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على  غزة  يف  �حلكومي  �الأد�ء  �عتماد  ��صتمر�ر  مع  لل�صلطة،  �لعامة  �ملو�زنة  عجز  ��صتمر�ر  ج. 

من  �أعلى  مبعدالت  �الإير�د�ت  زيادة  نحو  و�لتوجه  �لد�خلي،  و�القرت��ص  �خلارجية  �مل�صاعد�ت 

زيادة �لنفقات. 

حت�صن حمدود يف موؤ�رش�ت �لقوى �لعاملة، وتر�جع �صئيل يف معدالت �لبطالة يف ظّل هوة كبرية  د. 

بني حالتي �ل�صفة و�لقطاع.

هـ.  �صي�صتمر �إ�صهام �الأد�ء �لزر�عي و�ل�صناعي �ملحدود يف �لناجت �ملحلي، مع حت�صن �صئيل يف �الأد�ء 

�ل�صناعي.

حدوث حت�صن يف قيمة �ل�صادر�ت، مع تقل�ص ن�صبي يف منو �لو�رد�ت، يقود �إىل تقل�ص حمدود يف  و. 

.
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�مليز�ن �لتجاري

�لتوجهات لو�قع  بتحول هذه  �لر�هن لالأد�ء �حلكومي يظل رهناً  �لو�صع   وعليه، فاإن حت�صني 

عملي يتفق مع �لطموحات �لفل�صطينية بدء�ً باإنهاء �النق�صام و�إعادة تكييف �القت�صاد �لفل�صطيني، 

باجتاه �إنهاء �الحتالل.

مر�رة  من  �لفل�صطيني  �ل�صعب  معاناة  من  بالرغم 

�هتماماً  للتعليم  يعطي  �أنه  �إال  و�لت�رشيد،  �الحتالل 

و�لتعبري  �ل�صمود  �أدو�ت  �أهم  �أحد  فيه  ويجد  كبري�ً، 

عن �لذ�ت وعن �لهوية �لوطنية ب�صكل �إيجابي مبدع. 

ويقدم هذ� �جلزء عدد�ً من �أبرز �ملوؤ�رش�ت �لتعليمية �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة خالل 

�لفرتة 2014–2015.

1. احلالة التعليمية والثقافية العامة:

�لعربي  �لعامل  يف  تقدماً  �حلاالت  �أكرث  �أحد  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيون  يثل 

 2014 �صنتي  يف  و%3.3   %3.6 �الأمية  ن�صبة  بلغت  حيث  �الأمية،  وحمو  �ملتعلمني  ن�صبة  حيث  من 

و2015 على �لتو�يل. وبلغت ن�صبة �ملتعلمني ممن ي�صتطيعون �لقر�ءة و�لكتابة و�مل�صتويات �الأعلى 

�لعامل  يف  �لن�صبة  هذه  يف  �لفل�صطينية  �حلالة  يناف�ص  وال  نف�صيهما.  �ل�صنتني  يف  و%96.7   %96.4

 �لعربي �إال قطر. ويبلغ معدل �اللتحاق بالتعليم لالأفر�د 6–11 عاماً من كال �جلن�صني 98.9% وفق

.
�صنة 982013

�صنة  �إح�صائيات  فت�صري  �ملنزل،  يف  و�الت�صاالت  �ملعلومات  تكنولوجيا  باأدو�ت  يتعلق  فيما  �أما 

 %39.8 لدى  يتوفر  كما  و�لقطاع،  �ل�صفة  يف  �الأ�رش  من   %97.8 لدى  نقال  هاتف  توفر  �إىل   2014

منها خّط ثابت، ولدى 97.1% منها جهاز تلفزيون، ولدى 99.8% منها القط ف�صائي من �إجمايل 

ثالثًا: املوؤ�شرات التعليمية

            فـي ال�شـفـة الغربيـة

           وقطــــــاع غـــــــــــزة
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�الأ�رش �لتي لديها جهاز تلفزيون، ولدى 78.2% منها جهاز حا�صوب، ولدى 51% منها هاتف ذكي، 

 .
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وي�صتفيد 48.3% من هذه �الأ�رش من خدمات �الإنرتنت

م�صجد�ً   2,859 غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  يوجد  �أنه  �إىل   2014 �صنة  �إح�صائيات  وت�صري 

)1,892 يف �ل�صفة و967 يف �لقطاع(. وح�صب �إح�صائيات �صنة 2015 يوجد يف �ل�صفة �لغربية وقطاع 

 .
100ً

غزة 596 مركز�ً ثقافياً )515 يف �ل�صفة و81 يف �لقطاع(، و31 متحفاً و12 م�رشحا

وبالن�صبة لظروف �صعٍب حتت �الحتالل، يعاين من �حل�صار ومن تدمري بنيته �لتحتية، وعدم 

�لقدرة على تطوير نف�صه �إال �صمن �ل�رشوط �لتي ي�صعها �الحتالل؛ فاإن ذلك يدل على مدى �إ�رش�ر 

�ل�صعب �لفل�صطيني على �لتعلم و�لتو��صل �لثقايف و�الإعالمي، وجناحه على �الأقل يف �رش�ع �الإر�د�ت 

�لتعليمي يف بيئة �حتالل مدمرة وحُمبطة.

2. التعليم الأ�شا�شي والثانوي:

و�لثانوي و�الإعد�دي(  )�البتد�ئي  �الأ�صا�صي  �لتعليم  تغطي  �لتي  �ملد�ر�ص  جمموع   بلغ 

2,856 مدر�صة، وموزعة على 2,144 مدر�صة يف �ل�صفة �لغربية، و712 مدر�صة يف قطاع غزة، للعام 

�لدر��صي 2015/2014؛ �أي �أن نحو 75.1% من هذه �ملد�ر�ص موجودة يف �ل�صفة، و24.9% موجودة 

يف �لقطاع. ومن �ملالحظ �أن معظم �ملد�ر�ص �حلكومية موجودة يف �ل�صفة �لغربية مبا جمموعه 1,701 

مدر�صة بن�صبة 81.2%، �أما �ملد�ر�ص �حلكومية يف �لقطاع فقد بلغ عددها 394 مدر�صة بن�صبة %18.8 

فقط. ويعو�ص نق�ص �ملد�ر�ص يف �لقطاع �إىل حّد ما وجود مد�ر�ص وكالة �الأونرو� �لتي يبلغ عددها 

�أن  97 مدر�صة لهذه �لوكالة يف �ل�صفة �لغربية. و�إذ� ما و�صعنا يف �عتبارنا  252 مدر�صة، يف مقابل 

غزة  قطاع  يف  ن�صمة  مليون   1.851 مقابل  ن�صمة  مليون   2.899 يبلغ  �لغربية  �ل�صفة  مو�طني  عدد 

)�أي 61% يف �ل�صفة مقابل 39% يف �لقطاع(، ندرك �أن عدد �ملد�ر�ص يف �ل�صفة مقارنة بعدد �ملو�طنني 

�أعلى من مثيله يف �لقطاع. ولعل ذلك يعود يف جانب منه �إىل توزع �أهل �ل�صفة على م�صاحات �أو�صع 

مد�ر�ص  ن�صبة  وجود  تعك�ص  كما  �أكرث؛  مد�ر�ص  وجود  ي�صتدعي  مما  و�ملدن،  و�لقرى  �الأر�ص  من 

�لقطاع مو�طني  من  �أعلى  ن�صب  ُتعانيها  �لتي  و�لعوز  �لفقر  حالة  �لقطاع  يف  �الأونرو�  لوكالة   �أعلى 

)�نظر جدول 7/1 وجدول 7/26(.
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جدول 7/26: عدد مدار�س التعليم الأ�شا�شي والثانوي يف كل من ال�شفة والقطاع

ح�شب نوع املدر�شة 2011/2010–1012015/2014

املجموعمدار�س خا�شةمدار�س الأونروامدار�س حكوميةالبيان

2011/2010

1,573983041,975ال�شفة

39923840677القطاع

1,9723363442,652ال�شفة والقطاع

2012/2011

1,609993112,019ال�شفة

39624448688القطاع

2,0053433592,707ال�شفة والقطاع

2013/2012

1,639993212,059ال�شفة

39924550694القطاع

2,0383443712,753ال�شفة والقطاع

2014/2013

1,668973292,094ال�شفة

39524550690القطاع

2,0633423792,784ال�شفة والقطاع

2015/2014

1,701973462,144ال�شفة

39425266712القطاع

2,0953494122,856ال�شفة والقطاع

عدد مدار�س التعليم الأ�شا�شي والثانوي يف كل من ال�شفة والقطاع ح�شب نوع املدر�شة 2015/2014
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نحو   2015/2014 �لدر��صي  للعام  و�لثانوي  �الأ�صا�صي  �لتعليم  مد�ر�ص  يف  �لطلبة  عدد  بلغ  وقد 

�الإناث؛  من  طالبة  و590,501  �لذكور،  من  طالباً   581,095 على  موزعني  طالب  مليون   1.172

وبزيادة يبلغ مقد�رها نحو 1.7% عن عدد �لطالب يف �لعام �لدر��صي 2014/2013. �أما عدد �ملعلمني 

يف هذه �ملد�ر�ص فقد بلغ 65,175 معلماً يف �لعام �لدر��صي 2015/2014 مقابل 63,017 معلماً يف �لعام 

�لدر��صي 2014/2013؛ وكان بني هوؤالء �ملعلمني 26,155 معلماً و39,020 معلمة يف �لعام �لدر��صي 

2015/2014 مقابل 25,756 معلماً و37,261 معلمة يف �لعام �لدر��صي 2014/2013. �أما عدد �ل�ُصعب 

�لدر��صية فيبدو �أنه متقارب جد�ً بني �ُصعب �لذكور و�الإناث، حيث بلغ نحو 15 �ألف �ُصعبة لكل منهما 

يف �لعام �لدر��صي 2015/2014، بينما بلغ عدد �ل�ُصعب �ملختلطة للعام �لدر��صي نف�صه 8,331 �ُصعبة 

)�نظر جدول 7/27(.

جدول 7/27: اأعداد املدار�س والطلبة واملعلمني وال�ُشعب يف ال�شلطة الفل�شطينية ح�شب اجلن�س 

1022015/2014–2014/2013

البيان

عدد ال�ُشعبعدد املعلمني*عدد الطلبةعدد املدار�س

2014/20132015/20142014/20132015/20142014/20132015/20142014/20132015/2014

9921,015571,908581,09525,75626,15515,05315,279ذكور

933945579,794590,50137,26139,02015,35515,535اإناث

8598967,7568,331خمتلطة**

2,7842,8561,151,7021,171,59663,01765,17538,16439,145جمموع

* �ملعلمون: جميع �لعاملني يف �ملدر�صة ما عد� �مل�صتخدمني و�الأذنة.
** �أعد�د �لطلبة و�ملعلمني يف �ملد�ر�ص �ملختلطة موزعة على بندي �لذكور و�الإناث.

اأعداد الطلبة يف ال�شلطة الفل�شطينية ح�شب اجلن�س 2014/2013–2015/2014
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اأعداد املعلمني يف ال�شلطة الفل�شطينية ح�شب اجلن�س 2014/2013–2015/2014

اأعداد ال�ُشعب يف ال�شلطة الفل�شطينية ح�شب اجلن�س 2014/2013–2015/2014

 2,095 عددها  �لبالغ  �حلكومية  �ملد�ر�ص  �أن  �إىل   2015/2014 �لدر��صي  للعام  �لتقارير  وت�صري 

�ملد�ر�ص  يف  �لطالب  �أما  و�لقطاع.  �ل�صفة  يف  �ملد�ر�ص  جمموع  من   %73.4 ن�صبتها  بلغت  مدر�صة 

�ل�صفة  66% من جمموع طلبة  فبلغت ن�صبتهم  772,929 طالباً  �حلكومية، و�لذين بلغ جمموعهم 

69.8% من جمموع  �أي ما ن�صبته  45,519 معلماً،  �ملد�ر�ص �حلكومية  و�لقطاع. وبلغ عدد معلمي 

ن�صبته  ما  �أي  �ُصعبة   26,326 �حلكومية  �ملد�ر�ص  يف  �ل�ُصعب  عدد  بلغ  كما  و�لقطاع.  �ل�صفة  معلمي 

67.3% من جمموع �ل�ُصعب يف �ل�صفة و�لقطاع. وتبني هذه �ملوؤ�رش�ت �أن �لتعليم �حلكومي يحظى 



2014-2015التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

372

باأكرث من ثلثي �لعملية �لتعليمية يف مد�ر�ص �لتعليم �الأ�صا�صي و�لثانوي؛ و�إذ� ما و�صعنا يف �العتبار 

ما تغطيه مد�ر�ص وكالة �الأونرو�، ف�صنجد �أن معظم �لطلبة يعتمدون على �لتعليم حمدود �لتكاليف 

7/27 جدول  )�نظر  �خلا�ص  للتعليم  تلجاأ  حمدودة  بن�صب  مقارنة  �ملد�ر�ص،  هذه  توفره   �لذي 

وجدول 7/28(.

جدول 7/28: اأعداد املدار�س والطلبة واملعلمني وال�ُشعب يف املدار�س احلكومية يف ال�شلطة 

الفل�شطينية 2011/2010–1032015/2014

عدد ال�ُشعبعدد املعلمني*عدد الطلبةعدد املدار�سال�شنة

2011/20101,972766,23442,33925,223

2012/20112,005761,69142,96125,323

2013/20122,038762,49943,81425,679

2014/20132,063764,21944,39125,933

2015/20142,095772,92945,51926,326

* �ملعلمون: جميع �لعاملني يف �ملدر�صة ما عد� �مل�صتخدمني و�الأذنة.

3. التعليم اجلامعي:

تقليدياً  جامعياً  تعليماً  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �جلامعات  من  �لعديد  توفر 

�لدر��صي  �لعام  ُيظهر  حيث  �جلامعات،  هذه  �أكب  نابل�ص  يف  �لوطنية  �لنجاح  جامعة  وُتعد  لطلبتها. 

 20,081 21,859 طالباً، تليها جامعة �الأق�صى يف قطاع غزة بـ  2015/2014 �أن عدد طلبتها قد بلغ 

طالباً، ثم �جلامعة �الإ�صالمية يف قطاع غزة بـ 19,432 طالباً. وبلغ جمموع �لطالب �جلامعيني للعام 

�لدر��صي نف�صه يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة 132,449 طالباً موزعني على 74,453 طالباً يف �ل�صفة؛ 

43.8% من �لطلبة  و57,996 طالباً يف �لقطاع؛ �أي �أن ن�صبة �لطلبة �جلامعيني يف �لقطاع بلغت نحو 

�ل�صفة  يف  �ل�صكان  جمموع  من   %39 هي  �لقطاع  مو�طني  ن�صبة  �أن  �لعلم  مع  و�لقطاع،  �ل�صفة  يف 

و�لقطاع )�نظر جدول 7/2 وجدول 7/29(.

ومن ناحية �أخرى، فيظهر �أن عدد �لطالبات �الإناث يف �جلامعات يفوق عدد �لطالب �لذكور، �إذ بلغ 

78,874 طالبة، مقابل 53,575 من  جمموع �لطالبات �الإناث يف �جلامعات �لتي تقدم تعليماً تقليدياً 

�لطلبة �لذكور يف �لعام �لدر��صي 2015/2014؛ �أي �أن ن�صبة �لطالبات بلغت 59.6%، مقابل %40.4 

�لعربي؛ و�إن كان لي�ص هنا ثمة جمال  �لذكور. وهي ظاهرة مل تعد م�صتغربة يف عاملنا  من �لطالب 

�لتعليمي  �أخذ موقعها  �لفل�صطينية يف  �لفتاة و�ملر�أة  �إىل جناح  لدر��صتها، لكنها ت�صري يف جانب منها 

�جلامعي،  تعليمها  ال�صتكمال  لها  �أف�صل  ن�صبية  ظروف  توفر  و�إىل  �لرجل،  �أخيها  جانب  �إىل  �ملميز 

مقارنة بال�صباب �لفل�صطيني �لذي ي�صطر يف �لعديد من �الأحيان ملغادرة مقاعد �لدر��صة �إىل �لعمل، 
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مل�صاعدة �أهله يف مو�جهة تكاليف �حلياة وم�صاعبها، كما �أن هناك �لعديد من �لطالب �لذكور يحظون 

بفر�ص در��صية بن�صبة �أعلى يف �خلارج )�نظر جدول 7/29(.

من  مثيله  بكثري  يفوق  ز�ل  ما  �لرجال  من  �لتدري�ص  هيئة  �أع�صاء  عدد  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن 

 )%78.8( �لرجال  من  �أ�صتاذ�ً   5,269 جمموعه  ما   2015/2014 �لدر��صي  �لعام  يف  بلغ  �إذ  �لن�صاء، 

مقابل 1,414 �أ�صتاذة من �لن�صاء )21.2%(، مبعنى �أنه ما ز�ل من �ملبكر �أن تنعك�ص �لن�صبة �ملرتفعة 

لالإناث يف �جلامعات على هيئات �لتدري�ص فيها. مع �الإ�صارة �إىل �أن �أعد�د هيئة �لتدري�ص ت�صمل جميع 

من  كبري  عدد  هناك  ز�ل  وما  �ملتو�صطة.  �ملجتمع  كليات  غري  من  و�لكليات  �جلامعات  يف  �الأ�صاتذة 

�لطالبات �خلريجات �لالتي ال يلتحقن ب�صوق �لعمل ويتحولن �إىل ربَّات بيوت، وهو ما يعيد �رتفاع 

 .
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ن�صبة �لذكور يف جماالت �لعمل

جدول 7/29: اأعداد الطلبة يف اجلامعات التقليدية يف ال�شلطة الفل�شطينية ح�شب اجلن�س 

1052015/2014–2014/2013

ا�شم اجلامعة

الطلبة امل�شجلون

2014/2013
الطلبة امل�شجلون

2015/2014

املجموعالإناثالذكوراملجموعالإناثالذكور

9,04212,68121,7238,81613,04321,859النجاح الوطنية

5,4946,01211,5065,2925,95911,251القد�س

3,1475,8358,9823,9027,09210,994بريزيت

2,0636,0398,1022,1576,4388,595اخلليل

3,5663,6167,1823,7174,2377,954العربية الأمريكية

2,2552,2974,5522,8592,7125,571فل�شطني التقنية - خ�شوري/ طولكرم

2,1941,8023,9962,2371,8484,085بوليتكنيك/ فل�شطني

7912,4423,2337612,5233,284بيت حلم

644149793697163860ال�شتقالل

7,63211,64119,2737,64411,78819,432الإ�شالمية/ غزة

5,39813,32918,7275,54114,54020,081الأق�شى/ غزة

6,8257,62814,4536,3267,46313,789الأزهر/ غزة

2,5625853,1473,0807173,797فل�شطني/ غزة

340284624546351897غزة

51,95374,340126,29353,57578,874132,449املجموع
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اأعداد الطلبة يف اجلامعات التقليدية يف ال�شلطة الفل�شطينية 2015/2014 

اأعداد الطلبة يف اجلامعات التقليدية يف ال�شلطة الفل�شطينية ح�شب اجلن�س 2015/2014

اأعداد الطلبة يف اجلامعات التقليدية يف كل من ال�شفة والقطاع 2015/2014
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املوؤ�شرات ال�شكانية واالقت�شادية والتعليمية

�لدر��صي  للعام  طالباً   60,230 لـ  مفتوحاً  جامعياً  تعليماً  �ملفتوحة  �لقد�ص  جامعة  وتوفر 

�الإناث. وتتوزع مر�كز هذه �جلامعة بني �لذكور، و39,968 من  20,262 من   2015/2014، بينهم 

.
106

17 مركز�ً يف �ل�صفة �لغربية و5 مر�كز يف قطاع غزة

جدول 7/30: اأعداد الطلبة يف التعليم اجلامعي املفتوح يف ال�شلطة الفل�شطينية

ح�شب اجلن�س 2014/2013–1072015/2014

اجلامعة

الطلبة امل�شجلون

2014/2013
الطلبة امل�شجلون

2015/2014

املجموعالإناثالذكوراملجموعالإناثالذكور

20,74740,18460,93120,26239,96860,230القد�س املفتوحة

4. الكليات اجلامعية واملتو�شطة:

كلية  كلية جامعية و18   19( كلية جامعية ومتو�صطة   37 �لغربية وقطاع غزة  �ل�صفة  يوجد يف 

جامعية  كلية   35 حول  �لعايل،  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  لدى  �ملتوفرة  �الأرقام  وبح�صب  متو�صطة(. 

ومتو�صطة فاإن هنالك 28,716 طالباً يف �لعام �لدر��صي 2015/2014؛ يتوزعون على 17 كلية جامعية 

يدر�ص فيها 16,446 طالباً ومتنح طلبتها درجة �لبكالوريو�ص، وعلى 18 كلية متو�صطة يدر�ص فيها 

.
108

12,270 طالباً، ومتنح طلبتها �صهادة �لدبلوم �ملتو�صط

جدول 7/31: اأعداد الطلبة يف الكليات اجلامعية واملتو�شطة يف ال�شلطة الفل�شطينية

ح�شب اجلن�س 2014/2013–1092015/2014

الكليات

2014/20132015/2014

املجموعالإناثالذكورعدد الكلياتاملجموعالإناثالذكورعدد الكليات

177,7238,48116,204177,7838,66316,446اجلامعية

175,6915,43211,123186,4135,85712,270املتو�شطة

3413,41413,91327,3273514,19614,52028,716املجموع
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��صتمر �خلط �ل�صكاين لل�صعب �لفل�صطيني يف م�صاره �لعام �لذي �ختطه منذ �صنو�ت 

بني  وما  �لتاريخية  فل�صطني  بني  ما  تقريباً  منا�صفة  �لفل�صطينيون  وتوزع  عديدة، 

�ل�صتات. وبالرغم من �أن ن�صبة �لزيادة �ل�صكانية �لفل�صطينية ما تز�ل عالية مقارنة بغريها، وبالرغم 

من �أن �ل�صعب �لفل�صطيني ُيعدُّ �صعباً �صاباً، �إال �أن ن�صب �لزيادة �ل�صكانية �أخذت منحى مرت�جعاً يف 

�ل�صنو�ت �ملا�صية و�إن ب�صكل تدريجي �صئيل.

�الإمكانات  �لغربية وقطاع غزة  �ل�صفة  �لفل�صطيني يف  �لتحليلية لالقت�صاد  �لقر�ء�ت  وال تعك�ص 

�حلقيقية لل�صعب �لفل�صطيني؛ �إذ �إن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �لذي يحا�رش قطاع غزة ويخنقه وينع 

ر فيه �لبنى �لتحتية و�آالف  منوه �لطبيعي، قام بعدو�ن همجي غا�صم على �لقطاع يف �صيف 2014 دمَّ

�قت�صادها  ويخنق  �لغربية،  لل�صفة  �حتالله  يتابع  نف�صه،  �لوقت  يف  وهو  �الإنتاج.  وو�صائل  �ملنازل 

وبجد�ر  وبحو�جزه،  �ال�صتيطاين،  وتو�صعه  �لتهويدية،  وباإجر�ء�ته  �حلدودية،  مبنافذها  مه  بتحكُّ

معظم  يف  يعتمد  تابع،  �قت�صاد  �إىل  �لفل�صطيني  �القت�صاد  حتويل  من  ومتكَّن  �لعن�رشي.  �لف�صل 

�إير�د�ته على �ملنح �خلارجية وعلى �ل�رش�ئب �لتي يجبيها �جلانب �الإ�رش�ئيلي، كما �أن معظم تبادله 

�لتجاري هو مع �لطرف �الإ�رش�ئيلي.

�أما �جلانب �لتعليمي، فيعك�ص حالة �ل�صمود و�لثبات �لفل�صطيني، وحالة �الإ�رش�ر على �لت�صلُّح 

�لتحديات،  ملو�جهة  وكاأد�ة  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �حل�صارية  �لروح  عن  للتعبري  كطريق  بالعلم 

وكر�فعة للتحرر و�ال�صتقالل، وهو ما جعل هذ� �ل�صعب من �أكرث �ل�صعوب �لعربية تعلماً وتقدماً يف 

�ملجاالت �لعلمية.

خال�شة






