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 الجزيل بالشكر أمان ائتالف يتقدم

وفريق أمان إلشرافه ومراجعته  الشعيبي عزمي ، وللدكتور تقرير اهذ اإلعداده ائدة قنديلة ر للباحث األستاذ

 .وتحريره لها

 

 محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(  جميع الحقوق 

 .2020في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى املطبوعة كالتالي االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 

. رام (23/10/2020-5/3/2020) أثناء أزمة الكورونا: في املدارس  ُبعدعن  السياسات الحكومية تجاه التعليم

 فلسطين. -هللا

 

  بذل واملساءلة "أمان" قد النزاهة أجل من االئتالف إن
 
 راسة،هذه الد في الواردة املعلومات من التحقق في جهودا

 نشرها. بعد سةاالدر  أهداف سياق خارج ألغراض املعلومات استخدام على تترتب يتحمل أي مسؤولية وال
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 المقدمة:
وسياسيياتا المسييتمرة فييي لييا اللييعف الفلسييطيني منيي  عقييود يلة واقييط االالييتىل اإلسييرائيلي اليي   يع

كيييياة لييييا افثيييير السييييلبي علييييى العملييييية تجهيييييل اللييييعف الفلسييييطيني وت ييييىي الم سسييييات التعليمييييية 
فيي الالية بحيا دائيم عين البيدائل السيتمرار وجعلها في وضيط  يارع عليى اليدوام وجعلهيا  التعليمية

مراللية االنتفاضية افوليى الييا أ لقيت الميدار  ي فيالعملية التعليمية.  وقد تجلت هي   السياسيات 
خييي ت وة بيييديًى للتعليييم فيييي المييدار   واتوالجامعييات وأخيي ت اللجييياة اللييعبية عليييى عاتقهييا أة تكيي

 ىقيات. سر  الطلبة من تعلييم نتيجية اإليخ لتعوض فيا ما الحرم الجامعي الجامعات أماكن خارج
ة علييى و خ اللييعف الفلسييطيني ونجييئ القييائمنوقييد تكييرر تعطيييل المييدار  فييي عييدة مراالييل ميين تييار 

لكين مميا و  التراكميية ليجاد البدائل التي تسد ثغرة بسيطة من العملية التعليميةفي العملية التعليمية 
  .آن اك ليم ومستوى المتعلمين ىقات أثرت على جودة التعأة ه   اإلال  ك فيا 

 
على  دول العالم وألقى بظىلا زا ال    لجائحة كوروناالعالم دول  كبقيةتتعرض فلسطين الاليا 

نا  وتتطلف لجراءات م افحة ه   الجائحة الحد من االختىط بين الكافة مناالي الحياة فيها.  
اسية الخدمات افسبعض عرقلة تقديم  للى توقف أوت ه   اإلجراءات أدلمنط انتقال العدوى  وقد 

 عليميةواالجتماعية والتاالقتصادية كالخدمات  ومس وليتها القيام بهاالدول تناط بم سسات التي 
 .و يرها

وكغيرهييا ميين دول العييالم  العديييد ميين اإلجييراءات االسييتباوية للحيلوليية دوة  اتخيي ت دوليية فلسييطين 
أوقفييت عملييية التعليييم الوجيياهي اإلجييراءات  انتلييار مييرض كورونييا فييي فلسييطين وميين ضييمن هيي  

ميت فيي اسيتمرار ل  ولكنهيا فيي تات الوقيت التز امين جامعيات وميدار  ورنياض أ فيمرافقهيا ب افة 
 العملية التعليمية باستخدام وسائط التكنولوجيا لتقديم التعليم عن ُبعد.

مط م ونات المجت جميطكة لملار عد لمراجعة عملية التعليم عن بُ ي أماة يعد ه   الدراسة لة ائتى
الحصييول علييى الحييم  وضييماة ةيييملنجيياح العملييية التعليبهييدي الفلسييطيني الرسييمية و ييير الرسييمية 

مييط وبمييا ينسييجم  كافيية فئييات المجتمييط وخاصيية الفئييات المهمليية فييي اليياالت الطييوارع ل فييي التعليييم
وة التعلييم وميط مبيادع القيانوة افساسيي وقيان فيي عليهيا المنصيو  وااللتزاميات الغاييات تحقييم

 مراجعية اإلجيراءات التيي لي ا سييتم .الخيا  بيالتعليم المسيتدامة التنميية أهيداي مين الهيدي الرابيط
لتيي اتخ تها الح ومة للسير قدما في العملية التعليميية التيي تعتبير وااليدة مين الخيدمات افساسيية ا

ي ل  وتحدييد التحيديات التيبلي ل الئيم وجييد و ياموالتأكد من تقيديمها للموا نين  تكفلها الح ومة 
 مة بجيودة عالييةي تقديم ه   الخدفعلى االستمرار  تساعدوتقديم توصيات عملية   واكبت التجربة

 . ووصولها للى كافة فئات المجتمط
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مدى توفر افسس اليرورنة لنجاح العملية التعليمية وفي سبيل تلك يقوم التقرنر بمراجعة 

التعليم والتأكد من ويام وزارة التربية و المجتمط على الد سواء  لكافة فئات واستمرارها و مولها 
 من خىل فحص التالي: ال على العمليةعبدورها اال رافي الف

  رات ملاركة الوزاو واإلفصاح  ُبعدخاصة بالتعليم عن الالتربية والتعليم  ةوزار خطة عمل
 .االختصا تات 

  ضوء الخطة الطارئة.على لتنفي  العملية التعليمية رصد موازنة كافية  
   ُبعدعن  مالفنية والبلرنة للتعامل مط التعليمن الناالية جاهزنة المدار. 
   ُبعدالتعليم عن مهارات استخدام ادوات تأهيل المعلمين على وجود خطة. 
  ُبعدلتلقي التعليم عن  الطلبةجاهزنة كافة فئات. 
  بتنفي والمعلمين بااللتزامالرقابة على المدار  خطة اال راي والمتابعة والتفتيش و  

 .الخطة
  ل  نين الو تقديم تقارنر للح ومة وللمواا )يرسميا و عب والتعليم التربية وزارةآلية مساءلة

 .(توتفسير القرارات واالجابة على االستفسارا لجراءاتها
 

ى ل عليفي الحصو  ةالباالثالتي واجهتها  صعوبةالللى قبل البدء في ه   الورقة  وال بد من اإل ارة
تيم ييا اليوزارتين  ال عليم ووزارة االتصياالت بحجية انليغالتالمعلومات المبا رة من وزارة التربية وال
رقة ل لك اعتمدت ه   الو  باقي المقابىت. وعدم استكماللجراء مقابلة واالدة في وزارة االتصاالت 

 .والحصول على المعلومات بطري  ير مبا رة أاليانااليومية على المتابعة 
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  تحديد المفاهيم
 المتعلمييين هييا لوجييا بييينجاة تييتم عملييية التعليييم ميين خييىل التواصييل المبا يير و التعليييم الوهييا ي: 

 .والمعلمين
م يلاليييدى صييييل التعلييييم أو اليييتعلم التيييي ينيييدمت فيهيييا اليييتعلم االلكترونيييي ميييط التعلييي التعلييييم الميييدم :

الييييتعلم االلكترونييييي سييييواء اليييييا توظييييف أدوات  واالييييد التقليييييد  فييييي ل ييييار  الصييييفيالوجيييياهي او 
والصييفوي ال كييية  الكمبيييوتر لمثييل معاميي الييدرو  المعتمييدة علييى الكمبيييوتر أو علييى اللييب ة فييي 

 .1معظم افالياةفي ونلتقي المعلم مط الطالف وجها لوجا 
. ونقييوم هيي ا م انييياً نظييام تعليمييي متكامييل ينفصييل فيييا المتعلمييوة عيين المعلمييين  :ُبعييدالتعليييم عيين 
أسا  ليصال المحتوى التعليمي للمتعلمين في مواقط لقامياتهم أو عملهيم عبير وسيائل النظام على 

. فييالتعلم هنييا والمنصييات التعليمييية ال المتااليية كالبرنييد العيياد  والبرنييد اإللكترونييي واإلنترنييتصيياالت
 هو تعلم تاتي نلط يستند للى أساليف متعددة  وقد يستخدم تقنيات التعليم اإللكتروني  ولكنا  ير

 .2وال يلترط االعتماد عليهافقط مرتبط بها 

فيييا المتعلمييوة مييط المعلمييين وجهييًا التعليمييية يتواصييل  ةأسييلوب داعييم للعملييي :لتعليييم اكلكتنونيييا
(. وقيييد ال يحيييدو أ  تواصيييل بيييين ُبعيييدأو عبييير اإلنترنيييت )التعلييييم عييين  لوجيييا )التعلييييم الوجييياهي(

المحض ال   ُيبحر فيا المتعلموة عبير اإلنترنيت  الطرفين  كما في الاالت التعلم المجاني ال اتي
م االلكترونيييي عليييى اسيييتخدام التقنييييات والوسيييائط التعليييي نعتميييدو   .بييياالثين بأنفسيييهم عييين المعييياري

االلكترونيييية المتعيييددة فيييي تقديميييا للمحتيييوى التعليميييي للمتعلميييين بطرنقييية تفاعليييية ومحفيييزة ومرنييية. 
لمسييموعة والمرئييية  كالكتييف اإللكترونييية والتسييجيىت وتتيييمن تلييك التقنيييات الميي ثرات المقييروءة وا

الثابتية والمتحركية مثيل أفيىم الفييديو وتاليوتييوبت. وتوظيف  رالصوتية والعيروض التقديميية والصيو 
دورات القصييرة وبعيض البيرامت والمسياقات. ونتطليف التعلييم اإللكترونيي ه   التقنيات فيي تنظييم الي

سييتخداما ب فيياءة  كمييا يتطلييف تييوفر أجهييزة الاسييوب و ييب ة تييوفر معلمييين ميي هلين ومييدربين علييى ا
يات اإللكترونيية  وتطبيقيات سلنترنت متطورة وكهرباء متصلة با تمرار  باإلضيافة لليى وجيود المنص 

 .3"ي ماي روسوفتت وت وتومييتنلت وتزوومت وتونب سالتواصل الفاعلة  مثل تفر 
 
 
 
 

                                                 
 https://sites.google.com/site/edu120160039/1، عن رابط 0052حسن زيتون، 1
 5/4/2020، جريدة االيام، : النشأة والتطوربُعدالتعليم عن يدة الجرباوي. تف 2
 الجرباوي، المصدر السابق 3
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 في فلسطينرقمنة التعليم  /وني التعليم اكلكتن السابقة في الفلسطينية التجارب 
ن يم وتجاوز العقبات المفروضة على فلسطيلالافظت وزارة التربية والتعليم على مفهوم تطونر التع

يجعلهيييا قيييادرة عليييى التكيييي  أميييام وبميييا ورات اليييول العيييالم كونهيييا تحيييت االاليييتىل  ومواكبييية التطييي
 الظروي المفاجئة.
مفهوميًا جدييدًا عليى العمليية التعليميية نياء جائحية كورونيا التعلييم االلكترونيي أثل لك لم ي ن مفهيوم 

لتطيونر  اإلسيتراتيجيةالتعلم االلكتروني ضمن ل ار عمل الخطية  أدرج ملروعاليا   في فلسطين
 للييى أساسيييبليي ل  هييدفتوالتييي  الخمسييية  اإلسييتراتيجيةالخطيية  2012-2008 لألعييوامالتعليييم 

اسييييتخدام الييييتعلم االلكترونييييي السيييياليف ميييين بينهييييا ميييين خييييىل العديييييد ميييين ا تحسييييين نوعييييية التعليييييم
التعليييم بمييا يتوافييم مييط الهييدي الثيياني ميين الخطيية  اهتنييم واالتصيياالت فيييوتكنولوجيييا المعلومييات 

 أهييدايوقييد عملييت الييوزارة علييى االنطييىي فييي تحقيييم  .4متتحسييين جييودة التعليييم والييتعلالخمسييية ت
 مين الفلسيطيني بيالتعليم االنتقيال عليى بنيت تيوال "3201-1201" للتعليم القطاعية استراتيجيها

 التخطيييط مرالليية للييى التعليمييية العملييية فييي التييدهور ووقييف االالييتىل دميير  لمييا البنيياء لعييادة مرالليية
 .5اللامل

 (24 – 20)برنييامت رقمنية التعليييم بتكلفيية تقديرنيية والتعليييم أ لقييت وزارة التربيية  2016وفيي العييام 
سييتم ميط بداييية تنفيي  مليروع الرقمنيية أة  لليى الينييافيي  صيالئبصيير  د. أ يار وقيد  .ملييوة دوالر

مييين الصيييف السييياد  فيييي كيييل ابتيييداًء   2020سييينوات تنتهيييي فيييي عيييام  طأربيييولميييدة  2017العيييام 
علييى أة  المييدار  الح ومييية نييزوال الييى الصييف الثالييا االساسييي بمعييدل صييف فييي السيينة الواالييدة 

بية اجهيزة الاسيف ليوالي  بتكلفية سينونة تتيراوح ميا  الف و ال ألف 250ه   المراللة خىل يمتلك 
ف جهاز رقمي سيتقدم ال 200مة التركية تبرعت بحوالي و مىيين دوالر  مبينا اة الح  6و 5بين 

 .6للطلبة مجانا
عن سعيها الحثيا لتوظي  التكنولوجييا الحديثية فيي آن اك أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي وقد 

ولتنفي  برنامت رقمنية التعلييم العيام ضيمن أربعية محياور رئيسية تتمثيل بتيدرنف بنية النظام التربو   
ي الميييدار  لتم يييينهم مييين اسيييتثمار التكنولوجييييا فيييي العمليييية التعليميييية  وربيييط جمييييط فيييالمعلميييين 

واجهيييت اليييوزارة آنييي اك  وقيييد  ميييط مجموعييية االتصييياالت الفلسيييطينية   باالنترنيييت بالليييراكةالميييدار 
التييي تخيييط للسيييطرة اإلسييرائيلية  رسيية تقييط فييي المنييا م المصيينفة تجت مد 200مليي لة فييي ربييط 
تيوفير أخيرًا سيتم ربطها من خىل نظام السلكي  و أة ه   المدار  في الينا  الوزارةاليا ا ارت 

                                                 
4 /https://www.facebook.com/pg/PsELearn/about 
 .3201-2011للتعلرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترت    القطاع رترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترت   عرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترت  القطاع رترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترت  االسرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترت ا      5

http://www.moehe.gov.ps/moehe/plansandstrategies 
 مليون دوالر 42 – 20ة والتعليم تطلق برنامج رقمنة التعليم بتكلفة تقديرية : وزارة التربي57العدد  في صحيفة الحدث 6

 s/articlehttps://www.alhadath.p 16/2/2016 

https://www.facebook.com/pg/PsELearn/about/
http://www.moehe.gov.ps/moehe/plansandstrategies
https://www.alhadath.ps/article/33138/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-57-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-20-%E2%80%93-24-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
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اليييوزارة البوابييية التعليميييية  أ لقيييتوبهييي ا الصيييدد   .المحتيييوى الرقميييي الميييرتبط بالمنهييياج الفلسيييطيني
و  عليى آالي لبنيات اليتعلم عليى  ي ل فييديوهات وميواد تعليميية تات  بيعية الفلسطينية التي تحتي

 .7لمعلمين بل ل سهل وميسر  ومن خىل توفير افجهزة للمعلمين والطلبةلمختلفة متاالة 
فيييي تطيييونر التعلييييم االلكترونيييي فيييي ل يييار  (D4Dوجيييائزة ) افولالمركز بيييفلسيييطين فيييازت وقيييد 

ة البلجي ي مط الدول النامية  وهو ملروع )منهياج اليتعلم االلكترونيي الملارنط المنف ة دوليًا للتعاو 
دائي والثييانو (  اليي   هييدي لبيدء اسييتخدام تكنولوجيييا المعلومييات واالتصيياالت فييي تييفيي التعليييم االب

مليوة يورو  4وبتكلفة  2015-2011وقد تم تنفي  ه ا الملروع خىل الفترة الواقعة بين  التعليم 
اسيييتمرت وزارة المليييروع انتهييياء  بعيييدو  .مدرسييية نموتجيييية فيييي الييييفة الغربيييية 288فييي  فيييي نُ الييييا 

فيييي خطتهيييا  تطيييونر رقمنييية التعلييييم أدرجيييت ولييي لك 8 ي المليييروعاهيييدأ تحقييييم فيييي يم ليييالتعالتربيييية و 
د فيييي أولونيييات سياسييياتها وتحيييت هيييدي تحسيييين ر   الييييا و 2022-2017اإلسيييتراتيجية لألعيييوام 

 9.م االلكترونينوعيا التعليم تطونر برامت التعلي
 

 روناائحة كو هأثناء  ُبعدوزارة التنبية والتعليم الخاصة بالتعليم عن ط خطههود و 
لكافييية  وتربييياك الالييية الطيييوارع عاميييل مفاجيييأة وتعيييىة ييي ل وصيييول فييييرو  كورونيييا لليييى فلسيييطين 
ي ل ييى دخييلفقييد  .  وميين بينهييا وزارة التربييية والتعليييمالم سسييات العامليية فييي افراضييي الفلسييطينية

ية في بياة بأعلنت وزارة التر  ات 5/3/2020المدار  اليز التنفي  مط لعىة الالة الطوارع بتارنخ 
الميييييدار  ورنييييياض اف فييييال والمعاهيييييد والجامعيييييات  يلييييية فتيييييرة تعطييييييل  6/3/2020رنخ لهييييا بتيييييا
اتخات اإلجراءات الكفيلة بتعونض الطلبة ما فاتهم من الصص دراسية بسبف االنقطياع   و الطوارع 
ية والتعليم ببياة وزارة التر  وأ ار  والعودة للى المدار  الطوارع االنتهاء من فترة  بعدالمدرسة عن 
كيفيية توظيي  الميدار  لكيل ميا هيو متياح مين البيرامت اإلتاعيية والتلفزنونيية  سيتقررأة الوزارة للى 

 .10والمحوسبة المرتبطة بالمناهت  في ل ار ما سيصدر عن لجنة الطوارع الوزارنة
 
 الم سسات التعليمية في فلسطين للى اعتماد أساليف من التعليم اإللكتروني فيبعض جأت ل

جدوى  الول  وضياع آالي الحصص المدرسية  وسط جدل تعطيل المدار محاولة للتغلف على 

                                                 
 المصدر السابق صحيفة الحدث،  7
 ( جائزةD4D.هي جائزة الرقمنة من أجل التنمية تهتم بطرائق التعليم االلكتروني ) 

فةةي تطةةوير التعلةةيم انلكترونةةي. االقتصةةادي،  D4Dد المرالةةز الوع عالمي ةةا وتحصةةل علةة  جةةائزة فلسةةطين تحصةةموعةةة والةةاال . مج 8

 84https://www.aliqtisadi.ps/article/336-  رابط. عل  2016-12-25
 ww.moehe.gov.ps/moehe/plansandstrategieshttp://w 2020-2017جية لقطاع التعليم الخطة انستراتي 9

 6/3/2020، دائرة انعالم التربوي، بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم 10

https://www.facebook.com/Palestinian.MOE/ 

 

https://www.aliqtisadi.ps/article/33684-B1%D9%88%D9%86%D9%8A?searchkey=AHC
https://www.aliqtisadi.ps/article/33684-B1%D9%88%D9%86%D9%8A?searchkey=AHC
http://www.moehe.gov.ps/moehe/plansandstrategies
https://www.facebook.com/Palestinian.MOE/
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النا م باسم وزارة التربية والتعليم صادي فقد وصف  .ُبعدية التحتية للتعليم عن نوتم انية توفر الب
اين تبلا لدراكبسبف م تفاعلي  يأنا تعلب ُبعدموقف وزارة التربية والتعليم من التعلم عن  رالخيو 

خدمة اإلنترنت تتعلم بفي مستوى ومردود ه ا النوع من التعلم على الطلبة  العتبارات تقنية 
عن  أة الهدي افساسي من التعليمو وعدم توفرها عند جميط الطلبة  وك لك الفروي الفردية بينهم. 

والمعلمين دوة  ةاإلبقاء على التما  بين الطلبة والمادة التعليمية  والتواصل بين الطلبهو  ُبعد
 .11الوجاهي أة يعني تلك بديًى عن التعليم

بالتعياوة ميط  للطلبيةببيا درو  متلفيزة الثانونة العامية بيدأت اليوزارة  لبة وبخصو  التعامل مط 
تييم ل ييىي برنييامت ثانونيية اوة الييين كمييا   10/3/2020تييارنخ ب الهيئيية العاميية لةتاعيية والتلفزنييوة 

عين درو  مصيورة تيم بثهيا عبير اللا يات المتلفيزة وموقيط وزارة  وهو عبيارة 17/3/2020بتارنخ 
بمبيييادرات تاتيييية لتكيييونن ايييييا العدييييد مييين المعلميييين والميييدار  قيييام و  بيييية والتعلييييم االلكترونيييي التر 

معلميي الثانونية اليوزارة  يجعت و هم بميا فيهيا قنيوات اليوتييوب مجتمعات تعليمية افتراضية مط  لبت
 .12تلك المبادرات العامة على توسيط وتطونر

مييين خيييىل  2019/2020بيييدأت م  يييرات أو مىميييئ انهييياء وزارة التربيييية والتعلييييم للعيييام الدراسيييي 
جياهي أ  دوة تييمين االمتحياة ميا ليم ييتم تغطيتيا فيي التعلييم الو االبقاء على امتحاة التيوجيهي 

خصوصييًا فييي  دعييبُ الييدور الحيييو  اليي   يلعبييا التعليييم عيين الييوزارة علييى  ور ييم تاكيييدداخييل الصييف  
اليييينهت الرسييييمي للتعليييييم هييييو التعليييييم النظييييامي الوجيييياهي لال أنهييييا أعلنييييت أة الطييييوارع الاليييية ظييييل 

قررات ما تبقى من الملفي تلك المراللة لن ي وة تغطية  ُبعدأة الهدي من التعليم عن و المدرسي  
اد فييي ل ييار و المدرسييية بليي ل منهجييي  وسييتقوم الييوزارة باتخييات ترتيبييات فعاليية السييتيعاب تلييك الميي

العام الدراسي القيادم. بداية التعليم النظامي عندما تعيد المدار  فتئ ابوابها التى لو كاة تلك في 
وتمييا  مييط الطلبيية علييى اتصييال  لبقيياءسيقتصيير علييى  الينييافييي  ُبعييدميين التعليييم عيين  هاهييدفوبييأة 

ينيييا سيييتتمحور الاة خطييية اليييوزارة فيييي   و تربونييية أخيييرى  وأهيييدايمعلمييييهم وميييط العمليييية التعليميييية  
ثرائية  ير منهجية مثل القيراءة لبرنامجًا متكامًى يستهدي تيمين التعليم المنزلي محاور  بإ ىي
وفيييي هييي    .13تمنصييية تتأميييل ل يييىيالفنيييي والثقيييافي والتكنوليييوجي بيييالتزامن ميييط  واإلبيييداعوالكتابييية 

 اسييييميين منهييياج العييام الدر  ىالليييواًل آنييية لميييا تبقييوزارة التربييية والتعليييم قيييدم تم المرالليية ميين العيييام ليي
2019/2020. 

 

                                                 
ابريل 07 فلسطين؟ والالة سند لالنباء، " في بُعدالتعليم عن اليف بد  تجربة ": في ظل الورونايوسف فقيه.  11

2020 .https://snd.ps 
 ة العامةبخصوص الثانوي 10/3/2020يخ والتعليم بتارة التربية وزاربيان صحفي صادر عن  12
 1/4/2020م ا.د مروان عورتاني بتاريخ بيان صادرة عن وزارة التربية والتعليم بتوقيع وزير التربية التعلي 13

https://www.facebook.com/Palestinian.MOE/ 

https://snd.ps/
https://www.facebook.com/Palestinian.MOE/
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 2019/2020لعام الدراسي كستكمال اخطط وزارة التنبية والتعليم  -
عليم مصادقة على خطة الطوارع الخاصة بالتبال 2020 ابرنلقام مجلس الوزراء في اواخر  هر 
العامة  ةماناف)كل من من للى جانف وزارة التربية والتعليم وتل يل لجنة لمتابعة ه   الخطة 

وتلك  (القد   الداخلية  الرنادة والتم ينلمجلس الوزراء  وزارة الصحة  وزارة الح م المحلي  
وزنر التربية  لنأعكما  وزارة التربية والتعليم في ه ا الجهد. وتسنادليماة تكامل الجهد الح ومي 

 العىة باةتم ا كما 23/5/2020 بتارنخ 2019/2020عن اختتام العام الدراسي والتعليم 
فيا  أ لقتال   تجربة اللهر معطيات بناء على  ُبعدللتعليم عن  االوزارة صممت نموتج

ربية والتعليم التوزارة كاة قرار لن يسد الثغرة التعليمية ل لك  ُبعدالتعليم عن موضحًا أة   المدار 
 . 14في بتخصيص  هر كامل للتغطيةأة تقوم بالتم ين المعر 

 
وفي كل دول العالم في مرااللا  اإلقليمفي دول  ُبعدأة تالتعليم عن والتعليم ربية تأوضئ وزنر ال

  وبالتالي ال نستطيط أة ُبعدن التعليم عن منماتج مختلفة  وانا يجر  تجرنفالتجرنبية افولى  
نحن اآلة في مخاض  ني وعميم الستلهام التجربة لفلسطين  افسلمالول النموتج نأخ  قرار 
 .15تإتة هللاوتحليلها من اجل الخروج بنموتج نستعين با في المستقبل ب وتوثيقها

 
التعامييل مييط تبنييي سياسيية واضييحة فييي وزارة التربييية والتعليييم تييأخرت فييي ونييرى بعييض المييراقبين أة 

افخيرى التابعيية لوكالية الغيوو والقطيياع ميية الم سسييات التعليميط بقياء وترافيم تلييك الالية الطيوارع  
رسيييمية مييين اليييوزارة باعتبارهيييا الجهييية الرسيييمية فيييي  جابييياتف وبحيييا عييين لقيييفيييي الالييية تر الخيييا  

بمبيادرات تاتيية مين المعلميين ودوة  ُبعيدبدأت الالة التعليم عين اليا   اإل راي على التعليم العام
أو  االلكترونيالخبرة في التعليم عقبات متعددة كيعف ين من المعلواجا الكثير مو .  املتنسيم 

بنية التحتية المتعلقة به ا اللي ل مين التعلييم  باإلضيافة لليى قلية لوبيال ف العوض  التعليم عن بعد
وجيود  ُبعيدلت يحتياج التعلييم عين  .على هي ا اللي ل مين التعلييم  وخصوصًا  لبة المدار   الطلبة

 رنقة اسيتخدام اإلنترنيت بلي لا عيام  وعليى اسيتخدام و   المتعلمينلمعلمين و لدى ابعض المهارات 
التواصييل بليي ل التييي تخييدم العملييية التعليمييية بليي لا خييا ا  ليسييتطيط كييل  منهمييا  بعييض البييرامت
عيييدم تيييوفر اإلنترنيييت أو أجهيييزة الحاسيييوب أو افجهيييزة ال كيييية لعيييدد مييين كميييا أة  صيييحيئ وسيييليم.

                                                 
 21/4/2020زير التربية والتعليم من أمام مجلس الوزراء بتاريخ االيجاز الصباحي لو 14

https://www.facebook.com/399054643495080/videos/214752633282630 
 21/4/2020الوزراء بتاريخ  ة والتعليم من أمام مجلسااليجاز الصباحي لوزير التربي 15

https://www.facebook.com/399054643495080/videos/214752633282630 

https://www.facebook.com/399054643495080/videos/214752633282630
https://www.facebook.com/399054643495080/videos/214752633282630


 

 10 

كانييت ميين أهييم العوائييم فييي  نهم ميين المتابعيية مييط معلميييهم أو جامعيياتهمالطلبيية  وبالتييالي عييدم تم يي
 16ه   الفترة

 يفييتجاربهييا السييابقة  اليير م ميينة التربييية والتعليييم فييي اإلعييىة عيين اجراءاتهييا  وعلييى ر وزار خلة تييأ
   D4Dالملارنط المنف ة لرقمنة التعلييم وتميزهيا عليى مسيتوى اليدول الناميية والصيولها عليى جيائزة 

يية يملالمقيررات التعالعيام الدراسيي دوة االنتهياء مين تقيديم ميواد الربيط افخيير مين لى ا يىي أدى ل
  وعلييى اليير م ميين لعييىة الييوزنر أة الييوزارة سييتقوم بتعييونض مييا خسيير  الطييىب ميين هيي ا المطلوبيية

ر اإل ىي عن  رنم افتتاح العام الدراسي الثاني قبل موعد  بلهر إلتاالة االنتهاء مين ميا ليم يجي
تتياح تقرر افو تغطيتا من قبل المدار   اال انا وبسبف الحالة الوبائية تم للغاء اللهر االستدراكي 

  . العام الدراسي الجديد دوة تعونض ما خسر  الطىب من العام السابم
 

ى  لف الوزارة بتل يل لجنة أييًا علصادقت الح ومة وتمهيدًا الفتتاح العام الدراسي الجديد 
؛ والتي تيم في عيونتها  باإلضافة للى وزنر التربية والتعليم كًى من: خطتهاد وزارنة إلسنا

االتصاالت  والح م المحلي  والتعليم العالي  الصحة  و ) عام مجلس الوزراء  ووزراء أمين
و  وة القد (  وتبط تلك تل يل لجنة فنية عبر وزارنة؛ ليماة تنفي  استحقاقات ومتطلبات 

للعام    وتلك استلهامًا للتجربة الناجزة في تنظيم امتحاة الثانونة العامة العودة الى المدار 
2019/022017. 

يذ م تنفأما بخصوص التوهيهي فقد تم استكمال التعليم عن بعد وتم اختصار بعض المواد، وت
 اكمتحان والتصحيح وإعالن النتائ  بنجاح.

 
 لي:لعام الدراسي فتتلخص بالتاوبخصوص أركان خطة وزارة التنبية والتعليم كفتتاح ا

 د.ستكمال البنية التحتية للتعليم عن بعالمدار  للى جانف االبروتوكول الصحي للتعليم وفتئ  -1
 ايوم 14الرابط االساسي(   وبعد  –لتدرج في فتئ المدار : صفوي التوجيهي و )افول ا -2

 باقي الصفوي المدرسية.
 ليم عن بعد بأ  الا المتنوعة.عليم الوجاهي والتعالدمت بين الت -3
 في فلسطين. يوع الخطة للتقييم المتواصل السف الحالة الوبائيةخ -4
 

                                                 
 لمرالةةةةز الفلسةةةةطيني لالعةةةةالم. اأزمةةةةة التعلةةةةيم فةةةةي الفةةةةفة الوربيةةةةة فةةةةي زمةةةةن الكورونةةةةاثةةةةامر سةةةةباعنة.  16

https://www.palinfo.com/articles/2020/6/19 
 E/posts/3128995537167630book.com/Palestinian.MOhttps://www.faceعن الصفحة الرسمية لوزارة التربية  17

https://www.palinfo.com/articles/2020/6/19
https://www.facebook.com/Palestinian.MOE/posts/3128995537167630
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 كفتتاح العام الدراسي الجديد والعودة للمدارسوالتعليم معالم خطة وزارة التنبية أما أبنز  -
 :18وتتمثل بما يليد. بصني صالح فجاءت عبن مؤتمن صحفي لوكيل الوزارة 

 مرتكزات التوازة بين الم الطالف في التعليم والقا في الصحةتقوم على  لة الخطة -
 .وابط صحية وتربونة واضحةضوالسىمة؛ وفم 

 .ر موضوع التباعداعتماد نظام التعليم المدمت عب -
 توويط اتفاوية بين الوزارة ومجموعة االتصاالت لتوفير م ونات لضافية للتم ين -

 ي  وال   يتيئ للطالف المتواجد في البيت أة يتواصلالتكنولوجي في المجتمط المدرس
ب ة تيئ ه ا االتفاي للمدار  جميعا أة تكوة لديها  يمط مدرستا ونتلقى تعليما  كما س
 .اإلدارنة الخاصة بالتعليمانترنت للقيام بافعمال الفنية و 

 معلم تعميم العمل في منصتين تحتوناة على محتوى تعليمي للتواصل مط الطالف وال -
 وستكوة متاالة للجميط.

عليمية مصورة  صصا تالليجاد محتوى تعليمي الكتروني  ييم استمرار العمل في  -
  1/9يوم مسارنن: افول عبر قناة فلسطين التعليمية التي تم ل ىقها الستعمالها عبر 

يم ن دروسا  والثاني: من متابعة  ن كل  الف فلسطيني خارج المدرسة موالتي ست
فيى عن التم ين  .التربية بأ   رنقة من دوة تكلفةل للى منصات وزارة الوصو 

 جية لهم.قراء  لتوفير التجهيزات التكنولو فالتكنولوجي لل
تم تعميم البروتوكول الصحي على المدار  وتم نلر  على صفحة الوزارة باإلضافة  -

التعليم والطلبة وأولياء  للى العديد من الفيديوهات والنلرات التثقيفية الموجهة للى  واقم
  19.افمور

 
 كورونا على التعليم ةلمعالجة آثار هائح خطط الوزارةآليات اإلفصاح 

يها مصادي علللوزارة بالر م من الحديا المتكرر لوزارة التربية والتعليم عن وجود خطة  وارع 
صفحة الرسمية على ال أوالعىم وسائل انلر ه   الخطة ل يتممن مجلس الوزراء لال انا لم 

 لراإلعىم دوة ن لعنها في وسائ باإلعىة  ومن ثم فإة الحديا عن الخطط يجر  فقط لوزارةل
 .وثائم م توبة ال ىع الجمهور والباالثين والخبراء

خطيية العييودة للييى المييدار  التييي أعليين عنهييا وزنيير التربييية والتعليييم فييي ميي تمر  الحييال فيييكيي لك و 
جييياءت نتييياج جهيييد جمييياعي لمختليييف م ونيييات افسيييرة لنهيييا  وأ يييار 28/7/2020صيييحفي بتيييارنخ 

                                                 
 2/9/2020في مؤتمر صحفي بتاريخ  بصري صالح واليل وزارة التربية والتعليم 18

73599https://www.facebook.com/Palestinian.MOE/posts/32322691701 
19 _http://www.moe.pna.ps/Portals 

https://www.facebook.com/Palestinian.MOE/posts/3232269170173599
http://www.moe.pna.ps/Portals_
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لييم  6/7/2020ا فييي جلسييتها بتييارنخ ميية التييي صييادقت عليهييو نقيياو وايا ميين الح  وبعييدالتربونيية  
 20.اإلعىمعنها عبر  باإلعىةيتم نلرها كوثيقة وتم االكتفاء 

 
ق لمناطاصة في التنسيق مع األطناف الشنيكة لضمان تنفيذ الخطة وشمولها هميع الطلبة وخا

 الفئات المهمشة و 
ميين سييت ليي يل لجنيية وزارنيية م ونيية تميين اجييل دعييم خطيية العييودة للمييدار  قييام مجلييس الييوزراء ب

)وزنييير التربيييية والتعلييييم ميييرواة عورتييياني  أميييين عيييام بالعمليييية التعليميييية وهيييي وزارات تات عىقييية 
العالي والبحيا العلميي محميود  مجلس الوزراء أمجد  انم  وزنرة الصحة مي الكيلة  ووزنر التعليم

لوجييييا المعلوميييات لسيييحم سيييدر  و   ووزنييير الح يييم المحليييي مجيييد  الصيييالئ  ووزنييير تكنميييونسأبيييو 
والىفيت   .21اد  الهدمي والمساعد افمنيي ليوزنر الداخليية محميد الجبرننيي(ووزنر   وة القد  ف

والتي هيي جهية االختصيا  االجتماعية  التنميةللنظر في تل يل اللجنة الوزارنة هو غياب وزارة 
تكوة افكثر تييررًا اليال قد والتي  والمرجعية في تحديد الفئات المهملة وافكثر فقرًا في فلسطين

 .ُبعدتطبيم التعليم عن 
 

 كورونا ظل هائحة في  وضع التعليم في القدس
قييدمت م سسيية فيصييل الحسيييني دراسيية مفصييلة الييول وضييط المييدار  وتييأثر العملييية التربونيية فييي 

ائر سيتييمنت الخ المتيأثرةوقد تناولت الدراسة مجموعة من الجوانيف كورونا  جائحة خىل  لقد ا
رضت لها المدار  بسبف الجائحة  ومدى تجاوب معلماتها/معلميها و لبتها في االنخيراط التي تع

ن االعتماد على ه ا النموتج م  واالتياجاتها من اجهزة وتدرنبات في الال استمر ُبعدبالتعليم عن 
تمهييييدًا  تهيئييية البنيييى التحتيييية للميييدار  فيييي القيييد الييييرورنة لالتياجيييات االتناوليييت كميييا . التعلييييم

عملييييات التيييدرنف والتعلييييم خيييىل ل اً تقييميييالدراسييية   واخييييرًا قيييدمت الفتتييياح السييينة الدراسيييية الجدييييدة
خىل اعىناتها من والتعليم وزارة التربية أكدت ومن جانبها   22الجائحة  والدرو  المستفادة منها.

 .خططها ةبمدار  القد  و ددت على تيمينها في كافخاصة اهتمامًا المتعددة على 
 
 
 

                                                 
 537167630https://www.facebook.com/Palestinian.MOE/posts/3128995عن الصفحة الرسمية لوزارة التربية  20
https://www.al- 11-07-2020رحرترترترترترترترت . "رترترترترترترترتا دقرترترترترترترترترت ر سالتعلرترترترترترترترت   اصرترترترترترترترت  بس حرترترترترترترترت   لل  اسرترترترترترترترترت      رترترترترترترترت  س رترترترترترترترت    س   رترترترترترترترت     اال ر  ترترترترترترترترترتا د  سرترترترترترترترتا     رترترترترترترترت    21

05dffaayyam.ps/ar_page.php?id=1405dffay335929338Y14 
 

متطلبا  صل الحسيني. مؤسسة في  https://www.fhfpal.org/basic_filesع عل  التقرير عل  الرابط التالي:يمكن االطال   22

  2020، ومتطلبا  العودة للمدارس في ظل جائحة الورونا. القدس: ايار بُعدعليم عن الت

https://www.facebook.com/Palestinian.MOE/posts/3128995537167630
https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1405dffay335929338Y1405dffa
https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1405dffay335929338Y1405dffa
https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1405dffay335929338Y1405dffa
https://www.fhfpal.org/basic_files/%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-docx-pdf-11217156758791591.pdf
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 واإلفصاح عنها والموارد المالية ميزانية التخصيص 
لم يرد في خطابات وزارة التربية والتعليم أية تصرنحات الول الموازنة المخصصة لتغطية تكالي  

يرد تلك على صفحتها الرسمية أو صفحات الم سسات تات  متطلبات التعليم عن بعد  كما لم
المالية. باستثناء ما ورد على لساة وزنر التربية والتعليم في  ةالعىقة كمجلس الوزراء أو وزار 

بأة الح ومة قامت بتلبية وتغطية كافة الطلبات واالالتياجات )الفنية والبلرنة( التي  اإلعىم
 .23إل ىي العام الدراسيليم والتعتقدمت بها وزارة التربية 

تلة التابط لىمم المتحدة( اضي المحر في اف م تف تنسيم الل وة اإلنسانيةورد على صفحة )وقد 
 24.( مليوة دوالر لقطاع التعليم7.1تخصيص ما ويمتا )

 
 ُبعدللتعامل مع التعليم عن  وبشنيا   فنيا  ها زية المدارس 

ملية نظرنيًا خطية  موالية ومتكاوالتعلييم عنها وزارة التربيية تعتبر خطة العودة للمدار  التي أعلنت 
بتهيا عليى التعليمية والصحية  ولكن ال يم ن الح م عليها قبل تجر  تافركاة من اليا االستعدادا

 ارض الواقط.
ما ي وة للى تقييم أداء  أقرب في تقرنرمين عام مجلس الوزراء أ –د. أمجد  انم استعرض فقد 

كوفيد  – لدارة الالة الطوارع الفلسطينية أثناء أزمة الوباء العالمي تكورونا)تحت عنواة  الح ومة
كافة  فيالكورونا  أزمةاستراتيجيات الح ومة في التعا ي مط  15/6/2020خ ارنتب ("19

مجموعة من    للىفي تقرنر أ ار وقد  استراتيجيةوقدم توصيات مقابل كل اختصاصات الح ومة 
 :وتلك كما يليالتعليم ية لدارة عمل المىالظات على

امعات والمدار   فقامت الج نبي ُبعدلقد اتيئ التفاوت في لم انيات ممارسة التعلم عن ت
الجامعات بت ليل العديد من الصعوبات المرتبطة بالجوانف الفنية لتطبيم عملية التعلم  و بقتها 

لدى الطلبة ونسبة بالر م من ضعف السيطرة على بعض عناصرها مثل جودة وسائل االتصال 
كانت العملية ضعيفة جدًا فاليورهم  والتنفي  المستقل للواجبات واالمتحانات. أما في المدار  

د في بعض المدار  ولم تحقم ويمة ميافة يم ن االستلهاد بها سوى على نطاي محدو 
ضرورة تطونر الجوانف  الدرس المستفاد: ولمناهت محددة واجتهادات  خصية  ير منظمة.

                                                 
 5/9/2020برنامج سؤاع مسؤوع. والالة معاَ انخبارية،  وزير التربية والتعليم. 23

11029928948046/videos/326125375143348ps://www.facebook.com/1htt 
24 -19?fbclid=IwAR126gycwMw1VDKULA-https://www.ochaopt.org/ar/covid

kL_IHXY2MJxeimzEfMjXNsvTrhIhQzqzq1dpxWeJ 

https://www.facebook.com/111029928948046/videos/326125375143348
https://www.ochaopt.org/ar/covid-19?fbclid=IwAR126gycwMw1VDKULA-q1dpxWeJJxeimzEfMjXNsvTrhIhQzqzkL_IHXY2M
https://www.ochaopt.org/ar/covid-19?fbclid=IwAR126gycwMw1VDKULA-q1dpxWeJJxeimzEfMjXNsvTrhIhQzqzkL_IHXY2M
https://www.ochaopt.org/ar/covid-19?fbclid=IwAR126gycwMw1VDKULA-q1dpxWeJJxeimzEfMjXNsvTrhIhQzqzkL_IHXY2M
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رات في د  وويام جهات االختصا  بواجباتها تجا  بناء القُبعدتكنولوجية في وسائل التعليم عن ال
 .25تفي الجامعات والمدار  ُبعدالتعليم عن 

 :استكمال البنية التحتية
بيدء  رل افي  تخ تها وزارة التربية والتعليمالتي ااستكمال البنية التحتية استعدادات  أبرز وتتلخص

 :ي الجديد على النحو التاليالعام الدراس
د  خيدمات اإلنترنيت بتقيديم و ويام وزارة االتصاالت بالتعاوة مط  ركات االتصياالت وميز  .1

  وفييي تكنولييوجي اليي   أعلنييت عنييا الح ومييةالتم ييين الالزميية تسييهيىت فييي ل ييار برنييامت 
هييييي ا المجيييييال وقعيييييت وزارة التربيييييية اتفاويييييية ميييييط مجموعييييية االتصييييياالت الفلسيييييطينية ييييييوم 

لتهيئة الوصول للى  ب ات االنترنت من قبل الفئات المستهدفة في العملية   2/9/2020
 يلي:تيمنت ما يمية لالتع

  استثناء الوصول للى المنصات التعليمية من استهىك الزمة االنترنت لمستخدمي الهاتف
 المحمول  وتوفير لم انية الوصول لها في الال انتهاء الحزم. 

 مجانيية للميدار  فيي المنيا م المهملية  وتليك مين خيىل تقنييات توفير خدمة اإلنترنيت ال
 مىئمة لتقديم الخدمة. 

 ر وتفعييييل منصييية بيئييية التواصيييل اإللكترونيييي المدرسيييي كبيئييية للتواصيييل الفعيييال بيييين ونطيييت
  وتثيييراء المحتيييوى التعليميييي ُبعيييدأ يييراي العمليييية التعليميييية وكمنصييية معتميييدة لليييتعلم عييين 

 لمنهاج.اإللكتروني بما ينسجم مط ا
 د نيت لليى جيالزنادة المجانية لسرعة اإلنترنت المتاالة لجميط المدار  فيي ل يار برنيامت أب

 ميغابايت. 30
  العمييل فييي ل ييار اللييراكة الو نييية بييين القطيياعين الح ييومي والخييا  علييى بييرامت متعييددة

للتم يين التكنوليوجي بميا يليمل تيوفير اليزم انترنيت بأسيعار مخفيية  والواسييف للمعلميين 
 طلبة  وتعطاء الطلبة افقل الظًا االهتمام الخا  في ه ا المجال. ولل

 26التعاوة مط الهيئة العامة لةتاعة والتلفزنوة فلسطين التعليمية ب لنلاء وت ىي قناة 
للييى أة الييوزارة م نييت واالييد أ ييار وزنيير التربييية والتعليييم قبيييل افتتيياح العييام الدراسييي بيييوم  .2

 87ميييدار  فيييي المنيييا م المهملييية والتيييي يبليييل عييييددها ال باسيييتثناءت بافنترنيييتالميييدار  
 الالييًا  كميا باإلنترنيتية  وأوضئ أنها في  ور الربط تمدرسةت والتي تفتقد للى البنية التح

                                                 
الوفيد  –مة الوباء العالمي "الورونا أمين عام مجلس الوزراء تحت عنوان إدارة حالة الطوارئ الفلسطينية أثناء أز –د. أمجد غانم    25

عل  صفحة مجلس الوزراء  15/6/2020بتاريخ  "19

p://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/news/details/51401htt 
بارية ففائية فلسطين انخبرنامج ملف اليوم عل   26

3460005173421https://www.facebook.com/PBCnewschannel/videos/95 

http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/news/details/51401
https://www.facebook.com/PBCnewschannel/videos/953460005173421
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 أوضيييئ أة مجموعيييية االتصيييياالت لييييم تقييييدم االنترنيييت مجانييييًا  واة الييييوزارة سييييتقوم بجهييييدها
 انترنيييت وجهييياز الكترونييييللحصيييول عليييى  باإلنترنيييتلمسييياعدة المعلميييين  يييير المتصيييلين 

 27.ايياً 
موعييية مييين المسييياعدات التقنيييية جمتلقيييي اليييوزارة والتعلييييم يظهييير مييين صيييفحة وزارة التربيييية  .3

اللجنيييية الو نييييية أ ييييراي دولييييية وال ومييييية مثييييل ميييين مقدميييية  ُبعييييدالخاصيييية بييييالتعليم عيييين 
لعليييوم الفلسيييطينية للتربيييية والثقافييية والعليييوم  بيييدعم مييين منظمييية العيييالم اإلسيييىمي للتربيييية وا

ربية تمديرنة  22رزمة ستوزع على  22  وتتكوة ه   المساعدة من والثقافة )اإليسيس و(
 .28واليفة الغربية وقطاع  زةفي القد  وتعليم 

 
 تأ يل الكوادر البشنية:

اليا أ ار مدير عام التأهيل واإل راي   ُبعدعلى استخدام آليات التعليم عن المعلمين تدرنف . 1
وضعت خطة لتأهيل  اقم المعلمين ومدير  المدار    5/3/2020من  تارنخ   للى أة الوزارة
  اليا خيط ما ُبعدالتعليم عن  أدواتبة اليونيس و لتدرنف المعلمين على ر باالستر اد بتج

  وأ ار أييًا للى  راكة ُبعدألف معلمة ومعلم لتدرنبات على تصميم التدرنس عن  35يقارب 
 أدواتم واالتصاالت تقوم فيها االتصاالت بتدرنف  واقم التربية على بين وزارتي التربية والتعلي

 .29الطفولة وتنقاتباإلضافة للى  راكات مط كل من اليونيسي  واليونيس و   ُبعدالتعليم عن 
عمال تم تدرنف الكادر التعليمي على كيفية استوالتعليم للى أنا  رة التربيةوكيل وزا أ ار. 2

لم أة المع  وكيفية التواصل ما بين الطالف والمعلم  و ُبعدلتعليم عن منصات الوزارة ونظام ا
 .ا ب فاءةهاستعماليستطيط 

بادر االتحاد العام للمعلمين في فلسطين للى تبني خطة تدرنف للمعلمين الح وميين مستخدمًا . 3
ى  ملت آليات التعلم عن ُبعد عن  رنم االنترنت؛ اليا قدم تدرنف على مراللتين المراللة افول

معلمة  (1500( معلمة ومعلم من اليفة و زة في  هر نيساة  والثانية  ملت قرابة )1000)
نتساب له   ومعلم في  هر ايار  ولم ي ن ه ا التدرنف لجبار  بل ترك لرغبة المعلمين في اال

 .30الدورات
جديد معلم معلمة و  1900تعيين قامت وزارة التربية والتعليم بتعزنز الكادر البلر  اليا . 4

  اسي  بل ل أسر في المدانظافة اللضافة للى زنادة عدد افتنة ال ين تقط على عاتقهم مهمة 

                                                 
 لتربية والتعليم، في برنامج سؤاع مسؤوع، مصدر سابق.وزير ا 27
28 29/04/2020 https://www.facebook.com/Palestinian.MOE/posts/2897168293683690 
 20/8/2020ار عل  ففائية فلسطين حوع مستجدا  العودة للمدارس بتاريخ لتأهيل وانشراف احمد عملقاء متلفز مع مدير عام ا 29

https://www.facebook.com/Palestinian.MOE 
 52/6/2020حلمي حمدان. مسؤوع التدريب في االتحاد العام للمعلمين. مقابلة بتاريخ  30

https://www.facebook.com/Palestinian.MOE/posts/2897168293683690
https://www.facebook.com/Palestinian.MOE
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باإلضافة للى لعادة تهيئة المرافم الصحية والمدرسية وتأمين ميا  اللرب ومواد التعقيم 
 .31والتنظي 

 
 دُبععن  ات المجتمع لتلقي التعليمفئ مختلف الفنية لدىجا زية التحديات ومعيقات: 

  مييا  ة  أ2019أ ييارت بيانييات المسييئ افسيير  لتكنولوجيييا المعلومييات واالتصيياالت لعييام
% مييين افسييير فيييي فلسيييطين ليييديها جهييياز الاسيييوب )الاسيييوب م تبيييي أو 33يعيييادل نسيييبة 

% فييي اليييفة الغربييية 36  بواقييط أ  الييوالي ثلييا افسيير الفلسييطينية محمييول أو لييوالي(
سينوات فيأكثر( الي ين اسيتخدموا  10بة اففراد )% في قطاع  زة  في الين بلغت نس29و

% فيي قطياع 28فيي الييفة الغربيية و %25% بواقيط 26جهاز الحاسوب من أ  موقيط 
( سيينة وملتحقييين 17-10كمييا أظهييرت النتييائت أة نسييبة افسيير التييي لييديها أ فييال )  ييزة.

( الالييييا فيييي التعلييييم ونتيييوفر ليييديها جهييياز الاسيييوب )الاسيييوب م تبيييي أو محميييول أو ليييوالي
أظهييرت النتييائت و .  % فييي قطيياع  ييزة36% فييي اليييفة الغربييية و50% بواقييط 44بلغييت 
( سييينة وملتحقيييين الالييييا فيييي التعلييييم 17-10سيييبة افسييير التيييي ليييديها أ فيييال )ن ةأأيييييًا 

% في اليفة 91% في فلسطين بواقط 86ونتوفر لديها خدمة االنترنت في المنزل بلغت 
 .32% في قطاع  زة78الغربية و

 في عائالت أقل حظوة:الطالب 
ي يرأسيها تكيور مين الييا تيوفر تيفجوة كبيرة بين افسر التي ترأسها لناو وافسر الأظهر المسئ و 

أظهيييييرت بيانيييييات المسيييييئ افسييييير  لتكنولوجييييييا الييييييا  ميييييات واإلتصييييياالتأدوات تكنولوجييييييا المعلو 
فر ليدى أاليد % من افسر التي ترأسيها اإلنياو ال يتيو 38أة  2019المعلومات واالتصاالت لعام 

ظهييرت بيانييات أمييا ك  % لألسيير التييي يرأسييها تكييور.11بنسييبة أفرادهييا هيياتف نقييال تكييي مقارنيية 
ي رة بين افسر التي ترأسها لناو مقارنة مط افسير التيي يرأسيها تكيور فيالمسئ أة هناك فجوة كبي

سييوب تييوفر الحاسييوب لييديها  اليييا بلغييت نسييبة افسيير التييي ترأسييها لنيياو وتييوفر لييديها جهيياز الا
نميا يب  % لألسر التيي يرأسيها تكيور.35% مقارنة مط 19)الاسوب م تبي أو محمول او لوالي( 

فيي المنيزل % من افسر التي ترأسها لناو ال يتوفر لديهن خدمة االنترنت 45أظهرت النتائت أة 
 % من افسر التي يرأسها تكور.17مقارنة مط 

 

                                                 
 1/9/2020في لقاء متلفز، برنامج ملف اليوم عل  ففائية فلسطين انخبارية بتاريخ  وزير التربية 31
نشر بتاريخ  http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3737االحصاء الصفحة الرسمية لجهاز  32

17/5/2020 

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3737
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  في دولة فلسطين للعام  ئيةاإلحصاالمؤشنات بالخاصة ستطىعات االأما أالدو
بتارنخ  ءالصالةبمناسبة اليوم العالمي والتي أعلنتها د. عى عوض  2020

للى  االنلطة التعليمية عن بعد ملاركة في  فقد أ ارت فيما يتعلم بال20/10/2020
سنة( وملتحقين بالتعليم قبل  18-6في فلسطين التي لديها أ فال ) افسر% من 51أة 

% في اليفة 53أ فالهم في أنلطة تعليمية خىل فترة اإل ىي  )اإل ىي  ارك 
 زة(. مط وجود تباين واضئ في ملاركة الطىب بين  % في قطاع49الغربية  و
ولم تلارك في االنلطة  18-6االسر التي لديها ا فال من  %49والى أة  المحافظات.

من  %22م ويام عدللى جانف  التعليمة عن بعد كاة السبف عدم وجود االنترنت
نلطة ف% بسبف عدم رغبة الطفل في تنفي  ا13المدرسين بتنفي  أنلطة تعليمية و

 .33التعليمية افنلطة% بسبف عدم مقدرة/معرفة االهل على تنفي  6.3التعليمية  و
  عدم قدرة وزارة التربية والتعليم على استيفاء معيقات في لة ه   المعطيات تعبر عن

م المدمت  وفي ه ا الصدد أ ار مدير عام التقنيات في وزارة التربية متطلبات خطة التعلي
ارة هي جزء من لجنة ال ومية  مليرًا للى أة على وزارات االختصا  ز والتعليم أة الو 

ط بها لتنفي  الخطة للى جانف وزارة التربية والتعليم مثل وزارة القيام بالدور المنو 
أييًا أة وزارة التربية والتعليم  ير قادرة على االتصاالت و ركة االتصاالت  وم كدًا 
المعلمين بسبف عدم وجود أجهزة كافية في  ةاستكمال توزنط أجهزة الاسوب على كاف

موازنة خاصة لها على خطة الوزارة السوي الفلسطيني  للى جانف الحاجة للى رصد 
 .202134للعام القادم 

 

 :ضعف اكنتننت 
تتمثيل  ُبعيدقيي التعلييم عين ل ها بعيين االعتبيار فيي الجاهزنية لتبعض االعتبارات التي يستوجف اخ

اليول التعلييم عين الطيىب  ففيي اسيتطىع ها اوليياء االميور والمعلميين و هفي الصعوبات التي يواج
اجرتييا الكاتبيية علييياء اللييعار  أثنيياء فتييرة الحجيير الصييحي فييي نهايييات العيام الدراسييي المنصييرم  ُبعيد
مثييل ضييعف والمعلمييين والطييىب  ا ييار المسييتطلعين للييى ل يي اليات  اولييياء االمييورعينيية ميين بييين 

ونيي د  لييب ات عيين بيياقي أفييراد االسييرة  الليي روة ممييا يسييتدعي اقفييال ا ييب ات االنترنييت فييي وقييت 
الييييغط العيييام عليييى  يييب ة االنترنيييت لليييى ضيييعف الصيييوت وتقطعيييا وبالتيييالي عيييدم تسلسيييل الليييرح 

وفهييييم الطلبيييية. يييييياي للييييى تلييييك أة افسيييير وفقييييداة جييييزء منييييا ممييييا ييييي ثر سييييلبا علييييى اسييييتيعاب 

                                                 
 20/10/0202. 2020برز المؤشرا  االحصائية في دولة فلسطين للعام أعال عوض، رئيس الجهاز المرالزي لإلحصاء.  33
 22/10/2010جهاد الدريدي، مدير عام التقنيا  في وزارة التربية والتعليم، لقاء مع الصحفي فراس الطويل عل  راديو اجياع.  34

https://www.facebook.com/AJYAL.FM/videos/1231671417218817 
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و الىبتييوب لكييل فييرد ميين أفييراد افسييرة وباليي ات أالفلسييطينية ال تسييتطيط تييوفير أجهييزة الكومبيييوتر 
ال كية مما يرهم اف فيال وافهيالي معيا بسيبف صيغر اف فال  فييطرهم للتواصل عبر الهواتف 

الصيفوي افساسيية اليدنيا الييا يتطليف الصور والجم الخط. وتزداد الصعوبة بالنسبة لألهل عنيد 
هييية نظييير المعلميييين/ات فيييإة ضيييعف جتواجيييدهم ميييط أ فيييالهم عييين كثيييف ولفتيييرات  ونلييية. ومييين و 
35ومن ثم استقبال لجابات الطلبةاالنترنت يسبف ملاكل في تحميل الفيديوهات وأوراي العمل 

. 
 محدودة بيئة ومساحة المنزل 

ال تسيمئ بيأة ي يوة لكيل  فيل م ياة خيا  يتفاعيل فييا قيد المساالات المتوفرة فيي البييت كما اة 
ن أوقات با الفيديوهات فكثر من  فل في نفس العائلة. ممط الفيديو ال   يبا. ففي الغالف تتزا

افهييالي اليي ين يعملييوة ميين البيييت. تقييول لالييدى افمهييياتت واتصيياالت ونييياي لليهييا اجتماعييات 
البنييي فييي الثانونيية العاميية  ولكيين بيينفس الوقييت  الينمييا يتعييارض الوقييت مييط افبنيياء أعطييي افولونيية

أالس أني ظلمت باقي أبنائيت. وأِ ار أالد اآلباء أنا عندما تتيزامن أوقيات اجتماعياتي ميط عيرض 
صيييالحهم فأنيييا أرنيييد أة أالييياف  عليييى عملييييت. أميييا االيييدى ل فييييديوهات أبنيييائي ال أسيييتطيط المفاضيييلة

لييي الينمييا أكييوة علييى الهيياتف فييي م الميية افمهييات فقالييت تلة الوضييط ي ييوة صييعبا جييدا بالنسييبة 
بسبف مل لة في تلقيا الفيديو أو أنا لم يستوعف فكيرة معينية  المساعدة أالد أبنائي نطلف عمل و 

أيهم يرند استخدام الىبتوبت. لالدى الطالبات قالت تأة الفيديو بالبيا ابنائي أو عندما يتلاجروة 
وبسييبف مسيياالة البيييت الصييغيرة يسييمط ميين خىلييا الحييي ي ييوة مفيييدا لىستفسييار والتفاعييل لال أنييا 

ه   بعض اإل  اليات االسرنة التي قد تينجم عين   ."36الكثير من افصوات وافالداو في البيوت
 التعليم عن ُبعد في الال عدم جاهزنة البيت الفلسطيني.

 
ي التعلييم قيدرة افسيرة الفلسيطينية عليى تلقيضيعف م  يرًا عليى اليواردة أعيى  تعتبر االرقام والنسف 

الي   سييعتمد فيي لاليدى ادواتيا عليى الوصيول لليى االنترنيت واسيتخدام اجهيزة الحاسيوب.  ُبعيدعن 
وميين المييرجئ أة هيي   االرقييام قييد تغيييرت فييي ظييل التييأثيرات االقتصييادية الناتجيية عيين ازميية كورونييا 

ولي أنيا تقبيل انيمام الكثير من افسر الفلسطينية للى قوائم الفقيراء  الييا أ يار تقرنير البنيك اليدب
ييي وبيياء كوفيييد % ميين سيي اة 53  كيياة نحييو ربييط الفلسييطيني ين يعيلييوة تحييت خييط  الفقيير  19-تفل 

لي ة  سيرتفط عدد افسر الفقييرة لليى 14 ز ة و % 30% في اليف ة الغربي ة. وبحسف التقديرات افو 
  النيياتت عيين وميين المتوق ييط أة ي ييوة التييأثير االقتصيياد. "% فييي  ييز ة64فييي اليييفة الغربييية وتلييى 

تيييداعيات جائحييية كورونيييا أكبييير فيييي الييييف ة الغربيييية فة  عليييرات اآلالي مييين الفلسيييطينيين الييي ين 

                                                 
النبةةةةةةةةةاء . والالةةةةةةةةةة وطةةةةةةةةةن ل27/4/2020،". فةةةةةةةةةرص وتحةةةةةةةةةديا  19و"الوفيةةةةةةةةةد  بُعةةةةةةةةةدالتعلةةةةةةةةةيم عةةةةةةةةةن  عليةةةةةةةةةاء الشةةةةةةةةةعار.  35

https://www.wattan.net/ar/news/307637.html 
 الشعار، المصدر السابق 36

https://www.wattan.net/ar/news/307637.html
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يعيلوة هناك يعملوة في لسرائيل التي تأث رت أيًييا بافزمية. وبسيبف الوبياء انخفيض عيدد هي الء 
العم ال  وهو ما ُيساهم في تانخفاض كبيرت في تدف قاتهم المالي ة

37. 
 
ة حييتلقييي بأعبيياء كبيييرة علييى الح وميية الييال اسييتمرت الجائالتييي تلييير للييى تحييديات ت ة المعطيييال

االقتصييادية لييم تقتصيير علييى المييوا نين بييل  افضييراراليييا أة  ُبعييدواسييتمرت الحاجيية للييتعلم عيين 
  والتييي ليراداتهيياأييييا علييى الح وميية التييي تعتمييد علييى المسيياعدات الخارجييية وعلييى اليييرائف فييي 

عيين تييوفير البنييى التحتييية للتعليييم وسييي ثر فييي قييدرتها علييى ع نسييف الفقيير  تتقلص فييي ظييل ارتفيياسيي
ي فقيرا في وافكثيرواالنترنت  وقدراتها على الوصول للفئيات المهملية  زةجهافتوفير   من اليا ُبعد

  .المجتمط
 
 
 

 واقع التجنبة الدولية
اليذين لين م فيي العيالأصيدرت منظمية اليونيسييق تقنيينا  عين ظينوف ونسيبة الطلبية من ههتها 

فه فيي وصيو يذا التقنيين ييدعم ، الميدارس أثنياء إاليال  ُبعيديستطيعوا الوصول إليى اليتعلم عين 
 فلسطين على النحو التالي:المدارس في واستنتاهاته ظنوف بعض فئات طلبة 

: ميييا ال يقيييل عييين ثليييا  يييىب 19-كوفييييدتنليييرتا اليونيسيييي  تحيييت عنيييواة الييي   تقرنييير أ يييار ال
ودعييت   تأثنيياء ل ييىي المييدار  ُبعييداجزوة عيين الوصييول للييى الييتعل م عيين المييدار  فييي العييالم عيي

التيييي تيييديرها اليونيسيييف لليييى تخصييييص اسيييتثمارات مسيييتعجلة لسيييد الفجيييوة « رؤنييية جدييييدة»الملييية 
لكل  فل  وافمر افهم  ليىء افولونة إلعادة فتئ المدار  عليى  ُبعدالرقمية  وتوفير التعل م عن 

لتقرنيير تحليييًى يمثييل الوضييط فييي العييالم بلييأة تييوافر التقنيييات وافدوات سييتخدم ا.  وقييد انحييو آميين
فيي مرااليل التعلييم قبيل االبتيدائي  واالبتيدائي   ُبعيدالمطلوبة في المنزل للحصيول عليى اليتعل م عين 

والمراللة الدنيا من التعليم الثانو   والمراللة العليا من التعلييم الثيانو   وتليك اعتميادًا عليى بيانيات 
تيييوافر أجهيييزة التلفزنيييوة والرادييييو وخدمييية ميييدى بليييد. وتتييييمن البيانيييات معلوميييات اليييول  100مييين 

ور ييم أة   اإلنترنييت وتييوافر المنيياهت التعليمييية التييي تقييدمها هيي   المنصييات أثنيياء ل ييىي المييدار .
أثنياء ل يىي الميدار    ُبعيدافرقام الواردة في التقرنر تعرض صيورة ُمقلقية اليول نقيص اليتعل م عين 

د أة اليونيسييف تحيي  ر ميين أة الوضييط أسييوأ كثيييرًا علييى افرجييئ. والتييى عنييدما تتييوفر التقنيييات بييي

                                                 
في المائة في الففة الوربية  30سيرفع نسبة السر الفلسطينية الفقيرة إل   البنك الدولي: الورونا(. CDMمونت الارلو الدولية ) 37

 doualiya.com/articles-https://www.mc/ 1/6/2020.في المائة في غزة 64و

 

https://www.mc-doualiya.com/articles/
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عبيير هيي   المنصييات بسييبف  ُبعييدوافدوات لأل فييال فييي منييازلهم  فقييد ال يتم نييوة ميين الييتعل م عيين 
عوامل ُمناِفسة فيي المنيزل  بميا فيي تليك الييغط فداء أعميال منزليية  أو أة ُيجبير اف فيال عليى 

ميييل  أو سيييوء البيئييية المتيييوفرة لليييتعل م  أو نقيييص اليييدعم السيييتخدام المنييياهت التعليميييية عبييير البيييا الع
   .38اإلتاعي والتلفزنوني و ب ة اإلنترنت

 
 المنطقة العنبية:

نسبة طالب المدارس الين التقرنر في البند الخا  باللري االوسط و مال افرنقييا أة قد أظهر و 
رس % من العدد األدنى مين طيالب الميدا40تشكل  ُبعدم عن القادرين على الحصول على التعل  

 .مليوة  الف 37وهو  ُبعدالين القادرين على الحصول على التعل م عن 
 ىب المدار  المنحدرنن من افسر من من التعليم قد تحرم  ثير بأكبر نسبة التقرنر لة نرجئ و 

بالمئية مين  72لى مستوى العالم  ينتميي اف د فقرًا وأولئك ال ين يعيلوة في المنا م الرنفية. وع
للييى افسيير اف ييد فقييرًا فييي  ُبعييد ييىب المييدار   ييير القييادرنن علييى الحصييول علييى الييتعل م عيين 

بلييدانهم. أمييا فييي البلييداة المتوسييطة الييدخل ميين اللييرنحة العليييا  فيليي ل الطييىب ميين افسيير اف ييد 
. وعلييى مسييتوى ُبعييدى الييتعل م عيين بالمئيية ميين الطييىب  ييير القييادرنن علييى الحصييول عليي 86فقييرًا 

 39.في المنا م الرنفية ُبعدالعالم  يعيش ثىثة أرباع الطىب ال ين ال يحصلوة على التعل م عن 
 

تلييير النسييف الييواردة فييي التقرنيير للييى أعييداد مقلقيية ميين الطلبيية اليي ين ليين يسييتطيعوا الوصييول للييى 
يني وبالمقارنة نجد أة الظري الفلسيط .وسطافالول العالم بما فيها منطقة اللري عن ُبعد التعليم 

عامييل بسييبف التييي خيييعت للدراسيية  افوسييطالظييروي فييي بلييداة اللييري أكثيير تعقيييدا مقارنيية مييط 
المتخيي ة للوصييول للييى الح ومييية جييراءات اإلاالالييتىل اإلسييرائيلي اليي   يليي ل عقبيية أساسييية أمييام 

والتييي لخاضييعة للسيييطرة اإلسييرائيلية الفئييات المهمليية وعلييى وجييا التحديييد القييا نين فييي المنييا م ا
بافجييييال المتطيييورة مييين  اإلسيييرائيلياالاليييتىل تح يييم تمنيييط السيييلطة الفلسيييطينية مييين العميييل فيهيييا  و 

وميييا جلبتييا ميين ظيييروي  الييي   ترافييم وجائحيية كورونيياعييداد الفقييراء أ ازديييياد لضييافة للييى االنترنييت  
 اقتصادية صعبة.

 
 
 

                                                 
38 /https://www.unicef.org/ar  27/8/2020تاريخ النشر 
 المصدر السابق 39

https://www.unicef.org/ar/%D8%B9%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9?fbclid=IwAR126gycwMw1VDKULA-q1dpxWeJJxeimzEfMjXNsvTrhIhQzqzkL_IHXY2M
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 ين بتعليمياتعليى التيزام الميدارس والمعلمينفيذ الالمنكزية المنكزية ومنونة الت النقابةاإلشناف و 
 :ُبعدالخاصة بالتعليم عن والتعليم التنبية وزارة 

أعلن وزنر التربية والتعليم أنا الوزارة تعمل على تعزنز الىمركزنة الر يدة المستندة للى ل ار 
40 موالد وتلى نظام متابعة ومساءلة مح م وناف 

ر المدرسة سي وة بمثابة أ ار للى أة مديكما   
توضئ وزارة . لكن لم 41القائد في المدرسة وهو المس ول عن تنفي  كافة البروتوكوالت المطلوبة

  التربية والتعليم آليات الرقابة على افداء افكاديمي للمعلمين أثناء أوقات الحجر الصحي
بيل اعطاء المعلمين   ومط ام انيات بروز ظواهر اخرى من قهاوكيفية التعا ي معووسائل 

 .للدرو  الخصوصية في البيوت االمر ال   سيفتئ المجال واسعا للفساد في العملية التعليمية
عدم اال ارة الى ضرورة االلتزام بأال ام مدونة السلوك العامة في اجراءات وزارة  خاصة مط

خىويات وظيفة التربية والتعليم وخططها  اليا اة التعليم عن بعد سيعتمد بل ل كبير على ا
 المعلم وادارة المدار . 

 
 يةالصح بالبنوتوكوكت على التزام المدارس والمعلمين بتعليمات التنبية الخاصة النقابة

زارة ستقوم باإل ارة للى أة الو  4/9اكتفى وكيل وزارة التربية في الم تمر الصحفي المنعقد بتارنخ 
ر ة أ االمدار  بالبروتوكوالت الصحية اإللزامي بمعاوبة المستهترنن  والول الرقابة على التزام

انف جالوكيل أة الوزارة ستفعل لجاة  وارع تقوم بزنارات ميدانية مفاجئة لكافة المدار  للى 
ام اللتز للزام الطواقم التعليمية والعاملين في المدار  وأولياء أمور الطىب بتوويط تعهدات با

 لصحة والتربية والتعليم.بالبروتوكول الصحي الصادر عن وزارتي ا
 

 المساءلة المجتمعية:
ن لم يظهر في االعىنات أو الم تمرات الصحفية لوزارة التربية والتعليم ا ارات للى تيمي

ة لعملياخططها أدوات لدور المجتمط المحلي وأولياء افمور في مساءلة اال راي الم لفين بتنفي  
 التعليمية عن بعد.

المجتمعيين ومنظمات المجتمط المدني عقدوا جلسات نقاو واللقت  عقد العديد من النلطاء
تلفزنونية ونلرت مقاالت رأ  الول تجربة فلسطين في التعليم عن ُبعد وال ين في أكثر من 

عليم مناسبة أ اروا للى ه   التحديات ورفعوا توصيات للح ومة بل ل عام ووزارة التربية والت
 بل ل خا .

                                                 
  28/7/2020 القادم، مالمح خطة العودة للمدارس للعام الدراسي تربية والتعليم في مؤتمر صحفي حوع الوزير  40

https://www.facebook.com/Palestinian.MOE/posts/3128995537167630 
 ، مصدر سابق1/9/2020اء متلفز، برنامج ملف اليوم عل  ففائية فلسطين انخبارية بتاريخ وزير التربية في لق 41

https://www.facebook.com/Palestinian.MOE/posts/3128995537167630
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 الخالصة:
ينية فقيد ليم يبيرز فجيأة فيي الحالية الفلسيط)التعلييم االلكترونيي( أو رقمنة التعليم  ُبعدم عن التعليلة 

 التعليييييم العديييييد ميييين الملييييارنط الخاصيييية بييييالتعليمو تيييييمنت االسييييتراتيجيات السييييابقة لييييوزارة التربييييية 
فيياي   وقييد تييم لن2020كيياة مخططييًا االنتهيياء منهييا فييي العييام االلكترونييي أو رقمنيية التعليييم واليي   

مىيين اليدوالرات عليى تنفيي  هي   الخطيط سيواء مين الميانحين أو مين المجتميط المحليي  والصيدت 
يييًا فييي تطييونر التعليييم االلكترونييي فييي ل ييار الملييارنط المنفيي ة دولفلسييطين المرتبيية افولييى عالميييًا 
طييوارع   ومييط تلييك اصييطدمت وزارة التربييية فييي لعييىة الاليية اليييةللتعيياوة البلجي ييي مييط الييدول النام

هيي   الملييارنط علييى ارض الواقييط واقفييل العييام الدراسييي الفائييت دوة مرضييي لاليييا لييم يظهيير اثيير 
 من السنة الدراسية. افخير استكمال الربط 

 
تم نييت ميين لتميييام نجحييت وزارة التربييية والتعلييييم فييي عقييد امتحييياة التييوجيهي فييي موعيييد  و  -

 2019/2020لدراسي افخيير تجهيزات الخاصة با كما هو مخطط لها في دورة العام اال
 .الناجمة عن جائحة كورونا في ظل الالة الطوارع 

ي لم تعمل الوزارة على توفير خطة بديلة للتعليم الوجاهي فور لعىة الالة الطيوارع وت يى -
ة لعملية التعليمية فيي الاليالمدار   وأدى تأخرها في لعىة لجراءاتها للى لدخال أ راي ا

دوة  2019/2020العيام الدراسيي بإنهياء فرديية  وقاميت اليوزارة من اإلرباك والمبيادرات ال
الييوزارة  تييتم نلييم فييي فلسييطين الحاليية الوبائييية تصيياعد بسييبف و اسييتكمال المنهيياج المقييرر  

 من تعونض الطىب عما فاتهم من المقررات.
 أعلنييتلييفافية فييي نليير أو توزنييط المعلومييات اليييا عييدم االعتميياد الواسييط علييى مبييادع ال -

 لتربييية والتعليييم عيين العديييد ميين الخطييط المتعلقيية بييالعودة للييى المييدار  وتييم تلخيييصوزارة ا
ال وجيييود لهييي    لكييين فحواهيييا للجمهيييور بطرنقييية البيانيييات الصيييحفية الم توبييية أو المصيييورة 

 على صفحة الوزارة. للجمهور أو معروضة الخطط كوثائم منلورة
أو فيي اليال الجير مجموعية  لامللم تعلن الوزارة عن سينارنو واضئ في الال اإل ىي ال -

تيوفير أدوات كما أنها لم تعلن عين خطية ل  ولم تقدم وصفًا لجهوزنتها  ىب من المدرسة
 التعليم للفئات المهملة.

والتييي أعليين عنهييا الجهيياز  2020الم  ييرات االالصييائية فييي دوليية فلسييطين للعييام أظهييرت  -
تتياح العيام الدراسيي عيدم أ  بعيد اف 20/10/2020بتارنخ الفلسطيني لىالصاء ركز  الم

لتييييوفير متطلبييييات التعليييييم عيييين بعييييد ووزارات االختصييييا  رة التربييييية والتعليييييم اجهوزنيييية وز 
 المعلن عنها في خططها.

 .ُبعدلم تفصئ الوزارة عن ميزانيتها الخاصة بمتطلبات التعليم عن  -
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محاسييبة  ات الرقابيية علييى أداء المييدار  والمعلمييين وال عيين آلييياتلييم تعليين الييوزارة عيين آلييي -
جهياز ال اسيتطىع   وهي ا ميا كليف عنياُبعدالمخالفين منهم في الال استخدام التعليم عن 

لم يتلقوا التعليم عن بعيد بسيبف عيدم % 22ةالصاء الفلسطيني اليا ظهر أة المركز  ل
 .ياإل ىخىل  أنلطة تعليميةبتنفي  المعلمين ويام 

م عن بعد المعلن عنها مين قبيل الجهياز ما يتعلم بالتعليفي اإلالصائيةالم  رات لة نتائت 
% ميين افسيير الفلسييطينية 49  بعييدم مليياركة 20/10/2020المركييز  لةالصيياء بتييارنخ 
سيينة( فييي االنلييطة التعليمييية عيين بعييد بسييبف عييدم تييوفر  18-6التييي لييديها ا فييال بييين )

ة وفييي ظييل لعييىة االتحيياد العييام للمعلمييين اليي   تييى اإلعييىخدميية االنترنييت فييي منييازلهم  
ترفيط التوقعيات أنيا فيي  عن الم  رات االالصائية )التحول الكامل آللية التعليم عن بعد(

الييال تطبيييم التعليييم عيين بعييد سييتكوة افسيير افقييل الظييوة فييي المجتمييط الفلسييطيني هييي 
يعيد مسيًا واضيحًا بالمسياواة فيي الحيم افكثر تأثرًا بالحرماة من الحم في التعليم  وهو ما 

 في التعليم. 
 

ي فنن من نظام التعليم الجديد ر تعلن الوزارة عن آليات الل اوى أو االقتراالات للمتير  لم -
 الال وقوع أ  ضرر أو مخالفة.

عيييدم اال يييارة لمدونيييية السيييلوك فيييي الوظيفيييية العامييية كأاليييد اآلليييييات والييييمانات الخاصيييية  -
ل ة في اليانة التي تعد امرا ضرورنا في ظل غياب الرقابة المبا ر بااللتزام باخىويات المه
 اعتماد التعليم عن بعد.

الوضيييط القيييائم  فيييي ظيييل   مييين  يييير الواضيييئ اليييى ا  ميييدى تاخييي  وزارة التربيييية والتعلييييم -
كيفيييية تجنيييف بعيييض الظيييواهر مثيييل تفليييي ام انيييية اللجيييوء العطييياء المعلميييين بالحسيييباة 

 ناء اعتماد التعليم عن بعد. للدرو  الخصوصية في البيوت اث
علين تليم   التي عقدتها وزارة التربية والتعليم مط مجموعة االتصياالتاالتفاوية فيما يتعلم ب -

وزارة ميييين  رفهييييا عيييين البييييدائل المطلوبيييية فييييي الييييال وصييييول االنترنييييت بجييييودة أقييييل ميييين اليييي
نترنييت سييرعة االخاصيية أة االتفاوييية تيينص علييى أة   التعليييم االلكترونييي إلتمييامالمطلييوب 

 30ة االنترنت في المدار  سيي وة لغايية بتوفر اإلم انيات الفنية  وأة رفط سرع ةمرتبط
 اقييل ميين تلييك سييتكوة ميجييا ولكنهييا  30ميين  فكثييرميجييا مييا يعنييي أة السييرعة ليين تصييل 

 .بطبيعة الحال

                                                 
  وضع تردي ال في ظل عدم قدرة الحكومة عل  دفع الرواتب لموظفي القطاع العام ومن ضمنهم المعلمين بسببجاء هذا انعالن

 نية.الفلسطياالقتصادي الذي تعاني منه السلطة 
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مجموعيية االتصيياالت  وعيييدم و وزارة التربييية والتعليييم بييين  الموقعيية تفاويييةالأة عييدم نليير ا -
يم عليى ن قبيل وزارة التربيية والتعلية الجهة الرقابية على تنفي ها أدى للى للقاء اللوم ممعرف

% ميييين العييييائىت 49وزارة االتصيييياالت فييييي عييييدم تييييوفير خدميييية االنترنييييت لمييييا يقييييارب ل
الجهياز المركيز  لىالصياء بعيد افتتياح العيام اسيتطىع الفلسطينية التي ظهيرت فيي نتيائت 

ة خاصييية بخطييية العيييودة لليييى ييييين تعميييىة ضيييمن لجنييية ال وم  علميييًا أة اليييوزارتالدراسيييي
 .دار الم

نهيا أأعلنت الوزارة أنها ستوفر التم ين التكنولوجي للفقراء والفئيات المهملية  وأ يارت لليى  -
خاصيية مييط  اهيي ا اإلعييىة متييأخر  ونييأتيستتليياور مييط وزارة التنمييية االجتماعييية فييي تلييك  

 االجتماعييية منيي  البداييية فيييالتنمييية ل لييوزارة افتتيياح العييام الدراسييي  ومييط عييدم وجييود ممثيي
 الوزارنة الخاصة باالستعداد الفتتاح العام الدراسي.اللجنة 

  ُبعيييدأعلنييت وزارة التربيييية والتعلييييم عيين تيييدرنف الطيييواقم التعليميييية علييى أدوات اليييتعلم عييين  -
العييام وعيين جهوزنيية المييدار  ليي لك  ولكنهييا لييم تختبيير كفيياءة التييدرنف ونتائجييا قبييل افتتيياح 

لتجرنيييف كفييياءة المتيييدربين وقيييدرة الدراسيييي  الييييا كييياة باإلم ييياة عميييل صيييفوي افتراضيييية 
واختبييار مييدى تحمييل البنييى التحتييية فييي  ُبعييدالطلبيية علييى اسييتيعاب وتلقييي المعلومييات عيين 

 الالة اإل ىي اللامل.
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 التوصيات:
 
  توجيييا الييدعم الرسييمي والمسيياهمة المجتمعييية إلنجيياح خطييط وزارة التربييية والتعليييم فييي تأسيييس

لطيىب الميدار  وليصيبئ  ُبعيدى الئيم مين اليتعلم عين بنية تحتية يعول عليها في تقديم مستو 
 من منظومة التعليم المدرسي في فلسطين. اجزء ُبعدنموتج التعلم عن 

 ميين قبييل المركييز  لةالصيياء الفلسييطيني التييدخل العاجييل  فييي ظييل المعطيييات الجديييدة للجهيياز
اليية إلم انيات الموتحقيم المساواة في الحم في التعليم لكافة فئات المجتمط بتوفير االح ومة 

 والفنية لتنفي  خطة وزارة التربية والتعليم في التعليم المدمت.
   العميييل عليييى ليجييياد الليييول لتىفيييي االتمييياالت ت بييي ب أو ضيييعف خدمييية االنترنيييت المنصيييو

عليهييييا فييييي اتفاوييييية وزارة التربييييية والتعليييييم مييييط مجموعيييية االتصيييياالت  وهنييييا باإلم يييياة توسيييييط 
لييجيط كافيية مييزود  خييدمات االنترنييت أو ضييمهم للمسيياهمة فييي االتفاوييية ميين خييىل الييا  وت

 توفير سرعة االنترنت المطلوبة لتسهيل العملية التعليمية.
  تم ينها من الصمود أمام جائحة كورونا خاصة في ظل ليىء مدار  القد  اهتماما خاصًا و

 ات الييواردة فيييتغييول االنتهاكييات اإلسييرائيلية بحييم مقييدرات المدينيية المقدسيية  وافخيي  بالتوصييي
فيييي القيييد  فيييي ظيييل  ُبعيييدالدراسييية الصيييادرة عييين م سسييية فيصيييل الحسييييني اليييول اليييتعلم عييين 

 االتياجاتها في القد .الكورونا اليا أنها تقدم تلخيصًا دويقًا لواقط المدار  و 
 

 ؛تعزيز الشفافية
 .نلر الخطط المعلن عنها من قبل وزارة التربية والتعليم 
 م عين ول الفئات المهملة والمنا م المهملة على الم التعلياإلعىة عن آليات وأدوات الص

 ُبعد.
  نلييير االتفاويييية الموقعييية بيييين وزارة التربيييية و يييركة االتصييياالت  وتحدييييد الجهييية الرقابيييية عليييى

 تنفي ها.
  م المتعلقيييية بييييوزارة التربييييية والتعلييييي والتقييييارنر المالييييية الخاصيييية بييييالتعليم عيييين ُبعييييدنليييير الخطييييط

 ها لترسيخ مبدأ اللفافية والمساءلة المجتمعية.للموا نين تلجيعًا من
 

 ؛العمل على على وزارة التنبية والتعليم
  تحقيم االستفادة القصوى من ملارنعها السابقة فيي رقمنية التعلييم وتميزهيا عليى هي ا المسيتوى

في تطيونر التعلييم الرقميي  وتطونيط ميا قيدم فيي افعيوام السيابقة مين تمونيل وتيدرنبات لصيالئ 
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كجيزء ال يتجيزأ مين العمليية التعليميية  ُبعيدعلى آلية التعلم عين    واإلبقاءُبعدتعليم عن خطة ال
التعليميييية بلييي لها مسيييتمر للعمليييية نظيييرًا السيييتمرار وجيييود االاليييتىل الييي   يبقيييى عاميييل تهدييييد 

 الطبيعي.
 دمييت المقييررات افساسييية التييي لييم يتعلمهييا الطلبيية فييي نهاييية العييام الدراسييي السييابم مييط منهيياج 

 تل ل فجوة معلومات لدى الطىب.العام الحالي  التى ال ت
  تييدرنف وتأهييييل والييدات الرقابييية والتفتيييش لمتابعييية تنفييي  الخطيييط فييي الميييدار  ولييدى الهيئيييات

 للتأكد من تنفي  الخطط بل ل عادل ونزنا.التدرنسية 
  تبنييي مدونييية سيييلوك لجمييييط اال ييراي الليييركاء فيييي التعلييييم عيين بعيييد تكيييوة مليييتقة اساسيييًا

 .والطالف النزنا موظف العامومطورة عن مدونة سلوك ال
 .تبني لجراءات تجنف اللجوء للى تفلي ظاهرة الدرو  الخصوصية في البيوت 
 في الال وقوع أ  مخالفة. اإلعىة عن مواقط لتقديم الل اوى وآليات الرد عليها 
  الخطييية المسييياهمة فيييي متابعييية تنفييييتطيييونر دور المجتميييط المحليييي وأوليييياء افميييور فيييي  

 .الم لفين بتنفي  العملية التعليمية عن بعد مساءلة اال رايو 
  تقييديم تغ ييية راجعيية أو تقييارنر تقييييم لخططهييا بليي ل  ييهر  أو ربعييي للمييوا نين والخبييراء

إلفسييياح المجيييال أميييامهم المسييياهمة بييي رائهم وخبيييراتهم مييين اجيييل مواكبييية مواقيييط الييييعف 
 وتطونرها بل ل دور .
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 :حفيةومقابالت ص مقاكت
 5/4/2020رندة االيام  : النلأة والتطور  جُبعد. التعليم عن تفيدة الجرباو   -1
 – 20قمنية التعلييم بتكلفية تقديرنية ر : وزارة التربية والتعليم تطلم برنيامت 57في العدد  صحيفة الحدو -2
 مليوة دوالر 24
 https://www.alhadath.ps/article 16/2/2016 
في تطونر  D4Dافول عالميًّا وتحصل على جائزة فلسطين تحصد المركز ت. مجموعة وكاال -3

. على رابط 25-12-2016التعليم اإللكتروني. االقتصاد   
-https://www.aliqtisadi.ps/article/33684 
ت في فلسطين؟. وكالة سند لىنباء  ُبعدكي  بدت تجربة تالتعليم عن  وسف فقيا. في ظل كورونا:ي -4
 https://snd.ps. 2020ابرنل 07 
ثييييامر سييييباعنة. أزميييية التعليييييم فييييي اليييييفة الغربييييية فييييي زميييين الكورونييييا. المركييييز الفلسييييطيني لىعييييىم  -5

https://www.palinfo.com/articles/2020/6/19 
سييائد أبييو فراليية. هييل يقييدم تالتعليييم المييدمتت الييًى للدراسيية فييي زميين تكورونييات؟ صييحيفة االيييام بتييارنخ  -6

2020-07-11 -w.alhttps://ww
ayyam.ps/ar_page.php?id=1405dffay335929338Y1405dffa 

لقاء متلفز مط مدير عام التأهيل واإل راي االمد عمار على فيائية فلسطين الول مستجدات  -7
 lestinian.MOEs://www.facebook.com/Pahttp 20/8/2020العودة للمدار  بتارنخ 

 1/9/2020على فيائية فلسطين اإلخبارنة بتارنخ ليوم ابرنامت ملف   وزنر التربية في لقاء متلفز -8
 5/9/2020وزنر التربية والتعليم. برنامت س ال مس ول. وكالة معَا اإلخبارنة  د. مرواة عورتاني  -9

https://www.facebook.com/111029928948046/videos/326125375143348 
 2/9/2020بصر  صالئ وكيل وزارة التربية والتعليم في م تمر صحفي بتارنخ   -10

book.com/Palestinian.MOE/posts/3232269170173599https://www.face 
لى    مدير عام التقنيات في وزارة التربية والتعليم  لقاء مط الصحفي فرا  الطونل عجهاد الدرند -11

 22/10/2010راديو اجيال. 
https://www.facebook.com/AJYAL.FM/videos/1231671417218817 

. وكالة و ن لىنباء 27/4/2020ت. فر  وتحديات  19وتكوفيد  عدبُ ء اللعار. التعليم عن عليا -12
https://www.wattan.net/ar/news/307637.html 

 
 مقابالت شخصية

 25/6/2020ة بتارنخ اللمي المداة. مس ول التدرنف في االتحاد العام للمعلمين. مقابل
17/5/2020 
 

 جياتتياستناخطط و 

https://www.alhadath.ps/article/33138/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-57-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-20-%E2%80%93-24-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.aliqtisadi.ps/article/33684-B1%D9%88%D9%86%D9%8A?searchkey=AHC
https://snd.ps/
https://www.palinfo.com/articles/2020/6/19
https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1405dffay335929338Y1405dffa
https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1405dffay335929338Y1405dffa
https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1405dffay335929338Y1405dffa
https://www.facebook.com/Palestinian.MOE
https://www.facebook.com/111029928948046/videos/326125375143348
https://www.facebook.com/Palestinian.MOE/posts/3232269170173599
https://www.wattan.net/ar/news/307637.html
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 2020-2017الخطة اإلستراتيجية لقطاع التعليم  -1
http://www.moehe.gov.ps/moehe/plansandstrategies 

 .2013-1120للتعلييييييييييييييييييم  القطاعيييييييييييييييييية وعبييييييييييييييييير القطاعيييييييييييييييييية االسيييييييييييييييييتراتيجية -2
http://www.moehe.gov.ps/moehe/plansandstrategies 

 
 تقارين

أمين عام مجلس الوزراء تحت عنواة لدارة الالة الطوارع الفلسطينية أثناء أزمة  –د. أمجد  انم  -1
فحة مجلس الوزراء على ص 15/6/2020بتارنخ  ت19كوفيد  –الوباء العالمي تكورونا 

http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/news/details/51401 
جائحة   ومتطلبات العودة للمدار  في ظل ُبعدم سسة فيصل الحسيني. متطلبات التعليم عن  -2

 https://www.fhfpal.org/basic_files 2020ار كورونا. القد : اي
3- /https://www.unicef.org/ar  27/8/2020تارنخ النلر 
 30سيرفط نسبة افسر الفلسطينية الفقيرة للى  رونا(.البنك الدولي: كو MCD) مونت كارلو الدولية -4

https://www.mc- 1/6/2020في المائة في  زة. 64في المائة في اليفة الغربية و
/doualiya.com/articles 
 

 بيانات صحفية
 6/3/2020  اإلعىم التربو   التربية والتعليم  دائرةبياة صادر عن وزارة  -1

https://www.facebook.com/Palestinian.MOE/ 
 بخصو  الثانونة العامة 10/3/2020ياة صحفي صادر عن وزارة التربية والتعليم بتارنخ ب -2
وزنر التربية التعليم ا.د مرواة عورتاني بتارنخ  التربية والتعليم بتوويطبياة صادرة عن وزارة  -3
1/4/2020 https://www.facebook.com/Palestinian.MOE/ 
 21/4/2020االيجاز الصباالي لوزنر التربية والتعليم من أمام مجلس الوزراء بتارنخ  -4

https://www.facebook.com/399054643495080/videos/214752633282630 
 

 صفحات الكتنونية
u120160039/1https://sites.google.com/site/ed 

https://www.facebook.com/Palestinian.MOE/posts/3128995537167630 
_http://www.moe.pna.ps/Portals 

ارنة فيائية فلسطين اإلخب
https://www.facebook.com/PBCnewschannel/videos/953460005173421 

http://www.moehe.gov.ps/moehe/plansandstrategies
http://www.moehe.gov.ps/moehe/plansandstrategies
http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/news/details/51401
https://www.fhfpal.org/basic_files/%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-docx-pdf-11217156758791591.pdf
https://www.unicef.org/ar/%D8%B9%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9?fbclid=IwAR126gycwMw1VDKULA-q1dpxWeJJxeimzEfMjXNsvTrhIhQzqzkL_IHXY2M
https://www.mc-doualiya.com/articles/
https://www.mc-doualiya.com/articles/
https://www.mc-doualiya.com/articles/
https://www.facebook.com/Palestinian.MOE/
https://www.facebook.com/Palestinian.MOE/
https://www.facebook.com/399054643495080/videos/214752633282630
https://sites.google.com/site/edu120160039/1
https://www.facebook.com/Palestinian.MOE/posts/3128995537167630
http://www.moe.pna.ps/Portals_
https://www.facebook.com/PBCnewschannel/videos/953460005173421
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-19?fbclid=IwAR126gycwMw1VDKULA-ochaopt.org/ar/covidhttps://www.
q1dpxWeJJxeimzEfMjXNsvTrhIhQzqzkL_IHXY2M 

29/04/2020 
97168293683690https://www.facebook.com/Palestinian.MOE/posts/28 

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3737  

 

 

https://www.ochaopt.org/ar/covid-19?fbclid=IwAR126gycwMw1VDKULA-q1dpxWeJJxeimzEfMjXNsvTrhIhQzqzkL_IHXY2M
https://www.ochaopt.org/ar/covid-19?fbclid=IwAR126gycwMw1VDKULA-q1dpxWeJJxeimzEfMjXNsvTrhIhQzqzkL_IHXY2M
https://www.facebook.com/Palestinian.MOE/posts/2897168293683690
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3737
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 من  وليةالد اللفافية منظمة قبل من المعتمدة الفلسطينية الم سسة) والمساءلة )أماة النزاهة أجل من االئتىي
 موالح  الديمقرا ية مجال في الفاعلة افهلية الم سسات من مجموعة من 2000 العام في   تأسس2006م العا

 الفسادت.  من خالا  فلسطيني تمجتمط نحو رؤنتا لتحقيم سعياً  اإلنساة  الصالئ والقوي 
 قلون لنتاج في واإلسهام للفساد  مناهض قطاعي عبر مجتمعي وويادة الراك خلم للى الالي اً  االئتىي يسعى 

 امالقي على أماة ائتىي يحر  .والدولي واإلقليمي يالصعيد الو ن على وم افحتا بالفساد فةالمعر  وتو ين
 سساتم   دور وتفعيل الملاركة المجتمعية على بالتركيز للنزاهة الو ني النظام على Watchdog الرقابي بدور 

 جرائم عن في الكلف همةومسا محصنة بيئة وخلم لةوالمساء الرقابة في اإلعىم ووسائل المدني  المجتمط
 .انتلار  من والحد الفساد

 
 69647 القد  339 هللا رام ب.  اإلرسال  ارع- افول الطابم-   الرنماو   عمارة هللا رام

 022074948فاكس  022074949- 022989506 هاتف
 ثالاال الطابم / درنم عمارة - اللهداء  ارع من متفرع البوو   ارع  زة

 082884766  لفاكست 082884767 تلفاكس
 www.aman-palestine.orgاإللكتروني  الموقط
 https//www.facebook.com/AmanCoalition/فيسبوك 

 https//twitter.com/AMANCoalition توتير
 

 ولوكسمبورغ والنرونتUNDP /هولندا ال ومات من مل ور بتمونل الرئيسي أماة برنامت
 


