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  مع بداية العام الجديد واقع التعليم العام في قطاع غزة

الذي يعاني من قصور كبير نتج عن حالة االنقسام  1،تلقي ورقة الحقائق هذه الضوء على واقع التعليم العام

. والحصار المفروض على القطاع مما أدى إلى وجود العديد من العقبات التي تحول دون إعمال هذا الحق

ه وإلى توضيح أهم العقبات التي تعيق إعمالواقع التعليم العام والوقوف عند  تهدف ورقة الحقائق هذه إلى

  .مان حمايته واحترامه وتعزيزهالمسؤوليات ومتطلبات ض

  

  2مؤشرات تعليمية عامة

هم هذه ومن أفي قطاع غزة التعليم العام أهم المؤشرات التعليمية العامة لواقع  الحقائق التاليةورقة تقدم 

   :المؤشرات

 )ثانوية 147أساسية،  530(منها مدرسة،  )677( عدد المدارس في محافظات غزةيبلغ : المدارس -1

  :على النحو التالي ةموزع

من إجمالي عدد %) 58.1(بنسبة  )ثانوية 135أساسية،  258( مدرسة حكومية منها )393(  -  أ

  .المدارس

 .من إجمالي عدد المدارس%) 35.2(مدرسة تابعة لوكالة الغوث بنسبة ) 238(  - ب

  .من إجمالي عدد المدارس%) 6.8(بنسبة  )ثانوية 12أساسية،  34(منها  مدرسة خاصة) 46(   - ت

  :شعبة موزعة على النحو التالي) 12499(س محافظات غزة عدد الشعب في مداريبلغ : الشعب الصفية -2

  .من إجمالي عدد الشعب%) 49.83(شعبة في المدارس الحكومية بنسبة ) 6228(  -  أ

  .من عدد الشعب%) 45.15(شعبة في المدارس التابعة لوكالة الغوث بنسبة ) 5643(  - ب

  .من إجمالي عدد الشعب%) 5.02(الخاصة بنسبة شعبة في المدارس ) 628(  - ت

                                                            
قاعدة التعليم واألساس الذي وهي  المرحلة إلى التعليم األساسييطلق التعليم العام على مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، وتنقسم هذه  1

، وتشمل التي تلي المرحلة األساسية ومدتها سنتينوهي  ، والتعليم الثانويتقوم عليه مراحل التعليم األخرى، ومدتها عشرة سنوات

 ، والتعليم الثانوي المهني ويشمللثانويينبفرعيه العلمي واألدبي ويشتمل على صفين األول والثاني االتعليم الثانوي األكاديمي 

الكتاب  أنظر قائمة المصطلحات، .أو الزراعي أو الفندقي، ويشتمل على صفين األول والثاني الثانويين التجاري أو الصناعي

  .، وزارة التربية والتعليم العالي، رام اهللا، فلسطين2007/2008اإلحصائي التربوي السنوي 
 للتخطيط، العامة اإلدارة ،2010/2011 الدراسي للعام السنوي التربوي اإلحصائي الكتاب واقع من هي الواردة اإلحصائيات 2

  .2010يناير  غزة، العالي، والتعليم التربية وزارة



  3:طالباً وطالبة موزعين كما يلي ألف )465(افظات غزة عدد الطالب في محيبلغ : الطالب -3

  .من إجمالي عدد الطالب %)50.5(طالباً وطالبة في المدارس الحكومية بنسبة  ألف)235(  -  أ

من إجمالي عدد  %)46.2(الغوث بنسبة طالباً وطالبة في المدارس التابعة لوكالة ألف ) 215(  - ب

  .الطالب

  .من إجمالي عدد الطالب %)3.2(طالباً وطالبة في الدارس الخاصة بنسبة  ألف )15(  - ت

  :معلماً ومعلمة موزعين كما يلي) 18226(في مدارس محافظات غزة يبلغ عدد المعلمين : المعلمين -4

  .من إجمالي عدد المعلمين%) 0.54( معلماً ومعلمة في المدارس الحكومية ما نسبته) 9900(  -  أ

  .من إجمالي عدد المعلمين%) 0.40(معلماً ومعلمة في مدارس الوكالة ما نسبته ) 7333(  - ب

 .من إجمالي عدد المعلمين%) 0.054(معلماً ومعلمة في المدارس الخاصة ما نسبته ) 993(  - ت

  

  التعليم العام والحصار

لعائق األكبر في تطوير هذا القطاع والنهوض به السيما المفروض على قطاع غزة االمشدد يشكل الحصار 

حيث تواصل قوات االحتالل منع إدخال مواد البناء . بناء مدارس جديدة الستيعاب أعداد الطالب المتزايدة

وفي فرض قيود شديدة على كثير من متطلبات العملية التعليمية وهو ما نتج عنه احتياج واضح في عدد 

  : رة على بناء مدارس جديدة، وتشير المعلومات المتوفرة إلىالشعب الصفية والقد

  :عجز كبير في المباني المدرسية -1

مدرسة بشكل عاجل لتعويض عجز السنوات ) 105(تحتاج وزارة التربية والتعليم العالي إلى بناء   -  أ

 4.مدرسة سنوياً بعد ذلك) 25-20(حيث أن القطاع يحتاج إلى األربع الماضية بسبب الحصار، 

مدارس لتلبية األعداد ) 10(رسة للقضاء على نظام الفترتين، ومد) 119(تحتاج وكالة الغوث إلى بناء   - ب

 5.المتزايدة لعدد الطالب

يوجد عجز في توفير القرطاسية والكتب والمواد المخبرية والمواد األخرى الضرورية لتقديم الخدمات  -1

  :على سبيل المثال ومنها التعليمية

  .أنواع من المطبوعات التربوية الضرورية لسير العملية التعليمية) 10(ول حوالي يعيق الحصار وص  -  أ

مبنى  100(حاجة فعلية إلنشاء مختبرات أو تحويل غرف صفية لمختبرات مجهزة وذلك بواقع  يوجد  - ب

برات قائمة وتحتاج لتزويدها بمزيد من تمخ هناك  ومن ناحية أخرى) مدرسي على مستوى القطاع

                                                            
العام الدراسي خالل جولة تفقدية قام بها وفد الوزارة بمناسبة افتتاح العالي،  والتعليم التربية وزير المزيني، سامةتصريح للدكتور أ 3

 غزة  –أنظر، رابط وزارة التربية والتعليم العالي  الجديد لعدد من مدارس مديريتي غرب وشرق غزة،
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  .18/8/2011غزة، معلومات بناء على طلب الباحث، - وزارة التربية والتعليم العالي 4
 .22/8/2011وكالة الغوث الدولية، معلومات بناء على طلب الباحث،  5



أجهزة علمية ومواد كيميائية، حواسيب وطابعات للمختبرات، (  وتشمل عدات الكيماويةاألجهزة والم

 ).، وأثاث، باإلضافة لتطوير وصيانة بيئة المختبراتL.C.Dوأجهزة 

 :يواجه التعليم المهني عدد من اإلشكاليات أهمها ما يلي -2

 .الالزمة للتدريبالنقص في المواد الخام واألجهزة والمعدات والتجهيزات المكتبية   -  أ

 .متابعة أعمال الصيانة والترميم والتوسع داخل المدارس  - ب

 ).مدارس 3(حاجة القطاع إلنشاء مدارس مهنية جديدة بواقع   - ت

 .توفير الكتب لطالب المدارس بأسعار منخفضة  - ث

 .توفير المحروقات بصورة دائمة للمولدات الكهربائية  - ج

 .دعم الدورات التخصصية للمدرسين  - ح

 6.م المهنيحوسبة التعلي  - خ

 :بسبب النقص الحاد في عدد المدارس -3

 ، 7الواحدة الفترة بنظام من المدارس) %21(بينما تعمل  الفترتين من المدارس بنظام%) 79( تعمل    -  أ

 8.من المدارس التابعة لوكالة الغوث تعمل بنظام الفترتين%) 95(مع العلم أن 

طالباً في الفصل  37.4ووكالة الغوث لتصل إلى الصفية في المدارس التابعة للحكومة الكثافة  عترتف  - ب

 9.الواحد

التبادل المعرفي والخبراتي نتيجة الحصار الذي يحول دون تنقل مقدمي الخدمات التعليمة من  ضعف -4

 10.وإلى خارج القطاع 

  11واالنقسامالعام التعليم 

، ويتمثل ذلك في هيعاني من كان قطاع التعليم أحد أهم القطاعات المتضررة من االنقسام الفلسطيني والزال

  :اآلتي

مما أثر سلباً على المسيرة  وغزة، الضفة في والتعليم التربية وزارتي بين التنسيق شديد في ضعف -1

  .التعليمية

  .المناهج لتعديل وشاملة موحدة لصيغة التوصل عدم -2

                                                            
 .غزة، مرجع سابق- وزارة التربية والتعليم العالي 6
  .العالي، مرجع سابق والتعليم التربية وزير المزيني، أسامةلدكتور تصريح ل 7
  .وكالة الغوث الدولية، مرجع سابق 8
 .مرجع سابق ،2010/2011 الدراسي للعام السنوي التربوي اإلحصائي الكتاب 9

  .غزة، مرجع سابق- العاليوزارة التربية والتعليم  10
و عالء مطر، . العالي، مرجع سابق والتعليم التربية وزير المزيني، أسامةلدكتور المعلومات الواردة هي من واقع، تصريح ل 11

  .2011فلسطين، -د السياسات العامة، رام اهللاهمجلة السياسات العامة، مع) 15(، العدد  واقع التعليم العام في فلسطين



 على ترتب وقد غزة في الحكومة بها تمر التي المادية الضائقة نتيجة متوقفة والمشاريع البرامج من العديد -3

 والمدارس المديريات احتياجات تغطية في كبير وعجز للمدارس، التحتية البنية مشاريع بعض توقف ذلك

  .والخدمات المساندة األدوات من والطلبة والمعلمين

ومنها،  تنظيمها المفترض من كانت التي المشاريع من التمويل بسحب الدولية المؤسسات من العديد قيام -4

برامج بناء وتأهيل المدارس وبرامج التدريب التربوي والدعم النفسي، وقد توقف المشروع الفنلندي والبلجيكي 

واأللماني والسويد والروسي إضافة إلى مشاريع أخرى كثيرة، حيث اقتصر الدعم على البرامج التي يتم 

  .مليون دوالر) 100(يع تفوق قيمتها تنفيذها في الضفة الغربية فقط، مما تسبب بتوقف مشار

 األكثر الخدمات وكذلك ،واإلرشاد والتوجيه اإلشراف بخدمات تنتفع ال غزة قطاع مدارسكثير من  -5

 المرشدين من العديد إلضراب نتيجة وذلك المناسبة، بالطريقة للمدارس، الخارجي الدعم خدمات مثل تخصصاً

  .االستعاضة عنهم بمرشدين جددوعدم وعدم التحاقهم بأعمالهم 

عدم تطبيق العديد من الخطط والبرامج التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي في رام اهللا ومنها الخطة -6

على التعليم في قطاع غزة، والذي حال دون االستفادة مما يمكن أن تحققه ) 2012-2008(الخمسية الثانية 

 .تطوير قطاع التعليم العام في القطاعهذه الخطة في حال تم تطبيقها على 

التي تحول دون إعمال الحق في التعليم وذلك على  عقباتلعديد من التبين المعلومات الواردة أعاله وجود ا

ضمان ومن واقع رسالة مركز الميزان لحقوق اإلنسان، التي تركز على . ضوء تبعات الحصار واالنقسام

  :ية والثقافية بما فيها الحق في التعليم يوصي المركز بما يليإعمال الحقوق االقتصادية واالجتماع

 الضغط خالل من مسؤولياتهم جنيف اتفاقية على المتعاقدة السامية واألطراف الدولي المجتمع يتحمل أن - 1

وقف العقاب الجماعي بحق المدنيين في قطاع غزة ورفع ، إلجبارها على سلطات االحتالل اإلسرائيلي على

إدخال احتياجات و، مواد البناء الالزمة لبناء المدارس والتوسع في المدارس القائمة بإدخالالحصار والسماح 

 .المدارس من المعدات واألدوات والمواد الالزمة لمسيرة العملية التعليمية في قطاع غزة

ولية، تقديم المنح والمساعدات والدعم لتمويل المشاريع والبرامج الخاصة إعادة مواصلة المؤسسات الد - 2

 .باالرتقاء بقطاع التعليم العام في قطاع غزة

 .مالعمل وبشكل جدي على تحييد قطاع التعليم عن التجاذبات السياسية وتجنيبه تداعيات االنقسا - 3

زيادة التنسيق بين وزارتي  السرعة االنقسام الفلسطيني، وعلى وجه إنهاء على العمل الجاد والدؤوب - 4

 .التربية والتعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة بما يسمح باالرتقاء بقطاع التعليم

  

 انتهى


