع ضابقواالعخداء عهى انًناهج انفهططٍنٍتياٌ رئٍص وحدة شؤوٌ انقدش، انخعهٍى فً انقدش انص ةدٌى 
فمسطين، -، معهد السياسات العامة، رام اهلل(5 )العدد   ،عالء مطر، واقع التعميم العام في فمسطين، مجمة سياسات 22

 .22 ، ص  20
مشاكل التعميم في مدينة القدس   2
 http://alquds-org.blogspot.com/2013/01/blog-post_5161.html 
24
. ،  يرجع ضابقواالعخداء عهى انًناهج انفهططٍنٍتانطًاٌ رئٍص وحدة شؤوٌ انقدش، انخعهٍى فً انقدش  ةدٌى 
25
 . 29و، ص12 2انخعهٍى فً انقدش ححج االحخالل اإلضرائٍهً، يؤحًر انقدش انطادش، يؤضطت انقدضت اندونٍت،  
 0 - 0-6 20دعم إسرائيمي مشروط لجهاز التعميم في القدس الشرقية، جريدة الحياة جديدة،  26

http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=e9781fy15300639Ye9781f 
2 
 .،  يرجع ضابقواالعخداء عهى انًناهج انفهططٍنٍتانطًاٌ رئٍص وحدة شؤوٌ انقدش، انخعهٍى فً انقدش  ةدٌى 
 .294مرجع سابق، صالتعميم في القدس تحت االحتالل اإلسرائيمي،  28
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اء واهخداى الخػاعيق والترار والاهخماء الىؾني  ؤجهم أل ألاًىبي الضًً ضالح والحاثض ألاقص ى اإلاسجض وبخغاو الفلؿؿُيُت ألاٍػ

سُت فلؿؿحن) مطؿلح ختى عفػىا . لثحر طلو وغحر... (الخاٍع

ظلغ ق شهض (2011/2012) العام ؤن ٍو
ًا
ق جنثُفا

ًا
ض أإؾالُب أالخفجن مؿبىوق غحر وجىؾعا  (%50)  فهىاك الفلؿؿُيُت، اإلاىاهج تهٍى

م) الحضؽ في الفلؿؿُيُحن الؿلبت مً  فلؿؿُيُت مىاهج ًضعؾىنق الظًً (ؤلاؾغاثُلُت واإلاعاعف البلضًت مضاعؽ ؾالب َو

 الطهُىهُت الظالغة جديي التي (ماإلاضهُاث) اإلاؿاقاث بعؼ ؤصزلذ لما. ضغيقالعً محطه وعالجها الاخخالى، ًض بها لعبذ

 بلى زؿؿىا أل الؿلبت، مً (%50) أيؿبت ًنخفىا ولم. الفلؿؿُيُحن ؾلبدىا عحىىق في وقُمها مفاَُمها ػعع مداولت وجغسخها،
 في الخعلُم على ؤلاؾغاثُلُت الؿُؿغة وؿبت جطل وبظلو ،(%28) خىالي ٌشهلىنق والظًً الخاضت اإلاحضؾُت اإلاضاعؽ شمل

.  (%80) خىالي وؿبتها ما الحضؽ

ش الحضؽ في الاخخالى معاعف بصاعة فغغذ طاجه، الؿُاو في ق م، 7/03/2011 أخاٍع
ًا
 بها اإلاعترف) الخاضت اإلاضاعؽ حمُع على قُىصا

 بصاعة قبل مً أخطغف أىعتاإلاـ الفلؿؿُيُت اإلاىاهج لخب بشغاء ًحخط ي منها، مالُت مسططاث جخلحى التي (الغؾمُت وغحر

 فخدذ خُث اإلاجمىعاث، هكام أاجباع م، 2014-2013 الضعاس ي العام في الاخخالى معاعف بصاعة قامذ لما. الاخخالى ألضًت
ق
ًا
 ؤصائها ؤن خُث ألاغعف، الخلحت اعخبرتها اإلادخلت، الحضؽ في مضاعؽ زمـ في ؤلاؾغاثُلي اإلانهاج لخعلُم صعاؾُت شعبا

ق ٌعخبر الخعلُمي ؾلبتها وجدطُل اإلاؿلىب أاإلاؿخىيق لِـ الترأىيق الخعلُمي
ًا
غ خاولذ وقض. غعُفا  ؤمىعق ؤولُاء أبعؼ الخغٍغ

 ؤزفذ وقض. العمل ؾىوق مخؿلباث وجلبُت الؿهىلت خُث مً ألأىائهم، ألافػل َى ؤلاؾغاثُلي اإلانهاج أإن وبقىاعهم الؿلبت،
ش جؼوٍغ مً جدىيق ما أهل الطهُىهُت ؤلاؾغاثُلُت الغواًت لهم ًحضم الظي اإلانهاج فدىيق عليهم  وقلب الترار وؾغقت للخاٍع

 وؤن بؾغاثُل، عاضمت هي الحضؽ): اإلاثاى ؾبُل على مىاهجهم في حاء وقض. ؤعغهم في خحهم الفلؿؿُيُحن وؾلب الخحاثق

ا وجم الحضؽ اخخل الخؿاب أً عمغ َغ   29.(بؾغاثُل ًض على 1967 عام جدٍغ

 ًنفل الظي الضولي للحاهىنق اإلاسالفت الخعؿفُت أةحغاءاتها الاخخالى ؾلؿاث حؿخمغ ،2016/2017 الضعاس ي العام أضاًت ومع
ت على الخفاف تها اإلادخلت الشعىب ٍَى  أترمُم الؿماح محاًػت على الاخخالى ًطغ خُث ومىاهجها، زحافاتها ازخُاع في وخٍغ

  30.الفلؿؿُني اإلانهاج في العمل ووقف يؤلاؾغاثُل اإلانهاج أاؾخسضام الحضؽ في وجإَُلها العغبُت اإلاضاعؽ

 الخاجمت

 الاخخالى ؾلؿاث جنخف لم خُث مافت، الطعض على العام الخعلُم في اإلاحضؾُحن لخق ضاعر بهتهاك وحىص بلى البدث ًسلظ
 الخعلُم، في حعأالخم اإلاحضؾُحن خق جػمً التي الحاهىهُت أالتزاماتها والحُام الضولي الحاهىنق ألخهام اهطُاعها بعضم ؤلاؾغاثُلي

 الغثِؿُت مدـاوعٍ غـغب زـالى مـً الحضؽ في الخعلُم قؿاع جضمحر بلى ؤصث ممىهجت ومماعؾاث ؾُاؾاث اجباع بلى عمضث أل

 مضًىت في الخعلُم في الخق جىاحه التي الخدضًاث عً هخج لما. (اإلاىاهج) الضعاؾُت واإلااصة (الؿالب) واإلاخعلم اإلاعلم: وهي الثالر
 وقاألُت الحبىى، وبمهاهُت الالخداو، وبمهاهُت أالخىافغ، اإلاخمثلت الخعلُم في للخق ألاؾاؾُت الػماهاث اكاهخه الحضؽ،

.  الخنُف

                                                           
29
 .،  يرجع ضابقواالعخداء عهى انًناهج انفهططٍنٍتانطًاٌ رئٍص وحدة شؤوٌ انقدش، انخعهٍى فً انقدش  ةدٌى 
3 
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سلظ  ججاٍ اإلاخطاعضة ؤلاؾغاثُلُت الاهتهاماث قل في اإلاىاؾب، الخعلُم في أالخق اإلاحضؾُىنق جمخع آفاو غُاب بلى البدث ٍو
 وجحاعـ اإلادخلت، الحضؽ في الخعلُم لحؿاع الفلؿؿُيُت الىؾىُت ؾلؿتاى صعم غعف اؾخمغاع غىء وفي الخق، َظا

. الحضؽ في الخعلُم لحؿاع اإلاىاؾب الضعم جىحُه عً وؤلاؾالمُت العغبُت الضوىق محضمخه وفي الضولي اإلاجخمع

 الخوصياث

 لخلو ؤلاؾغاثُلُت هتهاماثالا عً ؤؾاس ي بشهل والىاحمت الخعلُم، في اإلاحضؾُحن خحىوق جىاحه التي الخدضًاث وحه في للىقىف

: أماًلي هؿالب فةهىا الخحىو،

 ؾلؿاث على أالػغـ مؿاولُاتهم حىُف، اجفاقُت على اإلاخعاقضة الؿامُت وألاؾغاف الضولي اإلاجخمع ًخدمل ؤن .1

 . اإلادخلت الحضؽ في الخعلُم قؿاع أدق مماعؾاتها لىقف ؤلاؾغاثُلي الاخخالى

 الخق وبعماى وخماًت أاخترام اخخالى، لضولت مؿاولُاتها واقع مً ؤلاؾغاثُلي ىالاخخال ؾلؿاث أةلؼام الضولي اإلاجخمع .2

 . للمحضؾُحن الخعلُم في

 ؤلاؾغاثُلُت،-ألاوعوبُت الشغالت اجفاقُت مً الثالثت اإلااصة أمىحب ألاوعوبي الاجداص حاهب مً فعالت زؿىاث اجساط .3
 . الخعلُم في الخق ومنها ؾانؤلان لخحىوق ؤلاؾغاثُلي الاخخالى صولت اخترام حشترؽ التي

 : ًلي أما ٌؿمذ أما الحضؽ، في الخعلُم أحؿاع زاضت مىاػهت أاعخماص الفلؿؿُيُت الىؾىُت الؿلؿت .4

اصة الؾدُعاب مبان واؾدئجاع وشغاء حضًضة مضاعؽ أىاء . أ  لهظٍ ممنً عضص ؤلبر ولجظب للمحضؾُحن الؿبُعُت الٍؼ

ق اإلاضاعؽ
ًا
 . اإلاضاعؽ طٌٍ أازخُاع ألاَالي عغبت عىض هؼوال

 . الحضًمت اإلاباوي وجغمُم جإَُل . ب

غ . ث ت واإلاىاعص البىاء مؿخىيق على الخعلُم جؿٍى  . اإلاحضس ي أمجخمعها وعالقتها اإلاضعؾت وبِئت البشٍغ

ض عملُت وقف شإجها مً التي مافت، الىؾاثل أاجباع الفلؿؿُيُت الىؾىُت الؿلؿت .5  .الحضؽ في الفلؿؿُني اإلانهاج تهٍى

اصة .6  في العاملحن مع ًخحاعب أما العاملحن وخحىوق اإلااصًت الخىافؼ مؿخىيق وعفع الحضؽ، مضاعؽ في محناإلاعل عواجب ٍػ
 عليها حشغف التي الحضؽ مضاعؽ في الخعلُمي الهاصع على للخفاف  وطلو الحضؽ، لبلضًت الخابعت اإلاعاعف مضاعؽ

 .العالي والخعلُم الترأُت وػاعة

ض أخىحُه العالم، في ألاخغاع ومل وؤلاؾالمي العغبي العالم .   هُل مً وجمنُنهم اإلاحضؾُحن لطمىص الضعم مً مٍؼ

 .الخعلُم في خحهم محضمتها وفي خحىقهم
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: املراجع

 الدوليت املواجيق

 .1949 ؤغؿؿـ/آب12 في اإلااعزت الخغب، وقذ في اإلاضهُحن ألاشخاص خماًت بشإن الغابعت حىُف اجفاقُت .1
 والاهػمام والخطضًق للخىقُع وعغع اعخمض والثحافُت، والاحخماعُت الاقخطاصًت أالخحىوق الخاص الضولي العهض .2

ش ،1966 صٌؿمبر/ألاوىق ماهىنق 16 في اإلااعر (21-ص) ؤلف 2200 اإلاخدضة لألمم العامت، الجمعُت قغاع أمىحب  أضء جاٍع
 .27 للماصة وفحا ،1976 ًىاًغ/الثاوي ماهىنق 3: الىفاط

 E/C. الىزُحت في واعص ،(1999 والعشغون، الخاصًت الضوعة) 13 عقم العام الخعلُق العهض، مً 13 اإلااصة الخعلُم في الخق .3
12/1999/10. 

 الخقارير

 الترأُت وػاعة الفلؿؿُيُت، اإلاىاهج على والاعخضاء الحضؽ في الخعلُم الحضؽ، شاون وخضة عثِـ الؿمان صًمت .1

 .م2016 شباؽ فلؿؿحن، العالي، والخعلُم
ق اإلادخلت الحضؽ في الخعلُم الحضؽ، شاون وخضة عثِـ الؿمان صًمت .2 ق جدضٍد .. الفلؿؿُيُت اإلاىاهج معغلت... وضمىصٍد

ش معغلت  .م2012 هِؿان فلؿؿحن، العالي، والخعلُم الترأُت وػاعة وجغار، وزحافت جاٍع
ل ؾمحر .3  ألاَلي فالاثخال وجدضًاث، واقع الحضؽ في الخعلُم مغحعُاث حعضص الحضؽ، في والخعلُم الترأُت مضًغ حبًر

 .الحضؽ في الفلؿؿُيُحن خحىوق للضفاع
 العالي، والخعلُم الترأُت وػاعة الحضؽ، شاون وخضة م،2007/2008 الضعاس ي للعام الشٍغف الحضؽ في الخعلُم قؿاع .4

 .م2008 فلؿؿحن،

 .م2015 ًغانخؼ فلؿؿحن، هللا، عام العالي، والخعلُم الترأُت وػاعة م،2014/2015 الؿىىيق الترأىيق ؤلاخطاجي النخاب .5
 الفنغيق اإلالخحى والضوافع، اإلاؿبباث الشغقُت الحضؽ مضاعؽ في اإلاضعس ي الدؿغب مطاعوة، وؤفىان حجاػيق ًحي .6

غان، العغبي،  .2012 خٍؼ

 مؤجمراث

 .م2012 الضولُت، الحضؾت ماؾؿت الؿاصؽ، الحضؽ ماجمغ ؤلاؾغاثُلي، الاخخالى جدذ الحضؽ في الخعلُم .1

 دورياث

غ .2 ه، وحؿغب حيؿُت مداغغاث.. لحضؽا في الخعلُم: جحٍغ  فلؿؿحن، غؼة، ،(3136) العضص فلؿؿحن، صخُفت وحشٍى
. 2016 فبراًغ

-هللا عام العامت، الؿُاؾاث معهض ،(15) العضص  ؾُاؾاث، مجلت فلؿؿحن، في العام الخعلُم واقع مؿغ، عالء .3

. 2011 فلؿؿحن،

 (إلااترات) الدوليت املعلوماث شبكت

دىا، على خغب اإلاحضؾُت مضاعؾىا في ًلبؾغات بحغاءاث: الترأُت .1  7/8/2016 ٍَى
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http://www.moehe.gov.ps/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/ItemId/6781 

 http://www.fhfpal.org/programs/63.html الخؿُني فُطل ماؾؿت الحضؽ، في الخعلُم قؿاع خىىق زلفُت .2

 http://alquds-org.blogspot.com/2013/01/blog-post_5161.html الحضؽ مضًىت في الخعلُم مشامل .3

ضة الشغقُت، الحضؽ في الخعلُم لجهاػ مشغوؽ بؾغاثُلي صعم .4  30-01-2016 حضًضة، الخُاة حٍغ
http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=e9781fy15300639Ye9781f 

 


