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تموز )يونيو(  6يوم األحد الموافق  بداية من عمى قطاع غزة،العسكرية قوات االحتبلل اإلسرائيمي ىجماتيا صعدت 
 حممة عسكرية موسعةبإعبلنيا عن بداية ، 2014 )يوليو( تموز 8الثبلثاء الموافق  يوم لترفع من وتيرة عدوانيا2014،1

 عن عمني   أن قبل غزة قطاع عمى مسبوق وغير شامبلً  عدواناً  من خبلليا شنت أطمقت عمييا عممية "الجرف الصامد"
 المدنيينحيث استيدف العدوان  ،2014آب )أغسطس( 26يوم الثبلثاء الموافق  النار اطبلق وقف التفاق التوصل

 أيضاً  ليطال القطاع، في األساسية الحيوية والمرافق وبالمنشآت وممتمكاتيم المدنيين بالسكان واسعاً  دماراً  ممحقاً  الفمسطينيين
 في الدمار من مزيداً  محدثاً  والمعممين، والطمبة العالي التعميم ومؤسسات كالمدارس برمتيا التعميمية لمعممية التحتية البنية
 الحق يكفل الذي الدولي القانون ألحكام خطير انتياك في التعميم، واقع في التدىور من بالمزيد يساىم بما التعميمة البيئة
 .المدنية باألىداف أو بالمدنيين المس تماماً  ويحظر والظروف األوقات جميع في التعميم في

 2القانون الدولي اإلنسانيفي الحق في التعميم حماية 

أثناء النزاع المسمح بما في ذلك  األوقات في جميعل لو حماية شك  الحق في التعميم في جميع الظروف و  كفل القانون الدولي
مبادئ القانون الدولي اإلنساني حماية لممؤسسات التعميمية شكمت وقد أو تحت االحتبلل العسكري أو في أوضاع الطوارئ. 

التمييز من قبل أطراف النزاعات المسمحة وفي جميع األوقات بين ف في التعميم،من االستيداف وبالتالي حماية الحق 
وبين األىداف المدنية واألىداف العسكرية أحد المبادئ األساسية لمقانون الدولي اإلنساني،  مقاتمينالسكان المدنيين وال

الحماية لممؤسسات التعميمية وبالتي  من اً وىذا بدوره  يشكل نوع ،3اليجمات ضد األىداف العسكرية فقطوبالتالي حصر 
كما أن مبدأ التناسب يحظر اليجوم الذي قد يتوقع منو التسبب  المدنيين في الحصول عمى حقيم في التعميم.السكان لحق 

في حالة وجود الضرورة وذلك بخسائر مفرطة في أرواح المدنيين أو إصابات بينيم، أو أضرار باألعيان المدنية، 
  .4مع المزايا العسكرية التي يمكن الحصول عمييا من اليجوموتناسب الخسائر التي تمحق بالممتمكات المدنية، العسكرية، 

 ىذا بدوره يكفل مزيدًا من الحماية لممؤسسات التعميمية من االستيداف كونيا من األعيان المدنية المحمية.و 

                                                           
 1/7/2014راجع بيان صادر عن مركز ادليزان بتاريخ  1

http://www.mezan.org/ar/details.php?id=19105&ddname=IOF&id_dept=9&id2=9&p=center 
لمية، أنظر، محاية األعيان ادلدنية يف القانون الدويل للتعرف أكثر على احلماية اليت يوفرىا القانون الدويل اإلنساين لألعيان ادلدنية مبا فيها ادلمتلكات الثقافية مبا فيها ادلؤسسات الع 2

(، 10أيضاً، احلماية الدولية للممتلكات الثقافية يف النزاعات ادلسلحة، سلسلة الدليل رقم ). و أنظر 2008(، مركز ادليزان حلقوق اإلنسان، غزة، 9اإلنساين، سلسلة الدليل رقم )
 .2008مركز ادليزان حلقوق اإلنسان، غزة، 

ثار ادلدمرة اليت أبرمت يف واشنطن واآلميثاق روريخ" مسي نسبة إىل اسم ادلثقف الروسي" نيقوالس سي روريخ"، ادللهم األول للمعاىدة اخلاصة حبماية ادلؤسسات الفنية والعلمية   
 .1935ابريل/نيسان 15بتاريخ 

( من الربوتوكول األول على أن "تعمل أطراف النزاع على 48، حيث نصت ادلادة )1977يعترب مبدأ التمييز حجر األساس ألحكام الربتوكوالن اإلضافيان التفاقيات جنيف لعام  3
وبني األعيان ادلدنية واألىداف العسكرية، ومن مث توجو عملياهتا ضد األىداف العسكرية دون غريىا وذلك من أجل تأمني احرتام ومحاية  التمييز بني السكان ادلدنيني وادلقاتلني،

 السكان ادلدنيني واألعيان ادلدنية".
يت نصت على أنو "ليس للمتحاربني حق مطلق يف اختيار وسائل إحلاق ( ىذا ادلبدأ وال22مبوجب ادلادة ) 1907أقرت الئحة الىاي ادلتعلقة بقوانني وأعراف احلرب الربية لعام 4

ادللحقان باتفاقيات جنيف األربعة، لتعزيز كفالة واحرتام مبدأ التناسب يف مجيع العمليات العسكرية منعًا دلعاناة  1977الضرر بالعدو". وجاءت أحكام الربتوكوالن اإلضافيان لعام 
 ( من الربتوكول اإلضايف األول.51،52نظر ادلادة )ادلدنيني اليت ال ضرورة ذلا، أ
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لمحق في التعميم عبر الحماية التي ينظميا لمممتمكات الثقافية التي تشكل  حةواض حمايةالقانون الدولي اإلنساني  وفروي
المؤسسات التعميمية أحد أىم أركانيا، وذلك أثناء الحروب والنزاعات المسمحة، نتيجة لما شيدتو البشرية من آثار مدمرة 

   6إطار جرائم الحرب. المباني الثقافية في العسكرية واستيداف توجيو اليجمات حيث يقع ،5ليذه النزاعات

محاكمة مجرمي الحرب في يوغوسبلفيا السابقة بعض المتيمين ب الخاصةعمى ىذا األساس اتيمت المحكمة الجنائية 
بالتعدي عمى الممتمكات الثقافية بارتكاب جرائم الحرب. فالنتائج الخطيرة التي تنتج عن العدوان عمى الممتمكات الثقافية 

المسمحة قد تيدد في بعض األحيان وجود شعب بأكممو، حيث ىناك ربط وعبلقة بين الوجود البيولوجي أثناء النزاعات 
والوجود الثقافي لشعب ما. فاإلبادة الثقافية كانت في األساس مدرجة في مشروع اتفاقية منع جريمة إبادة األجناس والمعاقبة 

 1948.7عمييا عام 

كجزء من الحماية العامة لمسكان المدنيين في  أيضًا أحكاما لمواجية األوضاع الخاصة الدولي اإلنساني كما يورد القانون
  8.ميتامى واألطفال المفترقين عن أسرىمل ومنيا حماية الحق في التعميمالنزاعات المسمحة،  زمن

 
                                                           

، ومن مث إبرام اتفاقية واشنطن واليت اقتصرت على 1907، واتفاقييت الىاي الرابعة والتاسعة لعام 1899دتثلت تلك احلماية يف بادئ األمر يف اللوائح ادللحقة باتفاقية الىاي لعام  5
 مستوي إقليمي حلماية اآلثار الفنية والعلمية اليت عرفت مبيثاق "روريخ ". 

، بشأن احلماية القانونية 14/5/1954 قيام منظمة الرتبية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، بققرار اتفاقية الىاي مع الئحة تنفيذية ذلا وبروتوكول إضايف أول يف وتوجت ىذه اجلهود يف
ون الدويل اإلنساين والقانون اجلنائي الدويل وقانون الرتاث دخل الربتوكول الثاين حيز التنفيذ، آخذًا يف االعتبار التطور الذي حلق بالقان 26/5/1999للممتلكات الثقافية، ويف

 1954. ودون اإلخالل بأحكام اتفاقية الىاي لعام 1977الثقايف. وقد جاءت أحكام ىذه االتفاقية لتتوافق مع األحكام الواردة يف الربوتوكولني اإلضافيني األول والثاين لعام 
 على األعمال احملظورة أثناء النزاعات ادلسلحة وىي:  1977( من الربوتوكول اإلضايف األول لعام 53ة، تنص ادلادة )وأحكام ادلواثيق الدولية األخرى ذات الصل

 ية..استهداف اآلثار التارخيية أو األعمال الفنية أو أماكن العبادة اليت تشكل الرتاث الثقايف أو الروحي للشعوب، بأي من األعمال العدائ1
 األعيان يف دعم العمليات احلربية.. استخدام مثل ىذه 2
 . استهداف مثل ىذه األعيان ذلجمات الردع.3

ادة اليت تشكل الرتاث الثقايف ( من الربوتوكول اإلضايف الثاين على أنو "حيظر ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد اآلثار التارخيية، أو األعمال الفنية وأماكن العب16وتنص ادلادة )
استلهامًا شلا جاء يف ديباجة ب، واستخدامها يف دعم اجملهود احلريب، وذلك دون اإلخالل باتفاقية الىاي اخلاصة حبماية األعيان الثقافية يف حالة النزاع ادلسلح". و والروحي للشعو 

الذي دتلكو اإلنسانية مجعاء، فكل شعب يساىم بنصيبو يف الثقافة  "أن األضرار اليت تلحق بادلمتلكات الثقافية اليت ديلكها أي شعب دتس الرتاث الثقايف 1954اتفاقية الىاي لعام 
 وبرتوكوليها اإلضافيني.  1945العادلية"، صيغت أحكام خاصة حبماية ىذه ادلمتلكات يف فرتات النزاع ادلسلح من خالل اتفاقية الىاي لعام 

 ادلسلح تعريف ادلمتلكات الثقافية ادلشمولة باحلماية القانونية يف فرتات النزاع
 حلماية ادلمتلكات الثقافية يف حالة النزاع ادلسلح تعريفاً للممتلكات الثقافية حيث نصت على: 1954أوردت ادلادة األوىل من اتفاقية الىاي لعام 

 "يقصد بادلمتلكات الثقافية مهما كان أصلها أو مالكها وموردىا ما يأيت:  
ت ادلباين الكربى لرتاث الشعوب الثقايف كادلباين ادلعمارية أو الفنية منها أو التارخيية، الديين منها أو الدنيوي، واألماكن األثرية، ورلموعا ادلمتلكات ادلنقولة أو الثابتة ذات األمهية -

األثرية، وكذلك اجملموعات العلمية ورلموعات اليت تكتسب يف جتمعها قيمة تارخيية أو فنية، والتحف الفنية وادلخطوطات والكتب واألشياء األخرى ذات القيمة الفنية التارخيية و 
 الكتب اذلامة واحملفوظات ومنسوخات ادلمتلكات السابق ذكرىا.

بئ ادلعدة ى وسلازن احملفوظات وكذلك ادلخاادلباين ادلخصصة يف صفة رئيسية وفعلية حلماية وعرض ادلمتلكات الثقافية ادلنقولة ادلبينة يف الفقرة "أ"، كادلتاحف ودور الكتب الكرب  -
 لوقاية ادلمتلكات الثقافية ادلنقولة ادلبينة يف الفقرة )أ( يف حالة نزاع مسلح.

 تذكارية".ادلراكز اليت حتتوي على رلموعة كبرية من ادلمتلكات الثقافية ادلبينة يف الفقرتني )أ( و)ب( واليت يطلق عليها اسم "مراكز األبنية ال -
جرائم احلرب كما يلي "تعمد توجيو ىجمات ضد ادلباين ادلخصصة لألغراض الدينية أو التعليمية 1998نائية الدولية ادلعتمد يف روما يف يوليو يعرف النظام األساسي للمحكمة اجل 6

 أو الفنية أو العلمية أو اخلريية واآلثار التارخيية...شريطة أال تكون أىدافاً عسكرية".
 .2009/2010، الصليب األمحر، شتاء 47التاريخ، رللة اإلنساين، العدد  حسن جوين، تدمري األعيان ادلدنية أو احتالل 7
تيتموا أو افرتقوا عن  ( من اتفاقية جنيف الرابعة "على أطراف النزاع أن تتخذ التدابري الضرورية لضمان عدم إمهال األطفال دون اخلامسة عشرة من العمر الذين24تنص ادلادة ) 8

 ".إعالتهم و شلارسة دينهم و تعليمهم يف مجيع األحوال، ويُعهد بأمر تعليمهم إذا أمكن إىل أشخاٍص ينتمون إىل التقاليد الثقافية ذاهتا  عائالهتم بسبب احلرب، وتيسري
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 تحت االحتالل الحق في التعميمحماية 

في األراضي المحتمة من المخاطر ومنيا المؤسسات التعميمية وفر القانون الدولي اإلنساني الحماية لمممتمكات الثقافية 
واألضرار التي من الممكن أن تتعرض ليا من قبل قوات االحتبلل، سواًء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، متعمد أم 

المبادرة التخاذ اإلجراءات التي تكفل تعميم األطفال باإلنساني دولة االحتبلل القانون الدولي  ألزممن جية أخرى  9.عرضي
اب في مواصمة مسيرتيم حق المعتقمين من األطفال والشب ألزميا بكفالةكما  10وتغطية النقص الحاصل في مجال التعميم،

 11التعميمية.

 مؤشرات تعميمية عامة 

ليا داللتيا في التعرف عمى واقع التعميم العام في قطاع غزة، ومن ىذه  تعطي المؤشرات التعميمية العامة صورة توضيحية
 المؤشرات ما يمي:

 

 12التعميم العام

 (.ثانوية 149أساسية،  544( مدرسة، منيا )693بمغ عدد المدارس في محافظات غزة ) .1
 ( مبنى.429بمغ عدد المباني المدرسية في محافظات غزة ) .2
  .ثانوية( 2531أساسية،  10374( شعبة، منيا ) 12905ت غزة )بمغ عدد الشعب في مدارس محافظا .3
 .( طالب وطالبة468653بمغ عدد الطبلب في محفظات غزة ) .4

                                                           
اجلة للوقاية واحملافظة على ادلمتلكات يف مادهتا اخلامسة على إلزام الطرف الذي يقع اإلقليم احملتل حتت سيطرتو، على العمل على اختاذ تدابري ع 1954تنص اتفاقية الىاي عام  9

، فقنو "حيظر على دولة االحتالل أن تدمر أي 1949( من اتفاقية جنيف الرابعة ادلتعلقة حبماية ادلدنيني أثناء النزاعات ادلسلحة لعام 53الثقافية لألراضي احملتلة. ووفقًا للمادة )
، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو ادلنظمات االجتماعية أو التعاونية، إال إذا كانت العمليات احلربية تقتضي حتما ىذا شلتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو مجاعات

 التدمري".
تلكات زلمية باالتفاقية: القتل ( من نفس االتفاقية على أن "ادلخالفات اجلسيمة... ىي اليت تتضمن أحد األفعال التالية إذا اقرتفت ضد أشخاص زلميني أو شل147وجاء يف ادلادة )

المة البدنية أو الصحة، والنفي أو النقل غري العمد، والتعذيب أو ادلعاملة الالإنسانية، مبا يف ذلك التجارب اخلاصة بعلم احلياة، وتعمد إحداث آالم شديدة أو اإلضرار اخلطري بالس
مة يف القوات ادلسلحة بالدولة ادلعادية، أو حرمانو من حقو يف أن حياكم بصورة قانونية وغري متحيزة وفقا للتعليمات ادلشروع، واحلجز غري ادلشروع، وإكراه الشخص احملمي علي اخلد

 عة وتعسفية". الواردة يف ىذه االتفاقية، وأخذ الرىائن، وتدمري واغتصاب ادلمتلكات علي حنو ال تربره ضرورات حربية وعلي نطاق كبري بطريقة غري مشرو 
( على حترمي ومنع قيام سلطات االحتالل بتصدير شلتلكات وأثار األراضي احملتلة، أو نقل ملكيتها أو التنقيب 14و13و12يف ادلواد ) 1999روتوكول الىاي الثاين لعام كما نص ب

( من الئحة الىاي "جيب معاملة 56أكدت أيضاً على ذلك ادلادة ) عن اآلثار، باستثناء احلاالت اليت يتم فيها النقل لصيانة ادلمتلكات الثقافية أو تسجيلها أو احلفاظ عليها. كما
تكون ملكًا للدولة. وحيظر كل حجز أو شلتلكات البلديات وشلتلكات ادلؤسسات ادلخصصة للعبادة واألعمال اخلريية والرتبوية، وادلؤسسات الفنية والعلمية كممتلكات خاصة عندما 

 واآلثار التارخيية والفنية والعلمية، وتتخذ اإلجراءات القضائية ضد مرتكيب ىذه األعمال". تدمري أو إتالف عمدي دلثل ىذه ادلؤسسات
طفال وتعليمهم .... ( من اتفاقية جنيف الرابعة على " تكفل دولة االحتالل، باالستعانة بالسلطات الوطنية واحمللية ُحسن تشغيل ادلنشآت ادلخصصة لرعاية األ50تنص ادلـادة ) 10

طفال الذين تيتموا أو افرتقوا عن والديهم بسبب احلرب يف حالة عدم وجود فقذا كانت ادلؤسسات احمللية عاجزة، وجب على دولة االحتالل أن تتخذ إجراءات لتأمني إعالة وتعليم األ
 قريب أو صديق يستطيع رعايتهم، على أن يكون ذلك كلما أمكن بواسطة أشخاص من جنسيتهم ولغتهم ودينهم ".

ة دراستهم أو عمل دراسات جديدة. وُيكفُل تعليم األطفال والشباب، وجيوز ( من اتفاقية جنيف الرابعة على" دُتنح للمعتقلني مجيع التسهيالت ادلمكنة دلواصل94تنص ادلادة ) 11
 ذلم االنتظام بادلدارس، سواء داخل أماكن االعتقال أو خارجها ".

 .2012، اإلدارة العامة للتخطيط، وزارة الرتبية والتعليم العايل، غزة، ديسمرب 2013/ 2012الكتاب اإلحصائي الرتبوي السنوي للعام الدراسي  12
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 ( معمم ومعممة.18295حافظات غزة )بمغ عدد المعممين في مدارس م .5

 13مؤسسات التعميم العالي

( 7مصنفة كما يمي: ) مؤسسة( 29بمغ عدد مؤسسات التعميم العالي المعتمدة والمرخصة في قطاع غزة ) .1
 ( تعميم مفتوح.2( كميات مجتمع متوسطة، و)10( كميات جامعية، )10جامعات تقميدية، )

( طالب 30071) 2013-2012بمغ عدد الطمبة الجدد الذين التحقوا بمؤسسات التعميم العالي لمعام الجامعي  .2
 ( إناث.15739( ذكور و)14332)

( طالب 92015) 2013-2012سات التعميم العالي لمعام الجامعي بمغ عدد الطمبة المسجمين في مؤس .3
 ( إناث.49931( ذكور و)42084)

( ذكور 8488( طالب )19045) 2012-2011بمغ عدد خريجي مؤسسات التعميم العالي لمعام الجامعي  .4
 ( إناث.10557و)

( أكاديمي تعميمي 33225) 2013-2013بمغ عدد األكاديميين التعميميين في مؤسسات التعميم العالي  .5
 ( إناث.876( ذكور و)2649)

 تدهور مستمر ...واقع التعميم

المتواصل الذي تفرضو  الحصار يعاني التعميم العام من عجز واضح في عدد المدارس نجم بشكل أساسي عن .1
  14:فيما يمي، األمر الذي تسبب يوإل مواد البناءبإدخال  ياعدم سماحو قوات االحتبلل عمى القطاع 

( إلى بناء 2019-2014السنوات الخمس القادمة ) وزارة التربية والتعميم العالي خبلل احتياجاتتعاظم  . أ
 ( مدرسة.139)

 ( مدرسة.135إلى بناء ) 2020وكالة الغوث حتى عام  احتياجات . ب
يا، ما تسبب العجز في عدد المدارس في عدم قدرتيا عمى تمبية احتياجات الزيادة الطبيعية لعدد الممتحقين ب . ت

 نتج عنو ما يمي:
%( من المدارس التابعة لوكالة الغوث 86%( من المدارس الحكومية بنظام الفترتين، بينما تعمل )76.4تعمل ) (1)

 بنظام الفترتين. 
( طالبًا/شعبة، 36.3ترتفع الكثافة الصفية في المدارس التابعة لمحكومة ووكالة الغوث لتصل في األولى إلى ) (2)

 ًا/شعبة.( طالب38والثانية )

في المجتمع، بسبب  م رسالتيا التعميمية والتنويرية والتنمويةيتعاني مؤسسات التعميم العالي حالة من القصور في تقد. 2
 15:نقص االمكانات التي ترجع بشكل أساسي لمحصار، والتي نجم عنيا ما يمي 

                                                           
 .2013يم العايل، غزة، الكتاب اإلحصائي دلؤسسات التعليم العايل يف قطاع غزة، قسم إحصاءات التعليم العايل،  اإلدارة العامة للتخطيط، وزارة الرتبية والتعل 13
 .2014احلصار يفاقم أزمة حقوق اإلنسان يف قطاع غزة، مركز ادليزان حلقوق اإلنسان، غزة،  14
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يحول دون قدرتيا عمى تنفيذ األمر الذي تنامي العجز المالي لدى مؤسسات التعميم العالي في قطاع غزة،  . أ
نشاطاتيا والتوسع وتنبني نشاطات تتماشى مع رسالتيا. كما يتسبب في الحد من النمو والتوسع في البرامج 
والخطط والذي يؤثر سمبًا عمى جودة التعميم ويحول بين مؤسسات التعميم العالي وقدرتيا عمى تأدية واجباتيا 

ة المجتمع وتطويره. عمى سبيل المثال وصل العجز المتراكم في ميزانية الجامعة بالشكل المرجو سيما تنمي
( مميون دينار أردني في ظل الحصار الذي نجم عنو تراجع المساعدات 24اإلسبلمية وحدىا إلى  ما يزيد عن )

 واليبات، وعدم قدرة الجامعة عمى رفع الرسوم الدراسية بسب سوء األوضاع المعيشية.  
عديد من المؤسسات المانحة عن تمويل مشاريع البنية التحتية واإلنشاءات بسبب صعوبة تنفيذ المشاريع توقف ال . ب

عمى أرض الواقع، مما أدى إلى تراجع كبير في تطوير البنية التحتية والمباني في العديد من مؤسسات التعميم 
 العالي. 

 يزة وأدوات المختبرات المطموبة.ضعف قدرة مؤسسات التعميم العالي عمى توفير المعدات واألج . ت
 عدم القدرة عمى رفد المكتبات باحتياجاتيا من المصادر العممية سيما الحديثة منيا. . ث
 عرقمة التبادل المعرفي واألكاديمي، بين مؤسسات التعميم العالي في غزة وقريناتيا في الخارج. . ج

 الحق في التعميم يصادرالعدوان 

استيدفت قوات االحتبلل اإلسرائيمي خبلل العدوان مؤسسات التعميم، بانتياك صريح ألحكام القانون الدولي ودون مراعاة 
والتي تحظر استيداف ىذه المؤسسات كونيا من األعيان  ،خاصة التمييز والتناسب والضرورة العسكريةاألساسية  ممبادئل

 الكيربائية الطاقة توليد محطة، وذلك نتيجة الستيداف عموماً في البيئة التعميمية  اً كما ألحق العدوان دمار  .المدنية المحمية
ساىم في  األمر الذي ،وغيرىا من مكونات البيئة التعميمية السكنية والوحدات والمساكن والصرف الصحي المياه وخطوط

 من قوات االحتبلل ىو ما يمي:من أىم ما لحق في قطاع التعميم نتيجة الستيدافو و  مصادرة الحق في التعميم.

( تابعة لمقطاع 4)( تابعة لوكالة الغوث، 75)( تابعة لوزارة التربية والتعميم، 148منيا ) ،( مدرسة227) تضررت .1
 16الخاص.

افتتاح العام عند استخداميا  بما ال يتيح ( مدارس تابعة لموكالة بشكل كمي،5و) ،حكوميةمدرسة  (23)تضررت  .2
 17الدراسي الجديد.

اعتداءات قوات من  لمنازحينكمراكز إيواء 19الغوث،وكالة تابعة لمدرسة  (90)و18حكومية مدرسة (25) استخدام .3
سيما أن ىذه المدارس تعرضت  بدء العام الدراسي ساىم في تأجيلما االحتبلل االسرائيمي عمى السكان المدنيين، 

 لئليواء.من استخدامات النازحين خاصة أنيا غير مؤىمة كمراكز ؤلضرار ل

                                                                                                                                                                                     
 مة حقوق اإلنسان يف قطاع غزة، مرجع سابق.احلصار يفاقم أز  15
16 OCHA(Occupied Palestinian Territory: Gaza Emergency Situation Report (as of 27 August 2014, 08:00 hrs 
 .28/8/2014غزة، وكالة الغوث الدولية، معلومات حصل عليها الباحث،-وزارة الرتبية والتعليم العايل 17
 16/08/2014غزة،-موظفا واستشهاد وجرح أالف الطلبة بغزة، ادلوقع اإللكرتوين لوزارة الرتبية والتعليم العايل 18 التعليم: استشهاد 18
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اء، بالرغم من قيام وكالة الغوث بإببلغ  سمطات ن كمراكز لئليو ي( مدارس يتخذىا السكان النازح6) استيداف .4
( 290( شخصًا، وأصيب )39حيث قتل )، واحداثياتيا اليندسيةىذه المدارس  بمواقعاالحتبلل مرات عديدة 

 20شخص داخل ىذه المدارس أو في محيطيا.
عميم العالي ألضرار متفاوتة نتيجة العدوان اإلسرائيمي، وىي: الجامعة اإلسبلمية، ( مؤسسات لمت6تعرضت ) .5

الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية، كمية مجتمع جامعة األقصى، كمية فمسطين التقنية، وكمية جامعة األزىر، 
 الجامعية لمعموم والتكنولوجيا. 

 .منيمآخر عدد صابة باإلضافة إل والتعميم العاليوزارة التربية يتبعون  موظفاً  (19)استشياد  .6
 21استشياد وجرح اآلالف من الطمبة في مختمف المراحل التعميمية نتيجة العدوان.  .7
صابة العديد من الطمبة بإعاقات متنوعة، يرفع من اشكاليات المؤسسات التعميمية في التعامل معيم، بسبب إ .8

 إلعاقة.ضعف موائمتيا لمتعامل مع الطمبة من ذوي ا
سيمقي بظبللو السمبية عمى ما ، نتيجة لمخبرات الصادمة أثناء العدوان عمى القطاعتدىور الحالة النفسية لؤلطفال  .9

 قدرة الطمبة عمى التحصيل العممي. 
سيما بعد الدمار الذي  ،بنظام الفترتينالمدارس التي تعمل  زيادة نسبةزيادة اكتظاظ الطمبة في الصف الواحد و  .10

، ونزوح العائبلت الغزية من المناطق الحدودية والمناطق التي لحق بيا دمار واسع خبلل العدوانلحق بيا 
 .سيرفع من تعداد الطمبة في مدارس تمك المدن ،وتركزىا في مراكز المدن

وىذا بدوره يجعل أموال دافعي الضرائب في  خارجي تم بنائيا بتمويل معظم المدارس التي دمرت نتيجة العدوان  .11
الحكومة قامت ( مدرسة 76) ، عمى سبيل المثال ال الحصر فإنه الدول التي تمول بناء المدارس تذىب ىدراً ىذ

( 3الحكومة النرويجية، )من قبل ( مدرسة 40الحكومة الفرنسية، )من قبل ( مدارس 3، )بتمويل انشائيا األلمانية
 22االتحاد األوربي. انشائياقام بتمويل ( مدارس 4الحكومة اليولندية، ) من قبل مدارس 

تدىور واقع  والتي تدلل عمىقطاع غزة،  ظل العدوان عمى حول واقع التعميم في المؤشراتجممة من  ىذا التقرير رصد
سيما مع حالة التراجع المستمرة في مؤشرات التعميم بسبب سنوات الحصار الطويمة الحق في التعميم العام والعالي، 

حصول مزيدًا من طيرة لحق سكان القطاع في الحصول عمى التعميم المناسب. كما ي توقع التي تسببت بانتكاسة خ
التعميم والذي شكل انتياكًا صارخًا ألحكام  عمىمن آثار خطيرة العدوان ىذا لما تسبب بو تدىور األوضاع التعميمية 

                                                                                                                                                                                     
http://www.mohe.ps/2014/08/16/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-

%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-18-
%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D8%A7-

%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-
%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AD/ 

OCHA19(Occupied Palestinian Territory: Gaza Emergency Situation Report (as of 15 August 2014, 08:00 hrs 
 .28/8/2014توثيق مركز ادليزان حلقوق اإلنسان،  20
 التعليم، مرجع سابق. 21
 .14/7/2014غزة، مقابلة أجراىا الباحث يف -م. مجال عبد الباري مدير عام األبنية وادلنشآت يف وزارة الرتبية والتعليم العايل 22
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أثناء النزاع المسمح أو تحت االحتبلل يكفل الحق في التعميم في جميع األوقات بما في ذلك القانون الدولي الذي 
 يجرم استيداف المنشآت التعميمية كونيا من األىداف المدنية.العسكري أو في أوضاع الطوارئ، و 

كما أن ىذا العدوان من المتوقع أن يكون لو تداعيات سمبية عمى سير العممية التعميمية خبلل العام الدراسي الجديد أو 
لحق بالييئة التعميمية والطمبة ميم من دمار باإلضافة لما لو مؤسسات التع لك لما تعرضتحتى األعوام القادمة، وذ

 .عمى عطاء الفئة األولى والتحصيل العممي لؤلخيرةنتيجة العدوان ستكون ليا تداعياتيا  عمى حد سواء من آثار سمبية

إلسرائيمي عمى قطاع التعميم في قطاع غزة، ومن التي خمفيا العدوان ا السمبيةمركز الميزان ينظر ببالغ الخطورة لآلثار 
سيما الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتي يشكل الحق  ،حقوق الشعب الفمسطينيفي حماية  مسؤولياتوواقع 

  يطالب بما يمي:فإنو  في التعميم حق أساسي من ىذه الحقوق،

الحرب المجتمع الدولي باتخاذ كافة الخطوات الكفيمة بإنياء احتبلل األراضي الفمسطينية، والتحقيق في جرائم  .1
وتقديم من أمروا عمى قطاع غزة "عممية  ياالتي ارتكبتيا قوات االحتبلل خبلل عدوانوالجرائم ضد اإلنسانية 

 من نفذوىا إلى العدالة.خططوا ليا و بيا و 
لعمل عمى تفعيل المبلحقة والمحاسبة بحق من استيدفوا أو أمروا باستيداف المدنيين المجتمع الدولي با .2

، السيما وأن كثير من تمك المنشأت مولت من قبل عدة دول منيا المنشآت التعميميةواألعيان المدنية و 
 بأموال دافعي الضرائب من مواطنييا.

 مبلحقة لمضحايا ليتسنى الدولية الجنايات لمحكمة ئالمنش روما ميثاق عمى بالتوقيع الرئيس محمود عباس .3
، والتي في غيابيا سوف تواصل دولة االحتبلل العقاب من افبلتيم عدم وضمان االسرائيميين الحرب مجرمي

 جرائميا، كونيا تشعر أنيا محصنة وأنيا فوق القانون.
التي تسببت في الضرر وعمييا جبره لية كاممة عن إعادة اإلعمار والبناء، فيي ؤو تحميل دولة االحتبلل المس .4

 وتعويض الضحايا عما لحق بيم من أذى كأفراد وكشعب في ممتمكاتيم العامة والخاصة.
وقف بإجبار دولة االحتبلل عمى المجتمع الدولي واألطراف السامية المتعاقدة عمى اتفاقية جنيف مسؤولياتيم  .5

الجماعي بحق المدنيين في قطاع غزة ورفع الحصار والسماح بإدخال مواد البناء البلزمة لبناء  ياعقاب
دخال احتياجاتبالقائمة منياوالتوسع  المؤسسات التعميمية من المعدات واألدوات والمواد البلزمة لمسيرة يا ، وا 

 العممية التعميمية في قطاع غزة.
رفع مستوى موائمة مؤسسات التعميم لتقديم الخدمات التعميمية المناسبة الجيات المعنية، بالعمل الجاد عمى  .6

 لمطمبة من ذوي اإلعاقة، سيما مع الزيادة في أعدادىم نتيجة العدوان.
لتمويل المشاريع والبرامج الخاصة  ،تقديم المنح والمساعدات والدعمفي  تفعيل دور المؤسسات الدولية .7

 غزة.باالرتقاء بقطاع التعميم في قطاع 


