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تأتي هذه الورقة ضمن أنشطة مشروع "الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق اإلنسان" ، و أن االتحاد األوروبي غير مسؤول عما ورد بها 

 .من معلومات

 
 ورقة سياساتية: التعليم في البلدة القديمة في مدينة الخليل

 ملخص تنفيذي: 
، وما يشمل ذلك  في البلدة القديمة في الخليل  أثر انتهاكات االحتالل على الحق بالتعليمتتناول هذه الورقة  

االنتهاكات بيئة غير  استعراض أبرز أشكال االنتهاكات بحق المدارس والطالب والمعلمين، حيث تشكل هذه  
آمنة لممارسة الحق بالتعليم، عدا عن أنها تأتي في سياق التهجير القسري الهادف إلى تقليل عدد الطالب  

كما    الفلسطينيين داخل البلدة القديمة، وما ينتج عن ذلك من تناقص ملحوظ في أعداد الطلبة بشكٍل تدريجي.
 ن. ن سيرورة العملية التعليمية في البلدة القديمة بشكل آمعملية لضماالسياسات ال  مجموعة من أنها تقترح

 
 مقدمة:

في    (H2)و  (C)يواجه طلبة المدارس الواقعة ضمن نطاق البلدة القديمة ومحيطها بتصنيفي مناطق 
وتأتي هذه التحديات التي تواجه الطلبة    مدينة الخليل العديد من التحديات التي تعيق العملية التعليمية، 

ضمن اإلجراءات والممارسات اإلسرائيلية التي تستهدف سكان هذه المنطقة على مدار العام عبر سياسة  
 هجر منازلهم.    ممنهجة تقوم على مضايقة سكان المنطقة بشكل مكثف ومستمر لدفعهم على

أن الحق في التعليم مكفول في القانون الدولي لحقوق اإلنسان وما يتضمنه من معاهدات على الرغم من  
لعام   العالمي لحقوق اإلنسان  التي  1948حقوق اإلنسان وأبرزها اإلعالن  ، كذلك األمر االتفاقيات 

االحتالل   ودولة  فلسطين  دولة  من  كل  إليها  الخاص انضمت  الدولي  العهد  بينها  ومن  اإلسرائيلي، 
واتفاقية حقوق الطفل    1؛ 14و   13، المادتان  1966لعام    بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 
1  http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html
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تأتي هذه الورقة ضمن أنشطة مشروع "الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق اإلنسان" ، و أن االتحاد األوروبي غير مسؤول عما ورد بها 

 .من معلومات

المادتان  1989لعام   المادة    2؛ 29و  28،  اإلعاقة،  ذوي  عدا عن    3. 24واتفاقية حقوق األشخاص 
لسلطة القائمة باالحتالل كفالة حق التعليم للسكان المدنيين  القانون الدولي اإلنساني الذي يوجب على ا

باعتباره حق أساسي من حقوق اإلنسان  الحق  انتهاك هذا  لها، وعدم  سلطات    ، إال أن  4الخاضعين 
االحتالل تعمل على مضايقة الطلبة بعدة طرق والتي تبدأ بنشر الحواجز وتكثيفها، وإعاقة تنقل سكان  

وعرقلة وصول أي مواد لترميم الغرف الصفية، واقتحام المدارس   إلى مدارسهم،  البلدة وتنقالت الطلبة
إضافة إلى احتجاز الطلبة وتعرضهم للضرب وإلقاء قنابل الغاز والصوت عليها واعتقال بعض طلبتها،  

 س.في بعض األحيان، وتسجيل عدد من الجرحى خالل محاولتهم التعلم في هذه المدار 

االستقرار سواء هذه   آمن ونزعت عنه  التعليم غير  الممارسات واالجراءات اإلسرائيلية جعلت قطاع 
ة، مما دفع العديد من المؤسسات الحكومية والمحلية وحتى المبادرات السكانية للتدخل  لبللمعلمين أو للط

ه التام. فعملت وزارة  ومحاولة حماية قطاع التعليم في البلدة القديمة في مدينة الخليل خوفًا من انهيار 
بدل مخاطرة  بند  للمعلمين تحت  مبالغ إضافية  دفع  والتعليم على  المؤسسات 5التربية  لقيام  ، إضافة 

 
التقرير األولي المقدم من دولة فلسطين بموجب  انظر:  .2014انضمت دولة فلسطين إلى اتفاقية حقوق الطفل في األول من نيسان/أبريل  2

 :  2016تقديمه في من االتفاقية، الواجب  44المادة  

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsg6I%2Fw%2B
3HEC3fMLlFvJp9JurPLNDSE4vK5a96GFadl0xZ5QVes3SUF%2BXUXNQa6g7J4QpH29Jfb4J4w2W9NtYRYdmD
AKrohWDUIl2gig47rUO  

لثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق  انضمت دولة فلسطين إلى كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية وا 3

 ، منشور على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الفلسطينية:  1/4/2014األشخاص ذوي اإلعاقة بتاريخ  

-http://www.mofa.pna.ps/ar
D8%B9%D9%84%D8jo/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%

A/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A7%D%A7%D9%85%D9%8
9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D

-9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA
-4%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%8-D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%
-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%AA%
 %D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9% 

تبار حقوق  مع التأكيد على أّن قواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان ملزمة لجميع األطراف بما فيها السلطة القائمة باالحتالل، وذلك باع
 اإلنسان هي حق لجميع البشر على سبيل المساواة وال يجوز انتهاكها من أي طرٍف كان. 

 ، منشور على موقع اللجنة الدولية للصليب األحمر: القانون الدولي اإلنساني والتعليم األساسي صبحي الطويل،  4

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5kkejm.htm 
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http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsg6I%2Fw%2B3HEC3fMLlFvJp9JurPLNDSE4vK5a96GFadl0xZ5QVes3SUF%2BXUXNQa6g7J4QpH29Jfb4J4w2W9NtYRYdmDAKrohWDUIl2gig47rUO
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsg6I%2Fw%2B3HEC3fMLlFvJp9JurPLNDSE4vK5a96GFadl0xZ5QVes3SUF%2BXUXNQa6g7J4QpH29Jfb4J4w2W9NtYRYdmDAKrohWDUIl2gig47rUO
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsg6I%2Fw%2B3HEC3fMLlFvJp9JurPLNDSE4vK5a96GFadl0xZ5QVes3SUF%2BXUXNQa6g7J4QpH29Jfb4J4w2W9NtYRYdmDAKrohWDUIl2gig47rUO
http://www.mofa.pna.ps/ar-jo/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.mofa.pna.ps/ar-jo/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.mofa.pna.ps/ar-jo/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.mofa.pna.ps/ar-jo/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.mofa.pna.ps/ar-jo/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.mofa.pna.ps/ar-jo/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.mofa.pna.ps/ar-jo/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.mofa.pna.ps/ar-jo/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5kkejm.htm
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 .من معلومات

المحلية والمبادرات السكانية بعمل جسور بشرية إليصال الطلبة إلى مدارسهم ومحاولة حمايتهم من  
سكان المنطقة أثناء اجراء مجموعة انتهاكات المستوطنين وجنود االحتالل وذلك بحسب ما أفاد به  

 مدافعي الخليل مقابالت معهم.

 :هدف الورقة
إلى   الرسمية،  إتهدف  وغير  الرسمية،  المؤسسات  به  تقوم  الذي  والدور  والسياسات  اإلجراءات  براز 

يم  والدولية، اتجاه التعليم في البلدة القديمة في الخليل، في ضوء االنتهاكات االسرائيلية المتكررة، وتقد 
 مقترحات تهدف إلى وقف االنتهاكات االسرائيلية والتصدي لها. 

 المشكلة
 ة التالية: يتطرح هذه الورقة المشكلة السياسات

ما هي السياسات التي ينبغي اتخاذها من أجل توفير بيئة تعليمية آمنة في البلدة القديمة في  •
 مدينة الخليل؟ 

 مدينة الخليل:  البلدة القديمة في واقع التعليم في •
مدرسة في البلدة القديمة في مدينة    44تسلط هذه الورقة الضوء على االنتهاكات التي تتعرض لها  

 الخليل، وتوزع هذه المدارس على ثالث تقسيمات كالتالي:
 6. طالب وطالبة 4277مدرسة، وتخدم  11  ( والتي يبلغ عددهاCمدارس منطقة ) .1
 7. طالب وطالبة 1800مدارس، وتخدم  9مدارس منطقة البلدة القديمة، والتي يبلغ عددها   .2
 8طالب وطالبة. 11084مدرسة، وتخدم  24( والتي يبلغ عددها H2مدارس ) .3

 المدارس سابقة الذكرانتهاك بحق الطلبة والعاملين في    218الفلسطينية  وثقت وزارة التربية والتعليم  و 
أما في  ،  9ضرر نفسي   18391ضرر بشري إضافة إلى    5960تعرض خاللها الطلبة ل    2019عام  

 
 وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.  6
 وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.  7
 وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.  8
 . 2019والتعليم الفلسطينية، تقرير االنتهاكات بحق المدارس حسب نوع الضرر وزارة التربية  9
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ضرر بشري إضافة ل    263انتهاك تعرض خاللها الطلبة ل    53فقد انخفض العدد ل    2020العام  
التر   10، ضرر نفسي  3623  اجع في األعداد كان بسبب تعطل دوام المدارس لعدة أشهر ويذكر أن 

 ا. بسبب جائحة كورون

  11التالي: ووزعت حاالت االنتهاك كما الجدول

 االنتهاك   
 

 السنة

التوقيف  
على  

الحواجز 
 والتفتيش 

اطالق 
قنابل  
الغاز  

 والصوت  

مطاردة  
 الطالب 

 دهس 
 أو

محاولة  
 دهس

اقتحام 
 مدرسة 

منع  
مرور  
ة الطلب

 أو
 العاملين 

ضرر 
 جسدي

ازعاج  
بدون  

احتكاك  
 مباشر  

اضرار  اعتقال اصابة
 مادية 

2019 66 96 23 8 14 18 20 20 4 13 4 
2020 19 5 7 2 3 3 4 10 2 6 0 

 

من إلى مدارسهم في البلدة القديمة طالب وطالبة حرموا من الوصول اآل  2382ومن الجدير بالذكر أن  
هذا وحسب، بل تتعرض المدارس في تلك المناطق لمضايقات   سلي  12، 2019  في الخليل ومحيطها عام

  13. أخرى تتمثل بمنع الترميم، وعدم السماح بإدخال معدات الترميم، أو إجراء أي تغيير في بنية المدرسة

بالتالي، يسفر نقص الوصول اآلمن إلى التعليم عن عواقب سلبية كبيرة بالنسبة لتعليم األطفال ويمكن  و 
يتسبب بانخفاض في معدالت الدوام المدرسي وارتفاع معدالت التسرب وترحيل األسر أو االنفصال    أن

أماكن أخرى. وقد  المدرسة في  إلى  تكفل وصول أطفالهم  أفرادها في مجرى بحثهم عن حلول  بين 

 
 . 2020وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، تقرير االنتهاكات بحق المدارس حسب نوع الضرر  10
 . 2020-2019وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، تقرير االنتهاكات بحق المدارس حسب نوع الضرر للعامين   11
 . 2019وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، التقرير السنوي لالنتهاكات اإلسرائيلية المرصودة بحق العملية التعليمية   12
 حسن إبراهيم اعمر، مدير المدرسة اإلبراهيمية األساسية للبنين.  13
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أن هذا األمر يجعل الفتيات واألطفال ذوي اإلعاقات على األخص عرضة    14أظهرت الدالئل القولية
للتسرب من المدرسة. وفي ظل هذه الحواجز أمام التعليم، يظل اآلالف من الطلبة يشعرون بعدم األمان  

 في المدرسة وفي الطريق إليها، كما يخشى األهالي من إرسال أطفالهم إلى المدرسة.

تتعدد  الواقع،  هذا  بتوثيقات مجموعة    وفي ظل  إثباتها  تم  التي  االنتهاكات اإلسرائيلية  أشكال  وتتنوع 
الشباب المدافعين عن حقوق اإلنسان في البلدة القديمة من الخليل، حيث ال تتوانى قوات االحتالل عن  

من شكال القوة والقمع لسكان البلدة القديمة خاصة الطالب والطواقم التعليمية في الخليل  أاستخدام كافة  
 خالل ما يلي: 

 مبرمةتفاقيات البالقانون الدولي اإلنساني، إضافًة إلى باال تالل االسرائيلي  عدم التزام قوات االح  •
 .منظمة التحرير الفلسطينية بواجب احترام حق الفلسطينيين بالتعليم بدون قيود حسب اتفاقية أوسلو  مع

مرة    66، حيث تكرر هذا الحادث  الحواجز باستمرارايقاف الطلبة والمعلمين وتفتيشهم على   •
 2020.15مرة عام   19، و 2019عام  

 .عدم السماح بدخول مواد البناء ومعدات الترميم لتحسين ظروف البنية التحتية للمدارس •

عام    خالل  مرة  13، حيث تكرر انتهاك االعتقال  اقتحام المدارس وتنفيذ االعتقاالت داخلها •
  16. بحق كل من العاملين والطلبة  2020عام خالل  مرات  6، و 2019

المس  • الغاز  قنابل  للدموعيإطالق  هذا   ل  تكرر  حيث  المدارس  ساحات  في  الصوت  وقنابل 
  17. 2020عام  خالل مرات  5و ، 2019عام    خالل مرة 96االنتهاك 

 
 مجموعة الشباب كمدافعين عن حقوق اإلنسان، مقابالت مع أهالي الطلبة.  14
 . 2020-2019التربية والتعليم الفلسطينية، تقرير االنتهاكات بحق المدارس حسب نوع الضرر للعامين  وزارة  15
 
 . 2020-2019وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، تقرير االنتهاكات بحق المدارس حسب نوع الضرر للعامين   16
 . 2020-2019حسب نوع الضرر للعامين   وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، تقرير االنتهاكات بحق المدارس 17
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  18. نة الطلبة على الحواجز واحتجازهمإها  • 

الورقة الخيارات التالية للجهات الفلسطينية والدولية ذات العالقة، في  في ضوء ما تقدم، تطرح هذه  
محاولة منها لوضع بدائل وطرح اقتراحات للمساعدة في خلق سياسات توفر بيئة آمنة لطلبة المدارس 
بها   العمل  يمكن  ستقدمها  التي  األطروحات  أن  الورقة  هذه  وتفترض  الخليل،  في  القديمة  البلدة  في 

 ى تنتج أثرها بشكل فع ال خالل فترة زمنية معقولةبالتزامن، حت

 البديل األول: تشكيل لجنة حماية دولية لطلبة المدارس: 
في ظل إنهاء دولة االحتالل عمل بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل، أصبح من الضروري  

ها االحتالل عن كثب،  إيجاد بديل يقوم على توفير الحماية للطلبة ومراقبة االنتهاكات التي يقوم ب
  اً التواجد الدولي يشكل رقابة ورادع  ث أن  إضافة إلى تسهيل إدخال ما يلزم المدارس من معدات، حي

يجاد رقابة دولية على الجنود وسياساتهم، وتشكيل ضغط دولي يقضي بحماية  إلالحتالل من خالل  
 ل البلدة القديمة في الخليل.الطلبة، وبالتالي يجب نضال المؤسسات الدولية إلعادة تواجدها داخ

 البديل الثاني: توفير برامج خاصة لطلبة مدارس البلدة القديمة في الخليل:
، ورؤية راديإالكثير من الطلبة تظهر عليهم طائفة من أعراض الضائقة، بما يشمل التبول الال  إن  

الكوابيس، والسلوك العنيف، والتمارض، والتكاسل، والشعور المستمر بانعدام األمان، لذا من الواجب 
توفير برامج عناية نفسية للطلبة، إضافة إلى توفير حصص ترفيهية توجد لديهم طاقة إيجابية تربطهم  

لبة المتعرضين لالنتهاكات،  بمدارسهم، إضافة إلعطاء المدرسين دورات تعلمهم كيفية التعامل مع الط
وذلك بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم الفلسطينية والمؤسسات الدولية واألهلية العاملة في جانب  

 . DCIو  UNICEFدعم األطفال وحماية حقوقهم، خاصًة 
 

 
 . 2021-2019مجموعة الشباب كمدافعين عن حقوق اإلنسان، اإلفادات  18
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 توصية عامة: 

قاعدة بيانات حول    إنشاء   ، عبر القيام بعملية تبويب وتصنيف للطلبة في مدارس البلدة القديمة  أهمية
وتوثيق ممارسات االحتالل والمستوطنين ضد الطالب والمعلمين   أعداد االنتهاكات بحقهم وأصنافها،

  بناًء على ذلك  ، والقيام، وذلك بغرض تحليل أشكال االنتهاكات وسبل مواجهتهاواعتبار ذلك أولوية
وضع حلول إبداعية للتحديات التي تواجه  بتدخالت مع الهيئات المدرسية لمعالجة القضايا اليومية و 

بين   المباشر  والتواصل  المناطق،  هذه  النفسي لألسر في  الدعم  توفير  إلى  باإلضافة  التعليم،  قطاع 
محافظة الخليل ومديرية التربية والتعليم ومختلف الجهات والمؤسسات العاملة لتنسيق وتوحيد الجهود 

 ا. فيما بينه

 


