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 :التقد�م
ت��ل فلس��ن حالة استثنائ�ة معبرة عن الحق في التعل�م في النزاعات المسلحة، ففي ح�ن یتم تداول هذا 
األمر من �اب التأك�د على حما�ة الحق في التعل�م..هذا على األقل من الناح�ة الن�ر�ة، ت�هد فلس��ن 

 ت�� �مصادرة االحتالل لهذا الحق.انتهاكا صارخا لكل ما یر 
االحتالل ���واته غ�ر المسبوقة، و�الهجمة التي تستهدف حتى المناهج، و�منع بناء أبن�ة مدرس�ة في منا�ق 
ج، وفي القدس، و�استهداف مدارس غزة في الحروب، بهذه الممارسات �لها، برهن االحتالل أنه ال �فّوت 

وات غ�ر مسبوقة دول�ا: ح�س منزلي لل�ل�ة الصغار، واعتقاالت فرصة لمصادرة هذا الحق، بل وعبر خ�
للمعلم�ن وال�ل�ة، والح�لولة دون وصول معلمي القدس لمدارسهم خاصة في فترات اإلغالق التي تتزامن 

 واأل��اد ال�هود�ة، و�أن التض��ق على التعل�م �ات من �قوس االحتفاالت.
تفا��ة حقوق ال�فل، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؛ �لها مما األمم المتحدة، وا �ثاقوماتفا��ات جن��، 

ضرب بها عرض الحائ�، ومن هنا فإن الم�ال�ة �حما�ة الحق في التعل�م في فلس��ن في �ل انتهاكات 
ل�ة أخال��ة قبل أن تكون قض�ة س�اس�ة، لكن ما دام االحتالل ذاته بال ��م، فك�� لنا أن مسؤو االحتالل هي 

یهتم �إعمال هذا الحق؟ فهو �صادر أصال الحق في الح�اة، و�التالي ل�س مستغر�ا أن �صادر ما  نتوقع أن
 عداه من حقوق.

تأتي هذه الدراسة لتتناول موضوع الحق في التعل�م من خالل تناول فلس��ن �حالة، ولعل ما �م�ز الدراسة 
 ،مرج��اتالحتالل ال یراعي أ� ضوا�� أو أنها تح�ل نقا� االنتهاك إلى المواث�ق الدول�ة، �اشفة عن أن ا

وهو ما �جعل هذه الدراسة أداة �م�ن اإلفادة منها في دعوة العالم  إلى جانب تق��م فعال�ة هذه السبل،
 والمؤسسات الحقو��ة لتحمل مسؤول�اتها.

ا مما ��سب هذ علدته من مادة ن�ر�ة وقانون�ة، ول�القرائن وال�واهد، و�المع��ات، عززت ال�احثة مما أور 
الدراسة أهم�ة مضاعفة، ولعل ما أوردته من ب�انات د��قة حول الحصص الدراس�ة المهدورة، واالنتهاكات 

ومحاولة ت�و�ه المناهج، یدعو �ل من ��لع على الدراسة لل�حث أكثر في تفاص�ل هذا �حق األ�فال، 
 الم�هد، المؤلم.

مح�ات الك�ف عن انتهاكات االحتالل �حق  �اختصار، نحن أمام جهد نوعي، ��ّ�ل مح�ة مهمة من
التعل�م في فلس��ن، وهو جهد �ستحق اإلشادة، وعل�نا اإلفادة من هذه الدراسة �ونها تعتبر وث�قة للترافع عن 

 حق أ�فال فلس��ن �التعل�م أمام �ل المحافل الدول�ة.
 رائدة ال�ع�بي

 رئ�سة مجلس إدارة مر�ز ابداع المعلم 
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 ضمن أ�ر القانون الدولي: تعل�م في أوقات الن�اع الم�لححما�ة ال�ق في ال
 "دراسة حالة"كاالحتالل الع��ر� لفل���ن 

 
 المقدمة: .1

�قع الحق و ، الدول�ة واألعراف المواث�ق تكفلهاالتي  ساس�ةاأل الحقوق االجتما��ة أحدالحق في التعل�م �مثل 
الثقا��ة و  االقتصاد�ة واالجتما��ة ف�ة الحقوق ا في ، وتحدیداإلنسان�ار األوسع لحقوق ضمن اإلفي التعل�م 

 العمال�ة النقا�اتالحق في ت���ل و  العمل؛الحق في جن�ا إلى جنب، مع مجموعة حقوق مهمة، وهي 
الحق في و  واأل�فال؛ ،األمهات األسرة،الحق في حما�ة و  االجتماعي؛الحق في الضمان و  إل�ها؛االنضمام و 

 1العقل�ة.و  الجس�مة �م�ن بلوغه من الصحة ي التمتع �أعلى مستو� والحق ف الئق؛مستو� م���ي 

الذ� �عتبر و  2،اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانمن  26المادة  حق في التعل�م ألول مرة فيالتم االعتراف �
من العهد الدولي ال�اص  13��ما �عد في المادة و  3،س القانون الدولي لحقوق اإلنسانعلى ن�اق واسع أسا

 المعاهداتلى إ�اإلضافة  5،ا��ة حقوق ال�فلمن اتف 28والمادة  4واالجتما��ة والثقا��ةاالقتصاد�ة حقوق �ال
 األخر�. الدول�ة واآلل�ات

 ، وهي: بثالثة مستو�ات من التعل�ماالقتصاد�ة واالجتما��ة والثقا��ة ال�اص �الحقوق  العهد الدولي �عترفو 
الحق في التعل�م ال أهم�ة و  6،المهنيو  التقني للتعل�م العال�ة هم�ةاألد على والعالي، و�ؤ� ،والثانو�  ،االبتدائي

و�ت�لب من الدول ت�ص�ص موارد �ب�رة لهذا  ،ورغم أن توف�ر التعل�م الج�د �اه� التكلفةالم�الغة ف�ها.  �م�ن
االقتصاد�ة  ال یبدو أنه �م�ن تحق�ق أ� تنم�ة ش�ص�ة وو�ن�ة ذات معنى على المستو�ات إال أنه الغرض،

في قض�ة براون ضد مجلس  وقد اعترفت بذلك المح�مة العل�ا للوال�ات المتحدة الثقا��ة دونه.و  واالجتما��ة
والح�ومات  دةالمتح الوال�اتح�ومة لبوضوح إلى أن التعل�م هو أهم و��فة  ، م��رةً تو���االتعل�م في 

ال التنم�ة المستدامة في جدول أعم ومدرجة ل�هامؤ�د ع أهم�ة التعل�من إف �اإلضافة إلى ذلك، 7المحل�ة.

                                                             
International Human Rights Law and Practice  

 .) قرار الجم��ة العامة لألمم المتحدة د�سمبر  االعالن العالمي لحقوق اإلنسان (اعتمد  
 

 ).ینایر  ، دخل ح�ز التنف�ذ د�سمبر   العهد الدولي ال�اص �الحقوق االقتصاد�ة واالجتما��ة والثقا��ة (اعتمد 
 ).سبتمبر  ، دخلت ح�ز التنف�ذ نوفمبر  اتفا��ة حقوق ال�فل (اعتمدا  
 .المصدر السابق، المادة  

Brown v. Board of Education of Topeka  
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على أهم�ته في المناق�ات  تم الت�دید ذلك،على وعالوًة . 4ف التنم�ة المستدامة رقم ، في هد2016-2030
التعل�م، �ما في واعتماد تح��قها على الحق في  األخر�  ةاألهداف اإلنمائ�ة الستة ع�ر ارت�ا�  الدول�ة ��أن

من والحد  ،والمساواة ب�ن الجنس�ن الج�دة والرفاه، والصحة ،الجوعالقضاء التام على و  ،فقرذلك القضاء على ال
 أوجه عدم المساواة.

�ث�ر �عتمد تحق�ق إذ ، لحق في التعل�م غ�ر قابل للتجزئة من العدید من الحقوق المدن�ة والس�اس�ةكما أن ا
 -ال ال الحصرعلى سب�ل المث-ل هذه الحقوق من هذه الحقوق على فهم األفراد لحقوقهم اإلنسان�ة. وت�م

والح�م  السلمي، التجمعوحر�ة ب�ر، التعو  الرأ� حر�ةو اس�ة، الحق في الم�ار�ة الس�و الحق في الح�اة، 
 المهم�ةوغ�رهن من المجموعات  في تم��ن النساء اً ضرور�التعل�م ، �عد اإل�ار األوسعفي و  8الد�مقرا�ي.
حما�ة األ�فال من االستغالل الجنسي واستغاللهم في االعمال ال��رة؛ و ؛ د�اً واقتصا اجتما��اً  والمستضعفة

عّدة؛ دول ت سنّ  واعترافا �ضرورة الحق في التعل�م، 9نسان؛ وحما�ة الب��ة.وحقوق اإل تعز�ز الد�مقرا��ةو 
 وتحق�ق الحق في التعل�م. وحما�ة، احترام، ضمانتهدف إلى  ةو�ن� اتت�ر�ع

للحق في التعل�م �عتمد على عدد من حقوق اإلنسان األخر� المعترف بها  ق�ق الفعليالتح ، فإنو�المقابل
الحق في حر�ة الحر�ة و  الحق في عدم التم��ز، والحق في الحر�ة واألمان ال��صي، دول�ا، �ما في ذلك

 والتنقل.

 االلتزامات القانون�ة للدولالجسم الذ� یراقب  هي اللجنة المعن�ة �الحقوق االقتصاد�ة واالجتما��ة والثقا��ةإن 
من خالل تق��م ال��وات وذلك  االقتصاد�ة واالجتما��ة والثقا��ة، �الحقوق الدولي ال�اص �العهد األ�راف 

اللجنة المعن�ة  تفسرّ قد و  وق الذ� ینص عل�ها العهد.الحق تحق�قالحترام وحما�ة و  تي تت�ذها الدولةال
مع�نة من خالل التعل�قات العامة الصادرة عنها، محددًة  حقوقاً  ��ة�الحقوق االقتصاد�ة واالجتما��ة والثقا

من أجل الحق في بذلك قامت  نها، ومن األمثلة على ذلك؛ أاإل�ار النا�م والمم�زات الضرور�ة لتح��قها
 للتمتع �الحق في التعل�م على تحدید أر�عة معای�ر واجب تح��قها من خالل 13 عام رقمالتعل�ق الالتعل�م في 

ن إفوعلى هذا النحو،  10.وقابل�ة التك�� ،م�ان�ة القبولو� ،م�ان�ة االلتحاقو� ،التوافر :، وهيالمستو�ات �افة
تجاه الحق في �راف األ الدول التزام تق��مب اللجنة المعن�ة �الحقوق االقتصاد�ة واالجتما��ة والثقا��ة تقوم

 التعل�م.

                                                             
 

 ، الفقرة األولى.للجنة المعن�ة �الحقوق االقتصاد�ة واالجتما��ة والثقا��ة، التعل�ق العام ا 
 المرجع السابق، الفقرة السادسة. 
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صندوق التعل�م ال لووفقًا  .مسلحالنزاع ال في أوقات تأثرت ��دة �عتبر الحق في التعل�م من أهم الحقوق التيو 
�و�لة للتعل�م في حاالت ال�وار� واألزمات  أول صندوق وحر�ة  عالم�ة م�رسة هووالذ� ، �م�ن أن ینت�ر

بلدًا تعاني من  35في  عاماً  18و 3تتراوح أعمارهم ب�ن  مل�ون �فل وشاب 75كثر من ن أإف األمد،
األ�فال في البلدان التي تعاني من  جد احتمال�ة أقل لد�، �ما تو تعل�مية ماسة إلى دعم األزمات �حاج

  11.التعل�م األساسي في إكمالنزاعات 

 ر�أالحما�ة المتوفرة للحق في التعل�م في النزاعات المسلحة ضمن  تحدیدسا��ة إلى تأتي هذه الدراسة  
الدولي القانون و ، األعراف الدول�ة �ما في ذلك اإلنساني الدوليوالقانون  القانون الدولي لحقوق اإلنسان

 .ف�هاوالفجوات الكامنة  وتق��م نقا� القوة الجنائي

مع تر��ز خاص على  ،1967�ر� لفلس��ن منذ عام العس لالحتاللستأخذ هذه الدراسة نموذج دراسة حالة 
فر امتو  ��ن على الحق في التعل�متأث�ر االحتالل العس�ر� لفلس حولال�حث ، علما أن األحداث الحال�ة

ه الدراسة ال تنو� وصف هذا ومن هنا، فإن هذ منها الوصف والمقارنة وغ�رها. عّدة؛ و�ت�ذ أش�االو��ثرة 
، سةمن أر�عة أقسام رئ� الورقة ستتكون  وعل�ه، والمعالجة. بل تسعى إلى تحل�ل آل�ات التعو�ض ،التأث�ر

أن  مثبتاً ؛ مفهوم "النزاع المسلح"إ�ضاح �القسم الثاني بدأ �سفي ح�ن ، س��صص األول منها للمقدمة
 �ذ مسلحالنزاع ال�ستوفي معای�ر  وق�اع غزة للضفة الغر��ة، �ما في ذلك القدس ال�ر��ة، االحتالل العس�ر� 

 المرت�� اله�منة والقمع لى تأث�ر االحتالل العس�ر� ون�امع س�سل� القسم الثاني الضوء�ما  .الدولي�ا�ع ال
، نسانفي القانون الدولي لحقوق اإلفس���م نقا� الضعف والقوة  ؛القسم الثالث التعل�م. أماعلى الحق في  �ه

في حما�ة الحق في الجنائي الدولي  القانون  ، وأخ�راً الدول�ة فاعر والقانون الدولي اإلنساني �ما في ذلك األ
س�قدم القسم األخ�ر الجهود الحال�ة ، في ح�ن فلس��ن�ةدلة من الحالة الأواق��ة و ب�انات  �االعتماد على التعل�م

ومعالجة  ،لمذ�ورة أعالهفروع القانون ا في  مزا�اال تبني على التيوص�ات لتا وتقد�م ،لحما�ة الحق في التعل�م
 أوجه قصورهم في حما�ة الحق في التعل�م في فلس��ن.

                                                             
Education Cannot Wait
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 الم�لح ي التعل�م في دولة فل���ن والن�اع.   ال�ق ف2
 االحتالل اإلسرائ�لي �ن�اع م�لح   2.1

�عنى اإلنساني  الدولي القانون ف ،المواقفتن�بق فروع م�تلفة من القانون الدولي على أنواع م�تلفة من 
 إث�ات فإن ،عل�هو  الدولي.غ�ر �ا�ع ال اتذمسلحة ال نزاعاتالدولي و ال�ا�ع الات ذ ةمسلحال اتنزاعال �حاالت

مد� مساهمة  ل�حثأمر ضرور�  دولي هوال�ا�ع ال اذمسلح ال نزاعالي معای�ر ستوف�حتالل العس�ر� االأن 
من  بنوع�ناإلنساني الدولي �قر القانون  في حما�ة الحق في التعل�م في فلس��ن.اإلنساني القانون الدولي 

 ادةووفقًا للم �ا�ع غ�ر دولي. اتذ مسلحةونزاعات  ،�ا�ع دولي اتمسلحة ذنزاعات  المسلحة:ات النزاع
 سامٍ  �رف ما یلجأعندتن�أ دولي ال�ا�ع ال اتذالنزاعات المسلحة  نإف 12من اتفا��ات جن��، 2الم�تر�ة 

ة ، �غض الن�ر عن أس�اب أو شدة النزاع. توسع المادالمسلحة ضد دولة أخر� قوة لل -دولة وأ-متعاقد 
، أحد أ�راف هذا النزاع منضي ألراللت�مل االحتالل العس�ر�  اتفا��ات جن��) ن�اق ت�ب�ق 2(2الم�تر�ة 

ال�ا�ع  االمسلح ذ تعر�� النزاع 13تفا��ات جن��ال األول ، یوسع البروتو�ول اإلضافيإلى ذلك �اإلضافةو 
أو  ،جنبياالحتالل األ ،األن�مة العنصر�ة ، ح�ث تقاتل ال�عوب ضدنيل��مل حروب التحرر الو�الدولي 

 14.ر�ر المص�رفي ممارسة حقها في تق اله�منة االستعمار�ة 

ملحق القوان�ن  إلى جانبقوان�ن وأعراف الحرب البر�ة ال�اصة �احترام و�رد تعر�� االحتالل في االتفا��ة 
تعتبر أرض الدولة محتلة ح�ن تكون تحت السل�ة الفعل�ة : "تيعلى النحو اآل (اتفا��ة الها�) واألن�مة

...قدر "أنه یتع�ن على السل�ة المحتلة  علىالها� من اتفا��ة  43تنص المادة  15...".لج�� العدو
إال في حاالت الضرورة  ،اإلم�ان، تحق�ق األمن والن�ام العام وضمانه، مع احترام القوان�ن السار�ة في البالد

التي  ، و ر� یؤد� إلى حل السل�ات الس�اد�ةو�ما أن االحتالل العس� 16".القصو� التي تحول دون ذلك
؛ لة عن األرض المحتلةمسؤو الح�ومة ال فعل�اً هذا �عني أن المحتل �ص�ح  ، فإنیدیرها المحتل �عد ذلك

  17حقوق الس�ان المدن��ن المحتل�ن. التزامات صارمة على المحتل بهدف احترام ، �فرض القانون الدوليو�ذلك

 

                                                             
 .، المادة آب/أغس�س اتفا��ة جن�� الرا�عة ��أن حما�ة األش�اص المدن��ن في وقت الحرب المؤرخة في  12

 .الملحق (البروتو�ول) األول اإلضافي إلى اتفا��ات جن��،  
 .الفقرة  المصدر السابق المادة  
 .ال�اصة �احترام قوان�ن وأعراف الحرب البر�ة، الها�  االتفا��ة 
 .المصدر السابق، المادة  
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ع ، وض1948�ت في حرب عام الذ� وقع ب�ن إسرائ�ل والدول العر��ة التي شار  1949عام لخ� الهدنة  ان 
قد و  18ة تحت الح�م المصر�.ق�اع غز ، و القدس ال�ر��ة تحت الس��رة األردن�ة ، �ما في ذلكالضفة الغر��ة

وقرار  1949،19 آذار 4في  69مجلس األمن عن �ر�ق قرار  إسرائ�ل إلى األمم المتحدةاستند انضمام 
 ق الهدنة.التي تم تحدیدها في اتفاى الحدود عل 194920أ�ار  11في  273  ��ة العامالجم

�انت س��رة  ؛ن جهة ومصر وسور�ا من جهة أخر� م ب�ن إسرائ�ل 1967ج حرب عام إحد� نتائان 
 من األردن ومصر على التوالي.، وق�اع غزة القدس ال�ر��ةضم  ، �ما في ذلكضفة الغر��ةعلى السرائ�ل إ

 1967حز�ران  22في  لكن�ستتبنى ا ؛م�اشرةرض فلس��ن التار���ة من أ لما هو متبقٍ  �عد احتالل إسرائ�ل
 �جب أن سرائ�لإل اإلدار� و  يالقانوناالختصاص تنص على أن  21"دار�ةوالمراس�م اإلوان�ن قالتعدیالت على "

، �ما في ذلك القدس 22،الح�ومة�أمر من التي تم تحدیدها  إسرائ�ل الكبر�  ین�بق على أ� من�قة من منا�ق
وقد تم الضم �ح�م الواقع ل�رق  ضم الجزء ال�رقي من المدینة. "نل ال��وة األولى في "تقن��ت�� لىإما أد� 
�س ل�ع 23��أن القدس 1950عندما عّدل الكن�ست القانون األساسي لعام  1967 حز�ران 28في القدس 

�عد ذلك و  24القانون اإلسرائ�لي رسم�ا إلى الجزء ال�رقي من المدینة. حدود البلد�ة المحددة حدیثا وان��اق
بلد�ة ل لالختصاص القانوني المدینة لل�ضوع  قسميْ د درت الح�ومة اإلسرائ�ل�ة األوامر التي توحّ ، أصم�اشرة

ح�ث أدلت أن  ،قانون�اضم القسم ال�رقي من المدینة  بتصر�ح المح�مة العل�ا قامت�ما  25القدس الحال�ة.
فإن الس��رة على الضفة  ه،أعالضمن اإل�ار المذ�ور و  26من إسرائ�ل.ش�ر� المدینة أص�حا جزءًا ال یتجزأ 

  .اً عس�ر� احتالالً تعتبر  تق�اع غزة �اتو  ،القدس ال�ر��ة�ما في ذلك  الغر��ة،

. ومنذ ذلك 2005یلول أب و في اّ  ق�اع غزة ���ل أحاد� الجانب إسرائ�ل من سحبتنا ؛ومع مرور السن�ن
است�دام وس�تم  27ن المن�قة.أن غزة لم تعد محتلة ألنها سحبت تماما وجودها العس�ر� مأعلنت  الح�ن

وقض�ة تس�م�ل لعام  194828عل�ه في قض�ة الرهائن لعام النحو المنصوص ، على األ�عاد اخت�ار ثالثي
فعلي للقوات المعاد�ة في لالوجود ا� فتتمثل األ�عاد ،لتحدید ما إذا �انت غزة ال تزال تحت االحتالل 198329

                                                             

 
 ).آذار  ( قرار مجلس األمن التا�ع إلى األمم المتحدة  
 ).أ�ار  ( قرار الجم��ة العامة لألمم المتحدة  
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؛ وعدم قدرة الح�ومة ال�ر��ة سل�ات فعالة للح�ومة في المن�قة ةعلى ممارس قدرة القوات المعاد�ةو  ؛قل�ماإل
المستو�ن�ن �جالء قوات الج�� و  ورغم انسحاب 30في المن�قة على ممارسة سل�تها الس�اد�ة على اإلقل�م.

، یواصل الج�� اإلسرائ�لي الس��رة على المجال الجو� والمنا�ق ال�حر�ة ومع�م نقا� الدخول من ق�اع غزة
فعالة على الس��رة الممارسة  الج�� اإلسرائ�لي قدرة علىلد� ، فإن �له على ذلك و�ناء ة إلى غزة.الحدود�
قدراته العس�ر�ة تم�نه  �اإلضافة إلى ،ادة انت�ار الج�� اإلسرائ�لي على أ�راف ق�اع غزةما أن إعغزة. �

على غزة منذ  و�ر�اً  و�حر�اً  جو�اً  رً ائ�ل حصافرضت إسر أخ�رًا، و  .في أ� وقت غزة واقتحام ق�اع من غزو
 جعل ح�اة الس�ان المدن��ن غ�ر قابلة لل���. ما 2007عام 

ل�ون في م 1.9مل�ون  فلس��ني من أصل  1.3ووفقًا لم�تب األمم المتحدة لتنس�ق ال�ؤون اإلنسان�ة �حتاج 
. من الغذائينقص متوس� إلى حاد في األمن من األسر  ٪47غزة إلى مساعدات إنسان�ة، في ح�ن �عاني 

من الم�اه هي م�اه  ٪5 فق�، و �اجات ال�اقة في غزة غ�ر مستوفاةمن احت ٪55، فإن عالوة على ذلك
غزة یوم�ًا، ب�نما  ون �غادر  فلس��ني 26,000، �ان ما متوس�ه 2000عام ، ففي و�المقارنة .ربصالحة لل�

 ��اب وهذا ���ر إلى أن 31.یوم�ل من المغادرة ش�ص في المتوس�  501، لم یتم�ن سو� 2015في عام 
 وجود والتح�م ال ینفيللج�� المعاد� في ق�اع غزة وت�و�ر تكنولوج�ات متقدمة للمرا��ة  الفعليالوجود 

السام�ة مؤتمر األ�راف  أما تأك�د 32.غزةق�اع من قوات الج�� اإلسرائ�لي على الس��رة الفعالة وممارسة 
نه بدوره یدعم الحجج أعاله إف 33على ق�اع غزة ان��اق هذه االتفا��ة ��أن ؛تفا��ة جن�� الرا�عةال لمتعاقدةا

 مفادها أن غزة ال تزال من�قة محتلة.والتي 
 

 أثر االحتالل اإلسرائ�لي على ال�ق في التعل�م 2.2
�ما في  �ن��ن �حقوقهم اإلنسان�ة، أثرت الس�اسات والتداب�ر اإلسرائ�ل�ة ��دة على تمتع الفلس�1967منذ عام 

التي  جم�ع مناحي المعای�ر األر�عة ات على الحق في التعل�م فيتؤثر هذه الس�اسو  في التعل�م. حقاللك ذ
 التوافر،: ، وهي13في التعل�ق العام  بتحدیدها ق االقتصاد�ة واالجتما��ة والثقا��ةاللجنة المعن�ة �الحقو قامت 

التعل�م�ة  "التوافر" توافر المؤسسات والبرامجي و�عن .وقابل�ة التك�� ،لقبولا�م�ان�ة و �م�ان�ة االلتحاق، و 
التعل�م�ة إلى �ل ش�ص إم�ان�ة وصول المؤسسات والبرامج تعني ف" "إم�ان�ة االلتحاقأما  ؛��م�ات �ا��ة
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لمناهج وأسال�ب  لى قبول ش�ل ومحتو� التعل�م (�ما في ذلك اإالقبول" إم�ان�ة "في ح�ن ت��ر ؛ بدون تم��ز
مرونة الن�ام التعل�مي التك��" فتعود إلى  قابل�ةأما " .، للوالدینوفي �عض الحاالتالتدر�س) لل�الب، 

 واالجتما��ة للتك�� مع احت�اجات المجتمعات المتغ�رة واالستجا�ة الحت�اجات ال�الب في ب��اتهم الثقا��ة
 34المتنوعة.

 عنوذلك  لتمتع �الحق في التعل�متحق�ق وافي اإلسرائ�ل�ة التي تؤثر  جراءاتس�صف هذا القسم الس�اسات واإل
وت�مل هذه، على سب�ل المثال ال  .المحددة األر�عة المعای�ر مع اإلسرائ�ل�ة واإلجراءات التداب�ر م�ا�قة �ر�ق

فرض ق�ود على و  ،مدارسالهجمات وتدم�ر الو  ت�و�ر البن�ة التحت�ة التعل�م�ة،محاف�ة على إعاقة ال ،الحصر
 االعتداء على المعلم�ن وال�الب على ید الج�� والمستو�ن�ن،و ، ات التعل�م�ةالمؤسسالحر�ة والوصول إلى 

م�تلف في ؤثر عن س�اسات ت ةعل�م ناتج�الحق في الت إعاقة التمتع فإن یتب�ن،واحتجاز ال�الب. و�ما 
 .�البلاو  ن�المعلمو  المدارس :التعلم�ة والم�ونات الفاعلة  للعمل�ة التعل�م�ة العناصر

 
 التوافر:

، هناك صعو�ة في الحصول على تصار�ح بناء من اإلدارة المدن�ة اإلسرائ�ل�ة من ح�ث معای�ر "التوافر"ف
التي ت�ضع للس��رة و ، ا�ق المصنفة "ج" وفق اتفا��ة أوسلوفي المنأو إعادة تأه�ل المدارس  ،توس�ع ،لبناء

نقص مزمن في �لى لمدارس دون المستو� و اإلدار�ة واألمن�ة اإلسرائ�ل�ة الكاملة. وهذا یؤد� إلى بن�ة تحت�ة ل
مدرسة في الضفة  50وما مجمله  36"ج" ا�ق المصنفةي المنمدرسة ف 24وجد ا؛ تذول 35المدرس�ة.الصفوف 

 2019.38ح�ث تم هدم ثالث مدارس في العام  37،الغر��ة، �ما في ذلك القدس ال�ر��ة، معرضة للهدم
مدارس في الضفة الغر��ة  210على العتداء م ا، تق اإلنسانلحقو المستقلة  ه��ةوعالوة على ذلك، ووفقًا لل

من هذه  135وأدت ؛ 2016�انون األول   31 -ن الثاني �انو  1مرة واحدة على األقل في الفترة ب�ن ل
التعل�ق الكامل ، و درساً  1,211فقدان ما ترتب عل�ه ، مدرسة 28الهجمات إلى التعل�ق الجزئي للحصص في 

 39.اً درس 370,1إلى فقدان  ا أد�م، یوما دراس�ا 20�عادل  مدرسة �ما 19للحصص المدرس�ة في 

                                                             
 ) الفقرة السادسة.اللجنة المعن�ة �الحقوق االقتصاد�ة واالجتما��ة والثقا��ة (مصدر  

Report by the Internal Displacement Monitoring Centre to the Committee 
on Economic, Social and Cultural Rights  

 
2019 Year in Review Child Rights Bulletin 

 
Education Under Attack 2019  
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���ل ووزارة التر��ة والتعل�م االسرائ�ل�ة  القدس بلد�ة س��ر، ح�ث تسوءاً أكثر  القدس ال�ر��ةالوضع في و 
 181في المدینة موزع�ن على  افلس��ن� ا�ال� 83,066 كلهناف على العمل�ة التعل�م�ة في المدینة. كامل

في المدارس  ٪29 ،سرائ�ل�ةوالتعل�م اإلالتر��ة في المدارس التا�عة للبلد�ة ووزارة  منهم ٪47( :مدرسة
و�الة الغوث وت�غ�ل الالج��ن الفلس��ن��ن التا�عة لألمم  في مدارس ٪3 الم�لفة،في المدارس  ٪6 ،ال�اصة
 500,1ذا الس�اق، هناك نقص في في هو  40م�ة).ف اإلسالاوقفي مدارس األ ٪15و )،األونروا( المتحدة

 وصول إلى تعل�م نوعي ج�د.للما یهدد ��دة توافر البن�ة التحت�ة  41،غرفة ص��ة
 

 إم�ان�ة االلت�اق
، �الب فلس��ني 76,908العتداء على تم ا؛ "من ح�ث معای�ر "إم�ان�ة االلتحاقو ، من ناح�ة أخر� 

من خالل أسال�ب تراوحت ب�ن  2016 ن األول�انو  31 -�انون الثاني 1خالل الفترة  اً مدرس 2,391و
والحرمان  ،التأخ�ر على الحواجز العس�ر�ةفي المنزل،  االقامة الجبر�ة ،االحتجاز ،االعتقال ،اإلصا�ة ،القتل

  ا،معلمو ، ا�ال� 26 سرائ�ل�ةقد قتلت القوات اإلف على وجه التحدید،و  من الوصول اآلمن إلى المدارس.
منهم ق�د  5، ووضع �ال�اً  149تم اعتقال �ما . ا ومو�فا ادار�امعلم 52�ال�ا و  1,037،  وأصابت او�دار�
، القدس ال�ر��ة في 42معلمًا. 17، وتم اعتقال �الب 4المستو�نون  ب�نما خ�ف المنزل�ة، امة الجبر�ةاإلق

، ما یؤد� في تنقالتهم إلى المدارس اً عبور حواجز عس�ر�ة یوم� اً معلم 823و اً �ال� 12,017 یتع�ن على
 43الوصول إلى التعل�م.عدم  حرمانهم من الوصول إلى مدارسهم وتلقائ�اً أح�انا ، و متأخرالإلى وصولهم 

 
 إم�ان�ة الق�ول

و�التحدید  - قامت السل�ات اإلسرائ�ل�ةفقد ، القدس ال�ر��ةفي �سهولة القبول" م�ان�ة إ" �ار��م�ن مالح�ة م
 القدس ال�ر��ةالفلس��ن�ة في  خال تغ��رات على المناهج�إد -سرائ�ل�ةاإل بلد�ة القدس ووزارة التر��ة والتعل�م

والتي تقوم �حذف النك�ة الفلس��ن�ة، وتدم�ر المدن والقر� الفلس��ن�ة، و�ل ما یتعلق �ال�هداء والجرحى 
 والتي ،وجدار الفصل العنصر�، والجرائم التي ارتكبت �حق الفلس��ن��ن نواألسر�، وم�ا�ر االست��ا

 52في ج توز�ع هذا المنه وقد تم. بو�نهمالفلس��ن�ون  و�ة الو�ن�ة الفلس��ن�ة وارت�ا�هال على رتؤث بدورها

                                                             
Status of Human Rights in Palestine: Twenty-First Annual Report 1 January-

31 December 2015  
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 القدس ال�ر��ةع إدراج المناهج الفلس��ن�ة في من ، ولعل من نافلة القول إن�الب 21,000شمل و  مدرسة
  44مقدمة الستبدالها �المناهج اإلسرائ�ل�ة.

 
 قابل�ة الت���

 وذلك جانب من ناح�ة التقد�م والتحل�ل، التك��" هو أصعبقابل�ة " ��ارر االحتالل اإلسرائ�لي على مإن تأث�
، فإن من ال�رو� األساس�ة الالزمة لضمان س الكمي. ورغم هذه الصعو�ةقابل لل��اغ�ر ألنه غ�ر ملموس و 

السل�ات  دة واستقالل�ة قرارس�ا هي ،تقدم في أسال�ب التدر�س وما یواكب ذلك منت�ور المناهج الدراس�ة 
في ��اب تقر�ر الفلس��ن��ن ولكن و  .ت�و�ر المناهجو وتوج�ه  على اإلشراف في ذات العالقة الفلس��ن�ة
اقتصاد و�ني فاعل قادر على  ��ابو  ،التي تتمتع �س�ادة �املةفاعلة و��اب مؤسسات الدولة ال ،لمص�رهم

إلى جانب االعتماد النسبي  ،ات تعل�م�ة واجتما��ةاسؤسسات والجهات من ص�اغة وسن س�تم��ن هذه الم
ن �ملكون س��رة قل�لة على مضمون �ن الفلس��ن�إف لوزارة التر��ة والتعل�م على التمو�ل والدعم ال�ارجي،

 مناهجهم الدراس�ة.

لكل  ��اإلضافة، تعل�م في القدسالتسل�� الضوء على وال �م�ن التكلم عن انتهاك الحق في التعل�م من دون 
سرائ�ل�ة ما ورد سا�قًا، ووفقًا لتصر�حات رئ�س بلد�ة القدس السابق ن�ر بر�ات التي تف�د �أن السل�ات اإل

سرائ�ل�ة سرائ�لي"، فإن ال��ة اإل"تستهدف ثورة في التعل�م في القدس نر�د منها دمج العرب في المجتمع اإل
، من خالل تفر�غ البلدة %90دس بنس�ة تستهدف، ضمن أمور أخر�، أسرلة التعل�م في الق 2018-2022

والس��رة على م�ان�ها التار���ة واألثر�ة، و�غالق مدارس القدس وفتح مدارس جدیدة  ،القد�مة من المدارس
المناهج اإلسرائ�ل�ة، وفتح شعب ص��ة تعلم المناهج اإلسرائ�ل�ة في مدارس قائمة، و�غالق مدارس القدس تعلم 

لمناهج اإلسرائ�ل�ة، و�غالق ر�اض األ�فال ال�اصة وفتح ر�اض تت�ع بلد�ة ال�اصة التي ترفض تدر�س ا
�ما فتنتهك جم�ع هذه االجراءات جزئ�ة إم�ان�ة قبول الن�ام التر�و� المفروض على القدس.  45االحتالل.

تنتهج سل�ات االحتالل س�اسة الح�س المنزلي لأل�فال في القدس والتي تؤد� النتهاك حقهم في التعل�م، 
سرائ�لي أن القانون المدني اإل، وهي س�اسة تندرج في إ�ار دا��ات سلب�ة خ��رة أخر� ت ةعدعالوة على 

. ومن هنا، یتم ح�س ة�منع ح�س اال�فال دون سن الرا�عة ع�ر  النافذ في القدس منذ ضمها غ�ر القانوني
الل �عد ذلك. ومن األ�فال في منازلهم حتى یتمموا عمر الرا�عة ع�ر ل�تم سجنهم في سجون االحت

مض�ها ال�فل �أن مدة الح�س المنزلي ال یتم احتسابها �جزء من الح�م والفترة التي إلى  الضرور� التنو�ه
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�فال الذین تم فرض وصل عدد األفقد داخل السجن. ووفقًا له��ة شؤون األسر� والمحرر�ن الفلس��ن�ة، 
 في العام 95، و2018في العام  90، و2019في العام  120الح�س المنزلي عل�هم في القدس إلى 

 ما �منع وصولهم للتعل�م ���ل م�اشر. 2015،46في العام  60، و2016في العام  78و، 2017

 الضفة الغر��ة، �سبب عن ذلك في ًا م�تلف تمامفهو  ،غزة الوصول إلى الحق في التعل�م والتمتع �ه في أما
إلى  تموز 8غزة، والتي امتدت  من على  2014عام حرب تسببت ، إذ 2007 المفروض منذ العام الحصار

الة إعاقة ح 22 ل�ص�حوا من ذو� اإلعاقة: �ال�ًا من المدارس الح�وم�ة 75 �إصا�ة، 2014ّاب  26
 مدرسة 318، فقد دمرت الحرب عالوة على ذلك .إعاقة �صر�ةحالة  28و إعاقة سم��ةحالة  25 حر��ة،

ما أد� إلى حرمان  ،مدرسة خاصة 49ا�عة لو�الة الغوث ومدرسة ت 91و ،مدرسة ح�وم�ة 178 منها
خالل الحرب مالجئ  أص�حت تلك المدارس التي لم تتضرر، �ما مقاعدهم الدراس�ة�الب من  52,000

مع بدا�ة العام الدراسي في ثر هذا ���ل �ب�ر على التعل�م وقد ألألش�اص الم�ردین �سبب عدم وجود بدیل. 
خ�ر سرائ�لي األمدرسة تضررت إ�ان العدوان اإل 24وعلى مستو� التوافر، فإن  �اإلضافة، 2014.47أیلول 

، إلى جانب اغالق جم�ع مدارس الق�اع لمدة ستة أ�ام، ما أثر على الحق 2019على ق�اع غزة في العام 
 48�الب. 000,580في التعل�م لـ

متعدد  تو��� تحل�لمن المف�د ف، مق���ل أع تأث�ر االحتالل االسرائ�لي على الحق في التعل�م ومن أجل فهم
و����ة اختالف هذه  ،م�تلفةف�ات اجتما��ة  االتعل�م والتي تواجهه التي تع�ق الجوانب للتحد�ات والعوائق

 التحد�ات والم��قات لألش�اص الذین ینتمون لمجموعات اجتما��ة حساسة ومستضعفة.

 ما یؤد� إلى تهم��هم واست�عادهم وعدم تمتعهم عفضامعوائق التعل�م ���ل االجتما��ة عدید الف�ات تواجه 
النوع و ، العرق  على سب�ل المثال ال الحصر تتضمن هذه األن�مة والهو�ات ،التعل�م. و���ل عام في حقال�

والهو�ات  ن أن�مة القوةإ 49.وحالة اللجوء ،�لد المن�أو  ،العمرو ، عاقةاإلو  ،االجتما��ة ال��قةو ، االجتماعي
 ،المسلح ت�مل العرق في النزاع الحق في التعل�م وحمایته  وحما�ة وتوفر خاص على احترام ���لالتي تؤثر 

 فعلى سب�ل المثال، وال�ل��ة العر��ة. ،)لمدن(المنا�ق الر���ة / ا م�ان االقامة، اإلعاقة ،النوع االجتماعي
ترك عملهن أو أخذ أثر مضاعف على النساء من ح�ث اض�رار النساء العامالت  المنزلي حاالت الح�سل

                                                             
) (مفتاح  بس المنزليورقة حقائق حول سیاسة الحمفتاح،  
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ثار في غا�ة آ م فعل�ًا تص�ح سجانة ابنها لما في ذلك من، �اإلضافة إلى أن األ�إجازة عدد �ب�ر من األ�ام
كثر أناث من المدارس االبتدائ�ة اإل�ال�ات احتمال�ة تسرب ال السلب�ة على األم وال�فل والعائلة ��ل. أ�ضًا،

 و�ةفي حالة المدارس الثان %90زاعات، وتزداد هذه النس�ة إلى �مقدار مرت�ن ونصف في الدول المتأثرة بن
 50مقارنة �الدول غ�ر المتأثرة �النزاعات.

 مضاعف، فإن الجماعات االجتما��ة التي تعاني من تأث�ر ني �الحق في التعل�مالمع للمقرر ال�اصووفقا 
النساء  ،النازح�ن داخل�اً  ،�ن والعائدینت�مل الالج� من ح�ث التمتع �الحق في التعل�م في أوقات النزاع المسلح

فإن صعو�ة الحصول  ،لعلى سب�ل المثاف 51واألش�اص ذو� اإلعاقة.، الجنود األ�فال والمقاتل�ن ،ت�اتوالف
تجبر ال�الب على االنتقال إلى القر�  ا�ق المصنفة "ج"لبناء والتوسع للمدارس في المنعلى تصار�ح ا

ى إل جن�اً  ،� وهجمات المستو�ن�ن على ال�البانت�ار نقا� التفت� في �لو  .المجاورة للوصول إلى التعل�م
واألش�اص ذو�  فت�اتلل المضاعف حرمانالیؤد� إلى �ّله؛ ذلك فإن  ،الذ�ور� المجتمعي ن�ام الجنب مع 

م أ�فاله�سالمة أ�فالها اإلناث أكثر �المقارنة  على، ح�ث ت��ى األسر التعل�م التمتع �الحق في من االعاقة
یتمتعون  ال عاقة الحر��ة الذینعاقة، وخاصة ذو� اإلاأل�فال ذو� اإل. ال�يء ذاته ین�بق على الذ�ور

من  أكثر تضرراً  ، ح�ث ��ون األ�فال األصغر سناً العمرعامل  إلى ، �اإلضافة�قدرات الحر�ة ���ل �امل
عاقة، والنوع �، مثل السن واإلتقا�ع العوامل األخر  عند �ما ونر� األثر المضاعف .اً األ�فال األكبر سن

 وما إلى ذلك. عاقة، والسن والنوع االجتماعياالجتماعي واإل
 

 فروع القانون الدولي على فل���ن م�تلف ان��اق 2.3
لس��ن��ن في لالحتالل اإلسرائ�لي على حق الف جس�ماألثر الو��هر بوضوح  الضوء القسم السابق �سل�
ب�ن المدن��ن والمقاتل�ن  ك مبدأ التم��ز، �ما في ذلالدولي م�تلفة من القانون  اً فروعینتهك  بدوره الذ�، و التعل�م

والحق في التعل�م �حق  الجنائي الدولي القانون و  الدولي االنسانيالقانون  إ�ار في واأل��ان المدن�ة والعس�ر�ة
�ات التعو�ض ك�اف إم�اناستومن أجل  .القانون الدولي لحقوق االنسان من حقوق اإلنسان في إ�ار

القانون  ان��اق -و�صنف–، س�تفحص هذا القسم قانون الدولي الم�ار إل�ها أعالهال ر�أضمن  والمعالجة
على االحتالل العس�ر� لدولة  الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون  اإلنساني الدولي

 فلس��ن.
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 االنساني  الدولي القانون 
تنفي ان��اق من اتفا��ات جن��، فإن إسرائ�ل  )2(2عامة ال لعس�ر� في المادةإدراج االحتالل ارغم 

و�ستند هذا في المقام األول  .وق�اع غزة  ال�ر��ة، القدس ، �ما في ذلكعلى الضفة الغر��ة االتفا��ات األر�ع
كد قد أف 52في االتفا��ة. نصوص عل�هإلى حجتهم �أن الوضع السابق لإلقل�م ��تلف عن ذلك الوضع الم

ة العامة لألمم المتحدة عام موشي د�ان على موقف الح�ومة أمام الجم�� السابق ال�ارج�ة اإلسرائ�ليوز�ر 
 إسرائ�ل قامت ما" عند�رف سامي متعاقد"�انت  غزة �ما أن ال الضفة الغر��ة وال ق�اع  أنه زاعماً ، 1977

المحتلة خارج ن�اق ت�ب�ق اتفا��ة جن��  األراضي الفلس��ن�ةن هذا �جعل إف 1967،53في عام  �احتاللها
ون كتمفهوم "الس�ادة المفقودة"، ح�ث  إلىجن��  اتاتفا��من  2تفس�ر إسرائ�ل للمادة �ستند  54الرا�عة.

لون ومتحدثون مسؤو هذا، ذ�ر  على و�ناءً  55االتفا��ة. لت�ب�ق اً أساس� اً اإل�احة �السل�ة الس�اد�ة شر�
األردني والمصر�  �ناللالحتخضعا سا�قا لالضفة الغر��ة وق�اع غزة  �ال أنه �ما أن�ون اسرائ�ل�ون رسم

 56.ال یتمتعون بها قانون�اً  ؛مصرللألردن و  اس�منح حقوق اتعلى التوالي، فإن الت�ب�ق التلقائي لالتفا��

عدل . فقد أشارت مح�مة ال���ل مث�ر للجدل، فقد أصدرت محاكم اسرائ�ل�ة أح�امًا متعارضة في هذا ال�أنو 
 ."والسامرةقائد اإلقل�مي ل�هودا الضد  وآخر�ن�س�ل أبو ���ة "في قض�ة  57لى قانون العدالة العس�ر�ةالعل�ا ا

على خالف سائر دمج و���ل تلقائي في القانون اإلسرائ�لي یُ  رفيالقانون الدولي العُ  �نص القانون على أنو 
 ومع 58.قانونيمن خالل الت�ر�ع ال هاإدراج�جب  ، والتي، �ما في ذلك اتفا��ات جن��أفرع القانون الدولي

هي جزء من  1907 الها� لعام واتفا��ةفقد رأت المح�مة أن اتفا��ة جن�� الرا�عة  ،في قض�ة الحقةو ، ذلك
 59.���ل تلقائي فلس��ن �بق علىنت�التالي و  الُعرفيالدولي القانون 

تم التأك�د على ت�ب�ق  فقد لتنف�ذ�ة والقضائ�ة.غ�ر أن المجتمع الدولي رفض هذه التفس�رات األكاد�م�ة وا
 المجلسو  62،مجلس األمنو  61،الجم��ة العامةقبل من  60مرة 126 اتفا��ة جن�� الرا�عة على األقل

                                                             

 
The Occupation of Justice: The Supreme Court of Israel and the Occupied Territories

 
Review of the Applicability of International 

Humanitarian Law to the OPT  

 
Military Government in the Territories Administered by Israel 1967- 1980: The Legal Aspects
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وقد �هر هذا اإلجماع  على سب�ل المثال ال الحصر. 64مفوض�ة حقوق االنسانو  63،االجتماعيو  االقتصاد�
األراضي  جدار في قامةالقانون�ة إل ثاراآل" ة العدل الدول�ة�مكم محالدولي ���ل أكبر من خالل حُ 

حول  مر�اإلضافة إلى التأك�د المستمر والتكرار من جانب اللجنة الدول�ة للصل�ب األح 65"الفلس��ن�ة المحتلة
  2014.66 �انون أولفي  أخر مرة ،  والذ� تماالتفا��ةان��اق 

 
 القانون الدولي لحقوق اإلنسان:

  هي المتنازع عل�ها ، ت�قى القض�ة��ة وق�اع غزةعلى الضفة الغر  اإلنساني الدوليالقانون  ن��اقاتأك�د مع و 
 لعهدوا 67المدن�ة والس�اس�ة الدولي ال�اص �الحقوق العهد ، �ما في ذلك اإلنسان لحقوق  الدوليان��اق القانون 

وتعر�� ال�اص �عقل العام  أن �موجب مبدأ .واالجتما��ة والثقا��ة الدولي ال�اص �الحقوق االقتصاد�ة
وعلى الع�س من ذلك،  68.اإلنساني ، فإن القانون األكثر صلة هو القانون الدوليالها� اتفا��ةاالحتالل في 

 مع القانون  الوقت ذاته جن�ًا إلى جنب�بق في نی أن القانون الدولي لحقوق االنسان�قول علماء آخرون 
، وهو حما�ة المدن��ن یتر�ها القانون الدولي اإلنساني وز�ادة واتأ� فج وذلك ���ة جسر ،الدولي اإلنساني

 ن ت�ب�ق القانون الدولي لحقوق االنسان إ، �م�ن القول . و�التالياإلنساني الهدف الرئ�سي للقانون الدولي
 69.اإلنسانيالقانون الدولي  ت�ب�ق��مل 

ت�ب�ق االتفاق على النحو  ن�اق لس�اس�ةواالمدن�ة الدولي ال�اص �الحقوق  ) من العهد1(2وتحدد المادة 
جم�ع ل ��فالة هذه الحقوق و  ،الحقوق المعترف بها ��ه �احترام عهد"تتعهد �ل دولة �رف في هذا ال التالي

لهذه المادة أن ن�اق  حدد التفس�ر األولوقد  70"...الداخل�ن في والیتهاو  قل�مهاإدین في الموجو األفراد 
ومع ذلك، فقد ت�ور  71.لوال�ة الدولةوال�اضع�ن  قل�مداخل أراضي اإل ل��مل األش�اص الت�ب�ق �متد
حقوق اإلنسان والتي تقضي بتفس�ر نصوص العهد الدولي ال�اص �الحقوق ح�ث أكدت لجنة ؛ التفس�ر اآلن

                                                                                                                                                                                                    
 ).آذار  ( قرار مجلس األمن التا�ع لألمم المتحدة  
 ).أ�ار  ( /قرار المجلس االقتصاد� واالجتماعي التا�ع لألمم المتحدة  
 ). ش�ا�  ( /قرار مفوض�ة حقوق االنسان  

Legal Consequences of the Construction of a Wall 
 

 
 ).آذار  ، دخل ح�ز التنف�ذ د�سمبر  العهد الدولي ال�اص �الحقوق المدن�ة والس�اس�ة (اعتمد  

 

 
 ).() المادة  مصدرالعهد الدولي ال�اص �الحقوق المدن�ة والس�اس�ة ( 
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"�احترام وضمان حقوق االتفا��ة ...  أن الدول األ�راف م�الب�ن 31المدن�ة والس�اس�ة في التعل�ق العام 
رأیها ، في عالوة على ذلك، شددت مح�مة العدل الدول�ة 72".الداخل�ن في والیتهاألش�اص �ع اجملو 

�ما في ذلك  ، على ان��اق القانون الدولي لحقوق االنسان على األراضي المحتلةالجدار��أن  االست�ار� 
واالجتما��ة  صاد�ةاالقتص �الحقوق الدولي ال�ا والس�اس�ة والعهد المدن�ةالعهد الدولي ال�اص �الحقوق 

واالجتما��ة والثقا��ة  االقتصاد�ةالحقوق � المعن�ة جنةلل�المالح�ات ال�تام�ة األولى  ةً مست�هد 73،والثقا��ة
 74.األراضي الفلس��ن�ة المحتلةة على والتي شددت على ان��اق االتفا�� 1998على دولة إسرائ�ل في عام 

 
 :الجنائي الدولي القانون 

 األساسي لة المعن�ة إلى ن�ام روماعلى إقل�م مع�ن على انضمام الدو  الجنائي نون الدوليالقا یتوقف ت�ب�ق
  الجنائ�ةالعدالة  مجال لفتحالمحاولة األولى للن�ام الس�اسي الفلس��ني  �انتو  75الدول�ة. ئ�ةلمح�مة الجنال

�قبول  موجب ن�ام روما) �3(12ة مادال تحت اعالن، من خالل تقد�م 2009�انون الثاني   22في  الدول�ة
 جاء�عتقد �ث�رون أن هذا اإلعالن و  76.الدول�ة على أراض�ها ئ�ةلمح�مة الجنال االختصاص القانوني

�انت القض�ة  هذه 77على غزة. 2009-2008ا في حرب شار�و سرائ�ل��ن ممن ل�ن امسؤو حاس�ة ألغراض مُ 
غ�ر  مراقبجسم ة في األمم المتحدة ��سبب وضع من�مة التحر�ر الفلس��ن�وقت مث�رة للجدل في ذلك ال

الدولة � أك�د و�قرار غ�ر م�اشر�نس�ؤد� إلى ت �انن قبول اإلعالن، على أقل تقدیر إ�ث ، حعضو
 الفلس��ن�ة.

م�تب  وصل در عن السل�ة الو�ن�ة الفلس��ن�ة،، و�عد دراسة شاملة لإلعالن الصا2012ففي ن�سان 
أن وضع من�مة التحر�ر الفلس��ن�ة في األمم مفاده  ماول�ة إلى الد ةمح�مة الجنائ�الالمدعي العام في 

المادة  تحت تقد�م إعالن منع� بدوره �الذو ، على ن�ام روما لمصادقةقد حال دون التو��ع أو ا المتحدة
، واصلت الدول�ة الجنائ�ةمح�مة الفي  م�تب المدعي العامالذ� قام �ه  فحصالر ومع استمرا ).3(12

د قرار الجم��ة العامة لألمم ااعتمالدولة. وتم ة الفلس��ن�ة جهودها الدول�ة لالعتراف بها و�قامة السل�ة الو�ن�

                                                             

 
 

Concluding Observations: Israel  
 ).تموز  ، دخل ح�ز التنف�ذ بتار�خ تموز  ن�ام روما االساسي للمح�مة الجنائ�ة الدول�ة (أعتمد بتار�خ  

Report on Preliminary Examination Activities  
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ب�نما  ،ضدهدول  9، ودولة لصالح القرار 138 ح�ث صوتت ،2012ت�ر�ن ثان  29ي ف 67/19المتحدة 
 78.عضودولة مرا��ة غ�ر فلس��ن إلى  مستو�  ارو�ذلك رفع القر ، دولة عن التصو�ت 41امتنعت 

م وتحقق ذلك من خالل تقد� 79.ن االنضمام إلى ن�ام رومادولة فلس��ن م جدیدن هذا الوضع الوقد م�ّ 
�إصدار  ، متبوعاً مح�مةلل االختصاص القانوني�قبول  2015�انون الثاني  1) في 3(12ة الماد تحت إعالن

أوضح هذا اإلعالن أن ح�ث  80حدة.األم�ن العام لألمم المت موجهًة إلىإلى الن�ام وث�قة رسم�ة لالنضمام 
�جة لذلك، ونت 2014.81حز�ران  13�أثر رجعي حتى  زمانياختصاص  تمنح المح�مةدولة فلس��ن 
للوضع في  أول�اً  فحصاً الدول�ة  ئ�ةمح�مة الجناالفي  عامفتح م�تب المدعي ال 82ة،ات�و�مسألة س�اس

 83فلس��ن.

) من ن�ام روما قد 1(53المنصوص عل�ها في المادة  ثةالثال ای�ر�انت المعما األولي إذا  الفحص�حدد 
صاص القانوني ومعای�ر قبول القض�ة ومصالح االختهي تتمثل في و  84،ق�قتحال ل�روع فيستوف�ت لا

 يأنهى م�تب المدعي العام في المح�مة الفحص األول 2019ومؤخرًا و�التحدید في د�سمبر  85العدالة.
عای�ر لفتح تحق�ق في فلس��ن. ولكن ن�رًا لل�ب�عة ال�ائكة للحالة، تقدمت متوصًال لنت�جة است�فاء جم�ع الم

)(أ) 2(12تحت المادة من المح�مة للن�ر في وتحدید االختصاص الم�اني للمح�مة المد��ة العامة �ال�لب 
وما إذا �ان یتضمن الضفة الغر��ة، �ما في ذلك القدس ال�ر��ة، وق�اع من الن�ام �ما ��ص فلس��ن 

وتوصل م�تب المدعي العام في المح�مة لالستنتاج أنه من المرجح أنه تم ارتكاب جرائم حرب  86.غزة
والتي تحدد االختصاص الموضوعي للمح�مة �جرائم  ،وجرائم ضد االنسان�ة وفق المادة ال�امسة من الن�ام

قامت  اإذ ،ا الس�اقضمن هذو  87الحرب والجرائم ضد االنسان�ة وجر�مة اال�ادة الجما��ة وجر�مة العدوان.
  ،��مل الضفة الغر��ة، �ما في ذلك القدس ال�ر��ة، وق�اع غزة االختصاص االقل�ميالمح�مة بتثب�ت أن 

الجرائم و  ،ومرتكبي جرائم الحرب ،ل�نمسؤو المقاضاة لدول�ة �االختصاص القانوني ال ةمح�مة الجنائ�التتمتع فس
                                                             

 ).نوفمبر  ( / قرار الجم��ة العامة لألمم المتحدة 
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 ذمنق�اع غزة ، و القدس ال�ر��ة، �ما في ذلك ضفة الغر��ة�ادة الجما��ة في الضد اإلنسان�ة وجرائم اإل
 .اً فصاعد 2014الثالث ع�ر من حز�ران 
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 القانون الدولي وحما�ة ال�ق في التعل�م في فل���ن .3
 القانون الدولي اإلن�اني والقانون الدولي الُعرفي 3.1
 هوو سة عامة تح�ى �مرت�ة القانون �ممار  رف الدولياألساسي لمح�مة العدل الدول�ة أن العُ ن�ام ح الیوّض 

الم�اد� العامة للقانون والقرارات و ، إلى جانب االتفا��ات الدول�ة الدوليواحد من أر�عة مصادر لـلقانون 
 89وجود ممارسة عامة وأن یتم قبول هذه الممارسة �قانون. العرف الدولي تعر�� و�ت�لب 88القضائ�ة.

الدول�ة في أوقات  فار عمن القانون الدولي المعني �األ هو فرعالذ� ، و يرف�ؤ�د القانون الدولي اإلنساني العُ و 
 1القاعدة تنص و . ب�ن المدن��ن والعس�ر��ن واأل��ان المدن�ة وتلك العس�ر�ة تم��زالعلى مبدأ  النزاع المسلح

 المدن��ن والمقاتل�ن: ب�ن التم��زعلى مبدأ  رفيمن القانون الدولي اإلنساني العُ 
�مّ�ز أ�راف النزاع في جم�ع األوقات ب�ن المدن��ن والمقاتل�ن، وتوّجه الهجمات إلى المقاتل�ن . 1 "القاعدة

 90."فحسب، وال �جوز أن توّجه إلى المدن��ن

، أال وهو حما�ة في سب�ل تحق�ق الهدف الرئ�س للقانون الدولي اإلنساني الحما�ة للمدن��نولتوس�ع ن�اق 
المدن�ة  ��انالعرفي مبدأ التم��ز ب�ن األ من القانون الدولي اإلنساني 7رقم  اعدةوضح القت المدن��ن،

 تي: واألهداف العس�ر�ة على النحو اآل
ُ�مّ�ز أ�راف النزاع في جم�ع األوقات ب�ن األ��ان المدن�ة واألهداف العس�ر�ة. وال ُتوّجه  .7 اعدةالق"

 91."ّجه إلى األ��ان المدن�ةالهجمات إّال إلى األهداف العس�ر�ة فحسب، وال �جوز أن ُتو 

مبدأ  دراجإتم ف 92،التفا��ات جن�� األول والثانيوقد تم تعز�ز مبدأ التم��ز في �ل من البروتو�ول اإلضافي 
المدن�ة  ��انإلى مبدأ التم��ز ب�ن األ �اإلضافة )،2(51و 48المادت�ن  في والمقاتل�نالتم��ز ب�ن المدن��ن 

على  48المادة فتنص  التفا��ات جن��. من البروتو�ول االضافي األول 52واألهداف العس�ر�ة في المادة 
 52المادة تقدم ، و�المثل 94) على ح�ر مهاجمة المدن��ن.2(51ب�نما تؤ�د مادة  93،ةاألساس� القاعدة

ف األهداف العس�ر�ة دا) على أن استه2(52، مع التأك�د في المادة لمدن�ةا ��انالمعای�ر العامة لحما�ة األ

                                                             
Statute of the International Court of Justice
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، المجلد األول: القواعد  القانون الدولي االنساني العرفي،اللجنة الدول�ة للصل�ب االحمر،  
 

، المجلد األول: القواعد  القانون الدولي االنساني العرفي،اللجنة الدول�ة للصل�ب االحمر، 
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 95مدن�ة. ��ان�ك �جب التعامل مع األهداف �أ) أنه في حاالت ال3(52مض�فًا في المادة  ،هو فق� مقبول
�أ��ان مدن�ة إال  مدارسلل إال أنها توفر الحما�ة تحمي ���ل م�اشر الحق في التعل�مأن هذه الص�غ ال  رغمو 

 .المقاتلون  إذا تم است�دامها من قبل

 اتمسلحة ذالنزاعات التعلق �مالو  التفا��ات جن�� ضافي الثانيروتو�ول اإلدراج مبدأ التم��ز في البإن إ
نزاعات الضمن وفي إ�ار تقل�ل الق�ود على الدول دولي ���ر الى أهم�ته العال�ة. ومع ذلك ال�ا�ع غ�ر ال
 المدن�ة. ��انمبدأ التم��ز على حما�ة المدن��ن وال �متد ل��مل األ، �قتصر دوليال�ا�ع غ�ر ال اتمسلحة ذال

ب�ن المدن��ن والمقاتل�ن ��ر�قة ال ت�تلف عن الص�غة الواردة في  التم��ز مبدأ معای�ر 1396وتحدد المادة 
 التفا��ات جن��. من البروتو�ول االضافي األول )2(51و 48المادت�ن 

في التفا��ات روتو�ول اإلضاتم ادراجه في البالذ� و  ةعر�� صفةیتمتع �، الذ� و�اإلضافة إلى مبدأ التم��ز
و�درجات متفاوتة  تها اإلضا��ة حما�ة غ�ر م�اشرةو�روتو�وال وفر أح�ام أخر� في اتفا��ات جن��، تجن��

امى الذین تقل من اتفا��ة جن�� الرا�عة تسه�ل تعل�م األ�فال ال�ت 24وتت�لب المادة  للحق في التعل�م.
وعالوة على  97تقال�د الثقا��ة.من نفس ال، وت�جع على أن ُ�عهد ذلك إلى أش�اص سنة 15أعمارهم عن 

اون مع السل�ات الو�ن�ة والمحل�ة تسه�ل و�التع ول�ات السل�ة الُمحتلة ت�ملؤ ن مسأ 50، توضح المادة ذلك
تهدف إلى  اً ص�غلت�مل وقد توسعت االتفا��ة  98.جم�ع المؤسسات الم�صصة لرعا�ة وتعل�م األ�فال عمل

 : على 94المادة  وتنص سر�،األ في التعل�م الحقحما�ة 
و��فل تعل�م األ�فال وال��اب، و�جوز لهم االنت�ام �المدارس، سواء داخل أماكن االعتقال أو ..."

 99"...خارجها

وتنص  جن��.كما أن حما�ة الحق في التعل�م منصوص عل�ها في البروتو�ول االضافي األول التفا��ات 
وتحدد ���ل  ،أل�فال دون سن ال�امسة ع�رة في القتالعلى فرض تداب�ر لضمان عدم م�ار�ة ا 77المادة 

من  )(ج)3(4تحتو� المادة و  100خاص أن جم�ع أ�راف النزاع �جب أن تمتنع عن تجن�د هؤالء األ�فال.
من  77على ص�اغة م�ابهة جدًا لتلك الواردة في المادة  ل االضافي الثاني التفا��ات جن��البروتو�و 

یوسع  ضافي الثاني التفا��ات جن��ل اإلن البروتو�و إال أ ،تفا��ات جن��ضافي األول الالبروتو�ول اإل
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، �ما في ذلك التعل�م الدیني األ�فال تعل�م ضمانمن أجل )(أ) 3(4ن�اق حما�ة الحق في التعل�م في المادة 
 101واألخالقي.

ضافي بروتو�ول اإلضافي األول والالبروتو�ول اإلو جن�� ه الواردة في اتفا��ات أعال و�ما یتضح من الص�غ
واضحة تتعلق  ایتضمن نصوص ال اإلنسانين القانون الدولي إف، واألعراف الدول�ةالثاني التفا��ات جن�� 

 في ضوء الت�ب�قو  یر�ز على توف�ر الحما�ة العامة للمدن��ن في أوقات النزاع المسلح. بل ،�حقوق اإلنسان
فإن  102أن ال�اص �عقل العام ع المسلح في إ�ار مبدأالتلقائي للقانون الدولي اإلنساني في أوقات النزا 

 دحض�الرغم من إم�ان�ة و  دعاءات عدم ان��اق القانون الدولي لحقوق اإلنسان تص�ح شائكة ومحض جدل.إ
االجسام التي ت�رف على ت�ب�ق االتفاقات الدول�ة إلى  وتأك�دات قضائ�ةالقرارات ال �است�دام هذه االدعاءات

من تجنب  االحتالل سل�ة �مثا�ة ثغرة تم�ن ه من المم�ن أن یتم اعت�ار هذا، إال أند�م�ةكااأل راءاآل جانب
 انون الدولي لحقوق اإلنسان.قآل�ات النون�ة عن انتهاكات الحقوق المدرجة في المساءلة القا

ال یوفر فإنه  ،االحتالل العس�ر�  تحتوفي ح�ن أن مبدأ التم��ز یوفر الحما�ة للفلس��ن��ن الذین ����ون 
وذلك في �ل عدم تضم�ن حقوق واضحة في ، مسلحالنزاع ال أوقاتم�اشرة لحقهم في التعل�م في  حما�ة

، ال یوفر القانون الدولي اإلنساني أ�ضًا الحما�ة المدن�ة �اإلضافة .الدولي اإلنسانيالقانون  م�تلف آل�ات
ما�ة محددة أثناء ن في المجال التعل�مي �حالكا��ة في �ل ��اب تح��د المؤسسات التعل�م�ة وتزو�د العامل�

 ال�ب�ة.كوادر �ما هو الحال مع المست���ات وال النزاع المسلح

 یتمتع حق مع�ن تن�م اتفا��ة أو معاهدة مع�نة هي التوتر الذ� ین�أ عندماو  ،وهنالك نق�ة ضعف أخر� 
تسلسل الوفي ضوء ��اب  103اهدة.أو المع رف لهذه االتفا��ة��صفة العرف، وال تكون الدولة ذات العالقة 

�أساس أل� التزام �موجب القانون الدولي، فإن هذا  الدول موافقةواعت�ار  هرمي ب�ن مصادر القانون الدوليال
 وفقًا للمصالح الس�اس�ة و/أو االقتصاد�ة. یتم معالجته ��لق وضعًا متناقضًا من المرجح جدًا أن

درسة األ�فال الذین یذهبون إلى الم ن�ر�ًا �حما�ة لمدن��ن والمقاتل�نمبدأ التم��ز ب�ن ا �قوم ؛خرآعلى مستو� 
ة �موجب مبدأ ، إلى جانب الحما�ة الممنوحة للمؤسسات التعل�م�واالعتقال سجنمن العنف واإلصا�ة وال

، ین�غي  على األح�ام التي تحمي الحق وعالوة على ذلك المدن�ة واألهداف العس�ر�ة. ��انالتم��ز ب�ن األ
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  �االلتزاماالحتالل  إن قامت سل�اتي التعل�م بدرجات متفاوتة أن تكفل الحد األدنى من الوصول إلى التعل�م ف
جن�� في اتفا��ة  دراجها�و ن ال�ب�عة العر��ة لهذه القواعد ، فإولكن من الناح�ة العمل�ة هذه النصوص.ب

�ر�ة اإلسرائ�ل�ة والمستو�ن�ن من مهاجمة ، لم تمنع القوات العسعرفال صفة� اً الرا�عة، والتي تتمتع حال�
 أن�م�ن أن ُ�عز� ذلك إلى و  .والمؤسسات التعل�م�ة من جهة أخر� ، دار��ن، من جهةاأل�فال والمعلم�ن واإل

ن خالل المحاكم الو�ن�ة تم معالجته وتوج�هه متالقانون اإلنساني الدولي عادة ما و قانون العرفي لانتهاك ا
ستنتاج أن اال، �م�ن الس�اقوفي هذا  104.ماس�ة من خالل مجلس األمن الدوليلدبلو ، أو الجهود اوالدول�ة

لضمان التزام جم�ع الدول �القانون الدولي العرفي والقانون  المجتمع الدولي �فتقر إلى اإلرادة الس�اس�ة الالزمة
، ل في مجلس األمن الدوليإسرائ� تتمتع بهاالحما�ة التي  سواء. هذا و�اإلضافة إلىحّد الدولي اإلنساني على 

لحما�ة إسرائ�ل من  2011-1972مرة ب�ن عامي  42 الف�تو ح�ث است�دمت الوال�ات المتحدة حق النقض
 .ض��لةلدولي اإلنساني العرفي ت�ب�ق القانون ا احتماالتتجعل  105والمساءلة النقد

نا جان�ًا �عض المح�ورات عفإذا وض، رفي غ�ر محدد ��ب�عتهفإن القانون الدولي العُ  ،على ذلك الوةوع
ا ال وأیه لإلجماع حول ما هي الحقوق التي تتمتع �م�انة العرف فهناك افتقار ،الراس�ة مثل ح�ر التعذیب

من  اً عدد واجهوالتي ت دولي رفعُ  اعت�ار حق مع�ن �م�ن أن ُ�عز� ذلك إلى عمل�ةو  106.یتمتع بتلك الصفة
أن تحدید العرف في مجال  و�أتي ذلك في س�اق إلنسان.في مجال حقوق ا االتحد�ات المنهج�ة، ال س�م

، والذ� الدولة بدًال من أش�ال أخر� من ممارساتإ�ضاح�ة  ستند إلى حد �ب�ر على مصادرحقوق اإلنسان �
واالعت�ارات الس�اس�ة  والمصالح الدینماك�اتو�ما أن ذ إ 107�ن الت�لعات والواقع.فجوة ب �لق�م�ن أن �بدوره 

"الدول المتقدمة" على "الدول  ع�س ��منةت أخر� فإنها تعمل �قناة  ما��ة العرف، في تحدید اً �سرئ اً تلعب دور 
 وفي �ل ��اب التوافق على ما��ة األعراف الدول�ة وهذه اله�منة،  .الن�ام القانوني الدولي النام�ة" ضمن

 اك الحق في التعل�م.انتهالمساءلة القانون�ة حول  تفع�لفي  سل�ات تقدیر�ة واسعة ع�ي�ُ ن هذا إف

في  تناسبال مبدأمن خالل تو���  من المم�ن ت���ه �سهولة نسب�ة نإ، فأهم�ة مبدأ التم��زغم ر ، و وأخ�راً 
 :القانون الدولي اإلنساني العرفي من 14نصوص عل�ه في المادة ، �ما هو مالهجوم
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ائر في أرواح المدن��ن أو . �ح�ر الهجوم الذ� قد یتوقع منه أن �سبب �صورة عارضة خس14"القاعدة 
إصا�ات ب�نهم، أو أضرارًا �األ��ان المدن�ة، أو مجموعة من هذه ال�سائر واألضرار، و��ون مفر�ًا في 

 108تجاوز ما ینت�ر أن �سفر عنه من م�زة عس�ر�ة ملموسة وم�اشرة."

، فإنها مع ذلك �ةالمدن ��انالمتناس�ة على المدن��ن واأل وفي ح�ن أن هذه الص�غة تمنع  الهجمات غ�ر
الص�غة ال ُتقّ�د السل�ة التقدیر�ة الممنوحة ، �ما أن س�ر�ة المتوقعةتسمح بها إذا �انت متناس�ة مع الم�زة الع

وفر یالتناسب في الهجوم ، فإن مبدأ �ر�ة المتوقعةالم�زة العسمع  للجاني من أجل تحدید مد� تناسب الهجوم
 من المساءلة. للتهرب�ب�رة  مساحة

 
 القانون الدولي ل�قوق اإلن�ان 3.2

مجموعة واسعة من  ضمنم�مول ومحمي  ةجتما��اال وق حقال �صنف ضمن هوو إن الحق في التعل�م 
�انت المرة األولى التي تم ف�ها االعتراف �الحق في التعل�م و  ن.االتفا��ات والمعاهدات الدول�ة لحقوق اإلنسا

من اإلعالن العالمي لحقوق  26في المادة ادراجه عندما تم  1948ان في عام كحق من حقوق اإلنس
 :أتياإلنسان ، والتي تنص على ما �

في مراحله األولى واألساس�ة على األقل �المجان، وأن  �جب أن ��ون التعل�مو  م،لكل ش�ص الحق في التعل"
على قدم  لتعل�م العاليلوأن ی�سر القبول  ،والمهني الفنيالتعل�م  و�ن�غي أن �عمم إلزام�ا األوليالتعل�م  ��ون 

 109."م�ة للجم�ع وعلى أساس الكفاءةلناالمساواة ا

�س ل إال أنه لقانون الدولي لحقوق اإلنسانأساس ا �عتبر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،وعلى ن�اق واسع
  تدو�ني ب، قام المجتمع الدولو�التالي معاهدة متعددة األ�راف تفرض التزامات قانون�ة على دولها األ�راف.

الحقوق االقتصاد�ة و الحقوق المدن�ة والس�اس�ة في العهد الدولي ال�اص �الحقوق المدن�ة والس�اس�ة 
�الحقوق االقتصاد�ة واالجتما��ة والثقا��ة. وعلى ع�س واالجتما��ة والثقا��ة في العهد الدولي ال�اص 

ن�ة العهد الدولي ال�اص �الحقوق المد الدول األ�راف على مصادقةفإن  ،اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
تم وقد  قانون�ة. لتزاماتا �فرض اد�ة واالجتما��ة والثقا��ةوالس�اس�ة والعهد الدولي ال�اص �الحقوق االقتص

من العهد الدولي ال�اص �الحقوق االقتصاد�ة  14و 13الحق في التعل�م وتفص�له في المادت�ن  تضم�ن
توف�ر على لعهد الدولي ال�اص �الحقوق االقتصاد�ة واالجتما��ة والثقا��ة او�نص  واالجتما��ة والثقا��ة.

ل�ة الدولة تجاه مسؤو ضح �ما ُیوّ  ،على أهدافه وأهم�ته مؤ�داً التعل�م االبتدائي المجاني واإللزامي للجم�ع 
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تصاد�ة اللجنة المعن�ة �الحقوق االق�ما قامت  110والمهني. فنيوالالثانو� والعالي واألساسي التعل�م 
غا�ات  ، موضحة13الحق في التعل�م في تعل�قها العام رقم حول رؤ�تها �إ�ضاح  واالجتما��ة والثقا��ة

 111،وم�زات مستو�ات م�تلفة من التعل�م ،اإلنسان في التعل�م حق است�فاءمعای�ر تق��م  ،وأهداف التعل�م
 أخر�. �اإلضافة إلى جوانب

ن الحق في التعل�م محمي قوق االقتصاد�ة واالجتما��ة والثقا��ة، فإ�اإلضافة إلى العهد الدولي ال�اص �الح
ها المجتمع الدولي على أوسع عل� انضم إل�ها وصادق، وهي المعاهدة التي في اتفا��ة حقوق ال�فل ومفصل

من العهد الدولي ال�اص  13محتو�ات المادة على  ةً مؤ�د 28، والتي تعترف �الحق في المادة ن�اق
، على الدولة على مستو�ات التعل�م الم�تلفة التزامات ة واالجتما��ة والثقا��ة من ح�ثقتصاد��الحقوق اال

 :تيالنحو اآل
تدر�ج�ًا وعلى أساس  وتح��قًا لإلعمال الكامل لهذا الحق ،تعترف الدول األ�راف �حق ال�فل في التعل�م"

 112..."تقوم بوجه خاص �ما یلي ،تكافؤ الفرص

لت�مل تنم�ة ش�ص�ة ال�فل  29أهداف الحق في التعل�م في المادة على  اً أ�ض ل�فلحقوق الجنة  ؤ�دكما ت
 ال�فل تنم�ة احترامو  ،احترام حقوق اإلنسان والحر�ات األساس�ةتنم�ة و  ،وموا��ه وقدراته على أكمل وجه

 ،مع حرتة في مج�لمسؤو ات ذ لح�اةه تحض�ر و  ،م�تلفةالحضارات ال ةلغته و��مو  هو�ته الثقا��ةو  لوالد�ه
ح�ث  من 29المادة حقوق ال�فل  تفا��ةالالتعل�ق العام األول  لو�فّص  113وتنم�ة احترام الب��ة ال�ب���ة.

 114.والتنف�ذ والرصد والمراجعة حقوق اإلنسان التر��ة على تر��ز علىلى إ، �اإلضافة أهم�تها وو�ائفها
ات األ�فال في النزاع اشراكعلى  حقوق ال�فل ، یر�ز أحد البروتو�والت االخت�ار�ة التفا��ةوعالوة على ذلك

 2.116و 1في المادت�ن بهذه النزاعات حما�ة األ�فال من التور� �و��الب �صراحة  115،المسلحة

، �ما في ذلك العهد الدولي ال�اص �الحقوق االقتصاد�ة مام إلى اتفا��ات متعددة األ�رافو�ؤد� االنض
لدول األ�راف في مرا��ة وات�اذ ا على إلى التزامات قانون�ة ؛لحقوق ال�ف واالجتما��ة والثقا��ة واتفا��ة

إسرائ�ل وانضمت إلى �ل من العهد الدولي  لقد صادقت تنف�ذ هذه الوثائق القانون�ة. خ�وات فعالة لضمان
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 جانب، الى 1991حقوق ال�فل في عام  واتفا��ة ،ال�اص �الحقوق االقتصاد�ة واالجتما��ة والثقا��ة
إال  .2005��أن إشراك األ�فال في النزاعات المسلحة في عام ؛ حقوق ال�فل ةالخت�ار� التفا��البروتو�ول ا

�العهد الدولي ال�اص �الحقوق االقتصاد�ة ال�اص في البروتو�ول االخت�ار�  اً إسرائ�ل ل�ست �رف أن
 .�إجراء تقد�م البالغات المتعلقواالجتما��ة والثقا��ة أو البروتو�ول االخت�ار� ال�اص �اتفا��ة حقوق ال�فل 

الفرد�ة و�عثات التحق�ق �آل�ات للمساءلة ذات صلة �انتهاك السل�ات  بالغاتالهذا �ستثني ، و�التالي
اللجنة ى تقد�م تقار�ر دور�ة إلى لذلك تقتصر التزامات إسرائ�ل القانون�ة عل اً وفقو  اإلسرائ�ل�ة للحق في التعل�م.

جنة حقوق ال�فل ��أن ال��وات المت�ذة على الصع�د لو  ،جتما��ة والثقا��ةالمعن�ة �الحقوق االقتصاد�ة واال
الحقوق المنصوص عل�ها في العهد الدولي ال�اص تحق�ق المستو�ات األخر� لضمان احترام و و الت�ر�عي 

ل�ل و�عد الن�ر في تقر�ر الدولة وتقار�ر ا ال�فل. �الحقوق االقتصاد�ة واالجتما��ة والثقا��ة واتفا��ة حقوق 
�أداء الدولة  بها ت��د والتي �تام�ةالمالح�ات لا راصدإ�اللجنة  تقوم دنيالمقدمة من من�مات المجتمع الم

و�ان انتهاك الحق في  أو تت�لب التحس�ن.و/ القلقوتؤ�د على المجاالت التي تث�ر  ،في �عض المجاالت
في  االقتصاد�ة واالجتما��ة والثقا��ة اللجنة المعن�ة �الحقوق التعل�م من أحد المالح�ات التي أدلت بها 

 ، والتي تنص على:2011في العام مالح�اتها ال�تام�ة إلسرائ�ل 
و�ساور اللجنة القلق لعدم قدرة األ�فال الفلس��ن��ن الذین ����ون في األراضـي الفلس��ن�ة المحتلة على  "

وتعرضهم للمضا�قة ���ل منت�م من قبل  التمتع �حقهم في التعل�م، نت�جة الق�ود المفروضـة علـى حر�تـهم،
أ�فال المستو�ن�ن ومعلمّ�هم وهم یـذهبون إلى المدارس أو �عودون منها، و�سبب الهجمات على المرافق 
التعل�م�ة و�سبب اله�اكل األساس�ة المدرس�ة التي ال ترقى إلى المستو� الم�لوب. وتالح� اللجنة، مع 

�فل غ�ر مسجل في المدرسة في القدس ال�ر��ة، من ب�نهم  10,000 القلق، أ�ضًا، وجود عـدد �صل إلى
 117..."هـم غـ�ر مـسجل�ن ف�هـان�فل تقر��ًا في سن الّدراسة دون تم�نهم من االلتحاق �المدارس أل 500,5

سرائ�ل، والتي إلاألخ�رة  اأكثر تفص�ًال في مالح�اته ���ل ولكنوأعر�ت لجنة حقوق ال�فل عن قلق مماثل 
وقد  وق�اع غزة. �ما في ذلك القدس ال�ر��ة، �ل شامل على حالة التعل�م في الضفة الغر��ة،ر�زت ��

المستو�ن�ن والجنود واست�دامها في الضفة الغر��ة على المدارس من  االعتداءاتاست�هدت اللجنة �حالة 
، ورفض السل�ات سالمدار  من و�لىمواقع عس�ر�ة أو مراكز اعتقال، و�ذلك مضا�قة األ�فال أثناء تنقلهم 

، فقد �ان التر��ز القدس ال�ر��ةلى إو�النس�ة  هدم المدارس.�ه ما یترتب عل ؛تصار�ح بناءاإلسرائ�ل�ة منح 
. عالوة على ذلك، ففي حالة تحت�ة في المدارسوتدهور البن�ة ال صف مدرسي 1,000لى النقص الحاد في ع

مدرسة خالل الهجوم على غزة  300التي لحقت بـسل�ت اللجنة الضوء على األضرار الجس�مة ؛ ق�اع غزة

                                                             
 . د�سمبر  المالح�ات ال�تام�ة: اسرائ�ل، اللجنة المعن�ة �الحقوق االقتصاد�ة واالجتما��ة والثقا��ة،  
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�فل في سن  40,000عن تلب�ة احت�اجات  مم المتحدة لغوث وت�غ�ل الالج��نوعجز و�الة األ ،2012عام 
 118الدراسة �سبب الحصار المفروض على غزة.

ن خالل دراجه في ن�ام معاهدات األمم المتحدة، فإن الحق في التعل�م محمي ���ل أكبر معالوة على إو 
ال�اص المعني �الحق  المقرر ال�اصة لمجلس حقوق اإلنسان �مل اإلجراءاتوت ن�ام م�ثاق األمم المتحدة.

وتمت الموافقة  1998/33119�موجب قرارها  نسانمفوض�ة حقوق اإلمنص�ه من قرار إتم الذ� و ، في التعل�م
ال�اص �التر��ز على الحق  لمقرراهمة وتتمثل م 8/4.120في القرار  مجلس حقوق اإلنسانمن  عل�ه وتمدیده

 ،للحق في التعل�م  اإلعمال التدر�جيعن  تقد�م التقار�ر -صرعلى سب�ل المثال ال الح- �ملوت ،في التعل�م
ومراعاة  ،استمرار تنف�ذ هذا الحقخ�� عمل لضمان  المساعدة للح�ومات لت�و�ر وتبني تقد�موت�ج�ع 

، یتمتع ها /و�هدف تنف�ذ مهمته 121.ناث�فال اإلاأل حت�اجاتوخاصة حالة وا اعت�ارات النوع االجتماعي
الرد على ش�او� األفراد والمعلومات الواردة ��أن االدعاءات  ،ال�اص �سل�ة ال��ام بز�ارات للدول قررالم

المجتمع المدني و االن�را� في حوار بّناء مع الح�ومات ، المتعلقة �انتهاكات الحق في التعل�م في بلدان مع�نة
حقوق اإلنسان  مجلسوتقد�م تقار�ر سنو�ة إلى  ،لجهات الفاعلة األخر� لتحدید حلول لتنف�ذ هذه الحقوق وا

 122.�ي األن��ة المنسو�ة لهذه المهمةة تغوالجم��ة العام

أخر� وهي ��ارة عن منصة ُنّ�مت من مجلس حقوق اإلنسان آل�ة حما�ة  و�مثل االستعراض الدور� ال�امل
 اجعة ممارسات دول ُأخر� والتوص�ة بتداب�ر وخ�وات لضمان التمسك �حقوق اإلنسان.تت�ح للدول فرصة مر 

خر استعراض دور� آ�ان  ، �ح�ثاآلنحتى  قد تم االنتهاء من ثالث دورات، و ���ل دور�  هذه المراجعةتتم 
اك حق عدد من الدول إلى انته تأشار  . وفي جم�ع الدورات ال�اصة �إسرائ�ل2018شامل إلسرائ�ل في عام 
على القوان�ن والممارسات  2013في استعراض  ور�زت توص�ات تونس والم�س�ك الفلس��ن��ن في التعل�م.

 للحق في التعل�مالتحق�ق الفعلي أن أسترال�ا على ، ب�نما ر�زت توص�ة الحق في التعل�م العنصر�ة وأثرها على
�ق مجموعة واسعة من الحقوق، �ما في ذلك تحقتوص�ة مال�ز�ا ف�ملت  ماأ، على حر�ة الحر�ة والتنقل �عتمد

                                                             
 .یول�و  لجنة حقوق ال�فل، المالح�ات ال�تام�ة: اسرائ�ل،  
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، وحر�ة الصحةو الس�ن، و ء الكافي، الغذاو ، ال��� ��رامةو الحق في التعل�م، إلى جانب الحق في الح�اة، 
 123الحر�ة.

 وجود ت�تمل على من ح�ث حما�ة الحق في التعل�م لحقوق اإلنسان القوة الرئ�سة للقانون الدولي نق�ة نإ
 وتسل�� الضوء على  عن دول�ة التي �م�ن است�دامها للك�فال الرسم�ة القانون�ة الوثائق�ر من عدد �ب
 في األساس توص�اتإال أنها ت�قى  م وفرة هذه اآلل�ات القانون�ةورغ .االحتالل العس�ر�  من�ومةت انتهاكا

ي جتمع المدن، فقد استفادت �ل من من�مات المومع ذلك لضمان احترام حقوق اإلنسان. تفتقر ألدوات اإلنفاذ
�ر ف�ها من اللجان تقار�ر �ل للنوقدمت  ،ن ال��ارات المحدودة المتاحة لهاالفلس��ن�ة واإلسرائ�ل�ة �جد�ة م

م�زة مزدوجة ألنه  لجهود المناصرة هذه ، فإنالض��لةالتنف�ذ ورغم احتماالت  تقار�ر.تقدم ف�ها الفي �ل دورة 
لو�ة �عد االض�را�ات ، خاصة �عد تراجعها من ح�ث األو فلس��ن على �اولة المجتمع الدوليی�قي قض�ة 

ض المستمر النتهاكات حقوق اإلنسان اتعر سالم�زة الثان�ة هي أن اال، و ر��ع العر�يالمرت��ة �الاإلقل�م�ة 
ومرا��ة العمل المنهجي �م�ن أن �سهم ���ل استرات�جي في  أنما���ر�قة تم�ن الجهات الفاعلة من رسم 

 ��أن قضا�ا المساءلة القانون�ة. ام الدوليتغ��ر الرأ� الع

 على الحقوق  �فرض الق�ودو  �االستثناءات السماحهي نقا� الضعف الرئ�س�ة  من ناح�ة أخر�، فإن إحد�
وتتفاقم هذه الفجوة ح�ث ت�تلف المادة الرا�عة  .اإلنسان لحقوق قانون الدولي الوثائق القانون�ة الرئ�س�ة لل ضمن

) الواردة في العهد الدولي 1(4اص �الحقوق االقتصاد�ة واالجتما��ة والثقا��ة عن المادة من العهد الدولي ال�
 ستثنائ�ةال�وار� االحاالت "في  الق�ود على االستثناءات فرضوالتي تال�اص �الحقوق المدن�ة والس�اس�ة 

 18.125و 16و 51و 11و 8و 7و 6 وق الواردة في الموادالحق ستثنىومع ذلك � 124"التي تهدد ح�اة األمة
فضفاضة فتوفر ص�غة  ،من العهد الدولي ال�اص �الحقوق االقتصاد�ة واالجتما��ة والثقا��ة 4أما المادة 

 :تيلنحو اآلدرجة �ب�رة من السل�ة التقدیر�ة في التفس�ر، على ا وتقبلعلى الحقوق الق�ود ��أن أكثر 
التمتع �الحقوق التي تضمنها ��قا لهذا العهد  تقر الدول األ�راف في هذا العهد �أنه ل�س للدولة أن ت�ضع"

إال للحدود المقررة في القانون، و�ال �مقدار توافق ذلك مع �ب�عة هذه الحقوق، وشر��ة أن ��ون هدفها 
 126".الوح�د تعز�ز الرفاه العام في مجتمع د�مقرا�ي
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جراءات أن هذه اإل� اائقعأو تق��ده و/تعلقة �انتهاك الحق في التعل�م القانون�ة الم � و ا، قد تواجه الدعو�التالي
قبول  ی�رمعا ه قد یث�ر قضا�اإال أن ذلك،في ح�ن أنه �م�ن التغلب على و مع ال�روف.  ةومتناس�قانون�ة 
 مساءلة القانون�ة في المقام األول.الوأساس�ات  القض�ة

ینص  األول؛ 1966م عهدین منفصل�ن في عا الجم��ة العامة لألمم المتحدةن تبني إ، فخرآوعلى مستو� 
بدال من عهد واحد  القتصاد�ة واالجتما��ة والثقا��ةعلى الحقوق ا لثانيالحقوق المدن�ة والس�اس�ة وا على
انقسام العالم ع�س ت ،�حقوق إنسان �افة واالجتما��ة والثقا��ة الحقوق المدن�ة والس�اس�ة واالقتصاد�ة �جمع

، وهما أسمالي الل�برالي من جهة أخر� المعس�ر الر  مقابل جهةاالشتراكي ال��وعي من  آنذاك ب�ن المعس�ر
أن راكي االشت معس�رلاعتبر افي ح�ن ف الحرب ال�اردة. في خضمعلى المجتمع الدولي معس�ران س��را 

 القتصاد�ة واالجتما��ة والثقا��ةجم�ع الحقوق ا تحق�ق�ضمن  والذ� ن�ام شامل للرعا�ة االجتما��ة توف�ر
 هذه الحقوق على تحق�قاشتر�ت فإن غالب�ة الد�مقرا��ات الل�برال�ة  ،الس�اس�ة هیدیولوج�تأل �ب�عي دامتدا

 127قو� اقتصاد�ات السوق الحرة.دینماك�ات و 

مق هذا االستق�اب ، سرعان ما نكت�ف عُ �ال العهدینعلى ن�رة فاحصة  لق�ناما أ�ذا و  ،على ذلك عالوةً 
 على أن ��ون  والثقا��ة في البدا�ة حقوقًا غ�ر قابلة للتقاضي الذ� جعل الحقوق االقتصاد�ة واالجتما��ة

على تلقي تدق�ق أو تقر�ر قضائي �موجب  ادعاء مع�ن قابل�ة التقاضي هنا إلى قدرةوترجع  تح��قها تدر�ج�ًا.
عهد القانون�ة التي تترتب على الدول اال�راف لل تزاماتلمد� االن إ 128قواعد إلزام�ة بدًال من قواعد تقدیر�ة.

، على النحو ) من العهد1(2م�مول في مادة  الدولي ال�اص �الحقوق االقتصاد�ة واالجتما��ة والثقا��ة
 : تياآل

تتعهد �ل دولة �رف في هذا العهد �أن تت�ذ، �مفردها وعن �ر�ق المساعدة والتعاون الدول��ن، وال س�ما "
ها المتاحة، ما یلزم من خ�وات لضمان على الصع�دین االقتصاد� والتقني، و�أقصى ما تسمح �ه موارد

التمتع الفعلي التدر�جي �الحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جم�ع السبل المناس�ة، 
 129".وخصوصا سب�ل اعتماد تداب�ر ت�ر���ة

ن�ة ال�اص �الحقوق المدالعهد الدولي  في عن تلك الواردة ص�اغة التزامات الدولة هذه ���ل �ب�رت�تلف و 
  :أتي، والذ� ینص على ما �والس�اس�ة
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لجم�ع األفراد  الحقوق المعترف بها ��ه، و��فالة هذه الحقوق  "تتعهد �ل دولة �رف في هذا العهد �احترام
 130والیتها... " الداخل�ن فيإقل�مها و  فيالموجودین 

�ما  الجتما��ة والثقا��ةض الحقوق االقتصاد�ة وا���تتك�ف المقارنة وأوجه االختالف ب�ن الص�غت�ن عن و 
، ووجوب التحق�ق وهذا واضح في است�دام اللغة غ�ر الحتم�ة �سمى �حقوق الج�ل الثاني �ما هو مب�ن

تحق�ق إن هذا الت���ض من ح�ث  فر الموارد.تو ل التدر�جي بدل الفور� للحقوق، واإلشارة ���ل واضح
�ها من عدم قابل�ة التقاضي ال ین�غي أن �فهم �أ� الحقوق االقتصاد�ة واالجتما��ة والثقا��ة وما یترتب عل

الحقوق  ن الكث�ر منإ، ح�ث الض��� للحقوق المدن�ة والس�اس�ةحال من األحوال على أنه �عني الن��ر 
المدن�ة والس�اس�ة خال�ة من المعني في ��اب تحق�ق والتمتع �الحقوق االقتصاد�ة واالجتما��ة والثقا��ة، وفي 

فإن التمتع  معنى ا، لكي ��ون التمتع �الحق المدني في الح�اة ذعلى سب�ل المثالالتعل�م.  مقدمتها الحق في
 131.اً أساس� اً �عد شر� و�لها حقوق اجتما��ة �ال�عام الكافي والماء والس�ن الالئق والرعا�ة الصح�ة

التحق�ق التدر�جي ، ومع العلم �أن العدید من الدول األ�راف �م�نها االستفادة من ص�اغة عالوة على ذلك
اللجنة المعن�ة �الحقوق ، فإن قانون�ةالتزاماتها الفي  ��ة والثقا��ة �اعت�ارها ثغرةللحقوق االقتصاد�ة واالجتما

ها تحدد التزام الدول األ�راف �التزاماتها من خالل تق��م ال��وات التي ات�ذت االقتصاد�ة واالجتما��ة والثقا��ة
لكن هذا ال ینفي أن الن�ام القانوني الدولي �منح الحقوق المدن�ة  لحق.�ق هذا االحترام وحما�ة وتحقالدولة 

التي تأخذ انتهاكات الحقوق المدن�ة والس�اس�ة على  الس�اسة رادةإلى جانب اإل ؛والس�اس�ة أهم�ة وحما�ة أكبر
 الحقوق االقتصاد�ة واالجتما��ة والثقا��ة.مع  محمل الجد �المقارنة

 
 دولي ال�نائيالالقانون  3.3

ت��ر "جرائم الحرب" في إ�ار االختصاص الموضوعي للقانون الدولي الجنائي إلى جزئ�ة الجرائم التي 
ترتكب في أوقات الحرب، والتي تفصلها وتوضحها المادة الثامنة من ن�ام روما األساسي للمح�مة الجنائ�ة 

نزاع مسلح و  نزاع مسلح ذو �ا�ع دولي: اعساسي جرائم الحرب حسب نوع النز �صنف ن�ام روما األالدول�ة. 
المعمول  عرافانتهاك خ��ر للقوان�ن واألو انتهاك جس�م التفا��ة جن�� : ونوع االنتهاك، ذو �ا�ع غ�ر دولي

، انتهاك جزء في الواقع، و . تجدر اإلشارة إلى أنه ال یتم تجر�م جم�ع انتهاكات القانون الدولي اإلنسانيبها
 ل�ة جنائ�ة فرد�ة.مسؤو من قواعد وقوان�ن القانون الدولي اإلنساني یؤد� الى  فق� صغ�ر

                                                             
 )() المادة العهد الدولي ال�اص �الحقوق المدن�ة والس�اس�ة (المصدر  
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 ��انالمدن��ن والمقاتل�ن و��ن األ، یتمتع مبدأ التم��ز ب�ن هو موضح في القسم السابق ، و�ماومع ذلك
ذلك في  ، �ماعلى المدن��ن ُ�جرم االعتداء ،. وفي هذا الس�اقالعرفالمدن�ة واألهداف العس�ر�ة �م�انة 

المدن�ة �ما في ذلك المدارس والمؤسسات التعل�م�ة تحت عدد  ��ان، وعلى األال�الب والمدرس�ن واإلدار��ن
 :تي، على النحو اآلجرائم الحربمن 

 تعمد توج�ه هجمات ضد الس�ان المدن��ن ): جر�مة الحرب "1)(ه)(2(8)+ 1)(ب)(2(8ادتان الم
 ".ر�ون م�اشرة في األعمال الحر��ة�صفتهم هذه أو ضد أفراد مدن��ن ال ��ا

  أ� المواقع التي ال ت��ل  ة،تعمد توج�ه هجمات ضد مواقع مدن�): جر�مة الحرب "2)(ب)(2(8المادة
 ."أهدافًا عس�ر�ة

  مهاجمة أو قصف المدن أو القر� أو المساكن أو الم�اني العزالء ): جر�مة الحرب "5)(ب)(2(8المادة
 ".ة �أ�ة وس�لة �انتالتي ال تكون أهدافًا عس�ر�

  تعمد توج�ه هجمات ضد الم�اني الم�صصة ): جر�مة حرب "5)(ه)(2(8)+ 9)(ب)(2(8المادتان
والمست���ات وأماكن  ،واآلثار التار���ة ،لألغراض الدین�ة أو التعل�م�ة أو الفن�ة أو العلم�ة أو ال��ر�ة

 ."تجمع المرضى والجرحى شر��ة أال تكون أهدافًا عس�ر�ة

تن�بق إلى ال أنها إ، ق الفلس��ن��ن في التعل�مأن االنتهاكات المذ�ورة أعاله ال تحمي ���ل م�اشر ح رغمو 
�ع�س القانون الدولي الجنائي  ال�حت،على المستو� القانوني ف. لحقا حد �ب�ر على العدید من انتهاكات هذا

ة الحقوق االقتصاد�ة واالجتما��األولو�ة للحقوق المدن�ة والس�اس�ة على التسلسل الهرمي الذ� �ع�ي 
وتستند الحجة الرئ�سة ضد إدراج انتهاكات الحقوق االقتصاد�ة  والثقا��ة في القانون الدولي لحقوق االنسان.

ون الحالي س�سمح �مثل هذه �ان القانما إذا  الجدل حول إلى القانون الدولي واالجتما��ة والثقا��ة في
الدولي القانون  ، فإنل�ة جنائ�ة فرد�ةمسؤو  یؤد� إلىاب مثل هذه األفعال ، و�ما أن ارتكومع ذلك 132.الروا��
 من عدیدال، فإن الجرائمهذه  إدراجرغم أهم�ة و لمساءلة القانون�ة. ا لتعز�ز الوسائل المتاحة ی�قى إحد� الجنائي

على مستو��ن  وتأتي هذه الع��ات .القانون الدولي الجنائي الوصول إلى العدالة في إ�ار الع��ات تعرقل
 المتهم�ن. ومحاكمة ،تحق�قال ال�روع في: ، همارئ�س��ن

                                                             
Taking Economic, Social and Cultural Rights Seriously in International Criminal Law
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�عد  اً أول� اً فحصالدول�ة  ئ�ةمح�مة الجناالفي فتح م�تب المدعي العام  ،الس�اسةو�نوع من ، اً ذ�ر سا�ق�ما و 
 ورغم وصول م�تب المدعي العام الستنتاج على أراض�ها.مح�مة لالسل�ة القضائ�ة ل قبول دولة فلس��ن

حرب في فلس��ن، إال أنه ألغراض التحل�ل القانوني سنقوم  من المرجح أنه تم ارتكاب جرائممفاده أن 
ما إذا �انت المعای�ر  وليو�حدد الفحص األ�استعراض الم��قات التي من شأنها إعاقة ال�روع في التحق�ق. 

وهذه  133تحق�ق.ال وع فيل�ر استوف�ت لقد �ام روما األساسي ) من ن1(53المنصوص عل�ها في المادة 
 134مصالح العدالة".و " ،"المسائل المتعلقة �مقبول�ة القض�ةو " ،"االختصاص القانوني" هيالمعای�ر 

�الضرورة ع��ة في الس�اق  مثل�ال  ،لجرائم الحرب المذ�ورة أعالهإث�ات جوانب االختصاص القانوني إن 
 هو ��ب�عة الحال أحد أش�ال لفلس��ن س�ر� هذا یت�لب التحقق من أن االحتالل الع، إذ إن الفلس��ني

العنصر الس�اقي لجرائم الحرب، و�ذلك العناصر الفرد�ة للجر�مة  وهو دوليال�ا�ع ال اتذ ةمسلحال اتنزاعال
 ن�رًا ألن��ة الرصد والتوث�ق، والتي �م�ن تنف�ذها �سهولة نسب�ة الجرائم المذ�ورة أعاله لجم�عذات الصلة 

 .ترتك�ه قوات االحتالللمن�مات حقوق اإلنسان ح�ال ما  نتهاكاتلالوال�املة  الواسعة

المسائل المتعلقة تحق�ق تأتي على مستو� ال شروع في إلى األولي الفحص نقلالع��ات التي تحول دون ف
�مثل المبدأ التكم�لي ودرجة خ�ورة القض�ة م�ونات جزئ�ة المسائل ، و ومصالح العدالة �مقبول�ة القض�ة

أنه . و���ر المبدأ التكم�لي إلى ساسيمن ن�ام روما األ 17المادة  قبول القض�ة وفق ما جاء فيالمتعلقة �
لم تكن الدولة حقًا غ�ر  ما ،� التحق�ق أو المقاضاة في الدعو� تجر �انت دولة لها وال�ة على الجر�مة إذا 

، إذا �انت الدولة لدیها و�التالي 135.را��ة في االض�الع �التحق�ق أو المقاضاة أو غ�ر قادرة على ذلك
) 2(17للمادة  اً ، وفقالدول�ةأخ�ر الجرائم ارتكبوا محاكمة أول�ك الذین  ر�ماو االستعداد والقدرة على التحق�ق 

 تحق�ق.ال ال�روع فيع��ة أمام  يل�مكالت المبدأعندها س���ل  ،قدرةموال ) ��أن معای�ر الر��ة3(17و

وهو ذو �ا�ع شائك  ،ي ضمن المسائل المتعلقة �مقبول�ة القض�ةثانالمت�لب الدرجة خ�ورة القض�ة وتمّثل 
 ئ�ةمح�مة الجنااللم�تب المدعي العام في  عال�ة، ح�ث �منح الن�ام األساسي سل�ة تقدیر�ة ومث�ر للجدل

استندت إل�ها المد��ة العامة عندما أعلنت أن  فقد �انت هذه هي الفرض�ة الرئ�سة التي تقدیره. الدول�ة في
. وقد تم غ�ر مقبولة المتجهة إلى غزة والتي قامت �مهاجمتها قوات االحتالل االسرائ�لي �ة أس�ول الحر�ةقض

فر���ة، التوصل إلى هذا االستنتاج من خالل مقارنة الجر�مة �قضا�ا أخر� �انت تحت التحق�ق في القارة األ
رغم وجود أدلة قو�ة  ،متن السف�نة ضحا�ا على رنة بتسع، مقاضحا�ام�ات اآلالف من ال ت�مل �انتوالتي 

                                                             
 

 
 .) المادة ن�ام روما (المصدر  
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فلس��ن الذ� ل ماني للمح�مةالز وضمن االختصاص  136.على متن السف�نةجرائم حرب  سرائ�لإارتكاب على 
مع الحاالت التي  مقارنة �م�ة تقدیر خ�ورة القض�ة بناًء على فإن ،اً فصاعد 2014حز�ران  13�متد من 

ال�روع التحد� الرئ�س أمام قد تثبت �أنها  137ساحل العاج �ة مثلالعدید من الدول في القارة االفر�� شهدتها
 تحق�ق.ال في

بل  -، �م�نو�دًال من ذلك درجة خ�ورة القض�ة،، فإن التق��م الكمي ل�س النهج الوح�د لتحدید مع ذلكو 
ث تحد ة الذ�رممارسات اإلسرائ�ل�ة األنف، فإن ح��قة أن الوفي هذا اإل�ار إجراء تق��م نوعي. -و�جب

، سواء) من القضاء اإلسرائ�لي نادرًا ما یتم توج�ه االتهام إلى الجناة (المستو�ن�ن والجنود على حدو �استمرار 
وعدد األش�اص المعرض�ن لل��ر في ضوء األ�ر القانون�ة  ممارساتإلى جانب الجوانب التم��ز�ة لل

درجة خ�ورة و  �ليالتكم ات المبدأ���م�ن است�دامها للتغلب على ع ها عواملهي جم�ع ،الحال�ةوالس�اس�ة 
 .القض�ة

وعناصر  ن�ام روما األساسي، فالعدالة مصالح القض�ة األكثر إثارة للجدل هي قض�ةت�ل ، ذلكعالوة على 
تقدیر�ة  ، ما یترك سل�ةمصالح العدالة ة لم��ارصر األساس�اأو على األقل العن اً الجر�مة ال یوفرون تعر�ف

ر سا�قًا ا�الم� األنه لم یتم است�دام هذ اً ون�ر  138الدول�ة. ئ�ةمح�مة الجناالالعام في م�تب المدعي  إلى عال�ة
إلى أ� مد� من المم�ن أن  ، فمن الصعب تحدیدالدول�ة ئ�ةمح�مة الجناالمن م�تب المدعي العام في 

 .لل�روع في التحق�ق ا���ل هذا الم��ار عائق

هي تحدید المدعى  مجموعةالع��ة األولى في هذه ال، و المتهم�نالمجموعة الثان�ة من الع��ات �محاكمة تتعلق 
 2014 حز�ران 13فق� من �متد فلس��ن  فيدول�ة ال ائ�ةمح�مة الجنلل الزمنياالختصاص ، و عل�هم

و/أو  م المساعدة،�قدتع، ��جتقاموا �ارتكاب، أمر، حث،  المساءلة أمام مند �ق�ّ ، وهو ما اً فصاعد
في ضوء و ، عالوة على ذلك خالل هذا اإل�ار الزمني. المعن�ة الجرائم أو جر�مةال على ارتكاب 139ض�حر الت

التي تحدث في جم�ع  الدول�ة والكم الهائل من الجرائم ال�ن�عة �ةلمح�مة الجنائل المتاحة المحدودة الموارد
جرائم  أو اقترافي �ل ش�ص تور� في ارتكاب جرائم و/، ل�س من المم�ن للمح�مة أن تقاضأنحاء العالم

حاكم ، �ما في ذلك م�صصةتالمحاكم الم اتممارسو وهذا یتماشى  140ضمن االختصاص القانوني للمح�مة.
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عن ارتكاب أو اقتراف جرائم  ل�ة األكبرمسؤو الذین یتحملون ال ، التي حاكمت أول�كیوغوسال��ا السا�قة ورواندا
عن تنف�ذ مثل هذه  ل�نمسؤو كمة ��ار الوهذا ُیترجم في س�اق فلس��ن إلى محا .حرب وجرائم ضد اإلنسان�ة

ن �المستو�ن -في الس�اق األوسعو - ع الجناة والم�ار��ن القاصر�ن، �ما في ذلك، ور�ما �ست�عد جم�الجرائم
�ان هذا هو ش�ل العدالة التي �سعى إل�ها ال�عب ما ر تساؤالت حول إذا وهذا یث� .والجنود الم�اة ...إلخ

 .بهاالفلس��ني وس��ون راض�ا 

شر� ارتكاب الجرائم المذ�ورة وهو الجرم الم�هود،  عنصر هوفي محاكمة المدعى عل�هم العائق الثاني 
ولد�ه ن�ة الرتكاب  ،��ون مرتكب الجر�مة على معرفة أن یت�لب هذا العنصر، فحالة ذهن�ة مذن�ة فيأعاله 

، في ح�ن أن في هذا السلوك الم�ار�ة ال��ص �عنيت�لب "الن�ة" ��ما یتعلق �السلوك أن ، وتالجر�مة
 141"المعرفة" تعني الوعي بوجود �رف أو نت�جة ستحدث في س�اق األحداث العاد�ة.

، فإن الدول�ة ئ�ةمح�مة الجناالرة تو��� من �صدار مذ�و  ،للمدعى عل�هم ث�ات الجرم الم�هودإ حتى في حالة
س���ل ع��ة �ب�رة أخر� أمام الوصول  ، فإن تسل�م المتهم�نمن ثمو  المح�مة ال تحاكم المجرم�ن ��اب�ًا.

فت��ر . لن�ام روما و�رادتهم الس�اس�ة وهذا س�عتمد إلى حد �ب�ر على تعاون الدول األ�راف .إلى العدالة
عندما �ان  2015الدول�ة في حز�ران  ةإلى مح�مة الجنائ� عمر ال���ر الرئ�س السابق للسودان تسل�محالة 

 الوصول إلى تفع�لأجل من  الضرور�ةلقوة الس�اس�ة ا� ال تتمتع �الضرورة �مةأن المح إلى، ��افي جنوب إفر�
 142العدالة.

                                                             
 .المادة  المصدر السابق 
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 وال��وات التي ��� ات�اذها  . االسترات���ات وال�رق ال�ال�ة4
ح�ث ، یوضح القسم الثاني من هذه الدراسة انتهاك الحق في التعل�م على أید� السل�ات العس�ر�ة اإلسرائ�ل�ة

هذه  -المجتمع المدنيمن�مات رسم�ة و المؤسسات ال�ما في ذلك - و�ن�ةالدول�ة و ال اتجهال م�تلف تعالج
 جراءات.واإل تو��� م�تلف االسترات�ج�اتالقض�ة من خالل 

 وزارة التر��ة المحتلة ب�ن دولة فلس��ن يل�ة التعل�م فمسؤو  �ون  مفارقةلم تمنع  الو�ني،على المستو� ف
 43للمادة  اً وفق رئاسي،الرئ�س الفلس��ني من إصدار مرسوم  العس�ر�ة،�ات دولة فلس��ن والسل في والتعل�م
 والذ� 2017،144) لعام 8على قانون التعل�م (التصدیق من  2003،143لقانون األساسي المعدل لعام من ا
ینص القانون  145.في جم�ع المستو�ات التعل�م�ة والتعل�م اإللزامي حتى الصف العاشر امجان� اتعل�میوفر 

في النص (االبتدائي والثانو�) وعلى جم�ع  ك على أن أح�امه تن�بق على المراحل التعل�م�ة المدرجةكذل
 2017في العام  وتتمثل إحد� األولو�ات المعلنة لوزارة التر��ة والتعل�م 146المؤسسات التعل�م�ة في فلس��ن.

الفعالة حما�ة اللتعل�م لز�ادة من�م لني الانو في ز�ادة ت�و�ر اإل�ار الق (آنذاك وزارة التر��ة والتعل�م العالي)
 تر��ة والتعل�م على ت�و�ر، بلغت نفقات وزارة ال2016على سب�ل المثال، في عام فحق في التعل�م؛ وتحق�ق ال

دوالر أمر��ي في  738,461�اإلضافة إلى ت�ص�ص  147،اً أمر��� اً دوالر  459,85لتعل�م واإلبداع والتم�ز ا
 148�ة القانون�ة النا�مة للتعل�م الفلس��ني.لت�و�ر الب� 2018العام 

في وتفص�لها ي، فإن التعل�م إحد� األولو�ات الو�ن�ة الع�رة التي تم الت���� لها اتلى المستو� الس�اسأما ع
، )8امل للجم�ع (األولو�ة الو�ن�ة توف�ر تعل�م ج�د وش و�هدف 2022.149-2017 أجندة الس�اسات الو�ن�ة

 .في التعل�م اللتحاقوالحفا� على اس�ن تحال، �ما في ذلك س�اسات و�ن�ة رئ�سة ألعمال أر�ع�حدد جدول ا
، مرتفعة في التعل�م االبتدائي التحاقاإل�قاء على معدالت  ؛�ة لتحق�ق هذه الغا�ةاتت�مل التدخالت الس�اسو 

 150"ج". ق�ا، وتوف�ر الدعم والحما�ة للتعل�م في القدس والمنفي التعل�م الثانو�  لتحاقوتحس�ن اال

                                                             
 القانون األساسي الفلس��ني المعدل للعام  
 ) للعام قانون التعل�م ( 
 ة المصدر السابق الماد 
 المصدر السابق المادة  
) (وزارة التر��ة والتعل�م العالي،  2017موازنة الموا�ن وزارة التر��ة والتعل�م العالي والم�ادرة الفلس��ن�ة لتعم�ق الحوار العالمي والد�مقرا��ة "مفتاح"،  

 .الصفحة  
) (وزارة التر��ة والتعل�م العالي،  2017موازنة الموا�ن وزارة التر��ة والتعل�م العالي والم�ادرة الفلس��ن�ة لتعم�ق الحوار العالمي والد�مقرا��ة "مفتاح"،  

 .الصفحة  
 -أجندة الس�اسات الو�ن�ة  

 .المصدر السابق الصفحة  
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لوزارة  العامة وازنةمن الم ٪21رئ�سة من خالل ت�ص�ص وتتضح ح��قة أن التعل�م �مثل أولو�ة و�ن�ة 
من  %22و 152،اأمر��� ادوالر  530,915,489 والتي بلغت 2017،151 في العام التر��ة التعل�م العالي

، تعد وة على ذلكعال 153.دوالر أمر��ي 000,890,041,1والتي بلغت  2018الموازنة العامة في عام 
وصلت إلى إذ ، ضمن األكبر في وزارات الح�ومة الفلس��ن�ة والتعل�م العالي التر��ة الت�و�ر�ة لوزارة وازنةالم

ارة التر��ة والتعل�م وز  وازنةمن إجمالي م ٪18.46أ� ، 2017في العام  اأمر��� ادوالر  889,189,165
وقد مّ�ن هذا وزارة التر��ة والتعل�م  .2018لوزارة للعام ولتت�ا�ه م�صصات الموازنة الت�و�ر�ة ل 154،العالي

�ق "ج" الدعم المدارس في القدس والمن 2017في عام  اً أمر��� اً دوالر  30,152,412العالي من تكر�س 
، من خالل توف�ر وسائل النقل لل�الب الذین �ض�رون إلى عبور حواجز عس�ر�ة وجدار والمنا�ق المهم�ة

وحدة  ، هناك في وزارة التر��ة والتعل�م العاليعالوة على ذلك 155هم.ول إلى مدارسالفصل العنصر� للوص
في  �وار� عندما ��ون الحقعهد إل�ها بت�و�ر وتنف�ذ خ�� التي �ُ و  ؛للتعل�م في حاالت ال�وار� خاصة 

 156.مع�نة منا�ق التعل�م عرضة لل��ر في

تحس�ن جودة التعل�م  تتمثل فيللتعل�م  س�اسة و�ن�ة أخر� معتمدة لتسه�ل تحق�ق األولو�ة الو�ن�ة
وزارة  موازنةم�صصات مال�ة في  لدیها�ة الرئ�س�ة لتحق�ق هذه الغا�ة غالب�ة التدخالت الس�اس 157المدرسي.

ر وت�و� إلصالح اأمر��� ادوالر  5,133,171، تم ت�ص�ص سب�ل المثالعلى ف التر��ة والتعل�م العالي.
دوالر  8,146,500و ،دوالر خصصت إلى رقمنة التعل�م 1,500,000و ،2017المناهج التعل�م�ة في عام 

من  اأمر��� ادوالر  912,938,2، یتم ت�ص�ص اإلضافة إلى ذلك� 158.أمر��ي لتنف�ذ أن��ة ما �عد المدرسة
 159.وتدر�بهم ���ل مستمرلبناء قدرات المعلم�ن  الت�و�ر�ة لوزارة التر��ة والتعل�م العالي وازنةالم

لسل�ة الو�ن�ة الفلس��ن�ة، �ان وضع التعل�م في فلس��ن من ح�ث الوصول والبن�ة التحت�ة فقبل إن�اء ا
، است�دمت الح�ومة إن�اء السل�ة الو�ن�ة الفلس��ن�ةمنذ  ولكن والجودة في غا�ة السوء وفي تدهور مستمر.

�م�رج  -تما��ةت االجوغ�رها من ال�دما-ل�ة التعل�م مسؤو تمثل في إسناد القانوني الم الجدلاإلسرائ�ل�ة 

                                                             
 ).أكتو�ر  توحة (رام هللا، فلس��ن، مقابلة مع الس�د مؤ�د عفانة، خب�ر في تحل�ل الموازنات العامة ومعای�ر ال�فا��ة الدول�ة، جامعة القدس المف 
 .) صفحة  مصدروزارة التر��ة والتعل�م العالي ( 
 .) صفحة  مصدروزارة التر��ة والتعل�م العالي ( 
 .) صفحة  مصدروزارة التر��ة والتعل�م العالي ( 
 المصدر السابق. 
 ). مصدرمقابلة مع الس�د مؤ�د عفانة ( 
 .) صفحة  مصدرأجندة الس�اسات الو�ن�ة ( 
 .) صفحة  مصدروزارة التر��ة والتعل�م العالي ( 
 .المصدر السابق صفحة  
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فعلى مد� السنوات ، ، فقد جاء ذلك على حساب ال�عب الفلس��نيو��ب�عة الحال تمّلص من مسؤول�تها.لل
رغم ، وضع التعل�م في فلس��ن ���ل �ب�ر، قامت وزارة التر��ة والتعل�م العالي بتحس�ن الماض�ة 25الـ

األولو�ة للحق في  ستمرار الح�ومة في إع�اءفإن ا وفي هذا الس�اق، .جمةصعو�ات محدود�ة الموارد و 
 أمر ذو أهم�ة �بر�. تعل�ملوزارة التر��ة وال ةالكا�� ورصد الموازناتالتعل�م 

، وتتضمن ، تعمل عدد من من�مات المجتمع المدني الفلس��ن�ة في مجال حقوق اإلنسانخرآوعلى مستو� 
اإلسرائ�لي والمستو�نون،  الحتاللقوات اترتكبها كات حقوق اإلنسان التي رصد وتوث�ق انتها مضام�ن عملها

وتتضمن هذه  .التعل�م حقوق األخر� التي تؤثر على الحق فيحق في التعل�م والالنتهاكات ا �ما في ذلك
لحق في التعل�م في جامعة حملة ا، لس��نفرع ف –حر�ة العالم�ة للدفاع عن األ�فالال المؤسسات الو�ن�ة

 ، ومؤسسةم�ر لرعا�ة األس�ر وحقوق اإلنسانمؤسسة الضو ، الحقو ، ة لحقوق اإلنسانالمستقل اله��ةو  ،ب�رز�ت
ه�ومن ، �ما في ذلك من�مات األمم المتحدة �عمل مماثلوتقوم مؤسسات دول�ة و  .ماندیال لحقوق اإلنسان

�ؤون ة لتنس�ق الوم�تب األمم المتحد ،النرو�جي لالج��ن والمجلس ،ومن�مة العفو الدول�ة ،رایتس ووت�
، مثل على اله��ات الدول�ةالوثائق ُتعرض هذه  لحقوق اإلنسان. ةاألمم المتحدة السام� �ةمفوضو  ،اإلنسان�ة

�المعاهدات التي قامت �التو��ع  الدول األ�رافالتزام ولجان األمم المتحدة التي تراقب  ،حقوق اإلنسان مجلس
نسان والتي ترصد التزام الدول حقوق اإل�المعن�ة  لجنةال -على سب�ل المثال ال الحصر-و�تضمن ذلك  ،عل�ها

اللجنة المعن�ة �الحقوق االقتصاد�ة واالجتما��ة و  ببنود العهد الدولي ال�اص �الحقوق المدن�ة والس�اس�ة،
 إن استمرار .المعن�ة �اتفا��ة حقوق ال�فل حقوق ال�فل لجنةو  والتي ترصد التزام الدول بذلك العهد، والثقا��ة

، ألنه یز�د من فرص المساءلة القانون�ة في المستقبل غا�ة األهم�ةث�ق هذه االنتهاكات وتراكمها في رصد وتو 
 إفالت الجناة من العقاب. االحتالل وأنما�دولة  العنف التي تنتهجها و�سهل رسم نم� �ع�س س�اسة

�ن�غي على ف، والعملمن االسترات�ج�ات لتحق�ق أقصى استفادة من هذه الجهود  تو��� عدد ، �جبومع ذلك
 �أتي ذلكو  والثقا��ة.هذه المن�مات إع�اء األولو�ة لرصد وتوث�ق انتهاكات الحقوق االقتصاد�ة واالجتما��ة 

وق المدن�ة والس�اس�ة �سبب ي األولو�ة لتوث�ق انتهاكات الحقفي س�اق أن الغالب�ة الع�مى منهم تع�
وم التسلسل �غذ� مفه أن هذا النهج��جدر التنو�ه لكن  .روتأث�رهم الواضح على المد� القص�وضوحهم 

الحقوق  مقابل اعت�ارمن الدرجة األولى  ا، ح�ث تعتبر الحقوق المدن�ة والس�اس�ة حقوقالهرمي لحقوق اإلنسان
 .حقوق من الدرجة الثان�ة� ثقا��ةالاالقتصاد�ة واالجتما��ة و 

، والمؤسسات الدول�ة غ�ر تمع المدني الفلس��ن�ةن�مات المجان�فض التمو�ل المقدم إلى م؛ عالوة على ذلكو 
أولو�ات  في تحول والذ� نجم عنه؛ "عر�يمنذ بدء "الر��ع الالح�وم�ة وو�االت األمم المتحدة في فلس��ن 
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إن النهج المتمثل في إع�اء األولو�ة للحقوق المدن�ة والس�اس�ة على  .اً المانح�ن إلى ن�اق أكثر إقل�م�
مال�ة، ُ�ع�ق تحدید أولو�ات معالجة الموارد ال محدود�ة الى جانب، واالجتما��ة والثقا��ةالقتصاد�ة الحقوق ا

من المهم أن تقوم من�مات المجتمع المدني الفلس��ن�ة بتنو�ع مصادر تمو�لها ا؛ لذ انتهاك الحق في التعل�م.
 وتفع�ل ر�ع المدرة للدخلمن الم�ا المواردرد�ة و لت�مل التبرعات الف التقل�د�ة لتتعد� الجهات المانحة

وضع توث�ق الحقوق ، ولن الدعم الالزم لتحدید األولو�ات، لتم��نها من تأم�ر�اتل�ة االجتما��ة لل�مسؤو ال
 .االقتصاد�ة واالجتما��ة والثقا��ة على قدم المساواة مع الحقوق المدن�ة والس�اس�ة

اللجنة المعن�ة في استهداف االستمرار ى المن�مات مع توافر الب�انات والمعلومات الهامة والكا��ة، ین�غي علو 
 اً اكات اإلسرائ�ل�ة، �ما ین�غي أ�ضحقوق ال�فل لفضح االنته لجنةو  �الحقوق االقتصاد�ة واالجتما��ة والثقا��ة

، �ما في ذلك الضغ� على الدول األمم المتحدة م�ثاقمن توفر اآلل�ات المستندة إلى  السعي لالستفادة
���ل لس حقوق اإلنسان إلع�اء أولو�ة أعلى للحقوق االقتصاد�ة واالجتما��ة والثقا��ة، و األعضاء في مج

�المثل، ین�غي على من�مات المجتمع و  في االستعراض الدور� ال�امل إلسرائ�ل. في التعل�مالحق  خاص
 ال�اص المعنيوتضغ� على المقرر  ،المدني الفلس��ن�ة والمؤسسات غ�ر الح�وم�ة الدول�ة أن توّحد جهودها

نتائج مثل هذه ال�ل�ات آثار إ�جاب�ة �غض ولالتعل�م ل�لب ز�ارة إلى إسرائ�ل ودولة فلس��ن.  �الحق في
فمن شأن ز�ارة المقرر ال�اص أن توفر معلومات و��انات ، الن�ر عما إذا �انت إسرائ�ل تقبلها أو ترفضها

، فإن االستنتاج ال�ب�عي إذا رفضت من ناح�ة أخر� و  ،الحق في التعل�م وافرة عن الجوانب المتعددة النتهاك
في مجال حقوق اإلنسان.  المتدهور والم�جل سجلهاإسرائ�ل �لب المقرر ال�اص هو أنها فعلت ذلك �سبب 

وس�برز ثقافة اإلفالت  ،أن ینع�س ���ل سيء على سجل إسرائ�ل في مجال حقوق اإلنسان ؛وهذا من شأنه
 ا.من العقاب التي تحاول تعز�زه

الجهود  ل ع��ة أمامُت��ّ ولكنها ال تعالج األس�اب الجذر�ة التي  ،هذه االسترات�ج�ات ال�املة مهمة للغا�ةو 
االقتصاد�ة  اإلنسان ���ل عام وانتهاكات الحقوق  حقوق انتهاكات  تسعى إلى معالجة والتي المبذولة

ضاعف للتم�ز التقا�عي، �األخص على األثر الم ؛االعت�ارخذین �ع�ن آ، ���ل خاص واالجتما��ة والثقا��ة
في تحق�ق تتمثل ساس�ة قات األو المع، فإن عاقةمستو�ات النوع االجتماعي، والعمر، وم�ان الس�ن، واإل

للقانون  بن�و� الم��ار� للقانون الدولي، واإل�ار ال دأ س�ادة الدول المزعوم، واإل�ارنسان هي مباإل حقوق 
 الدولي.

وم �حرم القانون الدولي العرفي والقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق مبدأ س�ادة الدولة المزع
اإلنسان من آل�ات اإلنفاذ. �اإلضافة، فإن تفع�ل ال�عد االقتصاد� إلنفاذ القانون الدولي، و�التحدید فرض 
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آل�ات  تفع�ل تم فعل�اً العقو�ات االقتصاد�ة على الدول، �عتمد على اإلرادة الس�اس�ة للمجتمع الدولي. �ح�ث ی
س�اس�ة لعدد قل�ل من دول العالم، وعندها  إنفاذ حقوق االنسان عندما یرت�� ذلك �المصالح االقتصاد�ة والج�و

 إ��ال على وقادرة ،محدودة غ�ر �سل�اتهي الدول ذاتها التي تتمتع هذه ، و تص�ح س�ادة الدول بال معنى
 .�أكمله الدولي المجتمع وآراء قرارات

�المقارنة مع القانون الدولي اإلنساني خر، ورغم أن القانون الدولي الجنائي لد�ه نسب�ًا أدوات إنفاذ آجانب من 
�است�دام هذا  ی�قى هناك عدد ل�س �س�� من المعوقات للوصول إلى العدالة والقانون الدولي لحقوق اإلنسان،

الدول المتقدمة" على "الدول الدولي و��منة " المسلك، وترت�� أغلب�ة المعوقات �اإلرادة الس�اس�ة للمجتمع
، �ما ، والذ� �مثل بدوره مثاًال �الس���ًا في ����ة عمل اال�ار الم��ار� للقانون الدولي �ع��ة أخر� النام�ة"

ف�ل في معالجة األثر المضاعف للتم��ز التقا�عي للوصول إلى الحقوق اإل�ار الم��ار� للقانون الدولي �ن أ
 ،وال�ل��ة االجتما��ة ،وحالة اللجوء ،والعمر ،النوع االجتماعي -مثال -�ما في ذلك ؛العدالة والوصول إلى
 عاقة.واإل ،وم�ان الس�ن

���ر اإل�ار البن�و� للقانون الدولي إلى تقس�م الحقوق المدن�ة والس�اس�ة إلى مجموعة والحقوق االقتصاد�ة 
اء ت�ور القانون الدولي للحقوق اإلنسان في خضم الحرب واالجتما��ة والثقا��ة إلى مجموعة أخر�، فلقد ج

المعس�ر الرأسمالي الل�برالي الحقوق المدن�ة والس�اس�ة مقابل تبني المعس�ر ��ه ال�اردة في الوقت الذ� تبنى 
ال��وعي االشتراكي للحقوق االقتصاد�ة واالجتما��ة والثقا��ة، والذ� �ان �مثا�ة ضر�ة موجعة لمن�ومة 

، �انت هذه ولكنخر�. �ل مجموعة من الحقوق ال تتمتع �معني ح��قي دون األإذ إن  ؛نسانحقوق اإل
التجزئة هي التي انزلت م�انة الحقوق االقتصاد�ة واالجتما��ة والثقا��ة من خالل جعلها غ�ر قابلة للتقاضي 

إلى عدم تحدید  ، �اإلضافةسواق الحرةاقتصاد األام���ات الزمن ور�� تحق�ق هذه الحقوق بدینلفترة �و�لة من 
 وتوجب تبني خ�� عاملة واضحة إلحقاق هذه الحقوق.  ،إ�ار زمني واضح

وهذا بدوره حول التعل�م والرعا�ة الصح�ة والس�ن والضمان االجتماعي إلى امت�از بدل من أن یتم اعت�اره حق 
ف االتحاد السوف�تي في س�ع�ن�ات استمرار نمو الل�برال�ة الجدیدة �عد ضع من حقوق االنسان. �اإلضافة، فإن

وثمان�نات القرن الماضي وانه�اره في م�لع التسع�ن�ات أد� إلى تفاقم تراجع االستثمار في ال�دمات 
جدًا �عد  اً االقتصاد�ة واالجتما��ة والثقا��ة �امت�از. وأص�ح هذا واضحوترس�خ م�انة الحقوق  ،االجتما��ة

االن�مة الصح�ة على مستو� دولي وخاصة لد�  � ��ف عن ه�اشةوالذ ،أزمة ف�روس الكورونا المستجد
 �ما في ذلك إ��ال�ا واس�ان�ا والوال�ات المتحدة األمر���ة. "الدول المتقدمة" 
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أكثر من ، فمثال؛ ومن المم�ن مالح�ة نم� م�ا�ه �ما ��ص التعل�م وخاصة في المنا�ق المتأثرة �النزاعات
دعم تعل�مي، �اإلضافة إلى أن اال�فال في منا�ق متأثرة بنزاعات شاب �حاجة ماسة لمل�ون �فل و  75

��ما ��ص التعل�م  %50من إكمال التعل�م االساسي والتي تزداد إلى  %30مسلحة لدیهم احتمال�ة أقل بـ
�اقي ب %90ل�م األساسي مقارنة بـ�م�نهم الوصول إلى التعهم من %50إن اإلعداد�. و��صوص الالج��ن، ف

 160.%34من الالج��ن یلتحقون �التعل�م الجامعي مقارنة �المعدل العالمي الذ� �صل إلى  %1ق� العالم، وف

الم��قات البن�و�ة والم��ار�ة وتلك ال�اصة �إنفاذ القانون التي تواجه إحقاق الحق في التعل�م وسائر عن ینجم 
و الوس�لة األمثل لتحق�ق المساواة في �ان القانون ه عّما إذاالحقوق االقتصاد�ة واالجتما��ة والثقا��ة تساؤل 

ف�وضح  ومساٍع أخر�؟ أم أنه من األنسب اعت�ار القانون وس�لة مساندة لجهود ،الحصول على التعل�م الج�د
جعل التعل�م أولو�ة من �اإلضافة إلى نماذج أخر� ؛ التعل�م في فلس��ن في القسم الرا�ع من هذه الدراسةمثال 

إلحقاق الحق في التعل�م، إال أنه من الضرور� التنو�ه أن ذلك یت�لب  ��ون مدخالس�اس�ات�ة من المم�ن أن 
 االلتزام واالستمرار.

� النهج تحدّ إلى  -بدوره–ما س�ؤد� ، احقو�� االتي تتبنى خ�ا�ح�اء الحر�ات االجتما��ة إیت�لب هذا إعادة 
 توجب على الحر�ات االجتما��ة الدفع �اتجاهو�وأهمها التعل�م.  ةالقائم على الر�ح لتوف�ر ال�دمات االجتما��

تم ترجمتها إلى تما �جعل من التعل�م وال�دمات االجتما��ة األخر� أولو�ة و�ن�ة ؛ إعادة ترت�ب األولو�ات
من خالل إعادة توز�ع الثروات وذلك من خالل إصالح الن�ام الضر�بي لز�ادة االیرادات وتعز�ز  ؛س�اسات
على أن یتبنى الن�ام الضر�بي مبدأ التصاعد�ة �ح�ث �قوم أصحاب الدخل األ االجتما��ة، علىالعدالة 

وال�ر�ات الكب�رة وال�ر�ات االحتكار�ة بدفع نس�ة أعلى من الضرائب. وتكمن أهم�ة هذا في ز�ادة ایرادات 
ك ال��ل الن�م الس�اس�ة من تحدید أولو�اتها �حر�ة، �ما في ذل -بدوره–ما �مّ�ن  ؛الدولة من مصادر محل�ة

 خرهم�ة لمعالجة العنصر�ة و�ره اآلغا�ة األو ما س��ون �التالي في والمضام�ن المناس�ة للن�ام التعل�مي. وه
�اإلضافة إلى تحد�  ،والتواضع صالح الن�م التر�و�ة حسب الضرورة لتعز�ز التسامح والتنوع؛ عبر إالتم��زو 

المحلي والدولي. و�توجب على المناصرة إلحقاق الحقوق  أوجه عدم المساواة والتم��ز واله�منة على المستو��ن
أن تكون مستندة إلى الحقائق، وعل�ه من الضرور� رصد وتوث�ق م�صصات التعل�م �نس�ة من الموازنة 

 جمالي.العامة أو الناتج المحلي اإل
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قبل توس�ع  تم تقو�تهاتوأن  ،تكون مملو�ة على المستو� الو�نيالم�لوب للتعامل مع هذه النماذج؛ أن 
متر�زة �و�لة األمد قائمة على الت�ب�ك  ا�لب جهودوهو ما یتن�اقها إلى المستو��ن االقل�مي والدولي، 

 وتضافر الجهود ب�ن م�تلف الجهات ذات العالقة. 

ثم  ،قل�ميمن المم�ن امتداد تضافر الجهود إلى المستو� اإل، فتم تقو�ة وتمت�ن النماذج الو�ن�ةتوعندما 
رصد م�صصات التعل�م ���ل ، و جهود المناصرة إلى الحقائقاستناد  وهنا أ�ضًا من الضرور� ، الدولي
 على األخر�  واالجتما��ة االقتصاد�ة والحقوق  التعل�م وضع العالمي الن�ام إصالحت�ح أن ی، آمل�ن مستمر

  اإلنسان حقوق  جم�عل ال معنى �أن االعترافذاتها؛  األهم�ة�و  والس�اس�ة، المدن�ة الحقوق  مع المساواة  قدم
 ."الدول المتقدمة" على "الدول النام�ة" ��منة واستمرار ،االحتالل واستمرار ،��اب تقر�ر المص�ر�ل  في
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 . ال�الصة5
س�اسات  ، فهو الحق في التعل�متالل العس�ر� اإلسرائ�لي لفلس��ن نته�ها االحیأحد الحقوق الكث�رة التي 

اللجنة المعن�ة �الحقوق االقتصاد�ة عای�ر األر�عة التي قامت بتحدیدها نته�ت الماالحتالل و�جراءاته ا
. "�التك�قابل�ة و" ،"و"إم�ان�ة القبول ،و"إم�ان�ة االلتحاق" ،"رالتواف" :وهي ،للتعل�م واالجتما��ة والثقا��ة

النوع  :ف�ات أخر� دون على �عض الف�ات االجتما��ة  مضاعفالتي لها تأث�ر  المتقا�عة واملت�مل العو 
 .وحالة اللجوء ،م�ان اإلقامةو  ،العمرو  ،إلعاقةاو  ،االجتما��ة �ل��ةالو  ،االجتماعي

ب�نما ، نقا� قوة ونقا� ضعف ��ما یتعلق �حما�ة الحق في التعل�مب�ل فرع من فروع القانون الدولي یتمتع 
ش�ل الرسم�ة القانون�ة على الوثائق �مجموعة �ب�رة من االتفا��ات و  لحقوق اإلنسان یتمتع القانون الدولي

إال أن ��اب  ،والتي تضمن الحق في التعل�م األمم المتحدة م�ثاققائمة على معاهدات، �اإلضافة الى آل�ات 
�ذلك األمر �ما ��ص القانون الدولي اإلنساني  .��دة نسانة القانون الدولي لحقوق اإلد فعال�تق�ّ نفاذ آل�ات اإل

، فإن هذا الت�ب�ق ائي أكثر تقدمًا قل�ًال. ومع ذلك، فإن ت�ب�ق القانون الجنلمقارنةو�ا والقانون الدولي العرفي.
القتصاد�ة واالجتما��ة و���ل أساسي على االعتراف �الحقوق ا ؛�عتمد على اإلرادة الس�اس�ة للمجتمع الدولي

 على قدم المساواة مع الحقوق المدن�ة والس�اس�ة. والثقا��ة
ت المجتمع المدني الفلس��ن�ة والمؤسسات غ�ر الح�وم�ة الدول�ة وو�االت األمم و�ن�غي أن تستمر من�ما

التي تسعى إلى تعز�ز وضع حقوق اإلنسان الفلس��ني في االستفادة من توافر ؛ و العاملة في فلس��نالمتحدة 
م والتأث�ر على بهدف اإلعال ؛نسانعدد �ب�ر من الوثائق الرسم�ة واآلل�ات في إ�ار القانون الدولي لحقوق اإل
حقوق اإلنسان لو  ،للحق في التعل�م اإلرادة الس�اس�ة للمجتمع الدولي من أجل مساءلة إسرائ�ل عن انتهاكها

 .التي �جب أن یتمتع بها الفلس��ن�ون  األخر� 
وتلك المتعلقة �إنفاذ القانون �ص�ح من الواضح أن القانون  ؛قات البن�و�ة والم��ار�ةو إال أنه في �ل المع

، لكن من المم�ن دولي ل�س الوس�لة األمثل لحما�ة الحق في التعل�م و�األخص في أوقات النزاعات المسلحةال
 ،إعادة ترت�ب األولو�اتیت�لب الحق في التعل�م إذ إن حما�ة است�دامه �وس�لة مساندة لجهود ومساٍع أخر�، 

. وهذا النموذج دة توز�ع الثرواتعلى أن یتم ترجمتها لس�اسات تع�ى الم�صصات الضرور�ة من خالل إعا
 �ة والدول�ة. مقل�ات اإل�من المم�ن أن �متد �عد ذلك للمستو 

إلى حد �ب�ر على إصالح الن�ام القانوني  دوليلحق في التعل�م على مستو� ال، تعتمد حما�ة او���ل أساسي
ساواة مع الحقوق المدن�ة الدولي إلدراك الحقوق االقتصاد�ة واالجتما��ة والثقا��ة ووضعها على قدم الم

من �ما یترتب عل�ه ، إلى جانب تعز�ز االرادة الس�اس�ة إلنهاء النزاعات واالحتالل العس�ر� والس�اس�ة
 انتهاكات صارخة لحقوق اإلنسان.



43 
 

 قائمة المراجع. 6

 ال�ت�
International Human Rights Law and Practice

 

 �ا القانون�ةالق�ا
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 أوراق ال�قائق

سیاسة الحبس المنزلي (مفتاح،  -العالمي والدیمقراطیة "مفتاح"، ورقة حقائق المبادرة الفلسطینیة لتعمیق الحوار )
> (  < 

 
) (وزارة التربیة والتعلیم العالي،  یم العالي ومفتاح، موازنة المواطن وزارة التربیة والتعل )

>< 

) (وزارة التربیة والتعلیم العالي،  تاح، موازنة المواطن وزارة التربیة والتعلیم العالي ومف )
>< 

 

 ةالمعاهدات واالتفا��ات الدول�
 تشرین أول  التوقیع علیھا االتفاقیة الخاصة باحترام قوانین وأعراف الحرب البریة، الھاي، تم  )

 
نیسان  مة العدل الدولیة، األمم المتحدة، میثاق األمم المتحدة والنظام األساسي لمحك )

 
 آب  حرب المؤرخة في الاتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت  )

 
ودخل  كانون أول  العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والذي تم تبنیھ بتاریخ  )

 كانون ثاني  لتنفیذ بتاریخ حیز ا
 

حیز التنفیذ بتاریخ ودخل  ن أول كانو العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والذي تم تبنیھ بتاریخ  )
 آذار  
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 حزیران  یف والمؤرخ بتاریخ الملحق (البروتوكول) األول اإلضافي إلى اتفاقیات جن )
 

 حزیران  یف والمؤرخ بتاریخ إلى اتفاقیات جن اإلضافيالملحق (البروتوكول) الثاني  )
 

 أیلول  حیز التنفیذ بتاریخ ودخلت  تشرین ثاني  تبنیھا بتاریخ اتفاقیة حقوق الطفل والتي تم  )
 

والذي تم تبنیھ بتاریخ  البروتوكول االختیاري بشأن اشتراك األطفال في النزاعات المسلحة الملحق باتفاقیة حقوق الطفل )
شباط  خل حیز التنفیذ ود أیار  

تموز  حیز التنفیذ بتاریخ  ودخل تموز  محكمة الجنائیة الدولیة والذي تم تبنیھ بتاریخ لل األساسينظام روما  )
 

 

Customary International 
Humanitarian Law

 المقابالت
حلیلي في قضایا الموازنات الوطنیة ومعاییر الشفافیة الدولیة، جامعة القدس المفتوحة (رام مقابلة مع مؤید عفانة، خبیر ت )

 )تشرین أول  هللا، فلسطین، 

 القوان�ن االسرائ�ل�ة

 ت في الم�الت الم��مةالمقاال
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 تقار�ر الرصد والتوث�ق
Parallel Report to the Committee on Economic, Social and Cultural Rights on the 

Occasion of the Consideration of the Third Periodic Report of Israel

Status of Human Rights in Palestine: 
Twentieth Annual Report 1 January-31 December 2014 

Status of Human Rights in Palestine: 
Twenty-First Annual Report 1 January-31 December 2015 

Status of Human Rights in Palestine: 
Twenty-Second Annual Report 1 January-31 December 2016

Report by the Internal Displacement 
Monitoring Centre to the Committee on Economic, Social and Cultural Rights 

 الت�ر�عات وال��� الفل���ن�ة
 یني المعدل للعام الفلسط األساسيالقانون  )

 
 ) للعام قانون التعلیم رقم ( )

 
< -أجندة السیاسات الوطنیة  )

< 
 

 األخ�ار ال����ة والمواقع االل�ترون�ة
Education 

Cannot Wait
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An Updated List of Vetoes Cast by the United States to Shield Israel from 
Criticism by the U.N. Security Council,

 تقار�ر ومن�ورات أج�ام األمم المت�دة والم��مة ال�نائ�ة الدول�ة

 Situation in the Republic of Côte d'Ivoire

>

Report on Preliminary Examination Activities 
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 التعل�قات والتوص�ات العامة والمالح�ات ال�تام�ة ال�ادرة عن ل�ان األمم المت�دة
 كانون أول  ، إسرائیلالخاصة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، المالحظات الختامیة: اللجنة  )

 
 ، اللجنة الخاصة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، التعلیق العام  )

 
 ، وق الطفل، التعلیق العام لجنة حق )

 
 ، لعام لجنة حقوق اإلنسان، التعلیق ا )

 
 كانون أول  ، إسرائیللجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، المالحظات الختامیة:  )

 
 تموز  ، إسرائیللجنة حقوق الطفل، المالحظات الختامیة:  )

 
 كانون أول  ، یلإسرائلجنة حقوق اإلنسان، تقریر مجموعة العمل الخاصة باالستعراض الدوري الشامل:  )

 
 إعالنات وقرارات األمم المت�دة

 كانون أول  المؤرخ بتاریخ العالمي لحقوق اإلنسان و اإلعالن )
 

 آذار  والمؤرخ بتاریخ  ن قرار مجلس األم )
 

 أیار  والمؤرخ بتاریخ  قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة  )
 

 تموز  والمؤرخ بتاریخ  عیة العامة لألمم المتحدة قرار الجم )
 

 أذار  والمؤرخ بتاریخ  قرار مجلس األمن  )
 

 أیار  والمؤرخ بتاریخ  /قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي  )
 

  شباط والمؤرخ بتاریخ  /قرار مفوضیة حقوق االنسان  )
 

 نیسان  والمؤرخ بتاریخ  /ار مفوضیة حقوق االنسان قر )
 

 حزیران  والمؤرخ بتاریخ  /قرار مجلس حقوق اإلنسان  )
 

 تشرین ثاني  لمؤرخ بتاریخ وا /قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة  )




