
 

 
بيان مشترك من المنسق اإلنساني في األرض الفلسطينية المحتلة، السيد جيمي ماك غولدريك، والممثلة 

 اليونيسكو منظمةالخاصة لمنظمة اليونيسف، السيدة جينيفيف بوتن، و

 األرض الفلسطينية المحتلة دولة فلسطين /

 الحق في التعليم تأثر بشدة بسبب التدخل المستمر في المدارس

"مع استئناف الفصل الدراسي الثاني في دولة فلسطين، ما  - 2019كانون الثاني / يناير 30القدس الشرقية 

أو بالقرب من المدارس في  سواء داخلزلنا نشعر بقلق عميق من عدد حوادث التدّخل الكبير المبلغ عنها 
ألطفال اآلمن إلى التعليم. حوادث الضفة الغربية منذ بداية العام الدراسي. هذه الحوادث تؤثر على وصول ا

التدخل في المدارس من قبل القوات اإلسرائيلية، عمليات الهدم والتهديد بالهدم، والمصادمات في الطريق إلى 
المدرسة بين الطالب وقوات األمن، توقيف المعلمين عند نقاط التفتيش، باإلضافة إلى أعمال العنف التي تقوم 

المستوطنون في بعض األحيان، كلها تؤثر على الوصول إلى بيئة تعليمية آمنة والحق بها القوات اإلسرائيلية و
 .في التعليم الجيد آلالف األطفال الفلسطينيين

تدخالً في التعليم في الضفة  111، وثقت األمم المتحدة  2018في الفترة بين شهري يناير ونوفمبر من العام  "

" أكثر من نصف .طفالً ، بمعدل يزيد عن انتهاكين في األسبوع 19,196الغربية و قطاع غزة أثرت على 

وقنابل صوتية تم اطالقها داخل او الحوادث الموثقة تخللت استخدام للذخيرة الحية، الغاز المسيل للدموع، 
حول المدارس من قبل القوات اإلسرائيلية، األمر الذي أثر على عملية التعليم أو إصابة الطالب. حوالي ثلثي 

 . 2018تدخالت الموثقة في مدارس واقعة في الضفة الغربية حدثت في اخر أربعة أشهر من عام ال

مدرسة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، مهددة بالهدم. في الوقت الذي  50حالياً، هناك حوالي 
بما في ذلك مدرسة إزبيك هدمت فيها السلطات اإلسرائيلية أو استولت على خمس مدارس في الضفة الغربية، 

األهلية الواقعة إلى الشمال من مدينة نابلس، ومدرسة السميعي جنوبي الخليل، ومدرسة أبو نوار وجبل بابا 
في القدس الشرقية. إضافة إلى إغالق مدرسة ساوية اللبن جنوب نابلس لمدة يوم منذ منتصف تشرين األول / 

درسة قرية خان األحمر الواقعة شرقي القدس مهددة بالهدم، مع ، في الوقت الذي مازالت فيه م2018أكتوبر 
بقية القرية. كما أُجبرت مدرسة عوريف الثانوية للبنين بالقرب من نابلس على األقل مرتين بسبب عنف 
المستوطنين، وتم إدخال أطفال من هذه المدرسة إلى المستشفى مصابين بجروح متعددة، بما في ذلك طلقات 

  نارية.

في مدينة الخليل يتم استخدام الغاز المسيل للدموع بشكل دوري حول المدارس، هذا باإلضافة  H2نطقة في م

 20أكثر من تم توثيق إلى تطبيق تدابير جديدة عند نقاط التفتيش تُعرض الطالب والمدرسين للعنف. هذا وقد 
 . 8201في العام ، H2في احدى المدارس المتضررة بشكل خاص في منطقة ، حادثة

تشرين الثاني / نوفمبر ،  13إلى  11إضافة إلى ذلك ، وخالل التصعيد العسكري في الفترة الواقعة بين  "

أُغلقت المدارس في غزة وجنوب إسرائيل لمدة نصف يوم على األقل ، بما في ذلك أربع مدارس في غزة 
تلقيا أضرارا جسيمة على حد تعرضت ألضرار طفيفة، باإلضافة إلى مركز دعم تعلمي واحد وروضة أطفال 

 .سواء"

ينبغي احترام المدارس كأماكن للتعلم والسالمة واإلستقرار. يجب أن يكون الفصل الدراسي مالذاً من   "

 ".النزاع، حيث يمكن لألطفال التعلم والتطور إلى مواطنين فاعلين

 ."ل من أشكال العنفال يجوز أبداً أن يكون األطفال هدفاً للعنف ويجب أال يتعرضوا ألي شك "


