
 01/6112/ 62التاريخ : 

 6112/ 0211الرقم : س / 

 تقرير حول :

 أثر اإلحتالل الصهيوني على الجانب التعليمي والسياسي والالجئين في فلسطين .

 اإلستفسار : ما أثر اإلحتالل الصهيوني على الجانب التعليمي والسياسي والالجئين في فلسطين ؟

  

 مقدمة :

  

من أهم األمور التي تكفلها المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية واإلقليمية، تعتبر قضايا حقوق اإلنسان 
فاإلنسان أحق المخلوقات التي يجب العمل على الحفاظ على حقوقه وتحقيق حياة كريمه ألجله، مهما كان عرقة 

البشرية، ومن أهم أو جنسه او لغته، فهي حقوق ثابته ال بد من العمل على تحقيقها ونشرها في كل المجتمعات 
الحقوق اإلنسانية ) حق اإلنسان في التعلم، في إدارة شؤونه سياسياً، وفي المحافظه على أرضه ووطنه وغير 

 ذلك من الحقوق( .

  

" دولة اإلحتالل ليست مطلقه اليدين في إستخدام ما تشاء من  م تؤكد 9191وتؤكد إتفـاقية جنيف الرابعه لعام 
السياسات في إدارتها لألراضي المحتله، ويجب عليها أن تراعي إلى أقصى حد حياة  القوة أو اإلجراءات أو

 ) * (السكان المدنيين ومصالحـهم وحمـاية ممتلكاتهم، وأال تغيـر من الوضع القانـوني لتلك األراضي "

كانون األول/  91وحسب اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي صدر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في 
( على " أنه لكل شخص الحق في التعلم ويجب أن يكون التعلم في  62م فقد نصت المادة ) 9191ديسبر عام 

وأن يكون التعلم األولي إلزامياً، وينبغي أن يعمم التعليم الفني مراحله األولى واألساسية على األقل بالمجان، 
 ) * (والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواه التامه للجميع وعلى أساس الكفاءة"

  

( منه على أنه " تفر الدول  91أما العهد الدولي للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية فنصت المادة ) 
األطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم واإلتفاق على توجيه التربية والتعليم إلنماء الكامل 

وطيد إحترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية، وتمكين للشخصية اإلنسانية واإلحساس بكرامتها وإلى ت
 * () اإلنسان بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق التفهم والتسامح والصداقه بين جميع األمم ومختلف السالالت " 

  

ولكن سياسات اإلحتالل القائمة على العدوان والحصار لم يراع أية مواثيق وال قرارات دولية ولعبت أسوأ األثر 
فحسب تقرير صدر عن وزارة التعليم العالي من الفترة  في العملية التعليمية، من نواحي مادية ونفسية وتربوية، 

لى الجانب التعليمي في فلسطين بينت اإلحصاءات عن أسوء األضرار ع 6111-7-1ولغاية  61-6-6111
 التالية :

  ( 0)  2/1/6112 -62/9/6111: خالصة الخسائر البشرية منذ 0جدول 
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المجموع 
  العام

0/9/6112 

  اآلنحتى 

0/9/6112 

20/2/6112 

0/9/6116- 

20/2/6112  

0/9/6110-
20/2/6116  

62/9/6111-
 الحالة  20/2/6110

 معلمون 1 96 91 1 9 17

 شهداء
طلبة  12 959 995 999 991 251

 مدارس
 موظفون   9 6 9 9 1

 معلمون 69 55 95 92 61 911

 معتقلين
طلبة  79 919 991 612 961 761

 مدارس
 موظفون -- 91 5 99   61

 معلمون -- 19 91 5 9 55

  جرحى

طلبة  6959 951 117 112 611  1217
 مدارس

طلبة            9695
 جامعات

 موظفون -- 5 9 9 1 91

  

 ( 2) 21/5/6112 -0/9/6116" التعطيل في المدارس خالل الفترة من 6جدول "

عدد المدارس   المحافظة
  المتعطلة

عدد الطلبة 
  المتعطلين

عدد المعلمين 
والموظفين 

  المتعطلين

عدد أيام 
  التعطل

عدد أيام 
حظر 
  التجول

 62 657 199 91119 17 رام هللا

 96 161 799.5 97915 15 قلقيلية

 26 192 192.5 61715 97 جنين

 1 1 59.5 195 1 أريحا

 96 77 511.5 91511 61 قباطية

 12 215 229 95116 11 بيت لحم

ضواحي 
 القدس

91 9511 655 19 5 

 92 612 1191 61961 55 جنوب الخليل

 99 66 117 2119 97 سلفيت

 79 6512 9721.5 11991 19 نابلس

 97 152 9199 61211 59 طولكرم

 21 6699 6917 56519 919 الخليل

 ( 3 ) 6112/ 62/5-62/9/6111" التدمير المادي منذ 2جدول "

  المجموع  الضررطبيعة 

 611 قصف واقتحام مدارس

 2 قصف واقتحام مديريات

قصف واقتحام كليات )هدم كلية التربية التابعة 
 لجامعة األقصى(

5 

 1 قصف واقتحام جامعات

 6 قصف واقتحام وزارة التربية

تحويل مدارس إلى ثكنات عسكرية ومعتقالت 
مدارس من بداية  1بشكل مؤقت، منها 

 61/9/6115وحتى  االنتفاضة

91 
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إغالق مدارس لفترات محددة بقرارات 
 عسكرية إسرائيلية

91 

 6 إغالق جامعات

 51 هدم أسوار مدارس وغرف صفية

 9965 تعطيل مدارس

 51 تفريغ مدارس

 51 تخريب محتويات مدارس

المادية التي تقسم إلى أربعة ولقد كانت الخسائر المادية باهظة، والجدول التالي يرينا ملخصاً لقيمة الخسائر 
 مجاالت، وهي: المباني، واألثاث، والمعدات، والسيارات.

 ( 4 ) 6112 / 0/5-62/2" خالصة التكاليف المادية خالل الفترة من 5جدول "

  االجمالي $  السيارات  المعدات  األثاث  المباني  الدوائر

 911921 1 15511 669111 59111 نابلس

 595116 1 69511 99172 661111 طولكرم

 19729 1 61911 91729 1111 قلقيلية

 65911 1 1 711 9111 سلفيت

 51669 1 1161 6112 96161 بيت لحم

 911271 1 91111 99672 511 رام هللا

 999971 1 19691 7151 95711 ج.الخليل

 7121 1 9921 9795 99611 الخليل

 991961 1 99521 66111 59521 جنين

 29619 1 12619 5271 66111 قباطية

الضفة 
 الغربية

111511 951512 179161 1 169619 

 9179915 1 921195 15161 171561 غزة

 2252162  1 0616222 220919 0229221  اإلجمالي

 أثر اإلحتالل على الجامعات الفلسطينية :

فيما يلي جدول يبّين تلخيص األضرار المادية المقّدرة (بالدوالر األمريكي)$ والذي تعرضت لها الجامعات 
)األبنية، المختبرات،  المجال موزعة حسب 95/1/6111والكليات الفلسطينية، وذلك بناًء على تقييمها بتاريخ 

 ( 5) عجز الرواتب، مخصصات طالب، نفوق الحيوانات بسبب الحصار( . 

المختبرات   األبنية )$(  الجامعة/الكلية
)$(  

عجز 
الرواتب 

)$(  

مخصصات 
  طلبة )$(

نفوق 
حيوانات 

)$(  

المجموع 
)$( 

 111911     117111 92111 9111 األزهر/غزة

 9117511     9117511     اإلسالمية/غزة

 7111   5111     6111 بيرزيت

 6191111     9111111   221111 القدس

القدس 
 المفتوحة

19111         19111 

 665511 91511     915111   النجاح الوطنية

الكليات المهنية 
 والتقنية

6111111         6111111 
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كلية التربية 
التابعة لجامعة 

 األقصى

          111111 

 2226022  21511  5111  2012222  610211 2511111 المجموع العام

 الجدار والتعليم :

يعتبر جدار الفصل العنصري الذي قطع أواصر مدن وقرى الضفة الغربية وغزة عامالً قوياً في تقيد حرية 
الحركة والتنقل وخاصة لدى الطلبة والمعلمين، مما أدى لحرمان عدد كبير منهم من حقهم في التعلم فبلغ عدد 

س المحتله، وعدد الطلبة المتضررين ( مدرسة في الضفة الغربية والقد 969المدارس المتضرره من الجدار ) 
 ( 2) ( طالب وطالبة .  99921من الجدار ) 

 أثر الجدار على العملية التعليمية :

 عدم السماح للطلبة الوصول للمدارس . -

 الحجز على أبواب الجدار . -

 التعرض للمعلمين والمعلمات باإلهانه . -

 اإلصرار على التفتيش وخاصه المعلمات . -

 مما يؤدي إلى :

 عدم إنتظام العملية التعليمية -

 خروج الطلبه من المدارس -

 عدم إعطاء الطلبه حق التعليم -

 ة نقلهاعدم توفر اإلمكانات الداعمة للعملية التعليمية لصعوب -

 أهم أضرار جامعة القدس من الجدار .

 ( دونم من أراضي جامعة القدس . 21مصادرة )  -

 ( طالباً . 21إعتقال )  -

 ( طالبه . 9إستشهاد )  -

 ( ماليين دوالر للجامعه . 1خسائر تقدر ب )  -

 ( دوالر . 5إحباط مشاريع بقيمة )  -

  ( 1) إحصاءات المناطق التعليمة المتضرره من الجدار : 

 منطقة جنين :

عدد عدد الطلبة عدد المعلمين عدد الطلبة عدد 
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التجمعات 
 المتضرره

 المدارس المحرومون المتضرريين المتضررين

 ( كلي 02) 

 (00  )
 جزئي

1221 065 51 62 

 منطقة طولكرم :

عدد معلمين  عدد الطلبة عدد التجمعات
خرجوا 
 لتجمعات

عدد معلمين 
حضروا 
 للتجمعات

2  (0162 ) 

 (20  )
خرجوا 
لتجمعات 

 أخرى

 (61 )  (52 ) 

 منطقة قلقيلية :

عدد التجمعات 
 السكنية

 عدد المعلمين عدد الطلبة عدد المدارس

داخل  022 0 2
 التجمعات

يخرجون  621
 لتجمعات أخرى

يخرجون  5
 لتجمعات أخرى

يأتون لهذه  2
 التجمعات

 منطقة القدس :

مجموع الطالب 
 لكل التجمعات

عدد الطالب خلف 
 الجدار

عدد الطلبة يأتون 
من تجمعات 

 أخرى

 عدد المعلمين

طالب  2125
 وطالبه

طالبا  015
 وطالبه

 خلف الجدار 26 662

يأتون من  25
 تجمعات أخرى

 أثر اإلحتالل على الوضع السياسي واألمني : 

 منذ أن سيطر اإلحتــالل اإلسرائـيلي على الضـفه الغربـية وقطـاع غـزة عـــــام

لتي تنص على وا 9191م وهو يمارس أسـاليب القمع واإلعتداء المنافية إلتفاقية جنيف الرابــعه لعــام  9127
حماية السكان المدنيين وقت الحرب، وعملت سلطات اإلحتالل على جعلها مناطق مداره وليست محتله متجاهله 

 ( 2)  لكل اإلتفاقات واألعراف الدولية واإلنسانية، ومن أهم ما قامت بممارسته على الواقع :

قام اإلحتالل الصهيوني بإدارة شؤون السكان المدنيين في األراضي الفلسطينية وغزة من خالل اإلدارة المدنية  -
. 
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 لم يعامل الفلسطينيين حسب القوانيين اإلسرائيلية بل حسب قوانين اإلنتداب البريطاني والمصري واألردني. -

 سيطرة تامه على المعابر والحدود الجوية والبحرية والبرية . -

 عدم السماح بظهور وتطور اإلقتصاد الفلسطيني والخروج لألسواق العالمية . -

 سيطرة على كل الموارد األساسية من مياه وكهرباء وشبكات صرف وصناعه وغير ذلك . -

 الدراسية .السيطرة على الجوانب التعليمية والتحكم في المناهج  -

 عدم السماح بالتعبير السياسي والحزبي أو المشاركه السياسية . -

 .  السيطرة على األراضي وزيادة اإلستيطان -

 سياسة القتل الجماعي وتدمير المنازل . -

 اإلعتقاالت السياسية دون أي أسباب والتحويل لإلعتقاالت اإلدارية أو األحكام العالية جداً .  -

  

م ، تشكلت السلطة  9111  ت إتفاقية أوسلو الموقعه بين الجانب اإلسرائيلي والفلسطيني عامومنذ أن تم
الفلسطينية التي ُمنحت السيطرة اإلدارية والوظيفية داخل مدن الضفة الغربية وقطاع غزة ، واعتبرت كياناً 

بإعتباره كياناً محتالً ومعتدياً،  مستقالً محكوماً ذاتياً، وتخلت إسرائيل عن مسؤولياتها إتجاه الشعب الفلسطيني
وحرصت على زيادة ممارساتها القمعية واإلجرامية ضد أبناء الضفه الغربية وقطاع غزة، وزيادة معاناة الشعب 

 الفلسطيني والمشكالت والخالفات داخل صفوف أبنائها وذلك من خالل :

 ( .  A . B . Cتقسيم األراضي الفلسطينية إلى )  -

 رت السلطة على المناطق المداره من قبلها من خالل اإلجتياحات .إختراق سيط -

 سياسة اإلغتياالت المتواصله . -

 الحواجز العسكرية الدائمة على أبواب ومداخل المدن . -

 تقيد حرية الحركة والتنقل وال يسمح إال بالتصاريح حتى بين المدن داخل الضفة . -

 الشعب الفلسطيني دون محاكمات . اإلعتقاالت السياسية الكبيرة ألبناء -

 السيطرة على المعابر وعدم السماح للسلطة بأي سيطره عليها . -

 السيطرة على أموال الجمارك الفلسطينية . -

 تغيير الحقائق حول األحداث بالعالم وتشويه النضال الفلسطيني . -

 تشويه حركات المقاومه والمناضلين واإلدعاء أنها حركات إرهابية . -

 جدار الفصل العنصري الذي ضم كثير من األراضي الفلسطينية . -

 تدمير اإلقتصاد الفلسطيني والزراعه . -



  

م وفوز حركة حماس باإلنتخابات التشريعية باألغلبية،  6112ومنذ اإلنتخابات التشريعية التي جرت عام 
إجراءات وممارسات جديدة من الكيان وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ورغم إلتزامها بخيار السالم، برزت 

 الصهيوني ضد السلطة الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني ومنها :

 تجميد أموال السلطة المستحقة لها من الضرائب . -

 فرض حصار شامل لمنع وصول مساعدات دولية، وإيقاف دفع رواتب الموظفين في السلطة . -

 الخانق لها .مواصلة اإلجتياحات للمدن والحصار  -

 زيادة ممارساتها في تهويد القدس والحفر تحت المسجد األقصى . -

 وضع قيود مصرفية على البنوك والمصارف لمنعها من التعامل مع السلطة الفلسطينية . -

بروز الصراعات السياسية بين حركة حماس وحركة فتح، مما إنعكس على كثير من العالقات في مناحي  -
 ة .الحياة المختلف

 إضراب موظفي القطاع الحكومي وتعطل عمل الوزارات، بسبب عدم توفر الرواتب . -

 السلطة التشريعية 

 تعطلت مهام السلطة التشريعية الرقابية والشلل التام . -

تعزيز اإلنقسام الداخلي وأزمة النظام السياسي الفلسطيني، مما حال دون إنعقاد جلسات المجلس التشريعي  -
 الدائمة .

 إعتقال عدد كبير من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني ومن ضمنهم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني. -

الحصار والحواجز واإلعاقات للطرق لعرقلة قدرة لجان المجلس التشريعي على اإلجتماع، وتحديد حركة  -
 النواب .

 ومتان وبرلمانيين متناقضين .تعزيز جانب الفصل بين الضفه الغربية وغزة مما أدى لتشكيل حك -

 السلطة القضائية 

 ساهم الكيان الصهيوني على إضعاف السلطة القضائية وتعطيل عمل المحاكم في األراضي الفلسطينية . -

 ساهم اإلحتالل في تداخل عمل السلطة القضائية مع األجهزة األمنية . -

 د في المجتمع الفلسطيني .ساهم اإلحتالل في ظهور ظاهرة أخذ القانون بالقوة والي -

أحكام وأوامر القضاء والقبض على متهمين   ساهم اإلحتالل في الفوضى األمنية وعدم القدرة على تنفيذ -
 ضمان محاكمات عادله .

 الحواجز تؤثر على دوام القضاة والطواقم المسانده، مما يحول دون إنتظام الدوام . -



شاريع التطويرية كإنشاء قصر العدل في غزة ورام هللا، وعدم القدرة الحصار أعاق خطة تطوير القضاء، والم -
على تدريب قضاه، وعدم توفر موازنه مالية تتناسب مع إحتياجات السلطة القضائية وغيرها من المعيقات التي 

 أضعفت جهاز القضاء.

 الوضع األمني 

 إستمرار حالة الفوضى وأخذ القانون باليد . -

 وجرائم القتل . إرتفاع نسبة العنف -

 إنخفاض شعور اإلنسان باألمن والسالمه الشخصية . -

 قام الكيان الصهيوني بإعادة إحتالل منطقة ) أ ( وفرض سيطرتها األمنية عليها . -

ودعم كل ما يساهم   المساهمة في عرقلة كل ما يمكن أن يؤدي لتحقيق األمن والسالمة للمواطن الفلسطيني، -
 جرائم وفقدان األمن .بتحقيق الفوضى وال

  . المساهمة في إنتشار األسلحة وإستخدامها بطرق غير شرعية -

 أثر اإلحتالل اإلسرائيلي على الالجئين وحق العوده :

من أكبر األثر لإلحتالل الصهيوني على فلسطين تشريد آالف الفلسطينين وحرمانهم من أرضهم وبيوتهم 
والمستوطنين عليها وخلق مشكلة جديدة الالجئين الفلسطينين الذبن شردوا خارج وممتلكاتهم واستيالء الصهاينة 

( بحق الفلسطينين بالعودة إال أن القانون  919فلسطين وداخلها، ورغم إعتراف األمم المتحده بالقرار ) 
 اإلسرائيلي يمنع حق العودة .

 تعريف الالجئين

غاثة وتشغيل الآلجئينتعريف ) األونروا ( وكالة األمم المتحدة إل حسب الفلسطينيين الالجئ هـو : " أي شخص  
أيار / مايو  95  إلى 9192/ حزيران / يونيو  9المرحلة الممتدة من  كانت فلسطين مكان إقامته الطبيعي خالل

وفقد 9191 9191مسكنه وسبل عيشه نتيجة نزاع سنة     "  

  

/ أ9جئ الفلسطيني حسب المادة( الخاص بالال 9159تعريف الالجئين حسب ) ميثاق  أما من هذا  6فقرة  
م الخاص به فهو " أي شخص مقيم 9127الميثاق وبرتوكول عام  خارج وطنه بسبب خوف مبرر من  

العضوية في مجموعة معينة، أو أي رأي سياسي وغير  التعرض لإلضطهاد ألسباب العرق، الدين، الجنسية،
حماية هذا البلد وال يملك الجنسية وكونه خارج بلد الخوف أن يستفيد من قادر أو راغب بسبب هذا إقامته  

 . " الرسمية ال يستطيع أو بسبب الخوف ال يرغب في العودة إلى موطنه

من هذا التعريف،  تم استثناء الالجئين الفلسطينيين المسجلين مع األونروا ولقد من الناحية القانونية، حيث تنص  
ما يلي/ د من هذا الميثاق على 9الفقرة   : 

الحاضر حماية ومعونه من  عدم جواز تطبيق تعريف "هذا الميثاق" على األشخاص الذين يتلقون في الوقت "
 ." لألجئيين أجهزة ووكاالت األمم المتحدة غير المفوضية العليا

  ( 9) توزيع أعداد الالجئين بالعالم العربي والضفة الغربية وقطاع غزة 

 عدد الالجئين عدد المخيمات الدولة

 مليون الجئ 0.2 مخيمات 01 األردن
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 ألف آلجئ 212 مخيم 06 لبنان

 ألف آلجئ 222 مخيمات 01 سوريا

  عدد الالجئين
المسجلين لدى 

 األونروا

 آلجئ مليون 2.1 

الغير مسجلين لدى 
 األونروا

يعيشون في دول 
 مختلفة

 مليون آلجئ 6

 الغير مسجلين لدى األونروا ال يتلقون دعما من األمم المتحدة وال يعترف فيهم من المنظمة الدولية .

  مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة

الفلسطينيونللكتاب الصادر عن دائرة شؤون الالجئين بعنوان )الالجئون  وفقاً  قرارات ومعاهدات واتفاقيات"( " 
والتي توضح توزيع الالجئين في 6117في العام   :الضفة الغربية وقطاع غزة فهي كالتالي 

 مخيمات الضفة الغربية

مخيماً، ويبين الجدول التالي الالجئون المسجلون وفقاً  91يتوزع الالجئون الفلسطينيون في الضفة الغربية في 
 ( 91) ونروا كالتالي: لمعلومات األ

 الالجئون المخيم إسم
 المسجلون

 الالجئون المخيم اسم
 المسجلون

 7630 الفوار 21903 بالطة

 7244 الفارعة 17455 طولكرم

 9مخيم رقم  15,496 جنين
 (بيت الماء )عين

6508 

 5510 عقبة جبر 14629 عسكر

 4534 عايدة 12045 الدهيشة

 2275 دير عمار 10069 شعفاط

 1723 عين السلطان 10390 الجلزون

 2025 بيت جبرين 10024 قلنديا

 8805 األمعري 9859 العروب

موزعون في  8659 نور شمس
 المخيمات

4458 

  

9127النويعمة والكرامة، أفرغا من سكانهما بعد حرب عام أما مخيمي   

  

  

  : مخيمات قطاع غزة

 الالجئون المخيم اسم
 المسجلون

 اسم
 المخيم

 الالجئون
 المسجلون

 63219خان  106691 جباليا
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 يونس

 28770 البريج 95187 رفح

 22266 المغازي 78768 الشاطئ

 19534 دير البلح 57120 النصيرات

الكيان الصهيوني لعودة الالجئينرفض   : 

يعتبر حق العودة أمر ال يمكن التفاوض بشأنه من جانب سلطات اإلحتالل، ألنه سيحدث خلالً سكانياً، ومشكلة 
آالف  91ديموغرافية )سكانية( إلسرائيل، تمنعها من االستمرار كدولة يهودية. ولكن إسرائيل تقبل بعودة 

" اإلنسانية "، في إطار لم شمل األسر الفلسطينية المقسمة، على أن يتم  تسميها الجئ، على سبيل البوادر التي 
 تعويض الباقين بتمويل غربي، دون منحهم حق العودة.

 : الجانب الفلسطيني

يقول الفلسطينيون إن وجود الالجئين خارج ديارهم يضرب الهوية الفلسطينية في الصميم، وأن حقهم في 
عنه ، ويتجاوز قرارات األمم المتحدة، وينبع من حقهم في العيش داخل وطنهم.،  العودة ال يمكن التنازل

 . ويعتبر الفلسطينيون أن اعتراف إسرائيل بما ارتكبته في حق الشعب الفلسطيني من حقوقهم األصيله

  

األراضي ( على  9191ويؤكد الفلسطينيون على أن عدم اإلعتراف اإلسرائيلي بإتفاقية جنيف الرابعه ) 
الفلسطينية، ال يعفيها كدولة محتله من مسؤولياتها في إحترام حقوق اإلنسان في األراضي التي تحتلها، وخاصة 

إذا كانت هي عضواً تعاقدياً في إتفاقات حقوق اإلنسان وطرف في العهدين الدوليين، علماً أنها وقعت على 
 واعد عرفية ُملزمة لألسرة الدولية .إتفاقية جنيف الرابعه وأوضحت هذه اإلتفاقية بمثابة ق

  

 آمال أبو خديجة

  

  

  

  

  

 

 

 

6111المصدر : مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين )  ( * )  

6111المصدر : مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين )  ( * )  ) 

6111المصدر : مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين )  ( * )  
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( 1 ) www.googel.com/mohe.gov.ps 

(2 ) www.googel.com/mohe.gov.ps 

( 3 ) www.googel.com/mohe.gov.ps 

( 4 ) www.googel.com/mohe.gov.ps 

( 5 ) www.googel.com/mohe.gov.ps 

6111تقرير الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان )  ( 6 )  ) 

( 7 ) www.ma.gov.ps 

6111تقرير الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان )  ( 8 )  ) 

  

( 9 ) www.arabic.cnn.com 

6117( لسنة  1المصدر :كتاب اإلحصاء الفلسطيني السنوي رقم )  ( 10 )  
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