


السياسات الحكومية تجاه التعليم عن ُبعد في المدارس 
أثناء أزمة كورونا )2020/10/23-2020/3/5(



يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر اجلزيــل للباحثــة األســتاذة رائــدة قنديــل إلعدادهــا هــذا التقريــر، وللدكتــور عزمــي الشــعيبي وفريــق 
أمــان، إلشــرافهم ومراجعتهــم وحتريرهــم لــه.

جميع احلقوق محفوظة لائتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان( 

يف حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى املطبوعــة كالتالــي: االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(. 2020. السياســات 
احلكوميــة جتــاه التعليــم عــن بُعــد يف املــدارس: أثنــاء أزمــة كورونــا )2020/3/5-2020/10/23(. رام اهلل- فلســطني.

إن االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان« قــد بــذل جهــوداً يف التحقــق مــن املعلومــات الــواردة يف هــذه الدراســة، وال يتحمــل 
أي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام املعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف الدراســة بعد نشــرها.
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   املقدمة

إن واقع االحتال اإلســرائيلي الذي يعيشــه الشــعب الفلســطيني منذ عقود، وسياســاته املســتمرة يف جتهيل الشــعب الفلســطيني، 
وإغــاق املؤسســات التعليميــة، كان لــه األثــر الســلبي علــى العمليــة التعليميــة وجعلهــا يف وضــع طــارئ علــى الــدوام، وجعلهــا يف 
حالــة بحــث دائــم عــن البدائــل الســتمرار العمليــة التعليميــة. وقــد جتلــت هــذه السياســات يف مرحلــة االنتفاضــة األولــى، حيــث 
أغلقــت املــدارس واجلامعــات، وأخــذت اللجــان الشــعبية علــى عاتقهــا أن تكــون بديــًا للتعليــم يف املــدارس، واتخــذت اجلامعــات 
أماكــن خــارج احلــرم اجلامعــي لتعــوض فيــه مــا يخســره الطلبــة مــن تعليــم نتيجــة اإلغاقــات. وقــد تكــرر تعطيــل املــدارس يف عــدة 
مراحــل مــن تاريــخ الشــعب الفلســطيني، وجنــح القائمــون علــى العمليــة التعليميــة يف إيجــاد البدائــل التــي تســد ثغــرة بســيطة مــن 
العمليــة التعليميــة التراكميــة، ولكــن ممــا ال شــك فيــه أن هــذه اإلغاقــات أثــرت علــى جــودة التعليــم ومســتوى املتعلمــني آنــذاك. 

تتعــرض فلســطني حاليــاً، كبقيــة دول العالــم، جلائحــة كورونــا التــي غــزت دول العالــم وألقــت بظالهــا علــى كافــة مناحــي 
احليــاة فيهــا. وتتطلــب إجــراءات مكافحــة هــذه اجلائحــة احلــد مــن االختــاط بــني النــاس ملنــع انتقــال العــدوى، وقــد أدت هــذه 
ــا  ــام به ــدول ومســؤوليتها القي ــاط مبؤسســات ال ــي تن ــات األساســية الت ــدمي بعــض اخلدم ــة تق ــف أو عرقل ــى توق اإلجــراءات إل

كاخلدمــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والتعليميــة وغيرهــا.
ــا  ــة دون انتشــار فيــروس كورون ــد مــن اإلجــراءات االســتباقية للحيلول ــم، العدي ــة فلســطني، وكغيرهــا مــن دول العال اتخــذت دول
يف فلســطني، ومــن ضمــن هــذه اإلجــراءات، أوقفــت عمليــة التعليــم الوجاهــي بكافــة مرافقهــا، مــن جامعــات ومــدارس وريــاض 
أطفــال، ولكنهــا يف ذات الوقــت، التزمــت باســتمرار العمليــة التعليميــة باســتخدام وســائط التكنولوجيــا لتقــدمي التعليــم عــن بُعــد.
إن ائتــاف أمــان يعــد هــذه الدراســة ملراجعــة عمليــة التعليــم عــن بُعــد، ملشــاركة جميــع مكونــات اجملتمــع الفلســطيني الرســمية 
وغيــر الرســمية بهــدف إجنــاح العمليــة التعليميــة وضمــان احلصــول علــى احلــق يف التعليــم لكافــة فئــات اجملتمــع، وخاصــة الفئــات 
ــون األساســي  ــادئ القان ــا يف مب ــات وااللتزامــات املنصــوص عليه ــق الغاي املهمشــة يف حــاالت الطــوارئ ومبــا ينســجم مــع حتقي
ــى  ــذي يركــز عل ــات الهــدف 16، ال ــم عــن بعــد وربطهــا بغاي ــي تواجــه التعلي ــى أهــم املشــاكل الت ــز عل ــم مــع التركي ــون التعلي وقان
ــع  ــد املنصــف والشــامل للجمي ــم اجلي ــى »ضمــان التعلي ــذي ينــص عل ــات الهــدف 4 ال ــة وارتباطــه أيضــاً بغاي املؤسســات الفاعل
وتعزيــز فــرص التعلــم مــدى احليــاة للجميــع«. لــذا، ســتتم مراجعــة اإلجــراءات التــي اتخذتهــا احلكومــة للســير قدمــاً يف العمليــة 
التعليميــة التــي تعتبــر واحــدة مــن اخلدمــات األساســية التــي تكفلهــا احلكومــة للمواطنــني، والتأكــد مــن تقدميهــا بشــكل الئــق 
ــى االســتمرار يف تقــدمي هــذه  ــة تســاعد عل ــات عملي ــة، وتقــدمي توصي ــي واكبــت التجرب ــات الت ــد التحدي ــد وشــامل، وحتدي وجي

اخلدمــة بجــودة عاليــة ووصولهــا إلــى كافــة فئــات اجملتمــع. 
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ويف ســبيل ذلــك، يقــوم التقريــر مبراجعــة مــدى توفــر األســس الضروريــة لنجــاح العمليــة التعليميــة واســتمرارها وشــمولها لكافــة 
فئــات اجملتمــع علــى حــد ســواء، والتأكــد مــن قيــام وزارة التربيــة والتعليــم بدورهــا اإلشــرايف الفعــال علــى العمليــة مــن خــال 

فحــص التالــي:
خطة عمل وزارة التربية والتعليم اخلاصة بالتعليم عن بُعد واإلفصاح ومشاركة الوزارات ذات االختصاص.	 
رصد موازنة كافية لتنفيذ العملية التعليمية على ضوء اخلطة الطارئة. 	 
جاهزية املدارس من الناحيتني الفنية والبشرية للتعامل مع التعليم عن بُعد.	 
وجود خطة تأهيل املعلمني على مهارات استخدام أدوات التعليم عن بُعد.	 
جاهزية كافة فئات الطلبة لتلقي التعليم عن بُعد.	 
خطة اإلشراف واملتابعة والتفتيش والرقابة على املدارس واملعلمني بااللتزام بتنفيذ اخلطة.	 
آليــة مســاءلة وزارة التربيــة والتعليــم رســمياً وشــعبياً )تقــدمي تقاريــر للحكومــة وللمواطنــني حــول إجراءاتهــا وتفســير القرارات 	 

واإلجابــة عن االستفســارات(.

وال بــد مــن اإلشــارة، قبــل البــدء يف هــذه الورقــة، إلــى الصعوبــة التــي واجهتهــا الباحثــة يف احلصــول علــى املعلومــات املباشــرة 
مــن وزارة التربيــة والتعليــم ووزارة االتصــاالت بحجــة انشــغال الوزارتــني يف التحضيــر الفتتــاح العــام الدراســي اجلديــد، حيــث 
مت إجــراء مقابلــة واحــدة يف وزارة االتصــاالت ولــم تســتكمل بقيــة املقابــات. لذلــك، اعتمــدت هــذه الورقــة علــى املتابعــة اليوميــة 

لإلعانــات واملؤمتــرات الصحفيــة الصــادرة عــن وزارة التربيــة والتعليــم وجهــات االختصــاص.

 حتديد املفاهيم 

التعليم الوجاهي: أن تتم عملية التعليم من خال التواصل املباشر وجهاً لوجه بني املتعلمني واملعلمني.
التعليــم املدمــج: إحــدى صيــغ التعليــم أو التعلــم التــي يندمــج فيهــا التعلــم اإللكترونــي مــع التعليــم الوجاهــي أو الصفــي التقليــدي 
يف إطــار واحــد، حيــث توظــف أدوات التعلــم اإللكترونــي، ســواء املعتمــدة علــى الكمبيوتــر أو علــى الشــبكة يف الــدروس، مثــل معامــل 

الكمبيوتــر والصفــوف الذكيــة ويلتقــي املعلــم مــع الطالــب وجهــاً لوجــه يف معظــم األحيــان .
التعليــم عــن ُبعــد: نظــام تعليمــي متكامــل ينفصــل فيــه املتعلمــون عــن املعلمــني مكانيــاً. ويقــوم هــذا النظــام علــى أســاس إيصــال 
احملتــوى التعليمــي للمتعلمــني يف مواقــع إقامتهــم أو عملهــم عبــر وســائل االتصــال املتاحــة كالبريــد العــادي والبريــد اإللكترونــي 
واإلنترنــت واملنصــات التعليميــة. فالتعلــم هنــا هــو تعلــم ذاتــي نشــط يســتند إلــى أســاليب متعــددة، وقــد يســتخدم تقنيــات التعليــم 

اإللكترونــي، ولكنــه غيــر مرتبــط بهــا فقــط، وال يشــترط االعتمــاد عليهــا. 
التعليــم اإللكترونــي: أســلوب داعــم للعمليــة التعليميــة يتواصــل فيــه املتعلمــون مــع املعلمــني وجهــاً لوجــه )التعليــم الوجاهــي( أو 
ــد(. وقــد ال يحــدث أي تواصــل بــني الطرفــني، كمــا يف حــاالت التعلــم اجملانــي الذاتــي احملــض  عبــر اإلنترنــت )التعليــم عــن بُع
الــذي يُبحــر فيــه املتعلمــون عبــر اإلنترنــت باحثــني بأنفســهم عــن املعــارف. ويعتمــد التعليــم اإللكترونــي علــى اســتخدام التقنيــات 
ــك  ــة. وتتضمــن تل ــزة ومرن ــة ومحف ــة تفاعلي ــوى التعليمــي للمتعلمــني بطريق ــددة يف تقدميــه للمحت ــة املتع والوســائط اإللكتروني
ــة والصــور  ــروض التقدميي ــة والع ــة والتســجيات الصوتي ــب اإللكتروني ــة، كالكت ــروءة واملســموعة واملرئي ــرات املق ــات املؤث التقني

الثابتــة واملتحركــة مثــل أفــام الفيديــو و«اليوتيــوب«. 

https://sites.google.com/site/edu120160039 حسن زيتون، 2005، عن رابط
تفيدة اجلرباوي. التعليم عن بُعد: النشأة والتطور، جريدة األيام، 2020/4/5
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 التجارب الفلسطينية السابقة يف التعليم اإللكتروني/ رقمنة التعليم يف فلسطني

حافظــت وزارة التربيــة والتعليــم علــى مفهــوم تطويــر التعليــم وجتــاوز العقبــات املفروضــة علــى فلســطني ومواكبــة التطــورات حــول 
العالــم كونهــا حتــت االحتــال، ومبــا يجعلهــا قــادرة علــى التكيــف أمــام الظــروف املفاجئــة.

ــة التعليميــة يف فلســطني، حيــث  ــى العملي ــداً عل ــا مفهومــاً جدي ــاء جائحــة كورون ــم يكــن مفهــوم التعليــم اإللكترونــي أثن لذلــك، ل
أدرج مشــروع التعلــم اإللكترونــي ضمــن إطــار عمــل اخلطــة اإلســتراتيجية لتطويــر التعليــم لألعــوام 2008-2012، اخلطــة 
اإلســتراتيجية اخلمســية، التــي هدفــت بشــكل أساســي إلــى حتســني نوعيــة التعليــم مــن خــال العديــد مــن األســاليب، مــن بينهــا 
اســتخدام التعلــم اإللكترونــي وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف مناهــج التعليــم مبــا يتوافــق مــع الهــدف الثانــي مــن اخلطــة 
ــم« . وقــد عملــت الــوزارة علــى االنطــاق يف حتقيــق أهــداف إســتراتيجيها القطاعيــة  اخلمســية »حتســني جــودة التعليــم والتعل
ــال، ووقــف  ــره االحت ــا دم ــاء مل ــة إعــادة البن ــن مرحل ــم الفلســطيني م ــال بالتعلي ــى االنتق ــت عل ــي بني ــم »2011-2013« الت للتعلي

ــة التخطيــط الشــامل . ــة، إلــى مرحل ــة التعليمي التدهــور يف العملي
ويف العــام 2016، أطلقــت وزارة التربيــة والتعليــم برنامــج رقمنــة التعليــم بتكلفــة تقديريــة ) 20 – 24( مليــون دوالر. وقــد أشــار د. 
بصــري صالــح يف حينــه إلــى أن تنفيــذ مشــروع الرقمنــة ســيتم مــع بدايــة العــام 2017 وملــدة أربــع ســنوات تنتهــي يف عــام 2020، 
ابتــداًء مــن الصــف الســادس يف كل املــدارس احلكوميــة، نــزوالً إلــى الصــف الثالــث األساســي، مبعــدل صــف يف الســنة الواحــدة، 
علــى أن ميتلــك خــال هــذه املرحلــة 250 ألــف طالــب وطالبــة أجهــزة حاســب لوحــي، بتكلفــة ســنوية تتــراوح مــا بــني 5 و6 مايــني 

دوالر، مبينــاً أن احلكومــة التركيــة تبرعــت بحوالــي 200 ألــف جهــاز رقمــي ســتقدم للطلبــة مجانــاً .
وقــد أعلنــت وزارة التربيــة والتعليــم العالــي آنــذاك عــن ســعيها احلثيــث لتوظيــف التكنولوجيــا احلديثــة يف بنيــة النظــام التربــوي، 
ولتنفيــذ برنامــج رقمنــة التعليــم العــام ضمــن أربعــة محــاور رئيســية تتمثــل بتدريــب املعلمــني يف املــدارس لتمكينهــم مــن اســتثمار 
ــت، بالشــراكة مــع مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية. وقــد  ــع املــدارس باإلنترن ــط جمي ــة، ورب ــة التعليمي ــا يف العملي التكنولوجي
واجهــت الــوزارة آنــذاك مشــكلة يف ربــط 200 مدرســة تقــع يف املناطــق املصنفــة »ج« التــي تخضــع للســيطرة اإلســرائيلية، حيــث 
أشــارت الــوزارة يف حينــه إلــى أن هــذه املــدارس ســيتم ربطهــا مــن خــال نظــام الســلكي، وأخيــراً توفيــر احملتــوى الرقمــي املرتبــط 
باملنهــاج الفلســطيني. وبهــذا الصــدد، أطلقــت الــوزارة البوابــة التعليميــة الفلســطينية التــي حتتــوي علــى آالف لبنــات التعلــم 
علــى شــكل فيديوهــات ومــواد تعليميــة ذات طبيعــة مختلفــة متاحــة للمعلمــني بشــكل ســهل وميســر، ومــن خــال توفيــر األجهــزة 

للمعلمــني والطلبــة .

/https://www.facebook.com/pg/PsELearn/about  
http://www.moehe.gov.ps/moehe/plansandstrategies

 https://www.alhadath.ps/article 
اإلستراتيجية القطاعية وعبر القطاعية للتعليم 2013-2011.  

صحيفة احلدث يف العدد 57: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج رقمنة التعليم بتكلفة تقديرية 20 - 24 مليون دوالر
صحيفة احلدث، املصدر السابق 
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وتوظــف هــذه التقنيــات يف تنظيــم الــدورات القصيــرة وبعــض البرامــج واملســاقات. ويتطلــب التعليــم اإللكترونــي توفــر معلمــني 
مؤهلــني ومدربــني علــى اســتخدامه بكفــاءة، كمــا يتطلــب توفــر أجهــزة حاســوب وشــبكة إنترنــت متطــورة وكهرباء متصلة باســتمرار، 
باإلضافــة إلــى وجــود املنّصــات اإللكترونيــة، وتطبيقــات التواصــل الفاعلــة، مثــل )فــرق مايكروســوفت( و)غوتوميتينــغ( و)زووم( 

و)ويبكــس(.

اجلرباوي، املصدر السابق
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جهود وخطط وزارة التربية والتعليم اخلاصة بالتعليم عن ُبعد أثناء جائحة كورونا

شــّكل وصــول فيــروس كورونــا إلــى فلســطني وإعــان حالــة الطــوارئ عامــل مفاجــأة وإربــاك لكافــة املؤسســات العاملــة يف األراضي 
الفلســطينية، ومــن بينهــا وزارة التربيــة والتعليــم. فقــد دخــل إغــاق املــدارس حيــز التنفيــذ مــع إعــان حالــة الطــوارئ بتاريــخ 
2020/3/5، إذ أعلنــت وزارة التربيــة يف بيــان لهــا بتاريــخ 2020/3/6 تعطيــل املــدارس وريــاض األطفــال واملعاهــد واجلامعــات 
طيلــة فتــرة الطــوارئ، واتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة بتعويــض الطلبــة مــا فاتهــم مــن حصــص دراســية بســبب االنقطــاع عــن املدرســة 
بعــد االنتهــاء مــن فتــرة الطــوارئ والعــودة إلــى املــدارس. وأشــار بيــان وزارة التربيــة والتعليــم إلــى أن الــوزارة ســتقرر كيفيــة توظيــف 
املــدارس لــكل مــا هــو متــاح مــن البرامــج اإلذاعيــة والتلفزيونيــة واحملوســبة املرتبطــة باملناهــج، يف إطــار مــا ســيصدر عــن جلنــة 

الطــوارئ الوزاريــة .

جلــأت بعــض املؤسســات التعليميــة يف فلســطني إلــى اعتمــاد أســاليب مــن التعليــم اإللكترونــي يف محاولــة للتغلــب علــى تعطيــل 
املــدارس، وضيــاع آالف احلصــص املدرســية، وســط جــدل حــول جــدوى وإمكانيــة توفــر البنيــة التحتيــة للتعليــم عــن بُعــد. فقــد 
ــد بأنــه تعليــم  ــم عــن بُع وصــف الناطــق باســم وزارة التربيــة والتعليــم صــادق اخلضــور موقــف وزارة التربيــة والتعليــم مــن التعل
تفاعلــي، بســبب إدراك التبايــن يف مســتوى ومــردود هــذا النــوع مــن التعلــم علــى الطلبــة، العتبــارات تقنيــة تتعلــق بخدمــة اإلنترنــت 
وعــدم توفرهــا عنــد جميــع الطلبــة، وكذلــك الفــروق الفرديــة بينهــم، وأن الهــدف األساســي مــن التعليــم عــن بُعــد هــو اإلبقــاء علــى 

التمــاس بــني الطلبــة واملــادة التعليميــة، والتواصــل بــني الطلبــة واملعلمــني دون أن يعنــي ذلــك بديــًا عــن التعليــم الوجاهــي .
وبخصــوص التعامــل مــع طلبــة الثانويــة العامــة، بــدأت الــوزارة ببــث دروس متلفــزة للطلبــة بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة لإلذاعــة 
والتلفزيــون بتاريــخ 2020/3/10، كمــا مت إطــاق برنامــج ثانويــة أون اليــن بتاريــخ 2020/3/17، وهــو عبــارة عــن دروس مصــورة 
مت بثهــا عبــر الشاشــات املتلفــزة وموقــع وزارة التربيــة والتعليــم اإللكترونــي، وقــام العديــد مــن املعلمــني واملــدارس أيضــاً مببــادرات 
ذاتيــة لتكويــن مجتمعــات تعليميــة افتراضيــة مــع طلبتهــم، مبــا فيهــا قنــوات اليوتيــوب، وشــجعت الــوزارة معلمــي الثانويــة العامــة 

علــى توســيع وتطويــر تلــك املبــادرات .

 https://www.alhadath.ps/article 

http://www.moehe.gov.ps/moehe/plansandstrategies

مجموعة وكاالت. فلسطني حتصد املركز األول عاملّياً وحتصل على جائزة D4D يف تطوير التعليم اإللكتروني. االقتصادي، 2016-12-25. على رابط 

اخلطة اإلستراتيجية لقطاع التعليم 2020-2017 

   *   جائزة )D4D( هي جائزة الرقمنة من أجل التنمية، تهتم بطرائق التعليم اإللكتروني

 بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، دائرة اإلعام التربوي، 2020/3/6 
يوسف فقيه. يف ظل كورونا: كيف بدت جتربة »التعليم عن بُعد« يف فلسطني؟ وكالة سند لألنباء،7  أبريل 2020

بيان صحفي صادر عن وزارة التربية والتعليم بتاريخ 2020/3/10 بخصوص الثانوية العامة

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

ــاً للتعــاون  وقــد فــازت فلســطني باملركــز األول وجائــزة )D4D(* يف تطويــر التعليــم اإللكترونــي يف إطــار املشــاريع املنفــذة دولّي
البلجيكــي مــع الــدول الناميــة، وهــو مشــروع )منهــاج التعلــم اإللكترونــي يف التعليــم االبتدائــي والثانــوي(، الــذي هــدف لبــدء 
اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف التعليــم، وقــد مت تنفيــذ هــذا املشــروع خــال الفتــرة الواقعــة بــني -2011 2015 
وبتكلفــة 4 مايــني يــورو، حيــث نُفــذ يف 288 مدرســة منوذجيــة يف الضفــة الغربيــة. وبعــد انتهــاء املشــروع، اســتمرت وزارة التربيــة 
والتعليــم يف حتقيــق أهــداف املشــروع ، ولذلــك، أدرجــت تطويــر رقمنــة التعليــم يف خطتهــا اإلســتراتيجية لألعــوام 2022-2017، 

حيــث ورد يف أولويــات سياســاتها وحتــت هــدف حتســني نوعيــه التعليــم تطويــر برامــج التعليــم اإللكترونــي .
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خطط وزارة التربية والتعليم الستكمال العام الدراسي 2020/2019

صــادق مجلــس الــوزراء يف أواخــر شــهر أبريــل 2020 علــى خطــة الطــوارئ اخلاصــة بالتعليــم، وشــكل جلنــة ملتابعــة هــذه اخلطــة 
ــي، وشــؤون  ــوزراء، ووزارات الصحــة، واحلكــم احملل ــس ال ــة العامــة جملل ــم مــن كل مــن: )األمان ــة والتعلي ــب وزارة التربي ــى جان إل
القــدس، والداخليــة، والريــادة والتمكــني(، وذلــك لضمــان تكامــل اجلهــد احلكومــي وإســناد وزارة التربيــة والتعليــم يف هــذا اجلهــد. 
كمــا أعلــن وزيــر التربيــة والتعليــم عــن اختتــام العــام الدراســي 2020/2019 بتاريــخ 2020/5/23، كمــا أعلــن أن الــوزارة صممــت 
منوذجــاً للتعليــم عــن بُعــد بنــاء علــى معطيــات جتربــة الشــهر الــذي أغلقــت فيــه املــدارس، موضحــاً أن التعليــم عــن بُعــد لــن يســد 

الثغــرة التعليميــة، لذلــك، كان قــرار وزارة التربيــة والتعليــم أن تقــوم بالتمكــني املعــريف بتخصيــص شــهر كامــل للتغطيــة . 

أوضــح وزيــر التربيــة والتعليــم أن »التعليــم عــن ُبعــد يف دول اإلقليــم ويف كل دول العالــم يف مراحلــه التجريبيــة األولــى، 
وأنــه يجــري جتريــب منــاذج مختلفــة مــن التعليــم عــن ُبعــد، وبالتالــي، ال نســتطيع أن نأخــذ قــرارًا حــول النمــوذج األســلم 
لفلســطني. نحــن اآلن يف مخــاض غنــي وعميــق الســتلهام التجربــة وتوثيقهــا وحتليلهــا مــن أجــل اخلــروج بنمــوذج نســتعني 

بــه يف املســتقبل بــإذن اهلل« .

https://www.facebook.com/399054643495080/videos/214752633282630اإليجاز الصباحي لوزير التربية والتعليم من أمام مجلس الوزراء بتاريخ 2020/4/21 

https://www.facebook.com/399054643495080 videos/214752633282630اإليجاز الصباحي لوزير التربية والتعليم من أمام مجلس الوزراء بتاريخ 2020/4/21 

بــدأت مؤشــرات أو مامــح إنهــاء وزارة التربيــة والتعليــم للعــام الدراســي 2020/2019 مــن خــال اإلبقــاء علــى امتحــان التوجيهــي 
دون تضمــني االمتحــان مــا لــم تتــم تغطيتــه يف التعليــم الوجاهــي، أي داخــل الصــف، ورغــم تأكيــد الــوزارة علــى الــدور احليــوي 
الــذي يلعبــه التعليــم عــن بُعــد، خصوصــاً يف ظــل حالــة الطــوارئ، إال أنهــا أعلنــت أن التعليــم النظامــي الوجاهــي هــو النهــج 
الرســمي للتعليــم املدرســي، وأن الهــدف مــن التعليــم عــن بُعــد يف تلــك املرحلــة لــن يكــون تغطيــة ملــا تبقــى مــن املقــررات املدرســية 
بشــكل منهجــي، وســتقوم الــوزارة باتخــاذ ترتيبــات فعالــة الســتيعاب تلــك املــواد يف إطــار التعليــم النظامــي عندمــا تعيــد املــدارس 
فتــح أبوابهــا، حتــى لــو كان ذلــك يف بدايــة العــام الدراســي املقبــل، وبــأن هدفهــا مــن التعليــم عــن بُعــد يف حينــه ســيقتصر علــى 
إبقــاء الطلبــة علــى اتصــال ومتــاس مــع معلميهــم ومــع العمليــة التعليميــة، وأهــداف تربويــة أخــرى، وأن خطــة الــوزارة يف حينــه 
ســتتمحور حــول إطــاق برنامــج متكامــل يســتهدف تضمــني التعليــم املنزلــي محــاور إثرائيــة غيــر منهجيــة، مثــل القــراءة والكتابــة 
واإلبــداع الفنــي والثقــايف والتكنولوجــي، بالتزامــن مــع إطــاق منصــة »تأمــل« . ويف هــذه املرحلــة مــن العــام، لــم تقــدم وزارة التربيــة 

والتعليــم حلــوالً آنيــة ملــا تبقــى مــن منهــاج العــام الدراســي 2020/2019.

/https://www.facebook.com/Palestinian.MOEبيان صادر عن وزارة التربية والتعليم بتوقيع وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني بتاريخ 2020/4/1 
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ويــرى بعــض املراقبــني أن وزارة التربيــة والتعليــم تأخــرت يف تبنــي سياســة واضحــة يف التعامــل مــع حالــة الطــوارئ، وترافــق ذلــك 
مــع بقــاء املؤسســات التعليميــة األخــرى التابعــة لوكالــة الغــوث والقطــاع اخلــاص يف حالــة ترقــب وبحــث عــن إجابــات رســمية مــن 
الــوزارة، باعتبارهــا اجلهــة الرســمية يف اإلشــراف علــى التعليــم العــام، حيــث بــدأت حالــة التعليــم عــن بُعــد مببــادرات ذاتيــة مــن 
املعلمــني، ودون تنســيق شــامل. وواجــه كثيــر مــن املعلمــني عقبــات متعــددة، كضعــف اخلبــرة يف التعليــم اإللكترونــي أو التعليــم عــن 
بعــد، وضعــف البنيــة التحتيــة املتعلقــة بهــذا الشــكل مــن التعليــم، باإلضافــة إلــى قلــة إقبــال الطلبــة، وخصوصــاً طلبــة املــدارس، 
علــى هــذا الشــكل مــن التعليــم. إذ يحتــاج التعليــم عــن بُعــد لوجــود بعــض املهــارات لــدى املعلمــني واملتعلمــني، وطريقــة اســتخدام 
اإلنترنــت بشــكٍل عــام، وعلــى اســتخدام بعــض البرامــج التــي تخــدم العمليــة التعليميــة بشــكٍل خــاٍص، ليســتطيع كٌلّ مــن الطرفــني 
التواصــل بشــكل صحيــح وســليم. كمــا أن عــدم توفــر اإلنترنــت أو أجهــزة احلاســوب أو األجهــزة الذكيــة لعــدد مــن الطلبــة، وبالتالــي 

عــدم متكنهــم مــن املتابعــة مــع معلميهــم أو جامعاتهــم؛ كان مــن أهــم العوائــق يف هــذه الفتــرة .
إن تأخــر وزارة التربيــة والتعليــم يف اإلعــان عــن إجراءاتهــا، وعلــى الرغــم مــن جتاربهــا الســابقة يف املشــاريع املنفــذة لرقمنــة 
التعليــم ومتيزهــا علــى مســتوى الــدول الناميــة وحصولهــا علــى جائــزة D4D؛ أدى إلــى اختتــام العــام الدراســي دون االنتهــاء مــن 
تقــدمي مــواد الربــع األخيــر مــن املقــررات التعليميــة املطلوبــة. وعلــى الرغــم مــن إعــان الوزيــر أن الــوزارة ســتقوم بتعويــض مــا 
خســره الطــاب مــن هــذا اإلغــاق عــن طريــق افتتــاح العــام الدراســي الثانــي قبــل موعــده بشــهر إلتاحــة الفرصــة لانتهــاء ممــا 
لــم جتــر تغطيتــه مــن قبــل املــدارس؛ إال أنــه، وبســبب احلالــة الوبائيــة، مت إلغــاء الشــهر االســتدراكي، وتقــرر افتتــاح العــام الدراســي 

اجلديــد دون تعويــض مــا خســره الطــاب مــن العــام الســابق.  

ومتهيــداً الفتتــاح العــام الدراســي اجلديــد، صادقــت احلكومــة أيضــاً علــى طلــب الــوزارة تشــكيل جلنــة وزاريــة إلســناد خطتهــا، 
تضــم يف عضويتهــا، باإلضافــة إلــى وزيــر التربيــة والتعليــم، كًا مــن: أمــني عــام مجلــس الــوزراء، ووزراء )الصحــة، واالتصــاالت، 
واحلكــم احمللــي، والتعليــم العالــي، وشــؤون القــدس(، وتبــع ذلــك تشــكيل جلنــة فنيــة عبــر وزاريــة؛ لضمــان تنفيــذ اســتحقاقات 

ومتطلبــات العــودة إلــى املــدارس، وذلــك اســتلهاماً للتجربــة الناجــزة يف تنظيــم امتحــان الثانويــة العامــة للعــام 2020/2019.

ثامر سباعنة. أزمة التعليم يف الضفة الغربية يف زمن الكورونا. املركز الفلسطيني لإلعام 
عن الصفحة الرسمية لوزارة التربية 

https://www.palinfo.com/articles/20201937167630/6/videos/214752633282630
https://www.facebook.com/Palestinian.MOE/posts/3128995537167630videos/214752633282630

أما بخصوص التوجيهي، فقد مت استكمال التعليم عن بعد، ومت اختصار بعض املواد، ومت تنفيذ االمتحان والتصحيح 
وإعالن النتائج بنجاح.
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آليات اإلفصاح عن خطط الوزارة ملعاجلة آثار جائحة كورونا على التعليم

بالرغــم مــن احلديــث املتكــرر لــوزارة التربيــة والتعليــم عــن وجــود خطــة طــوارئ للــوزارة مصــادق عليهــا مــن مجلــس الــوزراء، إال 
أنــه لــم يتــم نشــر هــذه اخلطــة لوســائل اإلعــام أو علــى الصفحــة الرســمية للــوزارة، ومــن ثــم، فــإن احلديــث عــن اخلطــط يجــري 

فقــط باإلعــان عنهــا يف وســائل اإلعــام، دون نشــر وثائــق مكتوبــة إلطــاع اجلمهــور والباحثــني واخلبــراء.
وكذلــك احلــال يف خطــة العــودة إلــى املــدارس التــي أعلــن عنهــا وزيــر التربيــة والتعليــم يف مؤمتــر صحفــي بتاريــخ 2020/7/28، 
وأشــار إلــى أنهــا جــاءت نتــاج جهــد جماعــي خملتلــف مكونــات األســرة التربويــة، وبعــد نقــاش واٍف مــن احلكومــة التــي صادقــت 

عليهــا يف جلســتها بتاريــخ 2020/7/6؛ إذ لــم تنشــر كوثيقــة، واكتفــي باإلعــان عنهــا عبــر اإلعــام .

وبخصوص أركان خطة وزارة التربية والتعليم الفتتاح العام الدراسي، فإنها تتلخص بالتالي:

البروتوكول الصحي للتعليم وفتح املدارس إلى جانب استكمال البنية التحتية للتعليم عن بعد.. 1
التدرج يف فتح املدارس: صفوف التوجيهي و)األول - الرابع األساسي(، وبعد 14 يوماً باقي الصفوف املدرسية.. 2
الدمج بني التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد بأشكاله املتنوعة.. 3
خضوع اخلطة للتقييم املتواصل حسب احلالة الوبائية يف فلسطني.. 4

أمــا أبــرز معالــم خطــة وزارة التربيــة والتعليــم الفتتــاح العــام الدراســي اجلديــد والعــودة للمــدارس، فجــاءت عبــر مؤمتــر صحفــي 
لوكيــل الــوزارة د. بصــري صالــح، وتتمثــل مبــا يلــي :

إن اخلطــة تقــوم علــى مرتكــزات التــوازن بــني حــق الطالــب يف التعليــم وحقــه يف الصحــة والســامة؛ وفــق ضوابــط صحيــة 	 
وتربويــة واضحــة.

اعتماد نظام التعليم املدمج عبر موضوع التباعد.	 
توقيــع اتفاقيــة بــني الــوزارة ومجموعــة االتصــاالت لتوفيــر مكونــات إضافيــة للتمكــني التكنولوجــي يف اجملتمــع املدرســي، الــذي 	 

يتيــح للطالــب املتواجــد يف البيــت أن يتواصــل مــع مدرســته ويتلقــى تعليمــه، كمــا ســيتيح هــذا االتفــاق للمــدارس جميعــاً أن 
تكــون لديهــا شــبكة إنترنــت للقيــام باألعمــال الفنيــة واإلداريــة اخلاصــة بالتعليــم.

تعميق العمل يف منصتني حتتويان على محتوى تعليمي للتواصل مع الطالب واملعلم، وستكونان متاحتني للجميع.	 
اســتمرار العمــل يف إيجــاد محتــوى تعليمــي إلكترونــي، يضــم حصصــاً تعليميــة مصــورة، الســتعمالها عبــر مســارين: األول، 	 

عبــر قنــاة فلســطني التعليميــة التــي مت إطاقهــا يــوم 9/1، التــي ســتمكن كل طالــب فلســطيني خــارج املدرســة مــن متابعــة 
دروســه، والثانــي، ميكــن الوصــول إلــى منصــات وزارة التربيــة بــأي طريقــة مــن دون تكلفــة، فضــًا عــن التمكــني التكنولوجــي 

للفقــراء، لتوفيــر التجهيــزات التكنولوجيــة لهــم.
مت تعميــم البروتوكــول الصحــي علــى املــدارس، ونشــر علــى صفحــة الــوزارة، باإلضافــة إلــى العديد من الفيديوهات والنشــرات 	 

التثقيفيــة املوجهــة لطواقــم التعليــم والطلبــة وأولياء األمور . 

بصري صالح وكيل وزارة التربية والتعليم يف مؤمتر صحفي بتاريخ  2020/9/2 

عن الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم 

https://www.facebook.com/Palestinian.MOE/posts/3232269170173599

https://www.facebook.com/Palestinian.MOE/posts/3128995537167630
http://www.moe.pna.ps/Portals_
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التنســيق مــع األطــراف الشــريكة لضمــان تنفيــذ اخلطــة وشــمولها جميــع الطلبــة وخاصــة يف املناطــق والفئــات 
املهمشــة 

مــن أجــل دعــم خطــة العــودة للمــدارس، شــكل مجلــس الــوزراء جلنــة وزاريــة ذات عاقــة بالعمليــة التعليميــة وهــي: )وزيــر التربيــة 
والتعليــم مــروان عورتانــي، وأمــني عــام مجلــس الــوزراء أمجــد غــامن، ووزيــرة الصحــة مــي الكيلــة، ووزيــر التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي محمــود أبــو مويــس، ووزيــر احلكــم احمللــي مجــدي الصالــح، ووزيــر تكنولوجيــا املعلومــات إســحق ســدر، ووزيــر شــؤون 
القــدس فــادي الهدمــي، واملســاعد األمنــي لوزيــر الداخليــة محمــد اجلبرينــي( . والافــت للنظــر يف تشــكيل اللجنــة الوزاريــة هــو 
غيــاب وزارة التنميــة االجتماعيــة، وهــي جهــة االختصــاص واملرجعيــة يف حتديــد الفئــات املهمشــة واألكثــر فقــراً يف فلســطني، 

التــي قــد تكــون األكثــر تضــرراً حــال تطبيــق التعليــم عــن بُعــد.
إضافــة إلــى مــا أشــار إليــه مديــر عــام مركــز إبــداع املعلــم بــأن وزارة التربيــة والتعليــم لــم تتبــع مبــدأ الشــراكة مــع اجملتمــع املدنــي 
خاصــة فيمــا يتعلــق بتطويــر اخلطــة الوطنيــة للطــوارئ أو يف تنفيذهــا واالســتفادة مــن خبــرات وجتــارب مؤسســاته، خاصــة أنــه 
يركــز علــى الفئــات األكثــر تهميشــاً، ومشــاركته تضمــن تضمينهــم باخلطــط، فــإن الفئــات األكثــر تهميشــاً الذيــن يواجهــون حتديــات 

اجتماعيــة عوملــوا كغيرهــم مــن الطلبــة يف عمليــات التخطيــط، وأُهملــوا يف عمليــات التنفيــذ بشــكل أو بآخــر .

تخصيص امليزانية واملوارد املالية واإلفصاح عنها 

لــم تــرد يف خطابــات وزارة التربيــة والتعليــم أيــة تصريحــات حــول املوازنــة اخملصصــة لتغطيــة تكاليــف متطلبــات التعليــم عــن بعــد، 
كمــا لــم يــرد ذلــك علــى صفحتهــا الرســمية أو صفحــات املؤسســات ذات العاقــة، كمجلــس الــوزراء أو وزارة املاليــة، باســتثناء مــا 
ورد علــى لســان وزيــر التربيــة والتعليــم يف اإلعــام بــأن احلكومــة قامــت بتلبيــة وتغطيــة كافــة الطلبــات واالحتياجــات )الفنيــة 

والبشــرية( التــي تقدمــت بهــا وزارة التربيــة والتعليــم إلطــاق العــام الدراســي .
وقــد ورد علــى صفحــة )مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية يف األراضــي احملتلــة التابــع لــألمم املتحــدة( تخصيــص مــا قيمتــه )7.1( 

مليــون دوالر لقطــاع التعليــم .

وضع التعليم يف القدس يف ظل جائحة كورونا 
قدمــت مؤسســة فيصــل احلســيني دراســة مفصلــة حــول وضــع املــدارس وتأثــر العمليــة التربويــة يف القــدس خــال 
جائحــة كورونــا. وقــد تناولــت الدراســة مجموعــة مــن اجلوانــب املتأثــرة، تضمنــت اخلســائر التــي تعرضــت لهــا املــدارس 
بســبب اجلائحــة، ومــدى جتــاوب معلماتهــا/ معلميهــا وطلبتهــا يف االنخــراط بالتعليــم عــن بُعــد، واحتياجاتهــا مــن أجهــزة 
وتدريبــات يف حــال اســتمر االعتمــاد علــى هــذا النمــوذج مــن التعليــم. كمــا تناولــت االحتياجــات الضروريــة لتهيئــة البنــى 
ــراً، قدمــت الدراســة تقييمــاً لعمليــات  ــدة. وأخي ــاح الســنة الدراســية اجلدي ــة للمــدارس يف القــدس متهيــداً الفتت التحتي
ــم مــن خــال  ــة والتعلي ــا أكــدت وزارة التربي ــا . مــن جانبه ــدروس املســتفادة منه ــم خــال اجلائحــة، وال ــب والتعلي التدري

إعاناتهــا املتعــددة علــى إيائهــا اهتمامــاً خاّصــاً مبــدارس القــدس، وشــددت علــى تضمينهــا يف كافــة خططهــا.

سائد أبو فرحة. هل يقدم »التعليم املدمج« حّاً للدراسة يف زمن »كورونا«؟ صحيفة األيام بتاريخ 11-07-2020 
رفعت الصباح. ورقة تعقيب »مركز إبداع املعلم« على هذه الدراسة أثناء عرضها يف مؤمتر أمان السنوي املنعقد بتاريخ 18 تشرين الثاني 2020

ميكن االطاع على التقرير على الرابط التالي:  
وزير التربية والتعليم. برنامج سؤال مسؤول. وكالة معاً اإلخبارية، 2020/9/5 

مؤسسة فيصل احلسيني. متطلبات التعليم عن بُعد، ومتطلبات العودة للمدارس يف ظل جائحة كورونا. القدس: أيار 2020 

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1405dffay335929338Y1405dffa

https://www.facebook.com/111029928948046/videos/326125375143348
https://www.ochaopt.org/ar/covid-19?fbclid=IwAR126gycwMw1VDKULA-q1dpxWeJJxeimzEfMjXNsvTrhIhQzqzkL_IHXY2M

https://www.fhfpal.org/basic_files
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استكمال البنية التحتية

تتلخــص أبــرز اســتعدادات اســتكمال البنيــة التحتيــة التــي اتخذتهــا وزارة التربيــة والتعليــم يف إطــار بــدء العــام الدراســي اجلديــد 
علــى النحــو التالــي:

ــت بتقــدمي حزمــة تســهيات يف إطــار . 1 ــاون مــع شــركات االتصــاالت ومــزودي خدمــات اإلنترن ــام وزارة االتصــاالت بالتع قي
ــة مــع مجموعــة  ــة اتفاقي ــه احلكومــة، ويف هــذا اجملــال، وقعــت وزارة التربي ــذي أعلنــت عن برنامــج التمكــني التكنولوجــي ال
االتصــاالت الفلســطينية يــوم 2020/9/2، لتهيئــة الوصــول إلــى شــبكات اإلنترنــت مــن قبــل الفئــات املســتهدفة يف العمليــة 

التعليميــة، تضمنــت مــا يلــي:
ــة 	  ــر إمكاني ــة مــن اســتهاك حزمــة اإلنترنــت ملســتخدمي الهاتــف احملمــول، وتوفي اســتثناء الوصــول إلــى املنصــات التعليمي

الوصــول لهــا يف حــال انتهــاء احلــزم. 
توفير خدمة اإلنترنت اجملانية للمدارس يف املناطق املهمشة، وذلك من خال تقنيات مائمة لتقدمي اخلدمة. 	 
تطويــر وتفعيــل منصــة بيئــة التواصــل اإللكترونــي املدرســي كبيئــة للتواصــل الفعــال بــني أطــراف العمليــة التعليميــة وكمنصــة 	 

معتمــدة للتعلــم عــن بُعــد، وإثــراء احملتــوى التعليمــي اإللكترونــي مبــا ينســجم مــع املنهــاج.
الزيادة اجملانية لسرعة اإلنترنت املتاحة جلميع املدارس يف إطار برنامج »أبجد نت« إلى 30 ميغابايت.	 

جاهزية املدارس فنّيًا وبشرّيًا للتعامل مع التعليم عن ُبعد

ــاً، خطــة طموحــة ومتكاملــة األركان، مــن حيــث  تعتبــر خطــة العــودة للمــدارس التــي أعلنــت عنهــا وزارة التربيــة والتعليــم، نظرّي
االســتعدادات التعليميــة والصحيــة، ولكــن، ال ميكــن احلكــم عليهــا قبــل جتربتهــا علــى أرض الواقــع.

فقــد اســتعرض د. أمجــد غــامن، أمــني عــام مجلــس الــوزراء، يف تقريــر أقــرب مــا يكــون إلــى تقييــم أداء احلكومــة حتــت عنــوان 
)إدارة حالــة الطــوارئ الفلســطينية أثنــاء أزمــة الوبــاء العاملــي »كورونــا كوفيــد- 19«( بتاريــخ 2020/6/15 إســتراتيجيات احلكومــة 
يف التعاطــي مــع أزمــة كورونــا يف كافــة اختصاصــات احلكومــة، وقــدم توصيــات مقابــل كل إســتراتيجية. وقــد أشــار يف تقريــره 

إلــى مجموعــة مــن املاحظــات علــى إدارة عمليــة التعليــم، وذلــك كمــا يلــي:
»لقــد اتضــح التفــاوت يف إمكانيــات ممارســة التعلــم عــن بُعــد بــني اجلامعــات واملــدارس، فقامــت اجلامعــات بتذليــل العديــد مــن 
الصعوبــات املرتبطــة باجلوانــب الفنيــة لتطبيــق عمليــة التعلــم، وطبقتهــا، بالرغــم مــن ضعــف الســيطرة علــى بعــض عناصرهــا 
مثــل جــودة وســائل االتصــال لــدى الطلبــة ونســبة حضورهــم، والتنفيــذ املســتقل للواجبــات واالمتحانــات. أمــا يف املــدارس، فكانــت 
العمليــة ضعيفــة جــّداً ولــم حتقــق قيمــة مضافــة ميكــن االستشــهاد بهــا ســوى علــى نطــاق محــدود يف بعــض املــدارس وملناهــج 
محــددة واجتهــادات شــخصية غيــر منظمــة. الــدرس املســتفاد: ضــرورة تطويــر اجلوانــب التكنولوجيــة يف وســائل التعليــم عــن بُعــد، 

وقيــام جهــات االختصــاص بواجباتهــا جتــاه بنــاء القــدرات يف التعليــم عــن بُعــد يف اجلامعــات واملــدارس« .

http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/news/details/51401د. أمجد غامن، أمني عام مجلس الوزراء حتت عنوان إدارة حالة الطوارئ الفلسطينية أثناء أزمة الوباء العاملي »كورونا كوفيد- 19« بتاريخ 2020/6/15 على صفحة مجلس الوزراء 
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تأهيل الكوادر البشرية

تدريــب املعلمــني علــى اســتخدام آليــات التعليــم عــن بُعــد، حيــث أشــار مديــر عــام التأهيــل واإلشــراف إلــى أن الــوزارة، منــذ . 1
تاريــخ 2020/3/5، وضعــت خطــة لتأهيــل طاقــم املعلمــني ومديــري املــدارس باالسترشــاد بتجربــة اليونيســكو لتدريــب 
املعلمــني علــى أدوات التعليــم عــن بُعــد، حيــث خضــع مــا يقــارب 35 ألــف معلمــة ومعلــم لتدريبــات علــى تصميــم التدريــس عــن 
بُعــد. وأشــار أيضــاً إلــى شــراكة بــني وزارتــي التربيــة والتعليــم واالتصــاالت تقــوم فيهــا االتصــاالت بتدريــب طواقــم التربيــة 

علــى أدوات التعليــم عــن بُعــد، باإلضافــة إلــى شــراكات مــع كل مــن اليونيســيف واليونيســكو وإنقــاذ الطفولــة .
أشــار وكيــل وزارة التربيــة والتعليــم إلــى أنــه مت تدريــب الــكادر التعليمــي علــى كيفيــة اســتعمال منصــات الــوزارة ونظــام التعليــم . 2

عــن بُعــد، وكيفيــة التواصــل بــني الطالــب واملعلــم، وأن املعلــم يســتطيع اســتعمالها بكفــاءة.
ــم عــن . 3 ــات التعل ــني، مســتخدماً آلي ــب للمعلمــني احلكومي ــي خطــة تدري ــى تبن ــام للمعلمــني يف فلســطني إل ــادر االحتــاد الع ب

بُعــد عــن طريــق اإلنترنــت؛ حيــث قــدم تدريبــاً علــى مرحلتــني: األولــى شــملت )1000( معلمــة ومعلــم مــن الضفــة وغــزة يف 
شــهر نيســان، والثانيــة شــملت قرابــة )1500( معلمــة ومعلــم يف شــهر أيــار، ولــم يكــن هــذا التدريــب إجبارّيــاً، بــل تــرك لرغبــة 

املعلمــني يف االنتســاب لهــذه الــدورات .
تعزيــز الــكادر البشــري، حيــث قامــت وزارة التربيــة والتعليــم بتعيــني 1900 معلمــة ومعلــم جديــد، إضافــة إلــى زيــادة عــدد . 4

األذنــة الذيــن تقــع علــى عاتقهــم مهمــة النظافــة يف املــدارس بشــكل أساســي، باإلضافــة إلــى إعــادة تهيئــة املرافــق الصحيــة 
واملدرســية وتأمــني ميــاه الشــرب ومــواد التعقيــم والتنظيــف .

https://www.facebook.com/PBCnewschannel/videos/953460005173421برنامج ملف اليوم على فضائية فلسطني اإلخبارية 

أشــار وزيــر التربيــة والتعليــم قبيــل افتتــاح العــام الدراســي بيــوم واحــد إلــى أن الــوزارة مكنــت املــدارس باإلنترنــت »باســتثناء   .2
املــدارس يف املناطــق املهمشــة التــي يبلــغ عددهــا 87 مدرســة«، والتــي تفتقــد إلــى البنيــة التحتيــة. وأوضــح أنهــا يف طــور الربط 
ــاً، كمــا أوضــح أن مجموعــة االتصــاالت لــم تقــدم اإلنترنــت مجانــاً، وأن الــوزارة ســتقوم بجهدهــا ملســاعدة  باإلنترنــت حالّي

املعلمــني غيــر املتصلــني باإلنترنــت للحصــول علــى إنترنــت وجهــاز إلكترونــي أيضــاً .
يظهــر مــن صفحــة وزارة التربيــة والتعليــم تلقــي الــوزارة مجموعــة مــن املســاعدات التقنيــة اخلاصــة بالتعليــم عــن بُعــد   .3
مقدمــة مــن أطــراف دوليــة وحكوميــة مثــل اللجنــة الوطنيــة الفلســطينية للتربيــة والثقافــة والعلــوم، بدعــم مــن منظمــة العالــم 
اإلســامي للتربيــة والعلــوم والثقافــة )اإليسيســكو(. وتتكــون هــذه املســاعدة مــن 22 رزمــة ســتوزع علــى 22 مديريــة تربيــة 

وتعليــم يف القــدس والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة .

العمــل يف إطــار الشــراكة الوطنيــة بــني القطاعــني احلكومــي واخلــاص علــى برامــج متعــددة للتمكــني التكنولوجــي، مبــا يشــمل 	 
توفيــر حــزم إنترنــت بأســعار مخفضــة، وحواســيب للمعلمــني وللطلبــة، وإعطــاء الطلبــة األقــل حّظــاً االهتمــام اخلــاص يف 

هــذا اجملــال. 
إنشاء وإطاق قناة فلسطني التعليمية بالتعاون مع الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون .	 

وزير التربية والتعليم، يف برنامج سؤال مسؤول، مصدر سابق.

لقاء متلفز مع مدير عام التأهيل واإلشراف أحمد عمار على فضائية فلسطني حول مستجدات العودة للمدارس بتاريخ 2020/8/20 
حلمي حمدان. مسؤول التدريب يف االحتاد العام للمعلمني. مقابلة بتاريخ 2020/6/25

وزير التربية يف لقاء متلفز، برنامج ملف اليوم على فضائية فلسطني اإلخبارية بتاريخ 2020/9/1

 2020/04/29https://www.facebook.com/Palestinian.MOE/posts/2897168293683690
https://www.facebook.com/Palestinian.MOE
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حتديات ومعيقات: اجلاهزية الفنية لدى مختلف فئات اجملتمع لتلقي التعليم عن ُبعد

أشــارت بيانــات املســح األســري لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت لعــام 2019، إلــى أن مــا يعــادل نســبة 33% مــن األســر 	 
ــع  ــث األســر الفلســطينية، بواق ــي ثل ــول أو لوحــي(، أي حوال ــي أو محم ــاز حاســوب )حاســوب مكتب ــا جه يف فلســطني لديه
36% يف الضفــة الغربيــة و29% يف قطــاع غــزة، يف حــني بلغــت نســبة األفــراد )10 ســنوات فأكثــر( الذيــن اســتخدموا جهــاز 
احلاســوب مــن أي موقــع 26%، بواقــع 25% يف الضفــة الغربيــة و28% يف قطــاع غــزة. كمــا أظهــرت النتائــج أن نســبة األســر 
التــي لديهــا أطفــال )10-17( ســنة وملتحقــون حالّيــاً يف التعليــم ويتوفــر لديهــا جهــاز حاســوب )حاســوب مكتبــي أو محمــول أو 
لوحــي( بلغــت 44%، بواقــع 50% يف الضفــة الغربيــة و36% يف قطــاع غــزة. وأظهــرت النتائــج أيضــاً أن نســبة األســر التــي 
لديهــا أطفــال )10-17( ســنة وملتحقــون حالّيــاً يف التعليــم وتتوفــر لديهــا خدمــة اإلنترنــت يف املنــزل بلغــت 86% يف فلســطني، 

بواقــع 91% يف الضفــة الغربيــة و78% يف قطــاع غــزة .

أمــا أحــدث االســتطاعات اخلاصــة باملؤشــرات اإلحصائيــة يف دولــة فلســطني للعــام 2020 التــي أعلنتهــا د. عــا عــوض 	 
ملناســبة اليــوم العاملــي لإلحصــاء بتاريــخ 2020/10/20، فقــد أشــارت فيمــا يتعلــق باملشــاركة يف األنشــطة التعليميــة عــن بعــد 
إلــى أن 51% مــن األســر يف فلســطني التــي لديهــا أطفــال )6-18 ســنة( وملتحقــون بالتعليــم قبــل اإلغــاق شــارك أطفالهــم 
يف أنشــطة تعليميــة خــال فتــرة اإلغــاق، )53% يف الضفــة الغربيــة، و49% يف قطــاع غــزة(، مــع وجــود تبايــن واضــح يف 
مشــاركة الطــاب بــني احملافظــات، وإلــى أن 49% مــن األســر التــي لديهــا أطفــال 6-18 ولــم تشــارك يف األنشــطة التعليميــة 
عــن بعــد، كان الســبب عــدم وجــود اإلنترنــت، إلــى جانــب عــدم قيــام 22% مــن املدرســني بتنفيــذ أنشــطة تعليميــة و%13 
بســبب عــدم رغبــة الطفــل يف تنفيــذ األنشــطة التعليميــة، و6.3% بســبب عــدم مقــدرة/ معرفــة األهــل كيفيــة تنفيــذ األنشــطة 

التعليميــة .

الطالب يف عائالت أقل حظوة:
أظهر املســح فجوة كبيرة بني األســر التي ترأســها إناث واألســر التي يرأســها ذكور من حيث توفر أدوات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصــاالت، حيــث أظهــرت بيانــات املســح األســري لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت لعــام 2019 أن 38% مــن األســر التــي 
ترأســها اإلنــاث ال يتوفــر لــدى أحــد أفرادهــا هاتــف نقــال ذكــي مقارنــة بنســبة 11% لألســر التــي يرأســها ذكــور. كمــا أظهــرت 
بيانــات املســح أن هنــاك فجــوة كبيــرة بــني األســر التــي ترأســها إنــاث مقارنــة مــع األســر التــي يرأســها ذكــور يف توفــر احلاســوب 
لديهــا، حيــث بلغــت نســبة األســر التــي ترأســها إنــاث ويتوفــر لديهــا جهــاز حاســوب )حاســوب مكتبــي أو محمــول أو لوحــي( 
19% مقارنــة مــع 35% لألســر التــي يرأســها ذكــور. بينمــا أظهــرت النتائــج أن 45% مــن األســر التــي ترأســها إنــاث ال تتوفــر 

لديهــا خدمــة اإلنترنــت يف املنــزل مقارنــة مــع 17% مــن األســر التــي يرأســها ذكــور.

الصفحة الرسمية جلهاز اإلحصاء 
عا عوض، رئيس اجلهاز املركزي لإلحصاء. أبرز املؤشرات اإلحصائية يف دولة فلسطني للعام 2020. 2020/10/20

نشر بتاريخ 2020/5/17 http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3737 
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ضعف اإلنترنت	 
بعــض االعتبــارات التــي يســتوجب أخذهــا بعــني االعتبــار يف اجلاهزيــة لتلقــي التعليــم عــن بُعــد تتمثــل يف الصعوبــات التــي 
ــات  ــرة احلجــر الصحــي يف نهاي ــاء فت ــد أثن ــم عــن بُع ــاء األمــور واملعلمــون والطــاب، ففــي اســتطاع حــول التعلي ــا أولي يواجهه
العــام الدراســي املنصــرم، أجرتــه الكاتبــة عليــاء الشــعار بــني عينــة مــن أوليــاء األمــور واملعلمــني والطــاب، أشــار املســتطلعون إلــى 
إشــكاليات مثــل ضعــف شــبكات اإلنترنــت يف وقــت الــذروة، مــا يســتدعي إقفــال الشــبكة عــن باقــي أفــراد األســرة، ويــؤدي الضغــط 
العــام علــى شــبكة اإلنترنــت إلــى ضعــف الصــوت وتقطعــه، وبالتالــي عــدم تسلســل الشــرح، وفقــدان جــزء منــه، مــا يؤثــر ســلباً علــى 
اســتيعاب وفهــم الطلبــة. يضــاف إلــى ذلــك أن األســر الفلســطينية ال تســتطيع توفيــر أجهــزة الكمبيوتــر أو الابتــوب لــكل فــرد مــن 
أفــراد األســرة، وبالــذات األطفــال، فيضطرهــم للتواصــل عبــر الهواتــف الذكيــة، مــا يرهــق األطفــال واألهالــي معــاً، بســبب صغــر 
الصــور وحجــم اخلــط. وتــزداد الصعوبــة بالنســبة لألهــل عنــد الصفــوف األساســية الدنيــا، حيــث يتطلــب تواجدهــم مــع أطفالهــم 
عــن كثــب ولفتــرات طويلــة. ومــن وجهــة نظــر املعلمــني/ات، فــإن ضعــف اإلنترنــت يســبب مشــاكل يف حتميــل الفيديوهــات وأوراق 

العمــل، ومــن ثــم اســتقبال إجابــات الطلبــة .

بيئة ومساحة املنزل محدودة	 
كمــا أن املســاحات املتوفــرة يف البيــت قــد ال تســمح بــأن يكــون لــكل طفــل مــكان خــاص يتفاعــل فيــه مــع الفيديــو الــذي يبــث. ففــي 
الغالــب، تتزامــن أوقــات بــث الفيديوهــات ألكثــر مــن طفــل يف نفــس العائلــة. وتضــاف إليهــا اجتماعــات واتصــاالت األهالــي الذيــن 
يعملــون مــن البيــت. تقــول إحــدى األمهــات: )حينمــا يتعــارض الوقــت مــع األبنــاء، أعطــي األولويــة البنــي يف الثانويــة العامــة، ولكــن 
يف نفــس الوقــت، أحــس أنــي ظلمــت باقــي أبنائــي(. وأشــار أحــد اآلبــاء إلــى أنــه )عندمــا تتزامــن أوقــات اجتماعاتــي مــع عــرض 
فيديوهــات أبنائــي، ال أســتطيع املفاضلــة لصاحلهــم، فأنــا أريــد أن أحافــظ علــى عملــي(. أمــا إحــدى األمهــات، فقالــت )إن الوضــع 
ــى الهاتــف يف مكاملــة عمــل، ويطلــب أحــد أبنائــي املســاعدة بســبب مشــكلة يف  ــاً جــّداً بالنســبة لــي حينمــا أكــون عل يكــون صعب
تلقيــه الفيديــو أو أنــه لــم يســتوعب فكــرة معينــة، أو عندمــا يتشــاجر أبنائــي أيهــم يريــد اســتخدام الابتــوب(. إحــدى الطالبــات 
قالــت )إن الفيديــو بالبــث احلــي يكــون مفيــداً لاستفســار والتفاعــل، إال أنــه وبســبب مســاحة البيــت الصغيــرة، يســمع مــن خالــه 
الكثيــر مــن األصــوات واألحــداث يف البيــوت(.  هــذه بعــض اإلشــكاليات األســرية التــي قــد تنجــم عــن التعليــم عــن بُعــد يف حــال 

عــدم جاهزيــة البيــت الفلســطيني.

إن هــذه املعطيــات تعبــر عــن معيقــات يف عــدم قــدرة وزارة التربيــة والتعليــم علــى اســتيفاء متطلبــات خطــة التعليــم املدمــج، 	 
ويف هــذا الصــدد، أشــار مديــر عــام التقنيــات يف وزارة التربيــة والتعليــم إلــى أن الــوزارة هــي جــزء مــن جلنــة حكوميــة، مشــيراً 
إلــى أن علــى وزارات االختصــاص القيــام بالــدور املنــوط بهــا لتنفيــذ اخلطــة إلــى جانــب وزارة التربيــة والتعليــم مثــل وزارة 
االتصــاالت وشــركة االتصــاالت، مؤكــداً أيضــاً أن وزارة التربيــة والتعليــم غيــر قــادرة علــى اســتكمال توزيــع أجهــزة حاســوب 
علــى كافــة املعلمــني بســبب عــدم وجــود أجهــزة كافيــة يف الســوق الفلســطينية، إلــى جانــب احلاجــة إلــى رصــد موازنــة خاصــة 

لهــا علــى خطــة الــوزارة للعــام املقبــل 2021 .

جهاد الدريدي، مدير عام التقنيات يف وزارة التربية والتعليم، لقاء مع الصحفي فراس الطويل على راديو أجيال. 2010/10/22 
علياء الشعار. التعليم عن بُعد و«كوفيد- 19«. فرص وحتديات،2020/4/27. وكالة وطن لألنباء 

الشعار، املصدر السابق

https://www.facebook.com/AJYAL.FM/videos/1231671417218817
https://www.wattan.net/ar/news/307637.html
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ــذي  ــد، ال ــم عــن بُع ــي التعلي ــى تلق ــدرة األســرة الفلســطينية عل ــى ضعــف ق ــواردة أعــاه مؤشــراً عل ــام والنســب ال ــر األرق وتعتب
ســيعتمد يف إحــدى أدواتــه علــى الوصــول إلــى اإلنترنــت واســتخدام أجهــزة احلاســوب. ومــن املرجــح أن هــذه األرقــام قــد تغيــرت 
يف ظــل التأثيــرات االقتصاديــة الناجتــة عــن أزمــة كورونــا بانضمــام الكثيــر مــن األســر الفلســطينية إلــى قوائــم الفقــراء، حيــث 
أشــار تقريــر البنــك الدولــي إلــى أنــه »قبــل تفّشــي وبــاء كوفيــد- 19، كان نحــو ربــع الفلســطينّيني يعيشــون حتــت خــّط الفقــر، %53 
ــة، ســيرتفع عــدد األســر الفقيــرة إلــى 30% يف الضفــة  ــة. وحســب التقديــرات األّولّي ــة الغربّي مــن ســكان غــّزة و14% يف الضّف
الغربيــة وإلــى 64% يف غــّزة«. ومــن املتوّقــع أن يكــون التأثيــر االقتصــادي النــاجت عــن تداعيــات جائحــة كورونــا أكبــر يف الضّفــة 
الغربيــة، ألّن عشــرات اآلالف مــن الفلســطينيني الذيــن يعيشــون هنــاك يعملــون يف إســرائيل التــي تأّثــرت أيضــاً باألزمــة. وبســبب 

الوبــاء، انخفــض عــدد هــؤالء العّمــال، وهــو مــا يُســاهم يف »انخفــاض كبيــر« يف تدّفقاتهــم املالّيــة .

واقع التجربة الدولية

مــن جهتهــا، أصــدرت منظمــة اليونيســيف تقريــراً عــن ظــروف ونســبة الطلبــة يف العالــم الذيــن لــن يســتطيعوا الوصــول إلــى التعلــم 
عــن بُعــد أثنــاء إغــاق املــدارس، وهــذا التقريــر يدعــم يف وصفــه واســتنتاجاته ظــروف بعــض فئــات طلبــة املــدارس يف فلســطني 

علــى النحــو التالــي:
قــال التقريــر الــذي نشــرته اليونيســيف حتــت عنــوان »كوفيــد - 19«: »مــا ال يقــل عــن ثلــث طــاب املــدارس يف العالــم عاجــزون 
عــن الوصــول إلــى التعلـّـم عــن بُعــد أثنــاء إغــاق املــدارس«، ودعــت حملــة »رؤيــة جديــدة« التــي تديرهــا اليونيســيف إلــى تخصيــص 
ــد لــكل طفــل، واألمــر األهــم، إيــاء األولويــة إلعــادة فتــح  ــم عــن بُع اســتثمارات مســتعجلة لســد الفجــوة الرقميــة، وتوفيــر التعلّ
املــدارس علــى نحــو آمــن. وقــد اســتخدم التقريــر حتليــًا ميثــل الوضــع يف العالــم بشــأن توافــر التقنيــات واألدوات املطلوبــة يف 
ــوي،  ــم الثان ــا مــن التعلي ــة الدني ــل االبتدائــي، واالبتدائــي، واملرحل ــم قب ــد يف مراحــل التعلي ــم عــن بُع ــى التعلّ ــزل للحصــول عل املن

واملرحلــة العليــا مــن التعليــم الثانــوي، وذلــك اعتمــاداً علــى بيانــات مــن 100 بلــد.

إن املعطيــات تشــير إلــى حتديــات تلقــي بأعبــاء كبيــرة علــى احلكومــة حــال اســتمرت اجلائحــة واســتمرت احلاجــة للتعلــم 
عــن ُبعــد، حيــث إن األضــرار االقتصاديــة لــم تقتصــر علــى املواطنــني، بــل أيضــًا علــى احلكومــة التــي تعتمــد علــى املســاعدات 
اخلارجيــة وعلــى الضرائــب يف إيراداتهــا، التــي ســتتقلص يف ظــل ارتفــاع نســب الفقــر، وســيؤثر يف قدرتهــا علــى توفيــر البنــى 
التحتيــة للتعليــم عــن ُبعــد، مــن حيــث توفيــر األجهــزة واإلنترنــت، وقدرتهــا علــى الوصــول للفئــات املهمشــة واألكثــر فقــرًا يف 

اجملتمــع. 

/https://www.mc-doualiya.com/articlesمونت كارلو الدولية )MCD(. البنك الدولي: كورونا سيرفع نسبة األسر الفلسطينية الفقيرة إلى 30 يف املئة يف الضفة الغربية و64 يف املائة يف غزة.2020/6/1 
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ــي  ــة الت ــو وخدمــة اإلنترنــت وتوافــر املناهــج التعليمي ــون والرادي ــات معلومــات حــول مــدى توافــر أجهــزة التلفزي وتتضمــن البيان
تقدمهــا هــذه املنصــات أثنــاء إغــاق املــدارس. ورغــم أن األرقــام الــواردة يف التقريــر تعــرض صــورة ُمقلقــة حــول نقــص التعلـّـم عــن 
بُعــد أثنــاء إغــاق املــدارس، بيــد أن اليونيســيف حتــّذر مــن أن الوضــع أســوأ كثيــراً علــى األرجــح. وحتــى عندمــا تتوفــر التقنيــات 
ــد عبــر هــذه املنصــات بســبب عوامــل ُمناِفســة يف املنــزل،  ــم عــن بُع واألدوات لألطفــال يف منازلهــم، فقــد ال يتمكنــون مــن التعلّ
مبــا يف ذلــك الضغــط ألداء أعمــال منزليــة، أو أن يُجبــر األطفــال علــى العمــل، أو ســوء البيئــة املتوفــرة للتعلّــم، أو نقــص الدعــم 

الســتخدام املناهــج التعليميــة عبــر البــث اإلذاعــي والتلفزيونــي وشــبكة اإلنترنــت .  

/https://www.unicef.org/ar  تاريخ النشر 2020/8/27

املنطقة العربية

وقــد أظهــر التقريــر يف البنــد اخلــاص بالشــرق االوســط وشــمال أفريقيــا أن نســبة طــاب املــدارس غيــر القادريــن علــى احلصــول 
علــى التعلـّـم عــن بُعــد تشــكل 40% مــن العــدد األدنــى مــن طــاب املــدارس غيــر القادريــن علــى احلصــول علــى التعلـّـم عــن بُعــد، 

وهــو 37 مليــون طالــب.
ويرجــح التقريــر أن نســبة أكبــر بكثيــر قــد حتــرم مــن التعليــم مــن طــاب املــدارس املنحدريــن مــن األســر األشــد فقــراً وأولئــك 
الذيــن يعيشــون يف املناطــق الريفيــة. وعلــى مســتوى العالــم، ينتمــي 72% مــن طــاب املــدارس غيــر القادريــن علــى احلصــول علــى 
التعلّــم عــن بُعــد إلــى األســر األشــد فقــراً يف بلدانهــم. أمــا يف البلــدان املتوســطة الدخــل مــن الشــريحة العليــا، فيشــكل الطــاب 
مــن األســر األشــد فقــراً 86% مــن الطــاب غيــر القادريــن علــى احلصــول علــى التعلّــم عــن بُعــد. وعلــى مســتوى العالــم، يعيــش 

ثاثــة أربــاع الطــاب الذيــن ال يحصلــون علــى التعلّــم عــن بُعــد يف املناطــق الريفيــة .

ــد حــول  ــم عــن بُع ــى التعلي ــن يســتطيعوا الوصــول إل ــن ل ــة الذي ــى أعــداد مقلقــة مــن الطلب ــر إل ــواردة يف التقري تشــير النســب ال
العالــم، مبــا فيهــا منطقــة الشــرق األوســط. وباملقارنــة، جنــد أن الظــرف الفلســطيني أكثــر تعقيــداً مقارنــة مــع الظــروف يف بلــدان 
ــة أساســية أمــام اإلجــراءات  ــذي يشــكل عقب ــال اإلســرائيلي ال ــي خضعــت للدراســة، بســبب عامــل االحت الشــرق األوســط الت
احلكوميــة املتخــذة للوصــول إلــى الفئــات املهمشــة، وعلــى وجــه التحديــد القاطنــون يف املناطــق اخلاضعــة للســيطرة اإلســرائيلية، 
التــي متنــع الســلطة الفلســطينية مــن العمــل فيهــا، وحتكــم االحتــال اإلســرائيلي باألجيــال املتطــورة مــن اإلنترنــت، إضافــة إلــى 

ازديــاد أعــداد الفقــراء الــذي ترافــق وجائحــة كورونــا ومــا جلبتــه مــن ظــروف اقتصاديــة صعبــة.

املصدر السابق
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املساءلة اجملتمعية

لــم تظهــر يف اإلعانــات أو املؤمتــرات الصحفيــة لــوزارة التربيــة والتعليــم إشــارات إلــى تضمــني خططهــا أدوات لــدور اجملتمــع 
احمللــي وأوليــاء األمــور يف مســاءلة األطــراف املكلفــني بتنفيــذ العمليــة التعليميــة عــن بعــد.

عقــد العديــد مــن النشــطاء اجملتمعيــني ومنظمــات اجملتمــع املدنــي جلســات نقــاش وحلقــات تلفزيونيــة، ونشــرت مقــاالت رأي حــول 
جتربــة فلســطني يف التعليــم عــن بُعــد الذيــن يف أكثــر مــن مناســبة أشــاروا إلــى هــذه التحديــات ورفعــوا توصيــات للحكومــة بشــكل 

عــام ووزارة التربيــة والتعليــم بشــكل خــاص.

الرقابة على التزام املدارس واملعلمني بتعليمات التربية اخلاصة بالبروتوكوالت الصحية

ــة املســتهترين،  ــوزارة ســتقوم مبعاقب ــى أن ال ــخ 9/4 باإلشــارة إل ــد بتاري ــة يف املؤمتــر الصحفــي املنعق ــل وزارة التربي اكتفــى وكي
وحــول الرقابــة علــى التــزام املــدارس بالبروتوكــوالت الصحيــة اإللزاميــة، أشــار الوكيــل إلــى أن الــوزارة ســتفّعل جلــان طــوارئ تقــوم 
بزيــارات ميدانيــة مفاجئــة لكافــة املــدارس إلــى جانــب إلــزام الطواقــم التعليميــة والعاملــني يف املــدارس وأوليــاء أمــور الطــاب 

بتوقيــع تعهــدات بااللتــزام بالبروتوكــول الصحــي الصــادر عــن وزارتــي الصحــة والتربيــة والتعليــم.

اإلشــراف والرقابــة املركزيــة ومرونــة التنفيــذ الالمركزيــة علــى التــزام املــدارس واملعلمــني بتعليمــات وزارة التربيــة 
والتعليــم اخلاصــة بالتعليــم عــن ُبعــد

أعلــن وزيــر التربيــة والتعليــم أن الــوزارة تعمــل علــى تعزيــز الامركزيــة الرشــيدة املســتندة إلــى إطــار موحــد وإلــى نظــام متابعــة 
ومســاءلة محكــم ونافــذ . كمــا أشــار إلــى أن مديــر املدرســة ســيكون مبثابــة القائــد يف املدرســة، وهــو املســؤول عــن تنفيــذ كافــة 
ــاء أوقــات  ــة . لكــن لــم توضــح وزارة التربيــة والتعليــم آليــات الرقابــة علــى األداء األكادميــي للمعلمــني أثن البروتوكــوالت املطلوب
ــدروس  ــل إعطــاء املعلمــني لل ــروز ظواهــر أخــرى، مــن قبي ــات ب ــا، ومــع إمكاني ــة التعاطــي معه احلجــر الصحــي، ووســائل وكيفي
اخلصوصيــة يف البيــوت، األمــر الــذي ســيفتح اجملــال واســعاً للفســاد يف العمليــة التعليميــة، خاصــة مــع عــدم اإلشــارة إلــى ضــرورة 
االلتــزام بأحــكام مدونــة الســلوك العامــة يف إجــراءات وزارة التربيــة والتعليــم وخططهــا، حيــث إن التعليــم عــن بعــد ســيعتمد بشــكل 

كبيــر علــى أخاقيــات وظيفــة املعلــم وإدارة املــدارس. 

وزير التربية والتعليم يف مؤمتر صحفي حول مامح خطة العودة للمدارس للعام الدراسي املقبل،  2020/7/28 
وزير التربية يف لقاء متلفز، برنامج ملف اليوم على فضائية فلسطني اإلخبارية بتاريخ 2020/9/1، مصدر سابق

https://www.facebook.com/Palestinian.MOE/posts/3128995537167630
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اخلالصة

إن التعليــم عــن بُعــد أو رقمنــة التعليــم )التعليــم اإللكترونــي( لــم يبــرز فجــأة يف احلالــة الفلســطينية، فقــد تضمنــت اإلســتراتيجيات 
الســابقة لــوزارة التربيــة والتعليــم العديــد مــن املشــاريع اخلاصــة بالتعليــم اإللكترونــي أو رقمنــة التعليــم، التي كان مخططــاً االنتهاء 
منهــا يف العــام 2020، وقــد مت إنفــاق مايــني الــدوالرات علــى تنفيــذ هــذه اخلطــط، ســواء مــن املانحــني أو مــن اجملتمــع احمللــي، 
وحصــدت فلســطني املرتبــة األولــى عاملّيــاً يف تطويــر التعليــم اإللكترونــي يف إطــار املشــاريع املنفــذة دولّيــاً للتعــاون البلجيكــي مــع 
الــدول الناميــة، ومــع ذلــك، اصطدمــت وزارة التربيــة بإعــان حالــة الطــوارئ، حيــث لــم يظهــر أثــر ُمــرٍض لهــذه املشــاريع علــى 

أرض الواقــع، واختتــم العــام الدراســي الفائــت دون اســتكمال الربــع األخيــر مــن الســنة الدراســية. 

جنحــت وزارة التربيــة والتعليــم يف عقــد امتحــان التوجيهــي يف موعــده، ومتكنــت مــن إمتــام التجهيــزات اخلاصــة بــه كمــا هــو 	 
مخطــط لهــا يف دورة العــام الدراســي األخيــر 2020/2019 يف ظــل حالــة الطــوارئ الناجمــة عــن جائحــة كورونــا.

لــم تعمــل الــوزارة علــى توفيــر خطــة بديلــة للتعليــم الوجاهــي فــور إعــان حالــة الطــوارئ وإغــاق املــدارس، وأدى تأخرهــا يف 	 
إعــان إجراءاتهــا إلــى إدخــال أطــراف العمليــة التعليميــة يف حالــة مــن اإلربــاك واملبــادرات الفرديــة، وقامــت الــوزارة بإنهــاء 
العــام الدراســي 2020/2019 دون اســتكمال املنهــاج املقــرر، وبســبب تصاعــد احلالــة الوبائيــة يف فلســطني، لــم تتمكــن 

الــوزارة مــن تعويــض الطــاب مــا فاتهــم مــن املقــررات.
عــدم االعتمــاد الواســع علــى مبــادئ الشــفافية يف نشــر أو توزيــع املعلومــات، حيــث أعلنــت وزارة التربيــة والتعليــم عــن 	 

العديــد مــن اخلطــط املتعلقــة بالعــودة إلــى املــدارس، ومت تلخيــص فحواهــا للجمهــور بطريقــة البيانــات الصحفيــة املكتوبــة أو 
املصــورة، لكــن ال وجــود لهــذه اخلطــط كوثائــق منشــورة للجمهــور أو معروضــة علــى صفحــة الــوزارة.

لــم تعلــن الــوزارة عــن ســيناريو واضــح يف حــال اإلغــاق الشــامل أو يف حــال حجــر مجموعــة طــاب مــن املدرســة، ولــم تقــدم 	 
وصفــاً جلهوزيتهــا، كمــا أنهــا لــم تعلــن عــن خطــة لتوفيــر أدوات التعليــم للفئــات املهمشــة.

أظهــرت املؤشــرات اإلحصائيــة يف دولــة فلســطني للعــام 2020، التــي أعلــن عنهــا اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 	 
بتاريــخ 2020/10/20، أي بعــد افتتــاح العــام الدراســي، عــدم جهوزيــة وزارة التربيــة والتعليــم ووزارات االختصــاص لتوفيــر 

متطلبــات التعليــم عــن بعــد املعلــن عنهــا يف خططهــا.
لم تفصح الوزارة عن ميزانيتها اخلاصة مبتطلبات التعليم عن بُعد.	 
لــم تعلــن الــوزارة عــن آليــات الرقابــة علــى أداء املــدارس واملعلمــني وال عــن آليــات محاســبة اخملالفــني منهــم يف حــال اســتخدام 	 

التعليــم عــن بُعــد، وهــذا مــا كشــف عنــه اســتطاع اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، حيــث ظهــر أن 22% لــم يتلقــوا 
التعليــم عــن بعــد بســبب عــدم قيــام املعلمــني بتنفيــذ أنشــطة تعليميــة خــال اإلغــاق.
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إن نتائــج املؤشــرات اإلحصائيــة فيمــا يتعلــق بالتعليــم عــن بعــد املعلــن عنهــا مــن قبــل اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء بتاريــخ 
2020/10/20، بعــدم مشــاركة 49% مــن األســر الفلســطينية التــي لديهــا أطفــال بــني )6-18 ســنة( يف األنشــطة التعليميــة 
عــن بعــد بســبب عــدم توفــر خدمــة اإلنترنــت يف منازلهــم، ويف ظــل إعــالن االحتــاد العــام للمعلمــني الــذي تــال اإلعــالن عــن 
املؤشــرات اإلحصائيــة )التحــول الكامــل آلليــة التعليــم عــن بعــد(* ترفــع التوقعــات أنــه يف حــال تطبيــق التعليــم عــن بعــد، 
ســتكون األســر األقــل حظــوة يف اجملتمــع الفلســطيني هــي األكثــر تأثــرًا باحلرمــان مــن احلــق يف التعليــم، وهــو مــا يعــد مّســًا 
واضحــًا باملســاواة يف احلــق يف التعليــم الــذي ينــص عليــه القانــون األساســي وقانــون التعليــم والهــدف الرابــع مــن خطــة 

التنميــة. 

* جاء هذا اإلعان يف ظل عدم قدرة احلكومة على دفع الرواتب ملوظفي القطاع العام، ومن ضمنهم املعلمون، بسبب تردي الوضع االقتصادي الذي تعاني منه السلطة الفلسطينية.

لــم تعلــن الــوزارة عــن آليــات الشــكاوى أو االقتراحــات للمتضرريــن مــن نظــام التعليــم اجلديــد يف حــال وقــوع أي ضــرر أو 	 
مخالفــة.

عــدم اإلشــارة ملدونــة الســلوك يف الوظيفــة العامــة كإحــدى اآلليــات والضمانــات اخلاصــة لالتــزام بأخاقيــات املهنــة التــي 	 
تعــد أمــراً ضرورّيــاً يف ظــل غيــاب الرقابــة املباشــرة يف حــال اعتمــاد التعليــم عــن بعــد.

ــب بعــض 	  ــة جتن ــم، باحلســبان، كيفي ــم، يف ظــل الوضــع القائ ــة والتعلي ــى أي مــدى تأخــذ وزارة التربي ــر الواضــح إل ــن غي م
الظواهــر، مثــل تفشــي إمكانيــة اللجــوء إلعطــاء املعلمــني للــدروس اخلصوصيــة يف البيــوت أثنــاء اعتمــاد التعليــم عــن بعــد. 

فيمــا يتعلــق باالتفاقيــة التــي عقدتهــا وزارة التربيــة والتعليــم مــع مجموعــة االتصــاالت، لــم تعلــن الــوزارة مــن طرفهــا عــن 	 
البدائــل املطلوبــة يف حــال وصــول اإلنترنــت بجــودة أقــل مــن املطلــوب إلمتــام التعليــم اإللكترونــي، خاصــة أن االتفاقيــة تنــص 
علــى أن ســرعة اإلنترنــت مرتبطــة بتوفــر اإلمكانيــات الفنيــة، وأن رفــع ســرعة اإلنترنــت يف املــدارس ســيكون لغايــة 30 ميغــا، 

مــا يعنــي أن الســرعة لــن تصــل ألكثــر مــن 30 ميغــا، ولكنهــا ســتكون أقــل مــن ذلــك بطبيعــة احلــال.
ــى 	  ــة عل ــة الرقابي ــم ومجموعــة االتصــاالت، وعــدم معرفــة اجله ــة والتعلي ــني وزارة التربي ــة ب ــة املوقع إن عــدم نشــر االتفاقي

تنفيذهــا، أدى إلــى إلقــاء اللــوم مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم علــى وزارة االتصــاالت يف عــدم توفيــر خدمــة اإلنترنــت ملــا 
ــام  ــاح الع ــد افتت ــاز املركــزي لإلحصــاء بع ــج اســتطاع اجله ــي ظهــرت يف نتائ يقــارب 49% مــن العائــات الفلســطينية الت

الدراســي، علمــاً أن الوزارتــني تعمــان ضمــن جلنــة حكوميــة خاصــة بخطــة العــودة إلــى املــدارس.
أعلنــت الــوزارة أنهــا ســتوفر التمكــني التكنولوجــي للفقــراء والفئــات املهمشــة، وأشــارت إلــى أنهــا ستتشــاور مــع وزارة التنميــة 	 

ــوزارة  ــل ل ــام الدراســي، ومــع عــدم وجــود ممث ــاح الع ــي هــذا اإلعــان متأخــراً، خاصــة مــع افتت ــك، ويأت ــة يف ذل االجتماعي
التنميــة االجتماعيــة منــذ البدايــة يف اللجنــة الوزاريــة اخلاصــة باالســتعداد الفتتــاح العــام الدراســي.

أعلنــت وزارة التربيــة والتعليــم عــن تدريــب الطواقــم التعليميــة علــى أدوات التعلــم عــن بُعــد، وعــن جهوزيــة املــدارس لذلــك، 	 
ولكنهــا لــم تختبــر كفــاءة التدريــب ونتائجــه قبــل افتتــاح العــام الدراســي، حيــث كان باإلمــكان عمــل صفــوف افتراضيــة 
لتجريــب كفــاءة املتدربــني وقــدرة الطلبــة علــى اســتيعاب وتلقــي املعلومــات عــن بُعــد واختبــار مــدى حتمــل البنــى التحتيــة يف 

حالــة اإلغــاق الشــامل.
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التوصيات	 

توجيــه الدعــم الرســمي واملســاهمة اجملتمعيــة إلجنــاح خطــط وزارة التربيــة والتعليــم يف تأســيس بنيــة حتتيــة يعــول عليهــا 	 
يف تقــدمي مســتوى الئــق مــن التعلــم عــن بُعــد لطــاب املــدارس، وليصبــح منــوذج التعلــم عــن بُعــد جــزءاً مــن منظومــة التعليــم 

املدرســي يف فلســطني.
ــق 	  ــة وحتقي ــل احلكوم ــزي لإلحصــاء الفلســطيني، يجــب التدخــل العاجــل مــن قب ــاز املرك ــدة للجه ــات اجلدي يف ظــل املعطي

املســاواة يف احلــق يف التعليــم لكافــة فئــات اجملتمــع بتوفيــر اإلمكانيــات املاليــة والفنيــة لتنفيــذ خطــة وزارة التربيــة والتعليــم 
يف التعليــم املدمــج.

العمــل علــى إيجــاد حلــول لتــايف احتمــاالت تذبــذب أو ضعــف خدمــة اإلنترنــت املنصــوص عليهــا يف اتفاقيــة وزارة التربيــة 	 
والتعليــم مــع مجموعــة االتصــاالت، وهنــا، باإلمــكان توســيع االتفاقيــة مــن خــال حــّث وتشــجيع كافــة مــزودي خدمــات 

ــة. ــة التعليمي ــة لتســهيل العملي ــت املطلوب ــر ســرعة اإلنترن ــم للمســاهمة يف توفي ــت أو ضمه اإلنترن
إيــاء مــدارس القــدس اهتمامــاً خاّصــاً ومتكينهــا مــن الصمــود أمــام جائحــة كورونــا، خاصــة يف ظــل تغــول االنتهــاكات 	 

اإلســرائيلية بحــق مقــدرات املدينــة املقدســة، واألخــذ بالتوصيــات الــواردة يف الدراســة الصــادرة عــن مؤسســة فيصــل 
احلســيني حــول التعلــم عــن بُعــد يف القــدس يف ظــل كورونــا، حيــث إنهــا تقــدم تشــخيصاً دقيقــاً لواقــع املــدارس واحتياجاتهــا 

يف القــدس.
إشــراك مؤسســات اجملتمــع املدنــي واملؤسســات األهليــة يف عمليــات التخطيــط والتنفيــذ، وتفعيــل دورهــا الرقابــي للحفــاظ 	 

علــى مجانيــة وإلزاميــة اخلدمــات التعليميــة العامــة.

نشر اخلطط املعلن عنها من قبل وزارة التربية والتعليم.	 
اإلعان عن آليات وأدوات حصول الفئات املهمشة واملناطق املهمشة على حق التعليم عن بُعد.	 
نشر االتفاقية املوقعة بني وزارة التربية وشركة االتصاالت، وحتديد اجلهة الرقابية على تنفيذها.	 
نشــر اخلطــط اخلاصــة بالتعليــم عــن بُعــد والتقاريــر املاليــة املتعلقــة بــوزارة التربيــة والتعليــم للمواطنــني تشــجيعاً منهــا علــى 	 

ترســيخ مبــدأ الشــفافية واملســاءلة اجملتمعيــة.

تعزيز الشفافية	 
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على وزارة التربية والتعليم العمل على:	 

حتقيــق االســتفادة القصــوى مــن مشــاريعها الســابقة يف رقمنــة التعليــم ومتيزهــا علــى هــذا املســتوى يف تطويــر التعليــم 	 
الرقمــي، وتطويــع مــا قــدم يف األعــوام الســابقة مــن متويــل وتدريبــات لصالــح خطــة التعليــم عــن بُعــد، واإلبقــاء علــى آليــة 
التعلــم عــن بُعــد كجــزء ال يتجــزأ مــن العمليــة التعليميــة، نظــراً الســتمرار وجــود االحتــال الــذي يبقــى عامــل تهديــد مســتمر 

للعمليــة التعليميــة بشــكلها الطبيعــي.
ــى ال 	  ــي، حت ــام احلال ــاج الع ــام الدراســي الســابق مــع منه ــة الع ــة يف نهاي ــا الطلب ــم يتعلمه ــي ل دمــج املقــررات األساســية الت

ــدى الطــاب. ــات ل تتشــكل فجــوة معلوم
تدريــب وتأهيــل وحــدات الرقابــة والتفتيــش ملتابعــة تنفيــذ اخلطــط يف املــدارس ولــدى الهيئــات التدريســية للتأكــد مــن تنفيــذ 	 

اخلطــط بشــكل عــادل ونزيــه.
ــة ســلوك 	  ــون مشــتقة أساســاً ومطــورة عــن مدون ــد تك ــم عــن بُع ــع األطــراف الشــركاء يف التعلي ــة ســلوك جلمي ــي مدون تبن

املوظــف العــام والطالــب النزيــه، وتعزيــز التوجهــات اإليجابيــة لــدى الكــوادر التعليميــة واألهالــي علــى حــد ســواء حــول التعليــم 
عــن بعــد.

تبني إجراءات جتنب اللجوء إلى تفشي ظاهرة الدروس اخلصوصية يف البيوت.	 
االســتمرار ببنــاء قــدرات الطواقــم املدرســية يف أدوات التعليــم عــن بعــد وإعــداد احملتــوى املســتجيب لاختافــات التعليميــة 	 

بــني الطلبــة.
اإلعان عن مواقع لتقدمي الشكاوى وآليات الرد عليها يف حال وقوع أي مخالفة.	 
تطويــر دور اجملتمــع احمللــي وأوليــاء األمــور يف املســاهمة يف متابعــة تنفيــذ اخلطــة ومســاءلة األطــراف املكلفــني بتنفيــذ 	 

ــة عــن بعــد. ــة التعليمي العملي
تقــدمي تغذيــة راجعــة أو تقاريــر تقييــم خلططهــا بشــكل شــهري أو ربعــي للمواطنــني واخلبــراء إلفســاح اجملــال أمامهــم 	 

للمســاهمة بآرائهــم وخبراتهــم مــن أجــل مواكبــة مواقــع الضعــف وتطويرهــا بشــكل دوري.
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االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( املؤسســة الفلســطينية املعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية الدوليــة 
منــذ العــام 2006، تأســس يف العــام 2000 مــن مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعلــة يف مجــال الدميقراطيــة 

واحلكــم الصالــح وحقــوق اإلنســان، ســعياً لتحقيــق رؤيتــه نحــو »مجتمــع فلســطيني خــاٍل مــن الفســاد«. 
 يســعى االئتــاف حالّيــاً إلــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد، واإلســهام يف إنتــاج 
ونقــل وتوطــني املعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي. يحــرص ائتــاف أمــان 
علــى القيــام بــدوره الرقابــي Watchdog علــى النظــام الوطنــي للنزاهــة بالتركيــز علــى املشــاركة اجملتمعيــة وتفعيــل 
دور مؤسســات اجملتمــع املدنــي، ووســائل اإلعــام يف الرقابــة واملســاءلة وخلــق بيئــة محصنــة ومســاهمة يف 

الكشــف عــن جرائــم الفســاد واحلــد مــن انتشــاره.
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