הודעה לתקשורת
האו"ם וסוכנויות בינלאומיות חוששים שמערכת החינוך בעזה אינה מוכנה לקראת שנת
הלימודים הבאה
קריאה לפתיחה מיידית של גבולות רצועת עזה
 28ביולי 2009
המשרד לתיאום עניינים הומניטריים של האו"ם ,המייצג את סוכנויות הסיוע של האו"ם בשטח
הפלסטיני הכבוש ,וההתאחדות הבינלאומית של סוכנויות הפיתוח ) ,(AIDAהמיוצגת ע"י
לפחות  25ארגונים לא-ממשלתיים ,דורשים גישה מיידית ,מלאה ובלתי מוגבלת ,בייחוד אל
עזה ומתוכה ,במטרה לשקם את מערכת החינוך ברצועה.
במהלך  23ימי מבצע "עופרת יצוקה" של ישראל בעזה ,נהרסו לחלוטין  18בתי ספר ונגרמו
נזקים בהיקפים שונים ל 280 -בתי ספר נוספים לפחות .נכון להיום ,חודש ימים לפני פתיחת
שנת הלימודים החדשה ויותר משישה חודשים לאחר הפסקת האש ,אף אחד מבתי הספר
הללו לא נבנה מחדש או שוקם במידה מספקת עקב המחסור בחומרי בניין .מאז הטלת
המצור הישראלי על הרצועה ,נאלצים התלמידים להתמודד עם מחסור מתמשך בציוד לימודי
הכולל ספרי לימוד ,מחברות ותלבושת אחידה לבית ספר וזאת אף שאנו מכירים בצעדים
שנעשו לאחרונה במטרה לאפשר הכנסת ספרי לימוד ,מדי בית ספר וכלי כתיבה לרצועה.
יחד עם זאת ,כמויות וסוגי הציוד המורשים להיכנס לרצועה ,וכן היכולת לחזות מראש את
מועד כניסתם ,עדיין רחוקים מלמלא את הדרוש לקיומה של שגרת חיים תקינה .אפילו
במהלך התקופה שקדמה למבצע "עופרת יצוקה" ,פעלה מערכת החינוך תחת עומס כבד
כתוצאה משנתיים של מצור ,אשר גרם ליצירת משבר בתחום כבוד האדם ברצועת עזה.
הזכות ללימודים ולחינוך נמנית על זכויות הילד הבסיסיות והיא ממלאת תפקיד מרכזי וייחודי
ביכולתו של כל ילד לממש את הפוטנציאל הטמון בו  -וכנגזרת ,היא גם מהווה זכות של
הקהילה והמדינה שאליהן משתייך הילד .בהקשר של סכסוך וכיבוש מתמשכים ,בתי ספר
בטוחים מספקים אמצעי שאין שני לו לשיקום תחושה של נורמליות ותקווה בקרב הילדים
ומשפחותיהם .למרות כל הקשיים העומדים בפניהם ,נותרו הלימודים והחינוך בראש סדר
העדיפויות של הילדים הפלסטינים .המצור המתמשך על רצועת עזה מסכן זכות בסיסית זו
של הילדים ,ואת ההתקדמות המרשימה שהושגה עד כה בתחום החינוך.
לדברי פיליפה לזריני ,מנהל המשרד לתיאום עניינים הומניטריים של האו"ם בשטח הפלסטיני
הכבוש" ,הסגר גרם סבל בל-יתואר לילדי עזה ,העומדים להתחיל שנת לימודים נוספת
בתנאים קשים ביותר".
יחד עם הקהילות שאנו משרתים ,האו"ם וארגוני סיוע הומניטרי לא-ממשלתיים הפועלים
בשטח הפלסטיני הכבוש קוראים בזאת לנקיטת צעדים מיידיים לסיום המצור ,כפי שנדרש
במסגרת החוק ההומניטרי הבינלאומי וחוק זכויות האדם .אנו קוראים לממשלת ישראל
לאפשר בדחיפות את כניסתם של חומרי בניין וציוד לימודי עבור בתי הספר במהלך השבועות
הקרובים ,ולהבטיח שהתלמידים ,המורים והמדריכים יוכלו לצאת ולהיכנס לרצועה ללא
הגבלה במטרה לאפשר את המשך הלימודים.

הבטחת הגישה לחינוך היא אחריות החלה על כל ממשלה ,וחשיבותה העליונה מובאת
במסגרת הסכמים רבים – החל מהצהרת זכויות האדם הבינלאומית וכלה באמנת זכויות
הילד .החינוך מהווה גם את לב ליבה של כל התפתחות והוא חיוני להשגת שוויון ,כבוד ושלום
בני-קיימא .העתיד שייך לדור הילדים ובני הנוער הנוכחי ,ועתידם כרוך באופן בלתי נפרד
באיכות החינוך שהם מקבלים היום.
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