
 
 
 
1 

 

 01 | التقرير الوطني لفلسطين 

 فلسطين ل التقرير الوطني  
 

 الجولة الخامسة من عملية تورينو 

2018-2019 

 

 فلسطين *- تقرير عملية تورينو الوطنية

 تم إعداد هذا التقرير في إطار  عملية تورينو 2018-20 من قبل  السلطات الوطنية ذات الصلة )هذا التقرير لم يتم تحريره أو
 تنسيقه من طرف مؤسسة التدريب األوروبية . (محتويات هذه الورقة هي مسؤولية المؤلفين وحدها وال تعكس بالضرورة

 .وجهات نظر مؤسسة التدريب األوروبية أو مؤسسات االتحاد األوروبي

 يجب أال يفسر هذا التصنيف على أنه اعتراف بدولة فلسطين وال يخل بالمواقف الفردية للدول األعضاء بشأن هذه القضية  *
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 تقديم
 خلفية عن منهجية تورينو:

البلدان الشريكة  في    -عملية تورينو هي منهجية تشاركية قائمة على األدلة لتحليل التعليم والتدريب المهني كمسار لتنمية المهارات  

وهي مبنية على ملكية الدولة لها وعلى المشاركة الواسعة والمفتوحة من الجهات المعنية من القطاعين   .لمؤسسة التدريب األوروبية

العام والخاص. وفي قلب عملية تورينو يقع الرصد المنتظم للتحديات الناشئة بشأن تنمية المهارات وسياسة التعليم والتدريب 

 .والتي تمكن البلدان الشريكة من تقييم تأثيرها والتقدم في تنفيذ إصالحات التعليم والتدريب المهني المهني،

، قامت مؤسسة التدريب األوروبية بتنقيح المنهجية تدريجيا، وحصلت على  2010منذ الجولة األولى من عملية تورينو في عام 

منهجية لتحليل السياسات  لتقديمهاددة لجمع وتحليل البيانات، باإلضافة رؤى من خالل التنفيذ وزودت البلدان الشريكة بطرق مح

بناءا على المشاركة والتشاور. وانتقل محور عملية تورينو تدريجيا من الوصف الى قياس مدى التقدم في البلدان الشريكة في  

تعليم والتدريب المهني في البلدان الشريكة. مجال التعليم والتدريب المهني، وبذلك تحولت إلى أداة للحوار حول وضع إصالحات ال

كما عملت عملية تورينو على تعزيز تحليل السياسات في البلدان الشريكة وقدرات الرصد، وإظهار فوائد التشاور والمشاركة 

  ة.والحوار االستراتيجي لتحسين وصنع سياسات مبنية على األدل 

  :لقد أثبتت عملية تورينو نفسها كمحطة لـ

: بصياغة فهم مشترك للرؤيا واألولويات واالستراتيجية المتوسطة األجل لتطوير التعليم والتدريب السياسات تطوير •

المهني. وبحصر التطورات االقتصادية واالجتماعية والسياسية األخيرة المرتبطة مباشرة بتنمية المهارات، ورصد 

   .اء هذه السياسةالتقدم المحرز في تنفيذ السياسات وأثر السياسات، وتتبع أد

: تطوير عمليات تحليل السياسات ورصد القدرات، وتوفير فرص لتعلم السياسات داخل وبين تحليل السياسات والتعلم •

البلدان الشريكة ومع االتحاد األوروبي من خالل منهج تشاركي، بما في ذلك بين المحافل الوطنية واإلقليمية والدولية 

ة تورينو. وتمكين البلدان الشريكة من تنسيق الدعم الخارجي ألولوياتها الوطنية بطريقة مثل المؤتمر الدولي حول عملي

أكثر فعالية. إضافة إلى أن جولة عملية تورينو تقدم مدخالً قيّماً ألغراض الحوار بشأن السياسات الثنائية واإلقليمية 

 انحين اآلخرين.للدول الشريكة مع مؤسسة التدريب األوروبية واالتحاد األوروبي والم

 منهجية العمل على تقرير تورينو في فلسطين

فلسطين هو نتيجة للتشاور الجماعي بين الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة في التعليم والتدريب المهني -إن تقرير تورينو الوطني

مجموعات  من الوزارات ذات العالقة والقطاع الخاص واألهلي قاموا بعقد العديد من اإلجتماعات   5حيث تم تشكيل  والتقني ، 

وزارة  -وتشكلت قادة المجموعات من م. أسامة اشتيةللتعليم والتدريب المهني والتقني والممولين.  ومشاركتها مع القطاع األوسع

  الغرف  اتحاد–وكالة الغوث )األونروا( ، أ.أكرم حجازي  –وزارة العمل ، م.رائد أبو بهاء  -التربية والتعليم، م. حمد هللا جابر 

 وزارة العمل.  -مركز التطوير -ادة عطاهللالفلسطينية، أ.مي التجارية والصناعية والزراعية

وقد شارك اصحاب العالقة لمكونات التعليم والتدريب المهني والتقني في غزة من خالل نقاش النسخة الثانية من التقرير وارسال  

غزة، توجد -لمحليمجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني ا  -أ.محمود الحليمي  –المالحظات،  حيث قاد النقاش من غزة  

.  وكذلك الصور. وقد استمر العمل من شهر  1قائمة بأعضاء المجموعات والمشاركين والمشاركات في ورش العمل في الملحق 

  . 2019شباط حتى كانون أول 
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يش  . المنسق الوطني: م. نضال عاوقد توسط اللقاءات جمع المعلومات وعقد اجتماعات  واتصاالت مع الجهات ذات العالقة 

مؤسسة التدريب  -منسقة فلسطين -وزارة العمل الفلسطينية، والسيدة كريستين فان دين ايندة -المدير العام للتدريب المهني

د. رندة هالل، خبيرة  وجمعت ووثقت ودققت المعلومات  يسرت عملية تورينو الخامسة ووثقت التقرير الشامل . وقداألوروبية

 ي. التعليم والتدريب المهني والتقن

وقد ذكر بعض األعضاء ممن شاركوا في عمليات تورينو السابقة، انها المرة األولى التي يتم فيها اعداد التقرير باللغة العربية.  

كما انها المرة األولى التي يتم بها  جرد األعداد والتمويل والتركيز على البيانات  كما أنها المرة األولى التي يتم بها اشراك غزة.  

  كل كبير.  كما اكدت العملية هذه المرة كما المرات الماضية على النهج التشاركي ، واإلحساس بالملكية لمنتجاتها.الداعمة بش

"اننا شاركنا بهذا التقرير بشكل كامل، ونشعر بالملكية الكاملة وقد ذكر م. نضال عايش في كلمته اإلفتتاحية للورشة الختامية: 
 حديثنا مع الممولين ولوضع أولوياتنا " له، كما اصبحنا نستخدمه كمرجع في

يعرض التقرير اإلجابة على األسئلة المطروحة ، تظهر بشكل مظلل، كما وردت من مؤسسة التدريب األوروبية، وذلك ضمن  

 التعليم والتدريب المهني الفلسطيني. نظام ومكونات الخمس وحدات بناء ، بحسب الواقع  السياقي وواقع

 ة التقارير الوطني االجابات على إطار 

 وحدة البناء )أ( نظرة عامة على الدولة والتعليم والتدريب المهني 

  ة.الدولي هاوشراكات هاوأولويات االصالح والتزاماتفيها التعليم والتدريب المهني و، عن الدولهيضم هذا القسم مقدمة موجزة 

التعليم والتدريب  كل من إلى( يشير VET) فان مصطلح، من اطار التقارير الوطني هذا القسم وجميع األقسام الالحقةوخالل 
ن  االقطاع ما يقدمهمنظور التعلم مدى الحياة، وألغراض إعداد التقارير الوطنية فإنه يقتصر على  من المهني األولي والمستمر

  ه في التعليم الرسمي بما في مقدم تعليم وتدريب مهني هو التعليم والتدريب المهني األوليوالعام والخاص في البيئات الرسمية. 
و تعليم وتدريب مهني ه (CVT ) التعليم والتدريب المهني المستمروعادة قبل الدخول في الحياة العملية. والتعليم بعد الثانوي، 

  ط.ار تدابير سوق العمل النشعادة ما يتم تقديمه بعد التخرج من التعليم والتدريب الرسمي، وقد يشمل التعليم التدريب في إط

  : مقدمة عن الدولة  1-أ

  مقدمة   1-1-أ

من قدرتها على النمو والتنمية.   مما يحدتخضع لالحتالل العسكري اإلسرائيلي ،  حيث    هشة ،  من الدول الالدولة الفلسطينية  تعتبر  
من ثالث مناطق ، الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية ، والتنقل بين هذه المناطق مقيدة  المناطق الفلسطينية جغرافيا تتكون

ال الفلسطينيون  أن ، حيث  Cو  Bو  Aبتدابير االحتالل ، وقطاع غزة تحت الحصار. الضفة الغربية مقسمة إلى مناطق 
، وبالتالي يسيطر على الموارد  (2015ولي ٪ من مساحة الضفة الغربية )البنك الد 60التي تشكل و Cالمنطقة يتحكمون ب

 الطبيعية ومصادر المياه.

( الوضع في مناطق أخرى من األراضي الفلسطينية بأنه يواجه 2018يصف مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )
ه كما حددته التقارير الدولية "أزمات حماية مطولة". يؤثر السياق السياسي على الوضع االقتصادي من خالل تقييد فعاليته ونمو

اضافة  ،    باقتطاع اموال الضريبة(. ويزداد الوضع تدهوراً بسبب قيام إسرائيل  2018، األونكتاد    2018األخرى )البنك الدولي  
 .وكالة غوث وتشغيل الالجئينالدعم المقدم ل انخفاضتمويل المانحين وإلنخفاض 

  وفق  البطالة والفقر بين السكان نسب ى األوضاع اإلجتماعية والتي ادت لزيادة ولتلك األوضاع السياسية واإلقتصادية اثر عل
 ( وزيادة تهميش  فئات عديدة من الفلسطينين. 2019و  2018) الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
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قي القطاعات الحياتية،  ، تولت مسؤولياتها في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني كما با1994ومنذ استالم السلطة في العام  
ولة المستقلة وانهاءاإلحتالل، وتحسين جودة الخدمات العامة واإلصالح، دوتعمل ضمن خططها اإلستراتيجية على  تجسيد ال

 ( 2016وتحقيق التنمية المستدامة. ) السلطة الوطنية الفلسطينية 

 

 نظرة عامة على التعليم والتدريب المهني   2-أ

 : الهيكلية واالطار التشريعي على التعليم والتدريب المهني نظرة عامة   1-2-أ

 
 مناهج مصطلحات مسردتستند التعريفات الوطنية الفلسطينية في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني الى  

 األلمانية بدعم من التعاون الفني-اصدرته الشبكة اإلقليمية العربية والذي والتقني المهني والتدريب التعليم
 األلماني. ويتم العمل حاليا على قانون التعليم والتدريب المهني والتقني يضم التعريفات المختلفة.

واستراتيجية التعلم في بيئة العمل والتي   2016المقدمة لتفعيل حوكمة النظام في العام  تعرف األوراق الرسمية
 تم  تبنيهما على المستوى الوطني المصطلحات التالية: 

 ،مهاراتإكساب الطالب   هدف إلىالذي  ي ،التدريبهو ذلك النمط من التعليم ولتدريب المهني والتقني: التعليم وا •
للعمل في مهنة معيّنة، أو مجموعة من المهن ذات الصلة، في مجال   تكون مطلوبة ،ومعارف وكفايات ،وسلوكات

 االقتصادي، أو االستفادة منها في مجاالت الحياة.  النشاط مجاالت من

 ،المستويات المهنية: ترتبط مستويات التعليم والتدريب المهني والتقني بمستويات التعليم والتدريب المهني والتقني •
ً   ،بحسب التصنيف العربي المعياري للمهن  وتشمل:  ،والمعتمد وطنيا

االختصاصي، بحيث تقدم مراكز   - 5،  (التقنيالفني ) -4،  لمهنياالعامل  -3العامل الماهر ,  - 2العامل محدود المهارة , . 1
الثالث، بينما تقدم الكليات التقنية والكليات الجامعية  ى التدريب المهني المستويين األول والثاني، وتقدم المدارس المهنية المستو 

 ،. المستويات الرابع والخامس امعات األخرى التي تقدم برامج تقنية،، والكليات والجالتقنية

تشمل المؤسسات التي تقدم خدمات التعليم  :والتدريب المهني والتقني مزودي خدمات التعليممؤسسات 
)وزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة  تلك العاملة ضمن القطاع الحكومي  .والتدريب المهني والتقني

أو القطاع األهلي )غير الحكومي/ غير  وبعض الوزارات األخرى(  ،وزارة التنمية االجتماعيةالعمل، و
وتشمل مؤسسات  ،الربحي( أو الدولي )وكالة غوث وتشغيل الالجئين( أو القطاع الخاص )الربحي

 وتلك ( التدريب الخاصة،  وتلك المرتبطة بشركات القطاع الخاص، مثل: شركة الكهرباء  واالتصاالت
 .أي من المستويات المذكورة أعاله التي ال تندرج تحت

الذي  هو و ،قانون التعليم والتدريب المهني والتقني: وهو قانون خاص بنظام التعليم والتدريب المهني والتقني
  ،تحديد هيكل النظام :ويشمل القانون ،ومتطلباته عناصر تنفيذ النظامجميع  يعرف وينظم ويضبط 

  ومدى ،ومصادر التمويل والموازنات الخاصة به  ،التنفيذية ألجسامه المختلفة واللوائح ،وأدواته
 وعالقته مع الجهات المختلفة ذات العالقة.   ،وحدود تدخالته استقالليته،

تلك االستراتيجية التي تتعلق بالتعليم والتدريب المهني   استراتيجية التعليم والتدريب المهني والتقني: هي 
والمعتمدة  ،2010، والمراجعة في العام 1999مجلس الوزراء الفلسطيني عام التي اعتمدها والتقني، و

والتدريب المهني والتقني  ،وتشمل اتجاهات التعليم ،والعمل ،التربية والتعليم العالي من قبل وزيرا
 واستراتيجيات العمل.  ،الفلسطيني

 
 

أو القطاع   تلك العاملة ضمن القطاع الحكومي   لتشمل :والتدريب المهني والتقني  خدمات التعليم  و مزودكما يبين التعريف أعاله يتنوع 

  تقدم تلك المؤسسات برامجها في التعليم والتدريب المهني والتقني .األهلي أو الدولي )وكالة غوث وتشغيل الالجئين( أو القطاع الخاص 
 او غير رسمي مصنفة بحسب الشهادات التي يحصل عليها الخريج/ة، ومعرفة كما يلي:بشكل رسمي 
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: تعليم مقصود ومحدد من حيث االهداف والوقت والدعم الفني يحدث ضمن Formalالرسميالتعليم والتدريب  •
الحصول على  بيئة وهيكلية منظمة في مؤسسة تعليمية او تدريبية او بيئة عمل مخصصة لهذا الغرض، ويؤدى الى 

 لكليات التقنيةوا مثل المدارس المهنية،رسمية ضمن النظام التعليمي  شهادة

: تعليم وتدريب يحدث من خالل ممارسة انشطة مخطط لها يتم Non-Formalالرسمي التعليم والتدريب غير •
مهني في وزارة مثل مراكز التدريب ال تطويرها كاشكال تعليمية واضحة من حيث االهداف والوقت والدعم الفني

 المراكز الخاصة  واالجتماعية ،  تنميةمراكز التدريب التابعة لوزارة الو العمل،

: تعليم وتدريب غير قصدي احيانا وغير منظم من حيث االهداف  Informal مقصودالغير اما التعليم والتدريب 
 والوقت والدعم الفني، بحدث من خالل ممارسة التدريب بشكل فردي في مكان عمل 

يتم تقديمها في مؤسسات تعليم ة والتي رسميال غيرو ةرسميال برامج التعليم والتدريب المهني والتقنيتعرض الفقرات التالية 
 :متعددة مهني وتقني وتدريب

 برامج التعليم والتدريب المهني والتقني الرسمية: وتشمل: اوال : •

هدفين  التقني  في كليات المجتمع وكليات فلسطين التقنيه الي تحقيقتهدف برامج التعليم :برامج التعليم التقني -1
)المستوى الرابع( او التجسير  إعداد القوى البشرية المدربة في مجاالت الصناعة والزراعة والخدماتتتمثل في  

في   اع غزةكلية في الضفة الغربية وقط  (32)يتم تقديمها في  ,الى التعليم التقني العالي) المستوى الخامس( 
 تخصصات تقنية متنوعة

والوحدات المهنية في مدارس    تهدف برامج التعليم المهني في المدارس الثانوية المهنية :برامج التعليم المهني -2
في مجاالت الصناعة والزراعة والخدمات  المهنيإلى إعداد القوى البشرية المدربة في مستوى  التعليم العام

يتم   ،لاللتحاق بمؤسسات التعليم العالي لبةإعداد الطاو المجتمع سوق العمل و ة حاجاتلتلبي )المستوى الثالث(
من مدارس الوزارة والمدارس التابعة  في الضفة الغربية وقطاع غزة، مهنية ( مدرسة 24تقديمها في )   

الفروع الصناعي والزراعي  في   ( من الوحدات المهنية في مدارس التعليم العام39و)للمنظمات غير الحكومية، 
، ويتم تقديم التعليم المهني ضمن مسارات اإلنجاز ) التقدم لإلمتحان الوطني(، واالقتصاد المنزلي، والفندقي 

(، والتلمذة فقط بمباحث التخصص  )تكثيف الجانب العملي والمهني والتقدم لإلمتحان المدرسي  المهنية والكفاءة
 بالتعاون مع سوق العمل ويتم تقييمها من خالل المدرسة وسوق العمل(. المهنية  )التي تبدأ من المدرسة

 وتشمل:: الرسمية غير ثانيا: برامج التعليم والتدريب المهني والتقني •

اإلسهام في إعداد القوى وتهدف الى  التابعة لوزارة العملبرامج التدريب المهني في مراكز التدريب المهني -1
( مركز 16) تقدم في .الخدمات والصناعة العمالة الماهرة وشبه الماهرة في مجاالتالبشرية المدربة في مستوى 

، وتقدم الدورات بشكل صباحي ومسائي نتيجة للطلب متنوعة. ةوغزة في تخصصات مهني في الضفة الغربية
 .كما تقدم برامج رفع الكفاءة والتعليم المستمر للعاملين في سوق العمل، المتزايد

تهدف هذه البرامج إلى االهتمام  :االجتماعية تنميةالتابعة لوزارة ال في المراكز ريب المهنيبرامج التد -2.
باألحداث المتسربين من المدارس وذوي القضايا االجتماعية وذوي اإلعاقات المختلفة والفئات الفقيرة باإلضافة  

 وغزة في تخصصات مهنية متنوعة. ( مركز في الضفة الغربية 10) تقدم في  ،إلى األسرى المحررين
تهدف هذه البرامج الى إعداد القوى البشرية   :برامج التدريب المهني التابعة لوكالة الغوث الدولية )أونروا(-3

، وبرامج وكالة الغوث )أونروا( مهنية متنوعةفي مجاالت  وشبه الماهرة  المدربة في مستوى العمالة الماهرة
تابعة لوكالة  مؤسسات تعليم وتدريب مهني وتقني ( 7) وتقدم في .وجهة ألبناء الالجئين وابناء الالجئات حصراً م

   غزة الضفة والغوث في 
غير حكومية  اتمؤسسمركزا تابع لل (16)  في وتقدم:  رامج التدريب المقدمة من المنظمات غير الحكوميةب-4.

 لتعليم والتدريب المهني غير الحكومية. ضمن رابطة مؤسسات ا -في الضفة وغزة

تغطي برامج التدريب المقدمة من قبل الجمعيات الخيرية  :برامج التدريب المقدمة من الجمعيات الخيرية -5

 العديد من المجاالت، إال إنها تتركز في مجاالت الخياطة، والنسيج والسكرتارية للسيدات.  
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تقوم هذه المؤسسات بتوفير برامج تدريب لرفع  :الخاصة الربحية التدريببرامج التدريب المقدمة من مراكز  -6

مرخص  ( مركز156الكفاءة وذلك حسب حاجة السوق المحلي ويبلغ هدد المراكز الخاصة الربحية المرخصة ) 
 .1العمل  ةوزارمن 

 
 Palestinian National Qualification Frameworkإلطار الوطني للمؤهالت: ل تم تطوير المسودة األولى
هناك جهود وقناعة وطنية للعمل عليه ومراجعة ما تم التوصل اليه وهو ضمن اولويات ، لكن  GIZقبل سنوات  بدعم من ال 

يعد أعتماد اإلطار الوطني للمؤهالت ذا أهمية استراتيجية بهدف و.  اصالح وتوحيد المنظومة والتي تقودها الحكومة الحالية
ت التعليم في ضوء معايير الجودة بمختلف مستوياته: التعليم العام، التعليم العالي أو التعليم المهني والتقني وبما تحسين مدخال

يحقق أعلى درجات الترابط مع احتياجات سوق العمل وإن عملية اعتماد اإلطار الوطني للمؤهالت تعد من أدق الخطوات نحو 
ية التطوير لعناصر العملية التعلمية التعليمية ويساعد في تشخيص الكثير من حوكمة النظام التعليمي بما يساهم في عمل

-2017وقد تبنت الخطة اإلستراتيجية للتعليم ) .  المشاكل التي تواجه قطاع التعليم وامكانية اقتراح حلول لتلك المشاكل
 ( تطوير اإلطار الوطني للمؤهالت، وتطبيق نظامه.2022

كما هو  هني ستندرج ضمن اإلطار الوطني للمؤهالتمعليه واعتماده فان مستويات التعليم والتدريب الوفي حال انهاء العمل 
 وتؤدي للنفاذية المطلوبة للمستويات المختلفة.   1رقم  جدولمبين في ال

  

 

الخاصة  م التوافق على ترخيص المراكز رخصت المراكز الخاصة بالماضي من قبل الوزارتين ) العمل والتعليم(، اال انه ت 1
"فان وزارة العمل هي الجهة   22الباب الثاني  المادة  2000للعام   7قانون العمل رقم ) من وزارة العمل فقط وفقا للقانون

نقل كافة الملفات الى وزارة  تم  و 2019في نهاية عام  وبدأ العمل بذلك (  الوحيدة  المخولة إلنشاء مؤسسات التدريب المهني" 
 العمل
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 اإلطار الوطني للمؤهالتاطار توزيع مستويات التعليم والتدريب المهني والتقني وفق مسودة :   1الجدول  رقم 
NQF المعتمد التصنيف الدولي فق وو  ISCED 

 المستويات وفق
 التصنيف الدولي

 ISCED المعتمد
2 

المستويات وفق 
اإلطار الوطني 

 للمؤهالت
3NQF 

المستويات وفق  المؤهالت المشمولة بالمستوى
التصنيف العربي 
 المعياري للمهن

AOC 

مستويات التعليم 
 والتدريب المهني

TVET 

شهادات الدرجة الجامعية الثالثة ) الدكتوارة ( وما يكافئها من  8 8
 المؤهالت المحصلة من التعلم السابق

 
 

شهادات الدرجة الجامعية الثانية ) الماجستير( والدبلوم العالي في  7 7
الماجستير والدورات والبرامج التدريبية المتخصصة ذات مستوى 

مستوى المكافئ لمسافات شهادات الماجستير وما يكافئ ذلك من 
 المؤهالت المحصلة من التعلم السابق

  

شهادات الدرجة الجامعية األولى ) البكالوريس ( والدورات والبرامج  6 6
البكالوريس وما التدريبية المتخصصة ذات المستوى لمستوى مسافات 

 يكافئ ذلك من المؤهالت المحصلة من التعلم السابق

 اختصاصي
 

 تعليم تقني عالي
 ) بكالوريوس تقني (

شهادة  الدبلوم المتوسط والتقني والدورات والبرامج التدريبية  5 4
المتخصصة المكافئة لمسافات الدبلوم وما يكافئ ذلك من المؤهالت 

 السابقالمحصلة من التعلم 

 
 تقني 
 

 تعليم تقني
 ) دبلوم تقني (

شهادات الثانوية العامة األكاديمية والمهنية وما يكافئ ذلك من  4 3
 المؤهالت المحصلة من التعلم السابق

 
 مهني

 تعليم ثانوي مهني
 ) ثانوية عامة مهنية (

المهني شهادة مرحلة التعليم األساسي للصف العاشر وشهادة التدريب  3 4 2
المستوى الثاني ) برامج تدريب طويلة األمد ( وما يكافئ ذلك من 

 المؤهالت المحصلة من التعليم السابق .

 
 عامل ماهر

 تدريب مهني
) برامج تدريب طويلة 

 األمد (
 

شهادة مرحلة التعليم االساسي للصف السادس وشهادة التدريب المهني  2 14
ة األمد ( وما يكافئ ذلك من المستوى األول ) برامج تدريب قصير

 المؤهالت المحصلة من التعليم السابق.

 
 

عامل محدود 
 المهارة

 تدريب مهني
) برامج تدريب قصيرة 

 األمد (

شهادات المرحلة ما قبل المدرسة والمؤهالت غير الماهرة المحصلة  1 0
  بالخبرة

  

 وزارة العمل  - :  اإلدارة العامة للتدريب المهنيللجدول ما عدا العمود األخير المصدر
 مستوى(  11) التصنيف الدولي    3الملحق رقم  – ISCEDأسكد   المعتمد التصنيف الدولي المستويات وفقمصدر العمود األخير في الجدول: 

(  فان النظام يفترض نفاذية بين 2010) لمهني والتقنيللتعليم والتدريب ا المعتمدةالوطنية وبحسب الخطة اإلستراتيجية 
واستنادا لذلك تم مؤخرا اعتماد  سياسات تسهم في النفاذية  منها:  القبول الجامعي لخريجي التعليم المستويات المختلفة ، 

التخصصات ذات العالقة  ) حيث كان قبولهم سابقا في باستثناء بعض التخصصات كالطبفي جميع التخصصات   المهني
والمناهج ضمن مستويات مختلفة  لمجموعة مهن ضمن المستويات المختلفة  المعايير المهنيةلعمل على   ل اضافة.  فقط(

ولكن ما زال  التدريب المهني يحتاج لنظام لإلعتماد والجودة لربطه وباإلستناد للتصنيف المعياري للمهن المعتمد وطنيا. 
بالمستويات االول والثاني واعتمادها  للتدريب المهني وفقا للمعايير المهنيةانجاز تطوير المناهج قد تم لو، باإلطار الوطني

 

ان هذا التقسيم اولي  ولكن هناك تشابكات حيث ان مستوى العامل الماهر ومحدد المهارة من الممكن ان يرتبط بمستويات   2
، ان تقسيم اسكد  يرتبط بالمسار التعليمي، ان هذا  اإلعتمادلتعديل وويجب مراجعته الحقا من قبل النظام لاعلى من التعليم، 

 ني ويسعى لربط المسارالمهني بالمسار األكاديميالجدول يرتبط باطار المؤهالت الوط
 وتعديله ولكن يجب تحديثه اطار للمؤهالت الوطنية. يوجد مسودة للمؤهالت الوطنية اً رسمياً معتمداً ال يوجد حاليًا نظام 3
و من شخص على مستوى الخامس او السادس مع شهادة عامل ماهر من خالل تدريب طويل األمد ا لمن الممكن ان يحص  4

خالل دورات قصيرة، وهناك حاالت عديدة لذلك، لذا من المفضل وضع الرقمين  رقم التصنيف العربي المعياري ورقم 
 المسار األكاديمي بحسب اإلسكد.
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والتي طورت من خالل المشروع االوروبي بتنفيذ ال  2019/2020واطالقها من قبل وزارة العمل مع بداية العام التدريبي 
GIZ  حو اإلعتماد والجودةن خطوة على الطريق ةالمعتمد، وتعتبر هذه الخطوة  . 

 والذي تضمن مادتين  هامتين تتبنى سياسات جديدة في مجال التعليم المهني وهما:  2017تم تبني قانون التعليم للعام 

دمج التعليم المهني والتقني في إطار البرنامج الدراسي من الصف  تتولى الوزارة : (9مادة )البند الثالث من ال  •

 .وخاصة التوجهات المهنية ، بما يضمن إكساب الطلبة الخبرات والمهارات التقنية الالزمةالتاسعالسادس للصف 

تشتمل مرحلة التعليم الثانوي على صفوف العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر  والتي تشير الى:  (11مادة )ال  •

وبالتالي تمت ، ب. المسار المهني والتقنياألكاديمي. أ. المسار . يقسم التعليم الثانوي إلى:  2بمساراتها المختلفة. 

 اضافة الصف العاشر المهني استنادا لذلك.

مع ممثلي   بدعم فني من منظمة العمل الدولية وبشراكة ثالثية ويتم حاليا العمل على مراجعة قانون العمل الفلسطيني

 اصحاب العمل والعمال.

ما يحقق التنسيق والتكامل مع الوزارات  بني، لمهه اوالتوجي التدريب ساتابوضع ومتابعة وتطبيق سيالعمل تقوم وزارة 

من   23وحتى  18المواد من  بحسبوبما يوفر احتياجات برامج التنمية من العمالة الفنية    لمؤسسات االخرى المعنية ،وا

 .7من قانون العمل رقم  الباب الثاني 

وقانون التعليم العالي   2017، وقانون التربية التعليم العام لعام 2000لعام  قانون العمل الفلسطيني بالرغم من وجود

التعليم التشريعات بمجملها ال تحتوي االدوات الكافية لتطوير نظام   وورود بعض المواد فيها، اال ان تلك 2017لعام

والتدريب المهني بشكل عام وال زال هناك حاجة الي التشريعات الناظمة للتعليم ، بكل جوانبهوالتدريب المهني والتقني 

    .لوالتي من شانها العمل على تطوير نظام التعليم والتدريب المهني كجسم متكام

  ،( التي اوصت بضرورة تضمين جميع الجوانب التي من شانها تطوير وتفعيل  النظام2015ويتفق ذلك مع دراسة ماس )

وعلى سبيل المثال ال الحصر، مسارات التقدم في كافة اشكال التعليم والتدريب المهني وتضمين االجراءات الالزمة لضمان  

تحقيق التجسير بين القطاعات التعليمية المختلفة ، اعادة النظر في معايير القبول في التعليم العالي ، وتبني معايير اخرى 

 نتائج الثانوية العامة بحيث يشمل اعتماد تدابير تقييم التعلم السابقة.اضافة الى المعيار المعتمد على 

 وبناء على توصيات المجلس االعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني 2018تم العمل خالل العام وتجدر االشارة الى انه 

لتي حالت دون التقدم في كثير من استحداث قانون خاص بالتعليم والتدريب المهني ، من شانه معالجة المشاكل ا 5السابق

تم تشكيل لجنة وطنية إلعداد قانون للتعليم والتدريب المهني والتقني حيث  االستراتيجيات السابقة.الجوانب التي تتضمنتها 

 يهدف الى:

 تنظيم جميع حوانب نظام التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين  -

 

وتشكيل لجنة وزارة مختصة ، الى ان المجلس االعلى غير فاعل منذ تولي الحكومة الثامنة عشر لمهامهما هنا االشارةتجدر  5
عنها لجنة فنية من ذوي االختصاص لمراجعة وتقييم واقع التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين ورفع دراسة  انبثقت 

متكاملة حول الموضوع ومقترح لتوحيد المنظومة واطالق النموذج الفلسطيني للتعليم والتدريب المهني والتقني كما صرح 
وبالتالي تم ايقاف العمل على اعداد مسودة القانون لحين  اعتماد النموذج  ، دولة رئيس الوزراء واعلنت اللجنة الوزارية

 الفلسطينين الجديد للتعليم والتدريب المهني والتقني.
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كل مكون من مكونات النظام في فلسطين فيما يتعلق بالتخطيط تحديد المسئوليات والصالحيات الخاصة ب -

والتنفيذ والمراقبة واالشراف بما في ذلك االلتزامات المترتبة على مزودي خدمة التعليم والتدريب المهني 

 العامة والخاصة بما يتوافق ومتطلبات هذا القانون. 

 الترتيبات المؤسسية والحوكمة  2-2-أ

االطراف ذات العالقة بالتعليم والتدريب المهني والتقني لمطروحة يعرض هذا الجزء لإلجابة على األسئلة ا 
 حوكمة النظام. اوال ومن ثم  والتريبات المؤسسية 

ترتبط اطراف عدة  بعالقة مباشرة مع  والتريبات المؤسسية:  الطراف ذات العالقة بالتعليم والتدريب المهني والتقنيا أوال:
 والتدريب المهني والتقني يمكن تصنيفها كما يلي:نظام التعليم 

:  كما هو مبين في الجزء السابق مقدمي خدمات التدريب  تتنوع مقدمي خدمات التعليم والتدريب المهني والتقني •
لتشمل المؤسسات الحكومية، غير الحكومية والخاصة، اضافة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين.، مسؤوولين عن  

 لمؤسساتها.والتشغيل اليومي  التوظيف والتعليم والتقييم والقبول و محتوى التعلم التمويل، وسياسة

: تعتبر الثالث وزارات من وزارة التربية، ووزارة التعليم العالي  منظمي  قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني •
لية على التوالي: التعليم  ووزارة العمل مسؤولين عن  ترخيص المؤسسات واعتماد البرامج ضمن المستويات التا

المهني، التعليم التقني والتدريب المهني بالعموم، اضافة لوزارات التنمية اإلجتماعية واألوقاف ووكالة الغوث 
والمسؤولين عن  تنظيم مؤسساتهم.  وتعتبر  الثالث وزارات وزارة التربية، ووزارة التعليم العالي ووزارة العمل  

 بالتعاون مع الشركاء اآلخرين. ، ، بحسب المرجعيات القانونية، وذلكووضع السياساتمسؤولين عن قيادة النظام 

تعتبر الوزارات والمؤسسات ذات العالقة مثل وزارة   : الوزارات والمؤسسات الحكومية األخرى ذات العالقة  •
للطلب ،حيث يعتبر التعليم والتدريب الزراعة واالقتصاد والسياحة، ، وسلطة الطاقة والمياه  الجهات الرسمية الموجهة 

 المهني اساسيا في اكساب الطلبة المهارات االساسية في معظم القطاعات التابعة لهذه الوزارات والمؤسسات.

لنظام التعليم والتدريب المهني والتقني تتمثل اهمية المجتمعات المحلية في توفير الدعم والتعزيز  المجتمعات المحلية: •
ركة في صنع السياسة العامة وتحديد االولويات ، والمشاركة في رصد مخرجات ونتائج النظام، المشامن خالل 

تساهم منظمات المجتمع المحلية    ، وباالضافة الى مساهمتها في عمليات تقييم الخريجين ، او توفير المرافق الالزمة 
 .مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني بالتعاون مع في تنفيذ العديد من المبادرات على مستوى المجتمع المحلي

تتكون المجالس المحلية من ممثلي التدريب والتشغيل ومنظمات المجتمع  مجالس التشغيل والتدريب في المحافظات •
وتشرف على تنفيذ المبادرات على المستوى  من الهيئات المحلية التي تساهم في اسناد التدريب والتشغيل، المحلية و

 ما تساهم في تفعيل اإلسناد والدعم للتعليم والتدريب المهني والتقني وفرص التشغيل.المحلي ، ك

دورا هاما في تطوير نظام التعليم  وممثلي القطاع الخاص من المشغلين يلعب القطاع الخاص :  القطاع الخاص •
ا حقيقيا في جميع ما يتعلق والتدريب المهني والتقني ، ويتطلب االمر توسيع دور مشاركة القطاع الخاص ليصبح شريك

حاليا يشارك اتحاد  الغرف التجارية والصناعية والزراعية    والتنفيذ ، والمتابعة والتقييم. بالنظام من حيث التخطيط
واتحاد الصناعات الفلسطينية في هيئات الحوكمة للنظام، كما تشارك الغرف التجارية واإلتحادات المهنية  بالعمل مع 

ستوى المحافظة في تنفيذ مبادرات متعددة متعلقة بالنظام وفي تنفيذ نمط التعلم في بيئة العمل والتلمذة المؤسسات على م
 المهنية.

دورا رئيسيا في صنع سياسة التعليم والتدريب المهني والتقني  المهنية تلعب  االتحادات: العمالية والنقابات االتحادات  •
ات الخاصة بالمهن المختلفة والكفايات المطلوبة لكل مهنة، وينبغي ان يتوسع ، وتلعب الدور االكبر في تحديد االحتياج

في مراجعة    النقابات  العمالية. تشارك دور االتحادات العمالية ليشمل المشاركة ايضا في التخطيط والمتابعة والتقييم
وفي تنفيذ نمط التعلم في بيئة العمل  قانون العمل، وتشارك اإلتحاد المهنية في تنفيذ مبادرات متعددة متعلقة بالنظام 

 والتلمذة المهنية.

تتنوع مؤسسات المجتمع المدني  بحسب ارتباطها بالتعليم والتدريب المهني والتقني  كما : مؤسسات المجتمع المدني •
 يلي: 

والتدريب :  تقدم مؤسسات الرابطة  التعليم مؤسسات رابطة التعليم والتدريب المهني غير الحكومية .1
 المهني  منذ سنوات، البعض يقدمها منذ عقدين من الزمن، تشارك الرابطة  في  حوكمة النظام.
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تلعب مؤسسات المجتمع المدني دورا مهما في عملية الدعم المجتمعي : ني األخرىدمؤسسات المجتمع الم .2
 التعليم  المختلفة في عمليةلتعزيز ثقافة التعليم والتدريب المهني والتقني وتعزيز عملية ادماج الفئات 

، مثل مؤسسة شارك لبعض البرامج والتدخالتالتدريب المهني والتقني، اضافة الى الجانب التنفيذي و
 .والتعليم من اجل التوظيف وغيرها

يوفر الجهاز المركزي لالحصاء ارقام واحصائيات مختلفة تشمل جميع جوانب الواقع   :الجهاز المركزي لالحصاء •
، وتعتبر هذه البيانات من اهم المدخالت التي ينبغي االستفادة منها ودراستها وتحليها كمدخل مهم في رسم  الفلسطيني 

 سياسة تعليم وتدريب مهني وتقني مترابطة مع كافة القطاعات االخرى ذات العالقة 

اسهمت في بناء منطومة : تعتبر وكالة الغوث الدولية من اوائل المؤسسات التي الدولية وتشغيل الالجئين وكالة غوث •
في مؤسسات وابنائهم الالجئات والتعليم والتدريب المهني والتقتي ، وتخرج الوكالة عددا كبيرا من الطلبة الالجئين 

 التعليم والتدريب المهني والتقني التابعة لها.

 ثانيا: حوكمة نظام التعليم والتدريب المهني والتقني:
للتعليم  تم احياء هيكلية الحوكمة للنظام  بحسب اإلستراتيجية الوطنية الفلسطينية واإلستراتيجية المعدلة  2016في العام  

استنادا لقرار حكومي في   اإلعتماد الوطني للهيكليةأدناه، وقد تم   1، كما يبين الشكل رقم  2010والتدريب المهني والتقني 
، وتم  ، لمحدودية فاعليتهاتم تجميد العمل على تلك الهيكلية ،الحكومة الثامنة عشر من  ، وبقرار 2019وفي العام ، حينه

ة مختصة انبثقت عنها لجنة فنية من ذوي االختصاص لمراجعة وتقييم واقع التعليم والتدريب المهني يلجنة وزارتشكيل 
ظومة واطالق النموذج الفلسطيني للتعليم ورفع دراسة متكاملة حول الموضوع ومقترح لتوحيد المن ،والتقني في فلسطين

 .  كما صرح دولة رئيس الوزراء واعلنت اللجنة الوزارية ،والتدريب المهني والتقني

) بحسب االستراتيجية المعدلة للتعليم والتدريب المهني  2018: هيكلية  التعليم والتدريب المهني والتقني 1الشكل رقم  
 (2010-والتقني

 

إقرار السياسات العامة لمنظومة التعليم والتدريب المهني والتقني وفقاً  2018-2016في األعوام  األعلى المجلس وتولى
لألولويات الوطنية حيث تشكل المجلس من ممثلين عن الوزارات المعنية وممثلين عن القطاع الخاص والمننظمات األهلية 

أنه تم  وزير التربية والتعليم العالي في حينه ووزير العمل، إضافة الى ووكالة غوث وتشغيل الالجئين وبرئاسة دورية بين 
سياسات والذي تولى مسؤولية التنفيذ الكامل ل ،اعتماد تشكيل المجلس التنفيذي للتعليم والتدريب المهني والتقنيتم  في حينه

  ، وعلى اثرها تم تفعيل باقي الهياكل.نظام التعليم والتدريب المهني والتقني

عتبر المركز الفلسطيني لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني المحور الرئيس في متابعة ا 2018-2016في األعوام و
 وتطوير منظومة قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، والذراع الفني في تقديم الخدمات والنشاطات المتعلقة بتطبيق النظام 
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ووفق األنظمة والتعليمات الصادرة عن المجلسين األعلى    للتعليم والتدريب المهني والتقني،انسجاماً مع االستراتيجية الوطنية  
والتنفيذي،  وكذلك مراقبة وتقييم أداء عناصر النظام، وإعداد الدراسات والتقارير والمشاريع والمقترحات التطويرية الالزمة  

( وحدات تتمثل 8يتألف المركز من )من المفترض أن ، والتي من شأنها ضمان حسن سير المنظومة بجودة وكفاءة وفاعلية
متابعة تقديم خدمات وانشطة التعليم والتدريب والتطوير المهني وفقاً الحتياجات ومتطلبات سوق العمل والمجتمع   مهامها في:

 :بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من خالل

 المختلفة . لتدريب المهني والتقنيوتطوير برامج التعليم واإعداد  .1
 األطر الوطنية للمؤهالت والتصنيف والتوصيف المهني المعياريإعداد وتطوير  .2
 العاملين في المنظومة.  تأهيل وتطوير الكوادر البشريةعداد برامج إ .3
 في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني. تنفيذ معايير ضبط الجودةإعداد ومتابعة  .4
 الالزمة لكافة المؤسسات وعناصر المنظومة.  موازنات الخاصة بالمشاريع التطويريةالاقتراح  .5
واألولويات في  ضوء  المختلفة حول منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني، واقتراح الخططالدراسات إجراء  .6

 هذه الدراسات. 
 لعناصر منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني. المتابعة والتقييم .7
 . وتطوير اليات لتعزيز العالقة مع مؤسسات سوق العملاقتراح  .8

عدم رفد المركز بكوادر وذلك بسبب اال أن المركز ومنذ إنشائه لم يتمكن من المضي قدما في تحقيق األهداف المرجوة منه 
منح ، وكما لم يتم والطواقم الفنية في المجاالت ذات الصلة بعمل المركزمن ذوي الخبرة واالختصاص على مستوى اإلدارة 

 . لم يتم توفير الموارد المادية المطلوبة و ،المركز االستقاللية وتوفير مقر للمركز

جسم ولم  تستطع الهيكلية  تلبية اإلحتياجات ومواجهة التحديات لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، بالرغم من كونها 
 تنسيقي، اال انها لم تستطع توفير السياسات الموحدة والدعمة للقطاع ككل.

لجنة وزارية لوضع  وعلى اثر ذلك  وعلى  ضوء اإلهتمام الحكومي المتزايد في التعليم والتدريب المهني والتقني تم تشكيل 
انبثق عنها ،    13/5/2019زراء بتاريخ  تصور بشأن النهوض بالتعليم والتدريب المهني والتقني بموجب قرار من مجلس الو

، تناقش تتضمن تصور حول حوكمة النظامتشكيل لجنة فنية لتقديم عرض للجنة الوزارية حول التعليم والتدريب المهني 
للخروج بنظام فلسطيني الشكل األمثل لتنفيذ استراتيجيات النظام الموحد وقدرة على قيادة البرامج وخط السياسات الالزمة 

  تعليم والتدريب المهني والتقني.ذج فلسطيني( للو)نم

 6ي اإلحصاءات األساسية حول التعليم والتدريب المهن 3-2-أ

 عبر السنين تبين التالي:  عدد  مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني واإللتحاقملخص اإلحصاءات حول 

 39اضافة إلستحداث وحدات مهنية في مدارس التعليم العام )مدارس أهلية التعليم المهني ،  7مدرسة مهنية حكومية و 17تقدم 

وحدة مهنية(، مما ساهم في زيادة األماكن المتاحة إلستيعاب الطلبة في التعليم المهني وضاعف من نسب التحاقهم خالل 

 د التخصصات المقدمة في التعليم المهني في  تلك الزيادة. كما ساهم زيادة عدالعامين الماضيين. 

 

توسعت وزارة التربية والتعليم في مسارات للتعليم المهني بحيث اصبح لديها ثالثة مسارات ، 2018/2019ففي العام الدراسي 

ة وحاجة سوق العمل من جهة تم اعدادها لتناسب قدرات ورغبات الطلبة من جهة واكتشاف الطاقات االبداعية الكامنة لدى الطلب

 وعليه أصبح لدى الوزارة ثالثة مسارات للتقويم المرحلة الثانوية للتعليم المهني، على النحو االتي: اخرى،

يتقدم الطلبة الملتحقون في المدارس المهنية المتحان الثانوية العامة )االنجاز( في الفروع اإلنجاز:  -المسار المهني •

عي، الزراعي، الفندقي، االقتصاد المنزلي(، كنظرائهم في الفروع األكاديمية األخرى. بحيث المهنية األربع )الصنا

 

جميع احصاءات وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي تشمل قطاع غزة ، بينما ال تشمل ارقام وزارتي العمل     6
 غزة  والتنمية اإلجتماعية ارقام
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او استكمال دراستهم في  بسوق العمل، االلتحاق اما   نيالخريج تؤهلالشهادة  وهذه  ،( تخصصاً 32يتوزعون في )

 الكليات التقنية او الجامعات.

 

الى إكساب الطلبة  شهادة الكفاءة المهنية : تهدف2018/2019العام الدراسي الكفاءة المهنية: تطبق الول مرة في  •

مهارات يحتاجها سوق العمل، إفساح المجال أمام الخرجين لاللتحاق بسوق العمل مباشرة بعد إنهاء المرحلة الثانوية 

أن حامل شهادة الكفاءة  حيثوفتح المجال أمام الخريجين لاللتحاق بمؤسسات التعليم العالي على مستوى الدبلوم.  

  لكليات التقنية في نفس تخصصه.باالمهنية يتوجه مباشرة لسوق العمل، وبإمكانه االلتحاق 

 

الطالب في سوق العمل  تدريب  يعتمد هذا المسار في الصفين الحادي عشر والثاني عشر حيث يتم :التلمذة المهنية •

ً  ليوميندارسهم المهنية أسبوعياً، ويتابعون الدراسة في م ثالثة أياملمدة  يهدف نظام التلمذة المهنية إلى ،  وأسبوعيا

إعداد الطالب المهني للدخول في سوق العمل بعد التخرج من المدرسة المهنية. حيث يكتسب الطالب أثناء تدريبه في 

فرصة للطالب  سوق العمل مهارات عملية و مهارات حياتية إلى جانب المادة النظرية في المدرسة المهنية. ويعد 

 المهنيين أن يكتشفوا قدراتهم وكفاءاتهم في سوق العمل. 

 

مدارس بدال من أثنتين في العام الدراسي   3ليشمل    2019/2020تم التوسع في التلمذه المهنية في العام الدراسي 

لى ذلك ما بين الطلبة واولياء ، وتم إعداد التعليمات واألنظمة المتعلقة بهذا المسار وعقود التمهن وتم التوافق ع2018/2019

 ؤدي الى زيادة التحاق الطلبة بالتعليم المهني.ياالمور مؤسسات سوق العمل.  أما مسار الكفاءة المهنية فيتوقع أن 

 

وبالرغم من ذلك، ما زالت  البرامج المقدمة تحتاج لزيادة وتنويع لتوائم احتياجات سوق العمل وتطلعات الطلبة،  كما ان نسبة 

 % في التعليم المهني، وما زالت التخصصات المتاحة لإلناث محدودة.25حاق الفتيات تصل ل الت

 

في    11لتصل الى    2017في العام     في غزة  5في الضفة و  9د مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل من  ا عدأكما ازدادات  

، وازدادات 2018في العام  مركزا  193ووصلت مراكز التدريب المهني الخاصة الى   في غزة  5في الضفة و   2019العام 

من قبل وزارة العمل ،  وقد ارتفعت اعداد الملتحقين والملتحقات بالتدريب  21الى  16عدد التخصصات والبرامج  المقدمة من 

، وقد  تضاعف عدد الملتحقين بالدورات 2016ام المهني التابع لوزارة العمل من خالل تبني نموذج الدورات المسائية في الع

في   866الى  2017في العام  312، حيث ارتفع من  2019في الضفة في العام    ، حيث ارتفع اكثر من مرتين ونصفالمسائية

غت وبللتزيد عدد الملتحقين والملتحقات بالتدريب المهني ،  2019و  2017، وتضاعف في غزة ما بين األعوام 2019العام 

وبلغت مشاركة اإلناث .% في غزة(16% في الضفة و37% ) 30 2018/2019في العام  مشاركة اإلناث في التدريب المهني

. اال ان  المهن المقدمة لإلناث ما زالت بغالبيتها تقليدية. في غزة  متاحةفي الضفة وغير    %44في الدورات المسائية   في نفس العام

ة للتمهن كما ان بعضها لرفع الكفاءة واخرى تحوي مهارات مفتاحية او تكميلية.  وقد ارتفعت وقد وفرت الدورات المسائية فرص

واألرقام  في الضفة    2019% في العام  55لتصل    2016% في العام  37من  في الضفة    نسبة مشاركة اإلناث في المراكز الخاصة  

 . في غزةالموزعة بحسب الجنس غير متوفرة 

واصبحت بعض الكليات الجامعية تقدم برامج التعليم التقني اضافة للكليات التقنية مما ،  ليات التقنية  للككما زادت التخصصات في  

ارتفعت نسبة الطلبة  بالتالي و، 2019مؤسسة في العام  30 لتصلزاد من  المؤسسات التي تقدم التعليم التقني، حيث ارتفعت 

% في الضفة 35% من الملتحقين ) 32وشكلت اإلناث نسبة  (. 2018/2019 -2016/2017% خالل العاميين )9 بحوالي

 .الملتحقين في التعليم التقنيالطلبة  % من اجمالي 60 غزة % في غزة(، ويشكل عدد طلبة31و

 

طلبتها،  ارقام تلك المؤسسات  وقد طورت مؤسسات التعليم والتدريب المهني غير الحكومية من برامجها وزادت من اعداد

 ضمن  احصاءات الوزارات الثالث.

 

في العام   693مقارنة مع  2019/2020في العام  794اإلجتماعية لتصل  وقد ازداد عدد الملتحقين بمراكز وزارة التنمية 

لحماية المقدم للفئات %، وتعتبر وزارة التنمية التدريب المهني جزء من برنامج اإلدماج وا15بزيادة قدرها  2016/2017

 المهمشة. 
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وقد   2018/2019في العام  4023الى  وصلت أعداد الملتحقين بالتعليم التقني المقدم من وكالة غوث وتشغيل الالجئين وقد 

من الخريجين في برامج التعليم والتدريب المهني  نسبة اإلناث % منهم، وبحسب احصائات الوكالة فان 45وصلت نسبة اإلناث 

 % في غزة. 27% في الضفة و49% ، حيث تصل الى 35الى  تقني تصلوال

 

 وتلخص الجداول ادناه تطور عدد المؤسسات والملتحقين/ات  والطلبة عبر السنين 

 :  عدد مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني وتوزيعها حسب المستوى وتبعيتها الحكومية/ غير الحكومية 2جدول رقم 

  
المؤسسات التي تقدم التعليم 

 والتدريب المهني والتقني

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

الضفة 
 الغربية

 المجموع غزة
الضفة 
 الغربية

 المجموع غزة
الضفة 
 الغربية

 المجموع غزة

  
المؤسسات التي تقدم التعليم 

 حكومية -التقني
 غ.م.   غ.م.   غ.م.   16 7 9 15 7 8

التي المؤسسات 
 تقدم التعليم التقني

المؤسسات التي تقدم التعليم 
 خاصة -التقني

 غ.م.   غ.م.   غ.م.   11 3 8 11 4 7

  
المؤسسات التي تقدم التعليم التقني 

التابعة لوكالة الغوث الدولية  
 )أونروا(:

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

المؤسسة التي تقدم 
 التعليم المهني

تابعة لوزارة -) مدارس مهنية(  
 حكومية-التربية والتعليم

11 3 14 11 3 14 14 3 17 

غير حكومية -) مدارس مهنية(  
 )أهلية(

7 0 7 7 0 7 7 0 7 

 -)وحدات مهنية في المدارس(
 حكومية

0 5 5 13 5 18 33 6 39 

المؤسسة التي تقدم 
 التدريب المهني

التابعة مراكز التدريب المهني 
 حكومية -لوزارة العمل

9 5 14 10 5 15 11 5  16 

غير  –مراكز التدريب المهني 
 حكومية )اهلية وخاصة(

 غ.م.   29 غ.م.   193 37 156 166 16 150

المراكز التابعة لوزارة التنمية 
 –االجتماعية تقدم التدريب المهني 
 حكومية  ومراكز تاهيل المعاقين

10 6 16 10 6 16 10 6 16 

مراكز التدريب المهني التابعة 
-لوكالة الغوث الدولية )أونروا(

 مؤسسة دولية
2 1 3 2 1 3 2 1 3 

برامج التدريب المهني المقدمة من 
المنظمات غير الحكومية) ضمن 

المؤسسات األهلية المرخصة من 
 وزارتي التربية والعمل(

14 1 15 15 1 16 15  1  16 

المجتمع والكليات الجامعية التي تقدم المجموع  لكليات 
 تعليم تقني

 غ.م.   غ.م.   غ.م.   30 12 18 29 13 16

 غ.م.   غ.م.   غ.م.   266 57 209 225 36 189 المجموع  للتعليم والتدريب المهني 

 غ.م.   غ.م.   غ.م.   296 69 227 254 49 205 المجموع للتعليم والتدريب التقني والمهني

و   2017/2018للتعليم والتدريب المهني،  والدليل اإلحصائي السنوي الرسمي لمؤسسات التعليم العالي للسنوات    2019المصدر: بيانات الجهات المختلفة 
2018 /2019   

 مالحظات حول الجدول:

 متوفرة وكنتيجة لم يتم جمع مؤسسات السنة الحاليةغ.م.: تعني غير متوفر، حيث ان نتائج احصاءات بعض المؤسسات للسنة الدراسية الحالية غير  •

برامج التدريب المهني المقدمة من المنظمات غير الحكومية) ضمن المؤسسات األهلية المرخصة من وزارتي التربية لقد تم دمج اعداد  •

 هدف التبيان.ضمن المؤسسات األهلية والخاصة لديهم،  لذا لم يتم ادخالهم بالجمع، لكن اقتضى وضعها  ب والعمل(

 

اي طلبة السنة األولى   في مؤسسات التعليم والتدريب المهني  والتقني،  اإلجمالي  توزيع عدد الطلبة  3الجدول رقم   ويبين
وتبين األشكال التي تليه تحليل الزيادة في اعداد ونسب الطلبة  والثانية  لنظام السنتين وطلبة السنة  لنظام السنة الواحدة.  

 تلفة ، كما تبين فجوة النوع اإلجتماعي.لألنظمة المخ
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والنوع اإلجتماعي والسنة الدراسية/ األكاديمية وتبعيتها مؤسسات التعليم والتدريب المهني  والتقني حسب المستوى  في7الملتحقين  توزيع عدد الطلبة: 3جدول رقم 
 الحكومية/ غير الحكومية

      2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور      

  
المؤسسات  
التي تقدم 
التعليم 
 التقني

  
  
  
  

المؤسسات التي 
 -تقدم التعليم التقني

 حكومية

 غ.م.   غ.م.   4250 8721 4065 8856 3635 7601 الضفة الغربية

 غ.م.   غ.م.   8395 19639 8385 19555 7647 17520 غزة

 غ.م.   غ.م.   12645 28360 12450 28411 11282 25121 المجموع

المؤسسات التي 
 -تقدم التعليم التقني

 خاصة

 غ.م.   غ.م.   1811 3925 2245 4796 2107 4314 الضفة الغربية

 غ.م.   غ.م.   172 424 172 434 58 123 غزة

 غ.م.   غ.م.   1983 4349 2417 5230 2165 4437 المجموع

المؤسسات التي 
تقدم التعليم التقني 

التابعة لوكالة الغوث  
 الدولية )أونروا(:

 غ.م.   غ.م.   778 926 960 787 807 1005 الضفة الغربية

 غ.م.   غ.م.   1016 1303 1287 967 912 1308 غزة

 1794 2229 2247 1754 1719 2313 المجموع
 غ.م.   غ.م.  

المؤسسة  
تقدم التي 

التعليم 
 المهني

المدارس المهنية 
الحكومية )صناعي، 

فندقي، زراعي، 
 اقتصاد منزلي(

غ.م.   الضفة الغربية  771 3174 631 2765 561 2429 غ.م.   

 172 358 157 281 136 275 غ.م.   غ.م.   غزة

 943 3532 788 3046 697 2704 غ.م.   غ.م.   المجموع

المدارس المهنية 
االهلية )صناعي، 
فندقي، زراعي، 
 اقتصاد منزلي(

 45 683 33 642 15 549 غ.م.   غ.م.   الضفة الغربية

 0 0 0 0 0 0 غ.م.   غ.م.   غزة

 45 683 33 642 15 549 غ.م.   غ.م.   المجموع

الوحدات المهنية في 
 المدارس  العامة

 513 388 83 227 0 0 غ.م.   غ.م.   الضفة الغربية

 109 129 78 125 40 55 غ.م.   غ.م.   غزة

 622 517 161 352 40 55 غ.م.   غ.م.   المجموع

المؤسسة  
التي تقدم 
التدريب 
 المهني

مراكز التدريب 
المهني التابعة 

 لوزارة العمل

 504 961 497 849 581 865 541 926 الضفة الغربية

 غ.م.   غ.م.   104 526 77 893 109  0 غزة

 غ.م.   غ.م.   601 1375 658 1758 650 926 المجموع

 –التدريب المسائي 
 وزارة العمل

 250 538 378 488 317 441 37 275 الضفة الغربية

 0 500 0 555 0 300 0 0 غزة

 250 1038 378 1043 317 741 37 275 المجموع

المراكز الخاصة 
واألهلية المرخصة 

 من وزارة العمل

 3500 2872 4173 4338 2407 2943 1494 2545 الغربيةالضفة 

 غ.م.   غ.م.   1758 1593 1443 غزة

 غ.م.   غ.م.   10269 6943 5482 المجموع

التنمية  وزارة مراكز
االجتماعية  ومراكز 

 تاهيل ذوي االعاقة

 110 184 111 234 83 195 71 184 الضفة الغربية

 114 386 110 360 92 338 88 350 غزة

 224 570 221 594 175 533 159 534 المجموع

مراكز التدريب 
المهني / وكالة  

 الغوث 

 0 333 0 305         الضفة الغربية

 غ.م.   غ.م.   غ.م.   غ.م.   غ.م.   غ.م.   غ.م.   غ.م.   غزة

 غ.م.   غ.م.   غ.م.   غ.م.   غ.م.   غ.م.   غ.م.   غ.م.   المجموع

لكليات المجتمع والكليات  المجموع  
 الجامعية التي تقدم تعليم تقني

 غ.م.   غ.م.   2589 4851 3205 5583 6549 12920 الضفة الغربية

 غ.م.   غ.م.   9583 21366 9844 20956 8617 18951 غزة

 غ.م.   غ.م.   16422 34938 17114 35395 15166 31871 المجموع

 المجموع  للتعليم والتدريب المهني 

 5693 9133 5906 9848 3964 7422 غ.م.   غ.م.   الضفة الغربية

 غ.م.   غ.م.   3605 3454 غ.م.   غزة

 غ.م.   غ.م.   19359 14840 غ.م.   المجموع

و   2018/ 2017للتعليم والتدريب المهني،  والدليل اإلحصائي السنوي الرسمي لمؤسسات التعليم العالي للسنوات    2019المصدر: بيانات الجهات المختلفة 
2018 /2019   

 : مالحظات حول الجدول

 

 يشمل الصف الحادي عشر والثاني عشر للتعليم المهني والسنة األولى والثانية للتعليم التقني  7
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متوفرة وكنتيجة لم يتم جمع غ.م.: تعني غير متوفر، حيث ان نتائج احصاءات بعض المؤسسات للسنة الدراسية الحالية غير  -

 مؤسسات السنة الحالية

 تعني غير موجود، مثال  ال يوجد مدرسة مهنية خاصة في غزة، او ال تتواجد اإلناث في  التدريب المسائي في غزة 0 -

 غير مقسمة على اساس الجنس في غزة المراكز الخاصة واألهلية المرخصة من وزارة العملالمعلومات الواردة حول  -

 ستخدام السنة الدراسية لحساب أعداد الطلبة ، لذا تم تعديل احصاءات مراكز التدريب المهني من سنوية الى سنة دراسيةتم ا -

 احصاءات التعليم التقني تحتاج لتدقيق لفصل التقني عن الجوانب غير التقنية ووضع معايير وتعريف -

وكذا األعداد اإلجمالية لعدم توفر اعداد التعليم المهني  2016/2017لم يتم  جمع اعداد التعليم والتدريب المهني في السنوات  -

 التعليم التقني وكذا األعداد اإلجمالية لعدم توفر اعداد  2019/2020التعليم التقني في السنوات  حينها، ولم يتم جمع اعداد

 

% زيادة في 43، بواقع 2019/2020 -2017/2018% خالل السنوات  56ويبين الجدول ازدياد طلبة التعليم المهني بواقع 

% في التدريب  25.4% الى 18.5نسبة الذكور ونضاعف في نسب اإلناث.  وهذا يبين تقلص في فجوة النوع إلجتماعي من 

 2المهني في المحافظات الشمالية ) الضفة( كما يبين الشكل رقم 

% . ويبرز 30بواقع    2018/2019-2017/2018بين السنواتكما يبين الجدول ازدياد في اعداد  طلبة التدريب المهني 

الشكل أدناه نمو األعداد بحسب النوع اإلجتماعي  للتدريب المهني في المحافظات الشمالية ) الضفة( خالل السنوات  

لص % زيادة في نسبة الذكور ونضاعف في نسب اإلناث . وهذا يبين تق24.4% بواقع 57بواقع  2019/2020 -2016/2017

كما خالل تلك السنوات، % في التدريب المهني في المحافظات الشمالية ) الضفة( 47% الى 35في فجوة النوع إلجتماعي من 

 . 2يبين الشكل رقم 

وذلك بسبب  2019/2020و  2018/2019تدريب المهني  ما بين السنوات لل  ةيكلالعداد االويظهر الشكل انخفاض في   

 المراكز الخاصة مما يستدعي اهتماما لمعرفة األسباب والدوافع. انخفاض اعداد الطلبة في 

 :  تطور اعداد الطلبة  في التعليم والتدريب المهني خالل السنوات الماضية بحسب النوع اإلجتماعي2الشكل رقم  

 
مالحظة: ارقام التدريب المهني تمثل أرقام الضفة ، حيث ان ارقام غزة لبعض المؤسسات تنقص ولمؤسسات أخرى غير 
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مع انخفاض ضئيل في   2017/2018-2016/2017ازدياد عدد الطلبة في التعليم التقني بين السنوات   3ويبين الشكل رقم 

 % للذكور(9.6% لالناث و 8.3% ) 9بة  عبر الثالث السنوات بواقع السنة التي تليها ، لتزيد النس

 :  تطور اعداد الطلبة  في التعليم التقني خالل السنوات الماضية بحسب النوع اإلجتماعي 3الشكل رقم  

 

تبين األشكال والجداول فجوة النوع اإلجتماعي بوضوح بالرغم من  ازدياد اعداد الفتيات عبر السنين وتقليص تلك الفجوة اال 

 انها ما زالت ظاهرة.  . وذلك يستدعي اتخاذ المزيد من السياسات واالجراءات في سبيل القضاء على تلك الفجوة. 

 
 الطلبة الجدد: 
لكل نظام بالتعليم والتدريب المهني من قبل الطلبة اإللتحاق الطلبة الجدد وازدياد في نسب   (4)رقم   التاليويبين الجدول 

 .  ي المرحلة الثانويةالجدد ف، تليه مقارنه لطلبة التعليم والتدريب المهني مع نسب الطلبة وبالعموم
 

 حسب المستوى والنوع اإلجتماعي والسنة الدراسية/ األكاديميةضمن مؤسسات التعليم والتدريب المهني  والتقني حسب المستوى 8الجدد  : توزيع عدد الطلبة 4جدول رقم 
 وتبعيتها الحكومية/ غير الحكومية

      2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور      

  
المؤسسات  
التي تقدم 
التعليم 
 التقني

  
  

المؤسسات التي تقدم التعليم 
 حكومية -التقني

 غ.م.   غ.م.   1477 3064 1130 2464 1082 2316 الضفة الغربية

 غ.م.   غ.م.   2688 6295 2199 4973 2425 5580 غزة

 غ.م.   غ.م.   4165 9359 3329 7437 3507 7896 المجموع

التي تقدم التعليم المؤسسات 
 خاصة -التقني

 غ.م.   غ.م.   756 1768 620 1339 668 1315 الضفة الغربية

 غ.م.   غ.م.   83 181 125 290 10 23 غزة

 غ.م.   غ.م.   839 1949 745 1629 678 1338 المجموع

المؤسسات التي تقدم التعليم 
التقني التابعة لوكالة الغوث  

 )أونروا(:الدولية 

 غ.م.   غ.م.   268 316 252 309 299 365 الضفة الغربية

 غ.م.   غ.م.   344 437 331 433 323 447 غزة

 غ.م.   غ.م.   612 753 583 742 622 812 المجموع

المؤسسة  
التي تقدم 

التعليم 
 المهني

المدارس المهنية الحكومية 
)صناعي، فندقي، زراعي، 

 اقتصاد منزلي(

 407 1763 370 1568 294 1375 غ.م.   غ.م.   الغربيةالضفة 

 75 163 102 222 80 145 غ.م.   غ.م.   غزة

 482 1926 472 1790 374 1520 غ.م.   غ.م.   المجموع

المدارس المهنية االهلية 
)صناعي، فندقي، زراعي، 

 اقتصاد منزلي(

 31 370 22 354 9 310 غ.م.   غ.م.   الضفة الغربية

 0 0 0 0 0 0  0 0 غزة

 31 370 22 354 9 310 غ.م.   غ.م.   المجموع

 

 الملتحقين بالصف الحادي عشر مهني او السنة اولى كلية ) اي السنة األولى في نظام السنتين( وجميع الطلبة في نظام السنة  8
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 حسب المستوى والنوع اإلجتماعي والسنة الدراسية/ األكاديميةضمن مؤسسات التعليم والتدريب المهني  والتقني حسب المستوى 8الجدد  : توزيع عدد الطلبة 4جدول رقم 
 وتبعيتها الحكومية/ غير الحكومية

      2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور      

الوحدات المهنية في 
 المدارس  العامة

 428 255 83 227 0 0 غ.م.   غ.م.   الضفة الغربية

 71 59 38 70 40 55 غ.م.   غ.م.   غزة

 499 314 121 297 40 55 غ.م.   غ.م.   المجموع

المؤسسة  
التي تقدم 
التدريب 
 المهني

مراكز التدريب المهني 
 التابعة لوزارة العمل

 504 961 497 849 581 865 541 926 الضفة الغربية

 غ.م.   غ.م.   104 526 77 893 109 - غزة

 غ.م.   غ.م.   601 1375 658 1758 650 926 المجموع

وزارة  –التدريب المسائي 
 العمل

 250 538 378 488 317 441 37 275 الضفة الغربية

 0 500 0 555 0 300 0 0 غزة

 250 1038 378 1043 317 741 37 275 المجموع

المراكز الخاصة واألهلية 
 المرخصة من وزارة العمل

 3500 2872 4173 4338 2407 2943 1494 2545 الضفة الغربية

 غ.م.   غ.م.   1758 1593 1443 غزة

 غ.م.   غ.م.   10269 6943 5482 المجموع

التنمية  وزارة مراكز
االجتماعية  ومراكز تاهيل 

 ذوي االعاقة

 110 184 111 234 83 195 71 184 الضفة الغربية

 114 386 110 360 92 338 88 350 غزة

 224 570 221 594 175 533 159 534 المجموع

مراكز التدريب المهني / 
 وكالة الغوث 

 0 333 0 305 غ.م.   غ.م.   غ.م.   غ.م.   الضفة الغربية

 غ.م.   غ.م.   غ.م.   غ.م.   غ.م.   غ.م.   غ.م.   غ.م.   غزة

 0 333 0 305 غ.م.   غ.م.   غ.م.   غ.م.   المجموع

المجموع  لكليات المجتمع والكليات  
 الجامعية التي تقدم تعليم تقني

 غ.م.  غ.م.   2501 5148 2002 4112 2049 3996 الضفة الغربية

 غ.م.  غ.م.   3115 6913 2655 5696 2758 6050 غزة

 غ.م.  غ.م.   5616 12061 4657 9808 4807 10046 المجموع

 المجموع  للتعليم والتدريب المهني 

 5230 7276 5634 8363 3691 6129 2143 3930 الضفة الغربية

 غ.م.  غ.م.   3845 3613 1990 غزة

 غ.م.  غ.م.   17842 13433 8063 المجموع

 المجموع للتعليم والتدريب المهني والتقني

 غ.م.  غ.م.  8135 13511 5693 10241 4192 7926 الضفة الغربية

 غ.م.   13873 11964 10798 غزة

 غ.م.   غ.م.   35519 27898 22916 المجموع

   2019/ 2018و  2018/ 2017للتعليم والتدريب المهني،  والدليل اإلحصائي السنوي الرسمي لمؤسسات التعليم العالي للسنوات    2019المصدر: بيانات الجهات المختلفة 

 : مالحظات حول الجدول

فرة وكنتيجة لم يتم جمع غ.م.: تعني غير متوفر، حيث ان نتائج احصاءات بعض المؤسسات للسنة الدراسية الحالية غير متو -

 مؤسسات السنة الحالية

 تعني غير موجود، مثال  ال يوجد مدرسة مهنية خاصة في غزة، او ال تتواجد اإلناث في  التدريب المسائي في غزة 0 -

 غير مقسمة على اساس الجنس المراكز الخاصة واألهلية المرخصة من وزارة العملالمعلومات الواردة حول  -

 تم استخدام السنة الدراسية لحساب أعداد الطلبة ، لذا تم تعديل احصاءات مراكز التدريب المهني من سنوية الى سنة دراسية -

 احصاءات التعليم التقني تحتاج لتدقيق لفصل التقني عن الجوانب غير التقنية ووضع معايير وتعريف -

وكذا األعداد اإلجمالية لعدم توفر اعداد التعليم المهني  2016/2017التدريب المهني في السنوات لم يتم  جمع اعداد التعليم و -

 التعليم التقني وكذا األعداد اإلجمالية لعدم توفر اعداد 2016/2017حينها، ولم يتم جمع اعداد التعليم التقني في السنوات 

الف  13,433 20 بحدها األدنى الىي التعليم والتدريب المهني وصلت سنويا ف  الجدد أعاله ان عدد الطلبة 4يبين الجدول رقم 

في  (ألفا   14وفي حال استكمالها من الممكن ان تصل الى ما يفوق ال  ) ما زالت بعض اإلحصاءات من غزة تنقص شخص

في العام  154,75)البالغ عددهم    الطلبة الجددالملتحقين بالتعليم الثانويمن  %18.63وهو ما يمثل  ، 2017/20189العام 

عدد الطلبة الجدد الملتحقين بالتعليم  2018/2019، وفي العام  (للضفة وغزة بحسب اإلحصاءات التعليمية 2017/2018

 

 (2018)وزارة التربية والتعليم  2017/2018ب السنوي المنشور حول اعداد الطلبة في العام لتوفر الكتا 2017/2018تم استخدام نسب عام ال   9
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% في العام 20-19.5ألفا ، وبالتالي من الممكن ان ترتفع النسبة  لتصل ال  18والتدريب المهني ارتفع ليصل  حوالي ال 

 %.  15فان النسبة ستنخفض الى  18-16واذا تم التركيز على  الشباب  من الفئة العمرية  . 2018/2019

، ووجود نظام تبين أهمية  الجرد السنوي ألعداد الملتحقين بالتعليم والتدريب المهنيواإلحصاءات األخرى ان هذه النسبة 

في المتابعة  ريب المهني والتي تم تطويرها وطنيا استخدام مؤشرات التعليم والتدمعلومات يحدث سنويا، كما يبين أهمية  

 10والتقييم والتعلم 

بشكل دائم وحسب المشروع والطلب، فبينما تقدم مراكز   (CVET)تعليم وتدريب مستمروتقدم  مراكز التدريب المهني 

التدريب المهني التابعة لوزارة العمل وبعض المؤسسات األهلية تدريب مهني مسائي/ صباحي مستمر،  ولدى بعض الكليات 

فقد دعم التقنية مراكز للتعليم المستمر، وتقدم مؤسسات اخرى تدريبات بحسب الطلب او مرتبطة بتدخل او مشروع معين. 

-2016مشروع التعاون البلجيكي  والتعاون األلماني ومشروع الغرف التجارية كولون عقد هذه الدورات خالل السنوات 

2018.  

مركزا، تقدم  18تطوير مراكز تدريب في  غرف التجارة والصناعة والزراعة لتشمل  2018-2016وقد تم خالل السنوات 

 لعاملين والعامالت لديهم. دورات التعليم المستمر  ألعضائها وا

كما تقدم العديد من مؤسسات المجتمع المدني دورات مهنية  ضمن مستوى محدد المهارة ، وترتبط تلك الدورات بمشاريع او 

 مبادرات التمكين اإلقتصادي.

 المزودة والنوع في  مؤسسات التعليم والتدريب المهني حسب الجهة  عدد المعلمين/ات والمدربين/اتويبين الجدول التالي 

 
 : توزيع عدد المعلمين/ات والمدربين/ات ضمن مؤسسات التعليم والتدريب المهني  والتقني حسب المستوى وتبعيتها الحكومية/ غير الحكومية5جدول رقم 

 االجمالي      

 إناث ذكور      

 
المؤسسات التي تقدم التعليم 

 التقني

 
 
 
 
 
  

 حكومية -التعليم التقنيالمؤسسات التي تقدم 

 265 823 الضفة الغربية

 328 1678 غزة

 593 2501 المجموع

 خاصة -المؤسسات التي تقدم التعليم التقني

 150 439 الضفة الغربية

 31 75 غزة

 181 514 المجموع

المؤسسات التي تقدم التعليم التقني التابعة 
 )أونروا(:لوكالة الغوث الدولية 

 57 122 الضفة الغربية

 38 148 غزة

 95 270 المجموع

المؤسسة التي تقدم التعليم 
 المهني

المدارس المهنية الحكومية )صناعي، فندقي، 
 زراعي، اقتصاد منزلي(

 100 408 الضفة الغربية

 29 87 غزة

 129 495 المجموع

 المدارس المهنية االهلية

 15 51 الغربيةالضفة 

 0 0 غزة

 15 51 المجموع

 الوحدات المهنية في المدارس  العامة

 46 60 الضفة الغربية

 5 5 غزة

 51 65 المجموع

 55 116 الضفة الغربية مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل

 

متابعة واجهت الفريق العديد من اإلشكاالت والتأخير نتيجة لجمع اإلحصاءات من الجهات المختلفة وتفنيدها، وذلك لإلفتقار لجهة وطنية تعنى بال 10
 والتقييم وجرد المؤشرات السنوية. 
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 : توزيع عدد المعلمين/ات والمدربين/ات ضمن مؤسسات التعليم والتدريب المهني  والتقني حسب المستوى وتبعيتها الحكومية/ غير الحكومية5جدول رقم 

 االجمالي      

 إناث ذكور      

المؤسسة التي تقدم التدريب 
 المهني

االجتماعية  ومراكز تاهيل ذوي مراكز التنمية 
 االعاقة

 21 28 الضفة الغربية

 27 67 غزة

 48 95 المجموع

 مراكز التدريب المهني / وكالة الغوث
 0 29 الضفة الغربية

 0 29 المجموع

 المجموع  لكليات المجتمع والكليات الجامعية التي تقدم تعليم تقني

 472 1384 الضفة الغربية

 397 1901 غزة

 869 3285 المجموع

 المجموع  للتعليم والتدريب المهني

 237 692 الضفة الغربية

 61 159 غزة

 298 851 المجموع

 المهني والتقنيالمجموع للتعليم والتدريب 

 709 2076 الضفة الغربية

 458 2060 غزة

 1167 4136 المجموع
و   2017/2018للتعليم والتدريب المهني،  والدليل اإلحصائي السنوي الرسمي لمؤسسات التعليم العالي للسنوات    2019المصدر: بيانات الجهات المختلفة 

2018 /2019   

مالحظة: تنقص ارقام غزة لمراكز التدريب التابعة لوزارة العمل ووكالة الغوث، كما تنقص  أعداد المعلمين/ات والمدربين/ات 

 للضفة وغزة   المهني األهلية والخاصةفي مراكز التدريب 

 

 500-300معلم/ة ومدرب/ة في التعليم والتدريب المهني والتقني ومن المتوقع ان يزداد العداد بقيمة  5303العدد اإلجمالي 

 مدرب/ة ومعلم/ة عند اضافة األرقام التي تنقص.

 

كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي: بلغ -اإلنفاق العام على التعليم في فلسطينلقد بينت احصائات اليونسكو ان متوسط 

 (2019. ) يونسكو  2017إلى  2010% وفقًا لبيانات اليونسكو خالل األعوام 5.57

الورقة البحثية   هني والتقني. اال انه وباإلستناد الىالميب دروالتوقد تبين شح الدراسات والبيانات الخاصة باإلنفاق على التعليم 

٪ من النفقات   1بلغ اإلنفاق على التعليم والتدريب المهني أقل من    المقدمة للمؤتمر  الوطني الرابع للتعليم والتدريب المهني والتقني  

اإلنفاق على التعليم والتدريب المهني ى ان حيث أشارت الورقة البحثية ال( وهذا أقل من المعايير الدولية ،  2015العامة ) هالل 

. وقد أكدت  المعلومات الواردة من الوزارات والمعلومات (2014% من اإلنفاق العام )وزارة المالية الفلسطينية 0.34بلغ 

الفلسطينية والتخطيط  وزارة المالية من خالل ميزانية المواطن ) 2018المنشورة حول ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينة  للعام 

% من 1% وبقائها أقل من 0.5ارتفاع هذه النسبة لتصل  11 (وموازنات التعليم والتدريب المهني والتقني في الوزارات 8201

  .12اإلنفاق الحكومي

الة غوث يتراوح اإلنفاق على الطالب في برامج التعليم والتدريب المهني لألنظمة المختلفة )الحكومية وغير الحكومية ووكو

 ( 2015، كما بينت دراسة )هالل دوالرا امريكي 5000الى  2500وتشغيل الالجئين( ما بين 

% من موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، وان 22ان التعليم شكل  2018حيث تبين من تحليل مشروع الموازنة العامة للسنة 

،  2018من ميزانية المواطن للعام  والذي تم تصويره  يؤكد ذلك الشكل ادناه    من موازنة التعليم،    %0.4موازنة التعليم المهني بلغت  

وازنة وزارة العمل،  محوالي ثلث  التدريب المهني  % من موازنة السلطة، وبلغت موازنة0.5وزارة العمل  موازنة بلغتبينما 

اإلجتماعية   التنميةوتفوق موازنة الرعاية اإلجتماعية لوزارة  % من الوازنة العامة ،8وقد بلغت موازنة  وزارة التنمية اإلجتماعية  

 

 لوجود بيانات وطنية منشورة ومصادر من الممكن اإلشارة لها 2018تم اإلستناد في التحليل لموازنة  لقد  11
  وهنا تبرز أهمية  اقتراح اجراءيجب أن نالحظ أن الميزانيات قيد المناقشة هي الميزانيات المخصصة وليست المصروفة.  12

 بحث مفصل في مجال تمويل التعليم والتدريب التقني والمهني
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 الموازنات المخصصة للتعليم والتدريب المهني ، ) برامج اإلدماج والحماية( والتي تشمل في احد جوانبها برامج التدريب المهني

ان هذه اإلحصاءات  .ادناه  لتصويركما يشير ا . 2018في العام  % من موازنة وزارة الشؤون اإلجتماعية6للوزارتين وتشكل 

تبين تحسن خالل السنوات الماضية اال انها دون المستوى المطلوب، واألرقام العالمية لإلنفاق على التعليم والتدريب المهني 

 والتقني.

على البرامج   2018توزيع موازنة التعليم : 1الصورة رقم 

 والخدمات

على  2018توزيع موازنة التنمية اإلجتماعية : 2الصورة رقم 

 البرامج والخدمات 

  
 ،  الرابط:18و ص   17(،  ص 2018)وزارة المالية والتخطيط  2018المصدر: موازنة المواطن 

2018.pdf 2018-http://www.pmof.ps/pmof/documents/budget/2018/Citizen_Budget   
 

)بحسب بيانات وزارة التربية  2019-2017وقد تبين من خالل تحليل موازنة وزارة التربية والتعليم العالي خالل السنوات 

 ( التالي:2019والتعليم 

 أدناه 4رقم حجم  الدعم لبرنامج التعليم المهني والتقني تضاعف بحدود الثالث مرات كما يبين الشكل  •

 %.1.4لتبلغ  2018في العام  وقد تضاعفت نسبة اإلنفاق على برامج التعليم •

  2018و 2017بينما لم تحتويها ميزانية  (%7) على دعم محلي 2019احتوت ميزانية  •

توزعت موارد دعم الميزانية على التالي: التمويل الخارجي، التمويل المحلي ) مجتمعات محلية(، موازنة السلطة   •

 2019توزيعها لعام  5 والصندوق الموحد للمولين لدعم التعليم، ويبين الشكل رقم

لتعليم المهني والتقني، من موازنة ا % 20طويرية للتعليم المهني والتقني بلغت نسبة اإلنفاق الحكومي على البرامج الت •

 .(2018% بالتحديد للعام 0.16) % من موازنة السلطة1وهو ما يشكل اقل من 

 2019%( من ميزانية 73شكل التمويل الخارجي النسبة األكبر لتمويل برامج التعليم المهني والتقني ) •

يل لبرنامج التعليم المهني : تطور حجم التمو4الشكل رقم 

 ($000األرقام )-( 2019-2017والتقني )

: توزيع مصادر التمويل على برنامج التعليم 5الشكل رقم 

 2019 -المهني والتقني

http://www.pmof.ps/pmof/documents/budget/2018/Citizen_Budget-2018.pdf%202018
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 المصدر: احصاءات وزارة التربية والتعليم

الموازنات التنموية ) التعليم والصحة والتنمية( ال تتجاوز وقد بينت الدراسات العامة حول موازنة السلطة الفلسطينية ان حجم 

 ميزانيةكذا ل( و2018) اإلئتالف األهلي  2017% ضمن ميزانية 20% من الميزانية العامة ، وال تتجاوز ميزانية التعليم 39

(، وقد بينت 2019ماس % من الموازنة ) 6كما ان النفقات التطويرية ال تتجاوز  ،(2018) وزارة المالية والتخطيط  2018
هي كيفية التخطيط لتغطية النفقات في ظل عدم ثبات االيرادات بشكل منتظم،  الموازنات إعداد في التحديات  أهمالدراسة ان 

%  65تشكل  المقاصة بكافة أنواعها والتي راداتفي جزء هام من اي اإلحتاللوعدم اليقين هذا ناجم عن سببين، االول، تحكم 

 عدم ثبات التمويل الخارجي، مما يؤثر على تغطية التزاماتها.الثاني من إجمالي إيرادات السلطة الفلسطينية، و

 

يم ( الى اهمية وجود صندوق داعم وآلية لتمويل التعل2010وقد اشارت اإلستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني )

( الى اهمية هذا الصندوق والذي يشارك به كافة 2018والتدريب المهني والتقني، كما اشارت استراتيجية التعلم في بيئة العمل )

، ويرجع تعطل وجود هذا الصندوق لضعف األطراف باليات وسياسات وطنية مع تخصيص جزئية منه للتعلم في بيئة العمل

في السابق، كما تم ذكره سابقا ومن المفترض ان يشكل النموذج الفلسطيني الجديد للتعليم قني التعليم والتدريب المهني والت نظام 

 .والتدريب المهني والتقني رافعة لتشكيل هذا الصندوق

 

 

 

 

 رؤية التعليم والتدريب المهني وأهم مشاريع االصالح   4-2-أ

مع  ،مع احتياجات التنمية وسوق العمل تهمواءموالتقني والمهني لتعليم والتدريب تولي دولة فلسطين أهمية  ل 
-2017، كما بينت أجندة السياسات الوطنية للسنوات )ضمان تكافؤ فرص للجميع في الحصول عليه

من الحصول على فرص تؤّمن لهم النجاح في ( . كما تولي اولوية لتمكين الشباب الفلسطيني 2022
الشباب  األقل حظاً ، ، كما وبناء الدولة ، بالتركيز على  ،ياة العامةوالمشاركة الفعالة في الح ،مستقبلهم

تولي  أهمية لتعزيز فرص العمل الالئقة وبناء شراكات مع القطاع الخاص، اضافة  ألنها تركز على  
من خالل ازالة كافة اشكال التمييز واتاحة الفرصة امام  وتمكين المرأة ،تعزيز المساواة بين الجنسين

 (.  2017هم في التنمية. ) السلطة الوطنية الفلسطينية  مشاركت
( الى اهمية التعليم المهني والتقني حيث احتوى على محور 2022-2017وقد اشارت استراتيجية التعليم )

 المهني التعليم برنامج من أكفاء خريجين وبرنامج من سبعة برامج للتعليم، الهدف العام للبرنامج: تهيئة
العمل ، وذلك من خالل زيادة اإللتحاق من خالل تطوير  وسوق العملية والحياة الجامعية للمرحلة لالنتقال

البنية التحتية والمدارس المهنية، والتركيز على ذوي اإلحتياجات الخاصة، وزيادة الشراكات مع  
اشارت اإلستراتيجية مؤسسات المجتمع المحلي ومؤسسات سوق العمل، وتطوير اإلشراف والمتابعة. كما 
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  9-7إدماج التعليم المهني والتقني بالتعليم العام لصفوف  الى سياسات اإلصالح التي تبنتها الوزارة في  
من خالل تعريضهم لمواضيع مهنية توثق العالقة بين اآلسس والمعارف النظرية مع التطبيقات العملية في  

. )وزارة التربية والتعليم العالي المرحلة الثانويةالحياة وتشجعهم على االلتحاق بالمسار المهني في 
2016) 

(  الى توفير ايادي عاملة مهنية ومدربة 2022-2017كما اشار الهدف الثاني من استراتيجية  وزارة العمل )
بما يتوافق واحتياجات سوق العمل ،  وقد اشارت الهداف األخرى الى خفض البطالة وبناء فرص العمل  

العمل التعاوني والشراكة الثالثية مع ممثلي العاملين وممثلي سوق العمل.  وقد بينت الالئق وتعزيز 
تبني   توجهات الوزارة الحاجة  لزيادة الطاقة اإلستيعابية للمراكز وتدرب المدربين وتطوير المناهج و

 وزيادة النساء والتركيز على اإلرشاد وجودة التعلم.  WBLمنهجية التدريب من خالل العمل 
تعليم وتدريب مهني وتقني في بيئه العمل مؤسسس وقد تبنت استراتيجية التعلم في بيئة العمل  الوطنية الرؤيا : 

يستجيب ويتواءم مع  احتياجات سوق العمل، وأولويات فئة الشباب،  يسهم في النهوض بالمجتمع لتحقيق 
 (2018مل  )وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الع  التنمية المستدامة.

ويتمثل الهدف العام لالستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني في العمل على خلق قوى عاملة في  
فلسطين تمتاز بقوة المعرفة ، بالكفاءة ، بالقدرة ، بالدافعية العالية ، بالريادة ، بالقدرة على التكيف ،  

الفقر وفي دفع عجلة التنمية االجتماعية واالقتصادية من  وباالبداع والتميز للمساهمة في عملية الحد من 
خالل تسهيل توفير تعليم وتدريب تقني ومهني عالي الجودة ، مرتكز على الطلب ، ومرتبط بجميع 

قطاعات االقتصاد ، على جميع المستويات ولجميع الناس . )وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة العمل 
 فرعية الى التالي: ( وتشير أهدافة ال2010

مرتبط باألطراف ذات   ،موحد  :إنشاء نظام للتعليم والتدريب المهني والتقني يمتاز بأنه •
  يسهل الوصول إليه، و مرن،ومستدام،و مقاوم لألزمات،و يمتاز بالفعالية والكفاءة،و العالقه،

    ،بالشفافية والشموليمتاز و يعزز مفهوم التعلم مدى الحياة،و يقوم على مبدأ المشاركة،و
 .تجاه المجتمع الفلسطيني العامة ويفي بالتزاماته  ،يكفل عملية التواصل و   ،جذابو

في نظام التعليم والتدريب   عالقةوأصحاب ال الفاعلة، إنشاء إطار متماسك لجميع الجهات  •
 المهني والتقني.

سمي( على جميع تحسين نوعية التعليم والتدريب المهني والتقني )الرسمي وغير الر •
 وجعلها تستجيب الحتياجات سوق العمل . ،المستويات

للوصول لنظام التعليم والتدريب   الخاصة  وذوي االحتياجات ،إتاحه فرص متساويه للنساء •
 المهني والتقني.

لضمان وجود    المصلحة في منهجية اإلدارة؛   أصحاب ألخذ بعين االعتبار مشاركه جميع ا •
 نظام موحد.

تمتاز  ،المهني والتقني بالتوازي مع نظم و التدريب لتمويل نظام التعليم ،ستداموضع نظام م •
   .بالكفاءه والفعاليه من حيث التكلفه والهيكل التنظيمي

لنظام التعليم  إدارة فعالة ومنفذة للنظام بهدف توفير   البشرية الالزمة تعزيز الموارد  •
 .والتدريب المهني والتقني

 
اتيجية للوزارات األخرى ووكالة الغوث ومؤسسات التعليم والتدريب المهني غير  وتحوي الخطط اإلستر

 الحكومية اهتمام عالي بالتعليم والتدريب المهني والتقني.
كما وترتبط  السياسات الوطنية وأهداف اإلستراتيجية الوطنية باألهداف العالمية للتعليم والتدريب المهني 

خالل اإلستراتيجية العالمية للتعليم والتدريب المهني ) اليونسكو  والتقني الذي حددها اليونسكو من
  4.4من خالل الهدف الرابع والغاية    SDG(. وترتبط كذلك بأهداف  األلفية التنموية  المستدامة 2016

تحقيق زيادة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة، بما في التي تسعى الى 
،  2030ذلك المهارات التقنية والمهنية، للعمل، وشغل وظائف الئقة ولمباشرة اآلعمال الحرة، بحلول عام  
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والمتعلقة  8و  5وغايتها األخرى التي ترتبط بالعدالة والمساواة في الفرص. كما ترتبط باألهداف رقم 
 داف التنموية األخرى.بالمساواة بين الجنسين والعمل الالئق والنمو االقتصادي واألهداف واأله

على مراجعة الخطة اإلستراتيجية للتعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين.    2018تم العمل خالل العام 
بعين االعتبار اجندة السياسات الوطنية المراجعة تاخذ استراتيجية التعليم والتدريب المهني والتقني حتى 

، بحيث تكون 2030وخطط التنمية المستدامة   2022- 2017الصادرة عن مجلس الوزراء لالعوام 
الحاجة هي المحرك االساسي لكل منظومة التعليم والتدريب المهني ، ووضع التدخالت الالزمة  النشاء 
نظام متناغم متناسق ،و سياسات قابلة للترجمة من جميع االطراف ضمن اطار وطني موحد ومتماسك، 

بناء وتعزيز االنجازات السابقة ، واخذ العبر والتقدم نحو االمام في في  مع االخذ بعين االعتبار استكمال ال
ضوء التغيرات المتسارعة في عالم  التكنولوجيا وسوق العمل ،وذلك  من خالل تقديم خطوات عمل  
متكاملة وغير مجزأة، قادرة على تزويد سوق العمل بالمهارات النوعية التي يتطلبها اصحاب العمل  

ولهذا الغرض  تم تشكيل لجنة فنية ممثلة لجميع الشركاء لمراجعة  ها االنية والمستقبلية.بجميع مستويات
وتطويرها ، وتم تحديد خمسة محاور استراتيجية، وقد بينت  2010استراتيجية التعليم والتدريب المهنيى 

تواجه التعليم  مسودة اإلستراتيجية التحديات التي  واجهت تنفيذها والتحديات االخرى بشكل عام والتي
والتدريب المهني والتقني،سعيا منها الى مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها قدر المستطاع. والمحاور 

تم وقف  الخمسة التي تم تحديدها هي  : الحوكمة، العالقة مع سوق العمل ، االلتحاق، الجودة، التمويل.
 للتعليم والتدريب المهني والتقني. العمل  الى حين صدور التصور الجديد للنموذج الفلسطيني

ة سياسة التنمية بالعناقيد، وهذا يتطلب مرونة نظام التعليم والتدريب المهني والتقني ديدكما تبنت الحكومة الج
لالستجابة لتلبية احتياجات العناقيد االقتصادية فهي بحاجة الى االيدي العاملة الماهرة والمدربة للنهوض 

  قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة على  التركيز، وقد تم القطاعات االقتصادية المختلفةبهذه 
 . والخدمات والتكنولوجيا

التالي : ) وسيتم تفصيلهم في وحدات البناء   وتجدر اإلشارة هنا اال انه خالل السنوات الماضية تم العمل على
 األخرى(

 NQFاإلطار الوطني للمؤهالت 
 POC المعياري للمهن طينيالفلس التصنيف

 HRDنظام تطوير المصادر البشرية 
 وانشاء استراتيجية ونظام للتعلم في بيئة العمل.  WBL ادماج التعلم في بيئة العمل

 . التشبيك بين مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني ومؤسسات عالم األعمال
( والثاني عشر المهنيين ولجميع الفروع  المهنيةالصفين الحادي عشر تطوير جميع مناهج التعليم المهني )

 واصدار دليل موحد لذلك.   وفق منهجية المهام المركبةومراكز التدريب المهني 
 في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني اإلرشاد المهني تطوير

 ( TTTتطوير قدرات المعلمين  ) برنامج 
 Auditing Systemضمان وضبط جودة التعليم المهني والتقني 

 
من جانب آخر، من المالحظ انه اصبح لدى مؤسسات المنظومة والعاملين فيها رصيد من الخبرات والتجارب 

المكتسبة عبر العقدين االخيرين من خالل العمل على مجموعة واسعة من مكونات النظام وتنفيذ المشاريع 
تشتت النظام يعيق تحقق االثر لكل تلك ذات العالقة واالطالع على تجارب الدول االخرى. اال ان 

التراكمات، ففي حال توحيد المنظومة وحوكمتها ينكم لفلسطين ان تخطو خطوات مهمة على مستوى 
تاهيل الكوادر المهنية والفنية والتي ستنعكس على التنمية االجتماعية واالقتصادية على المدى المتوسط 

 والبعيد.
 

 والتدريب المهني التعليم : سياق 3-أ

 السياق االجتماعي واالقتصادي  1-3-أ
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يضع العراقيل بمختلف اشكالها والتي من شانها  اعاقة جميع عمليات   تعتبر فلسطين دولة تحت االحتالل ، وال زال هذا االحتالل
، وجدار الفصل  ما زال  يةلمستوطنات تواصل انتشارها وتتوسع بسرعة في جميع أنحاء الضفة الغربالتنمية بمختلف انواعها ،فا

يتكررالوضع    وال زالت الحواجز العسكرية الثابتة والمتحركة مستمرة .   ،تتزايد    قائما،واالنتهاكات االسرائيلية  بحق المواطنين
،ويتمثل ذلك في اتخاذ  مزيد من االجراءات التعسفية والقرارات  التي تكرس فصل القدس  القدس مدينة  في  ذاته وبشكل اسوأ

عن الضفة واعاقة جميع فرص المساهمة في بناء المجتمع الفلسطيني، اضافة الى عدم تمكين الحكومة الفلسطينية ايضا من القيام  
 كبير على زيادة الفقر والبطالة والتفكك االجتماعي للفلسطينيين في القدس.  مما كان له االثرال. بواجباتها على اكمل وجه  

 المهني والتقني قد تائر سلبا من االنتهاكات والممارسات االسرائيلية التعسفية من حيث : وال شك ان التعليم والتدريب 

التاثير السلبي على نسبة االلتحاق بالتعليم والتدريب المهني والتقني الناتج عن عرقلة حواجز االحتالل وصول الطلبة   •
 الى مؤسسات التعليم والتدريب المهني

 عليم وتدريب مهني وتقني في المناطق المهمشة ومناطق)ج( عدم القدرة على بناء مؤسسات ت •

 صعوبة الحصول على تصاريح لتوسيع وتحديث المدراس المهنية او بناء اخرى في القدس   •

من جهة  وشبه انعدامها مع المحافظات  ) الضفة الغربية( صعوبة التواصل الجغرافي بين المحافظات الشمالية •
 )غزة( الجنوبية

% في العام السابق بسبب تقلص المساعدات  3.1مقارنة مع 2018.% في العام 06دل النمو الحقيقي كثيرا الى تراجع  مع    
الخارجية وتاثير الحصار االسرائيلي على غزة وسياسة االستيطان  ومصادرة االراضي واالغالق الجزئي للمعابر ، باالضافة 

ع ذلك وضع العراقيل على التصدير واالستيراد من خالل خلق الذرائع االمنية الى تداعيات نقل السفارة االمريكية الى القدس ، يتب
التي تحول دون التقدم في كثير من القطاعات االمر الذي ادى الى تراجع هذه الصناعات, مع توقعات بان يمتد تاثير هذه 

 ( 2018ة النقد ،  وربما االعوام االخرى القادمة ) سلط  2019التحديات ليطال افاق االقتصاد في العام 

ال شك ان هذه العراقيل واالنتهاكات قد اثرت على االستثمارات والقدرة على خلق فرص عمل جديدة والتاثير على قدرة  
المؤسسات القائمة في التجديد والمساهمة في تحقيق االستدامة المالية لمؤسسات التدريب باالضافة الى عدم القدرة على استغالل  

 ، كما تبين وحدة البناء ب بالتفصيل. الراضيمساحات شاسعة من ا

مسح  في فلسطين هي في الغالب مؤسسات أعمال صغيرة ومتناهية الصغر ، وقد كشف  وكنتيجة فإن المنشآت اإلقتصادية
 5ولديها أقل من صغيرة الحجم  منشآتهي  لمنشآت٪ من ا89الذي أجراه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن  المنشآت

إلى أن ما يقرب من نصف الشركات تعمل في القطاع غير الرسمي.    ماس  ( ، بينما أشارت دراسةPCBS 2018c)عاملين/ات  
 ( 2013)الفالح 

) كقطاعات الصناعة والزراعة   ينبغي ان يشكل  التدريب المهني جزءا من استراتيجيات والقطاعات االقتصادية المختلفةلذا 
، ويتطلب ذلك العمل على بناء نهج مشترك بين القطاعات االقتصادية المختلفة    لمياه والطاقة وغيرها من القطاعات(والسياحة وا

الخطة  لبناء اقتصاد مقاوم لتحقيق اهداف  تتيح الربط ما بين التعليم والتدريب المهني والتقني والقطاعات االقتصادية المختلفة
 (. 2017) السلطة الوطنية الفلسطينية   . قتصاد قوي وبناء ا الوطنية للتنمية المستدامة

  1.89مليون شخص في الضفة الغربية و  2.88مليون مواطن ، يعيش  4.78 حوالي  2017 يقدرعدد سكان فلسطين في 
تشير  االحصاءات الى ان العدد  و ٪ سنويا ، 2.8بمعدل  وال زالت فلسطين تشهد نموا سكانيا .مليون شخص في قطاع غزة

، وبينت النتائج ان اكثر  بسبب معدل النمو المرتفع  2050مليون بحلول عام    9.5و    2030مليون بحلول عام    6.9داد إلى  سيز
 (. 2018a) الجهاز المركزي لالحصاء،  .عاما 15من ثلث السكان اقل من 

%  72.2بلغت  و 2018في العام  % في قطاع غزة،47.2%في الضفة مقابل46.8 في القوى العاملة بلغت نسبة المشاركة
% للذكور  25.5بلغت النسبةو % من المشاركين في القوى العاملة  31.7لبطالة ابلغت نسبة  %  لالناث.20.7للذكور مقابل

ويعتبر قطاع الخدمات االكثر استييعابا للعاملين في السوق ، بخصوص البطالة ، فقد بلغت نسبة البطالة  . % لالناث 54مقابل 
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% للذكورو  37.8% بين الخريجين من حملة الدبلوم المتوسط فاعلى) 55.8والمعاهد المتوسطة بين خريجي الجامعات 
 (. 2019% لالناث(  ) الجهاز المركزي لالحصاء، 72.0

% ،  53، فيما وصلت نسبة الفقرفي غزة الى ما يزيد عن نصف السكان وبنسبة  13.9نسبة الفقر  في الضفة الى   وصلت
%.واشارت الى ان الفقر  33.8% قيما وصلت في غزة الى  5.2وبناء على خط الفقر المدقع فقد بلغت نسبة الفقراء في الضفة  

 (. 2018b) الجهاز المركزي لالحصاء، 13ره بين السكان العاملين ينتشر بين العاطلين عن  العمل  على نحو يفوق انتشا

زيادة الضغط على تقديم الخدمات   واعتمادا على ما ورد اعاله ، فان هذه االوضاع ستؤدي الى خلق مزيد من التحديات و      
على التحديات وايجاد السبل   االمر الذي يتطلب من الحكومة التغلبالعمل ، توفير فرص األساسية ، وخاصة التعليم والصحة و

من قدرات الشباب السياسات االقتصادية واالجتماعية والتنموية وتوفير فرص العمل واالستفادة تطوير التي من شانها  
احداث التنمبة المطلوبة في القطاعات المختلفة، وفي مجال التعليم  للمشاركة بشكل إيجابي في  ،واتاحة الفرصة لهموالمتعلمين

تعزيز القبول اإلجتماعي وتوفير البرامج المتنوعة   التغلب على التحديات  وايجاد االليات التي من شانها فان االمر يتطلبالمهني  
 لتحفيز زيادة اإلقبال على التعليم والتدريب المهني والتقني.

 تدفقات الهجرة والالجئين    2  -3-أ 

 
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا( بموجب قرار  أُنشئت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 

لتقديم المساعدة لالجئين  1949كانون األول / ديسمبر  8( المؤرخ 4-)د  302الجمعية العامة 
األردن ، لبنان ، سوريا العربية الجمهورية والضفة الغربية  -الفلسطينيين في خمسة مجاالت للعمليات 

( تتمثل مهمة األونروا في مساعدة الالجئين الفلسطينيين على تحقيق 2015وا وقطاع غزة. )األونر
إمكاناتهم الكاملة في التنمية البشرية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشون فيها. تقدم األونروا خدمات 

تعليمية وصحية وخدمات اجتماعية ومساعدة ألكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية  
غزة ، وتوفر برامج التعليم والتدريب المهني والتقني. الالجئون في فلسطين يعيشون للجيل الثالث   وقطاع

. )الجهاز أو الرابع ، ومعدالت البطالة بين الالجئين أعلى من األرقام الوطنية ، وكذلك معدالت الفقر
 ( b  2018، 2019المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 

 الى :   2014للتعليم والتدريب المهني والتقني  وكالة الغوثاستراتيجية اتهدف  •
 الالجئات بما يتوفق واحتياجات سوق العملو وابناء الالجئين ات/توفير تدريب مهني لالجئين -

 ان سياسية اغالق المعابر المتبعة من قبل اإلحتالل، والمرتبطة بنظام التصاريح، تحول دون تدفق المهاجرين او الالجئين. 

 قطاع التعليم سياق  3-3-أ

ما زالت اجزاء التعليم والتدريب المهني غير مترابطة، ففي حين يستطيع خريجوا التعليم المهني اكمال تعليمهم 
التقني واإلختصاصي، وكذلك يستطيع خريجوا التعليم التقني اكمال تعليمهم اإلختصاصي، ال يستطيع 

 بالتقدم إلمتحان اإلنجاز بشكل فردي.  خريجو التدريب المهني القيام بذلك اال في حالة قيامهم 
التالي  الى  الواقع الحالي والذي تم تشخيصة في استراتيجية التعليم والتدريب المهني   6ويشير الشكل رقم 

لطموحات النظام في تحقيق النفاذية ما بين اجزاء  7(، بينما يشير الشكل رقم  1999والتقني األولى )
   .2010واإلستراتيجية المعدلة   1999لك بحسب استراتيجية  النظام الرسمي وغير الرسمي، وذ

 

نية الحاجات األساسية جنبا إلى جنب مع احتياجات أخرى  زاهو قيمة مي بحسب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني خط الفقرتعريف   13
والرعاية الشخصية واآلنية والمفروشات وغير ذلك من مستلزمات المنزل. وقد تم تعديل   كالرعاية الصحية والتعليم والنقل والمواصالت 

خط  ويعرف   االحتياجات االستهالكية لألسر استنادا إلى تركيبة األسرة )حجم األسرة وعدد األطفال(. بشكل يعكس مختلفخطي الفقر 
 الحاجات األساسية من المأكل والملبس والمسكن.  زانيةيغطي قيمة مي على أنه  الفقر المدقع: 
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ويعتبر اإلطار الوطني للمؤهالت خطوة باتجاه اإلعتراف بمؤهالت خريجي التأهيل غير الرسمي  ) التدريب 
 المهني األولي والمستمر( كما من اكتسبوا خبرة من خالل الممارسة.   وتتمثل اهدافه في: 

 
 تحديد المخرجات التعليمية المقصودة سواء لألفراد أو المؤسسات. ضوء ذلك  شمولية مفهوم المؤهل وعلى .1
يسهل عملية بناء بناء نظام شامل ومترابط للمدخالت والمخرجات التعليمية في جميع المراحل والمستويات، مما  .2

 .البرامج التعليمية واالنتقال فيما بينها وتقييمها وتطويرها
سهولة الوصول والتطور المهني في ضوء معايير نظام التعليمي والتي تتجسد في يساعد في تحقيق رؤية ورسالة ال  .3

 تنبثق من اإلطار الوطني للمؤهالت.
 . لجعل الخبرة المكتسبة من خالل العمل ذات قيمة وأهمية يساعد في وضع األسس والمحددات  .4
 لتسهيل عملية الربط  ما بين التعليم والعمل.تشكيل خارطة طريق  .5
 لجعل مخرجات النظام التعليمي ذات قيمة على المستوي اإلقليمي والعالمي. يشكل مدخل  .6

: طموحات نظام التعليم والتدريب 7الشكل رقم  
وفي   1999المهني والتقني في العام 

 2010اإلستراتيجية المعدلة 

: واقع نظام التعليم والتدريب 6الشكل رقم  
 1999المهني والتقني في العام 

 

 

و اإلستراتيجية المعدلة للتعليم والتدريب  1999المصدر: اإلستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني 
 المهني والتقني

بالرغم من ازدياد نسبة التحاق الطلبة في  مسار التعليم الثانوي المهني  مقارنه مع المسارات الثانوية األخرى،  
% من طلبة الثانوية العامة. وقد ارتبطت تلك 5ة  ما زالت لم تصل ل بل وتضاعفها، اال ان تلك النسب

الزيادة بتبني سياسة الوحدات المهنية في المدارس العامة وبالتالي نشرها في مواقع جغرافية مختلفة وتلك 
 الوحدات تزداد عاما تلو اآلخر. 

%، بحسب االحصاءات واالرقام 10عن  اال ان نسبة الطلبة في التعليم والتدريب المهني األولي بالعموم تزيد
، وما زالت تلك النسب متدنية مقارنه مع أهمية هذا القطاع في توفير فرص عمل للشباب والشابات 

 واحتياجات سوق العمل المتزايدة.
 ان غياب نظام موحد للمتابعة والتقييم يؤثر على دقة الرقم  والية الحصول عليه. 

اجرتها مؤسسة -وفي دراسة حديثة  كة االناث عن الذكور في تلك البرامج. وبالعموم بينت النسب تدني مشار
مرتبطة باتجاهات الطلبة للتعليم والتدريب المهني  في القدس، تبين محدودية الفرص   -كوبي

والتخصصات لمتوفرة وباألخص لإلناث ، اضافة للنظرة السلبية  التي ما زالت تؤثر على قرار الطلبة 
 ( 2019واألهل )هالل 
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 سياق التعلم مدى الحياة   4-3-أ 

 (: وتهدف ) الهدف العام الثاني( الى: 2019-2014االستراتيجية الوطنية لتعليم الكبار)تتبنى فلسطين 

تطوير خبرات ومؤهالت وقدرات المتعلمين الكبار لتمكينهم من الحصول على فرص عمل جديدة مالئمة   -
 الحتياجات سوق العمل

اإلستراتيجية للتعليم والتدريب المهني والتقني على التعلم مدى الحياه، وتؤسس لذلك من خالل توفير فرص التعلم وتركز الخطة  
 المستمر اضافة  توفير فرص التعلم األولية للتعليم والتدريب المهني والتقني.

رنامجها ، في حين أن البعض اآلخر  كجزء من ب نظام التعليم المستمرالتعليم والتدريب المهني والتقني  مؤسساتتتبنى بعض 
، وال يوجد احصاءات دقيقة حول التعليم والتدريب  . في المجالمبادرات  العديد من ال تم تقديمحيث يربطها بالمبادرات المقدمة ، 

 المهني المستمر على المستوى الوطني.

سوق العمل وذلك من خالل البرامج المسائية وتبذل وزارة العمل جهودا مستمرة لتوسيع قاعدة التدريب المستمر للعاملين في 
في مراكز التدريب المهني ومعظمها يتم بالشراكة وبناء على طلب بعض النقابات المهنية والغرف التجارية على المستوى  
المحلي في المحافظات، باالضافة الى ترخيصها برامج التعليم المستمر في مجموعة من مؤسسات التعليم العالي واالشراف  

 عليها. 

 سياق التعاون الدولي: دعم الشراكات والمانحين  5-3 -أ

تم خالل السنوات الماضية تقديم الدعم للتعليم والتدريب المهني والتقني من خالل عدة قنوات وبرامج 
ومشاريع، بدعم ممولين دوليين يعملون من خالل الشركاء،  بعض المشاريع التي تم تمويلها  خالل  

مليون يورو، ثلثيها مشاريع  30مذكورة في الجدول ادناه،  وبدعم  يفوق ال   2019،-2016السنوات 
 (.GIZالتعاون األلماني ) 

 
 2019-2016:  مشاريع التعليم والتدريب المهني والتقني بدعم من الممولين خالل السنوات 6الجدول رقم 

وع التعليم    مجال التدخل  اسم مشر
ي 
ي والتقن 

 والتدريب المهن 
 اسم المؤسسة

 دورات قصيرة األجل  
 في جامعة القدس  مزدوجالتعليم ال

فرص  عمل اضافية  
(MJO) 

 (GIZالتعاون األلماني ) 

تنمية قدرات المعلمين / المدربين والمهنيين في مجال التعليم والتدريب الفني  
 الشركة ومديري المدارس والمهني ، والمدربين داخل 

ن   (GIZالتعاون األلماني )  (TTT)تدريب المدربي 

 تطوير المناهج 
 دورات قصيرة األجل 

دعم األشخاص ذوي اإلعاقة  
ي غزة 

 فن
 (ILO)  منظمة العمل الدولية

 تطوير المناهج 
 دورات قصيرة األجل 

دعم سبل عيش الصيادين  
ي قطاع غزة 

 وعائالتهم فن
 (ILO)  الدوليةمنظمة العمل 

ادماج منهاج الكاب في  مراكز التدريب المهني والمدارس المهنية والكليات 
 المهنية

 (ILO)  منظمة العمل الدولية (KAB)  التعرف اىل األعمال  

العمل ضمن التعليم والتدريب التقني والمهني األولي  في بيئةلتعلم ادماج ا
  في بيئة لتعلم  ووضع استراتيجية ونظام وطني ل  (CVETو  ITVETوالمستمر )

  العمل

تعزيز قدرات مؤسسات  
ي  
التعليم والتدريب المهنن

ي 
    ECIB–والتقنن

 /BTC) هالوكالة البلجيكية للتنمي 
Enabel) 
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وع التعليم    مجال التدخل  اسم مشر
ي 
ي والتقن 

 والتدريب المهن 
 اسم المؤسسة

الثانوية الصناعية والكليات التقنية ومراكز التدريب المهني إعادة تأهيل المدارس  
؛ توفير األثاث والمعدات ؛ إعادة تأهيل المباني وتوفير األثاث والمعدات إلدخال  

 الدراسات المزدوجة في جامعة القدس في أبو ديس

زيادة فرص العمل للشباب  
 األول والثاني

البنك )ألمانيا / التعاون المالي 
 ( KfWاأللماني 

 

وزارة  ل EDSP IIIدعم برنامج )التعليم المهني( لخطة تطوير قطاع التعليم 
  التعليم والتعليم العالي 

ن   الصندوق الموحد للمولي 
 (JFA) لدعم التمويل

ك )بلجيكا، فنلندا،   التمويل المشتر
وي    ج(  المانيا،  ايرلندا، التن

والتقني في المدارس ، تقييم السوق ،  تطوير المناهج ، التوعية والتدريب المهني  
  تنمية المهارات والتدريب ، التوجيه المهني ودعم التوظيف

ي لدعم   COOPI -التعاونية الدولية  مشاري    ع اإلتحاد األوروب 
ي  
ي والتقنن

التعليم والتدريب المهنن
ي القدس 

ن
 وتشغيل الشباب ف

ي توفت  البنية التحتية والموارد لمؤسسات التعليم 
ي والتقنن

ن آخرين   والتدريب المهنن  ممولي 

 2020-2019:  مشاريع التعليم والتدريب المهني والتقني بدعم من الممولين خالل السنوات 7الجدول رقم 
وع التعليم والتدريب    مجال التدخل  اسم مشر

ي 
ي والتقن 

 المهن 
 اسم المؤسسة

  - 2019/ 04: برنامج للوصول إلى سوق العمل )PALMا. 
05/2022 ) 

 TVET (07/2020 - 06 /2023)الطلب الموجه  - DoTVETب. 
 2021/ 03  - 04/2018برنامج تطوير القطاع الخاص  -PSDPج. 
 ( 3/2023م  11/2014المزيد من فرص العمل ) - MJOد. 

  - 03/2018برنامج سبل المعيشة المستدامة ) -ه. سبل العيش 
03/2021 ) 

 مدربين استمرار برنامج تدريب ال - TTTو. 

مجموعة التنمية االقتصادية 
 المستدامة 

 

ي )  
 ( GIZالتعاون األلمابن

ي سوق العمل
ن االنتقال للشباب من خالل دعم تنمية المهارات التقنية فن  تحسي 

ن يورو  4المساهمة البلجيكية   ماليي 
ن المهرة    شباب فلسطي 

ن المرونة وفرص العمل للشباب  ت حسي 
(2019 -2022 ) 

الوكالة البلجيكية للتنمية  
Enabel 

البنك  ألمانيا / التعاون الماىلي )  مليون يورو 20 مشاري    ع دعم البنية التحتية 
ي 
 ( KfWاأللمابن

ي تصل إىل أكتر من    6من   2، 
ي ، والنر

ي والتقنن
ي مجال التعليم والتدريب المهنن

  12مشاري    ع فن
 مليون يورو 

ن االقتصادي للمرأة   (  GACالكندية ) المشاري    ع  التمكي 

ي  2بمعدل
 مليون سنوي للتعليم المهنن

( لخطة تطوير قطاع التعليم   ي
والتعليم    بيةمن وزارة التر   EDSP IIIدعم برنامج )التعليم المهنن

 العاىلي 

(JFA )   ن الصندوق الموحد للمولي 
 لدعم التمويل  

 
 والتقني لتعليم والتدريب المهنيامجموعة عمل  عمل: يقوم المانحون بتنسيق الجهود من خالل مجموعتي

 .تشغيلوفريق العمل المعني بال
إلى أن تمويل التعليم والتدريب المهني والتقني يمنح أيًضا من خالل التمويل الدولي  هنا تجدر اإلشارة

 ره سنويًا ، والذي يتم تقدي والتقني للتعليم والتدريب المهني (األونرواوكالة الغوث الدولية )  لمؤسسات
التعليم والتدريب المهني التابعة للمنظمات غير الحكومية  ؤسسات، وتمويل م مليون دوالراً  7 بحوالي

 . 14سنويًا مليون دوالراً  2بنحو   والتي تقدر
 

 الطابق المفتوح 

 

 التدريب المهني والتقني ، والممولين، ومجموعات العمل.مصدر المعلومات في هذا الجزء  من الجهات المزودة لخدمات التعليم و 14
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استراتيجية هامة من شانها تحقيق ال شك ان   انتاج التكنولوجيا  في ظل البيئة العالمية سريعة التقدم والتطور اصبحت قوة 
معدالت عالية من التنمية االقتصادية واالجتماعية ، وتخفيض تكاليف االنتاج ، وفي فلسطين ، ورغم ما نشهده من  استخدام 

في   عالمي في هذا المجال ال نزال  التكنولوجيا  وانتشار  االجهزة الذكية  وغير ذلك، اال اننا بالمقارنة مع ما يحدث من تقدم 
بداية الطريق، وتحديدا في مجال البحث والتطوير وصناعة التكنولوجيا، اذا اخذنا بعين االعتبار ان التقدم في مجال التكنولوجيا 

 ال يقاس بانتشار االجهزة الذكية وتطبيقاتها بل يقاس من حيث المساهمة في التصنيع وانتاج التكنولوجيا.

ا واالستثمار بها ، ستكون احد القطاعات التي من شانها تعزيز االقتصاد الوطني ، وال شك ان التكنولوجيا اذا ما تم دعمه
خصوصا ان عوائد التكنولجيا تعد من العوائد العالية مقارنة مع التكلفة والبنية التحتية  ، وبخالف القطاعات االخرى فان هذا  

 ان العمل من المنزل او اي مكتب صغير الحجمالقطاع ال يحتاج الى منشات كبيرة وهو غير مكلف اقتصاديا ، فباالمك

فان هناك حاجة ملحة لمتابعة التطور التكنولوجي  في كافة مجاالت  في فلسطين وفي مجال التعليم والتدريب المهني والتقني
رسي كما بينت دراسة مي ادماجه بالتخصصات المختلفة وزيادة التخصصات التكنولوجية، التعليم والتدريب المهني من حيث

وباألخص لما يوفره هذا القطاع من فرص عمل خارج اطار مكان السكن وبالتالي يتحدى معيقات ( 2015كوربس )هالل 
 التنقل ألسباب متعلقة بالسياق العام او متعلقة بالواقع اإلقتصادي او اإلجتماعي.

 

 وحدة البناء ب: بيئة االقتصاد وسوق العمل 

جمع المعلومات عن وهي تمنظور االقتصادي وسوق العمل. العلى الطلب على التعليم والتدريب المهني من  الوحدة هركز هذت
سوق العمل والعوامل االقتصادية التي تشكل الطلب على المهارات، وعلى مدى استجابة التعليم والتدريب المهني لهذه العوامل.  

التعليم والتدريب المهني يلعبه والدور الذي ستخدام االنتقال إلى االو هاثغرات في المهارات وعدم تطابقالوهذا يشمل الهجرة، 
 .في تعزيز وتنمية روح المبادرة

  العمل  ق ا سوأالتعليم والتدريب المهني، واالقتصاد، و :1-ب

 وضع سوق العمل    1-1-ب 

  و  الغربية الضفة  من  853,000 ذلك في بما ، 2018 عام خالل  1,382,000 العاملة القوى في المشاركين عدد بلغ
  في ٪ 46.9 و الغربية الضفة  في٪ 46.1٪ )46.4 العاملة القوى في المشاركة معدل بلغ . غزة قطاع في  529,000

-15)  لشبابالمشاركة ل  نسبة  بلغت.  لإلناث٪  20.7  و  للذكور  ٪  71.5  المشاركة في سوق العمل  نسبة  بلغت(.  غزة  قطاع
 (2019)الجهاز الفلسطيني لإلحصاء المركزي . % لإلناث(12.4% للذكور و 53.1) بواقع    ٪ 33.2( 24

٪   25٪ )  30.8 البطالة معدل بلغ. لشبابكما وترتفع بين ا ، لإلناث بالنسبةخاصة و ، فلسطين في البطالة تمعدالترتفع 
(  24-15) لشبابمعدل البطالة ل   بلغ٪(.  52) غزةفي و٪(   17.6) الغربية الضفة ووصلت في ،( إناث٪  51.2 و ذكور

  الماضية التسع السنوات  في البطالة معدل تغير إلى النتائج تشير. % لإلناث(75.2% للذكور و 40.4) بواقع     46.7٪
 ( 2019)الجهاز الفلسطيني لإلحصاء المركزي ٪. 7 بنسبة( 2010-2018)

  من شبابال بينللبطالة  نسبة أعلى بلغتو ، اإلناث بين وخاصة ،  لتأهيلا زيادة مع البطالة معدالت وتبين  النتائج زيادة
 فرص انخفاض من يعانون العليا التعليمية المستويات ذوي األفراد  أن  إلى يشير مما ،٪(  57.9) والكليات الجامعات خريجي

)الجهاز ( إناث٪  52.9 و ذكور ٪30.3)  ٪41.3 العمل أو بالتعليم الملتحقين غير( عاًما 29-15) الشباب نسبة تبلغ. العمل
 ( 2019الفلسطيني لإلحصاء المركزي 

  العديد من  أشارت كما ، عالية نسبًا والتقني المهني والتدريب التعليم خريجي توظيف معدالت سجلتوبالرغم من ذلك  
 يبلغ الشباب توظيف معدل أن ( أ 2018 هالل) الدكتوراه درجة على للحصول أجريت وطنية دراسة أظهرت  ، الدراسات

 ( 2019)الجهاز الفلسطيني لإلحصاء المركزي  ٪. 89 نسب المشاركة في القوة العاملة بلغت و ، ٪ 77
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 معدالت بلغت حيثالتعليم والتدريب المهني والتقني  في التعلم في بيئة العمل دمج تم عندما  المئوية النسب هذه ادتدزوقد ا
ان نسب التشغيل   إلى 2016 لعام  لخريجيها األونروا أجرتها التي التتبع دراسة تشير(. ب2018 هالل ٪ ) 90 التوظيف

٪  90 عن  يزيد ما إلىتحاد اللوثري لال السنوي التتبع  دراسة تشير حين  في ،( 2018 أونروا( )لإلناث٪ 75 و للذكور٪ 90)
السنوات التي سبقت    عن٪   15 من زيادة  ألكثر من مع ، بالكاملالعمل تم تبني التعلم في بيئة  عندما  الماضية  9 الـ  خالل

 (2018   العالمي اإلتحاد اللوثري. )تبني نموذج التعلم في  بيئة العمل

 الحظ كما ، اإلسرائيلية السوق  في المدفوعة باألجور مقارنة األجور انخفاض بسبب المهرة المهنيين العاملين في نقص هناك
 ( 2018ماس  )ماس  أجرتها التي المتنوعة والدراسات ، ممثلي الغرف التجارية

 

 
 إسرائيل في٪  13.3 و الخاص القطاع في٪ 65.6  ، العام القطاع في٪  21.1: كالتالي فلسطين في حسب القطاع  التوظيف

 (2019الجهاز الفلسطيني لإلحصاء المركزي ) 2018بحسب مسح القوى العاملة السنوي لعام  والمستوطنات

ويتبين من هذه االحصائيات ان القطاع الخاص هو المشغل االكبر في فلسطين مع مالحظة ان معدل االجور للعاملين في   
 اسرائيل اعلى منه في القطاع الحكومي والقطاع الخاص .

  ، 2010 عام في٪   11.8 الزراعة قطاع في التوظيف نسبة بلغت. االقتصادي للقطاع وفقًا السنين مر على العمالة تباينت
  حين في ،فرص التشغيل نصف من يقرب ما قطاع الزراعة  فقدبالتي و ، 2018 عام  في٪   6.3 إلى حاد بشكل وانخفضت

   الخدمات قطاع في التغير. 2018  عام  في٪   30.7 إلى  2010 عام  في٪   24.3 من ، الصناعي القطاع  في التوظيف زاد
قاعدة  ) ، حسب التعريف الموسع للقطاعات2018  عام في٪   62.9 مع مقارنة ، 2010  عام في ٪   63.9) غير ملحوظ

   .(2018بيانات الجهاز الفلسطيني لإلحصاء المركزي 

هم غير معتمدة، ومؤهالت ،منظمين غير القطاع هذا في والعمال ، رسمية غير االقتصادية المؤسسات من٪  40 من يقرب ما
االئق، كما  العمل بمتطلبات تفي ال ظروف ، والعمل ضمن القاصرين توظيف إلى  يؤدي وهذا  ويفتقر القطاع للرقابة الرسمية ،

 .منظمة ليست األجوران 

  غالبًا. األسرة معيشة دعم يمكنه وال ، محمي وغير آمن غيرهو و ، منخفض بأجرو رسمي غير عمل هو المستقر غير العمل
  أو ، المؤقت العمل أو ، الطلب حسب أو موسميًا أحيانًا يكون والذي ،٪( 20) الحر العمل: التالية العمالة بأنواع ذلك يرتبط ما

  ، ٪( 4.8) األجر مدفوع غير األسرة  أفراد إلى باإلضافة. إلخ   ، بُعد عن العمل أو ، المنزلي العمل  أو ، الهاتف عبر العمل
 غير للعمل كمؤشرات" الفقراء العمال" تعبير  استخدام يمكن( اجتماعية حماية بدون) الرسمية غير العمالة. الكفاف  زراعةو

 (2017)منظمة العمل الدولية    .المستقر

 التعليم ذوي المدارس من لمتسربينا بين والخدمات  والصناعة الزراعة  قطاعي في فلسطين في المستقر غير العمل يظهر
 (.الماهرة غير العمالة) مهارات أي يملكون ال والذين المتدني

  ، فلسطين من مختلفة مناطق في نظاميةال غير مهنيةال التلمذة نظاماتباع  (2016 هالل) التعاون البلجيكي دراسة وقد بينت 
 . العمل سوق احتياجات تلبية والتقني المهني والتدريب التعليم فيها يستطيع ال التي القطاعات  وفي النائية المناطق في  وخاصة

،  ٪ 62.9 بلغت ،حيثالخدمات قطاع في توظيفلل نسب أعلى ظهور إلى نشاط اإلقتصاديال حسب نتائج التشغيل شيرت
  إلى بسوق العملالمنطقة والعالقة  حسب نتائج التشغيل شيرو ت٪(6.3) والزراعة٪( 30.7) الصناعية بالقطاعات مقارنة
األقل ، كما يشير   العمرية الفئات بين األعلى هي الشباب بين البطالة  و الغربية  بالضفة مقارنة غزة  في بطالة معدل أعلى

  مقارنة٪(  64.5) غزة في ومعظمهم ،٪(46.5) الشباب نصف من يقرب ما على  أثرت األجل طويلة والبطالة ،الشكل أدناه
 (  2019)الجهاز الفلسطيني لإلحصاء المركزي  ٪(  13.9) الغربية بالضفة
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  فرصمحدودية و ، والحصار اإلغالق والناتجة عن غزة  قطاع في العمل فرصمحدودية ب الفلسطيني العمل سوق يتأثر و
 فروضةالم والقيود خاصة منطقة "ج"  واألراضي الموارد  على اإلسرائيلية لسيطرةوالناتجة عن ا الغربية  الضفة في العمل
 . األعمال  قطاع على

% بين  74.5% وترتفع بحسب التخصص والجنس لتصل الى 36.7كما ان النسب ترتفع بين حملة الدبلوم فاعلى لتصل 
 ( 2019)الجهاز الفلسطيني لإلحصاء المركزي  خريجات اإلعالم. 

 وترتفع النسب بين اإلناث لتتضاعف عن الذكور  في جميع الفئات كما هو مبين في الشكل أدناه. 

 : مؤشرات مختارة للبطالة بحسب المنطقة والعمر والجنس والتعليم8الشكل رقم  

 

 (2019)الجهاز الفلسطيني لإلحصاء المركزي  2018المصدر: نتائج المسح السنوي للقوى العاملة  للعام 

 

وقد   ه.ناقص عمل جزء من العمالة ال عن ويبحثون بشكل مؤقت  ونملاوالع ،بشكل هامشي   الخاص لحسابهم العاملون يعتبر
من الذكور  غزة خريجيكانت بين الخريجات وبين  ةناقصبطالة  نسبة أعلى أن  التعلم في بيئة العمل خريجي دراسة بينت

 واإلناث.

وصلت   حيث ،للتخصص وفقًاوالكليات  الجامعات خريجي بين البطالة تمعدال ارتفاع في واضًحا المهارات تطابق عدم كان
  والعلوم اإلعالمتخصص  من٪  65 من أكثر أن  حين في  ،٪ 75 تخصص التربية الى  خريجي منالعمل    عن عاطليننسبة ال

 ( 2019)الجهاز الفلسطيني لإلحصاء المركزي  ٪(.62) الطبيعية العلوم تليها ، العمل  عن عاطلون اإلنسانية

 التعليم خريجي في كبير نقص وجود مع ، مختلفة قطاعات في المهارات  في فجوات وجود إلى  مختلفة دراسات أشارت
 ) جيالتكنولو التحديث إلى  والحاجة ، المهارات تطابق وعدم  ،( والضيافة السياحة)مثل قطاعات في والتقني المهني والتدريب

 تكنولوجيا قطاعاتو والخدمات الصناعة في المستقبل  في العمالة  على  الطلب يتزايد أن المتوقع ومن ،( الصناعيفي القطاع 
 (.2019 ماس . )واالتصاالت المعلومات
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 لمجاالتا وجميع ، لها التابعة العمل مكاتب خالل من معينة مجاالت في الخريجين عدد  في النقص العمل وزارة حددت
 ( 2019وزارة العمل  . )والخدمات الصناعة  قطاعي في والتقني المهني والتدريب التعليمتتوائم مع تخصصات  المحددة

 

 

 تحديات وفرص محددة: عدم تطابق المهارات   2-1-ب

 ، عام بشكل والتقني المهني والتدريب التعليم خريجي في النقص إلى المهارات تطابق عدم يشير ، أعاله موضح هو كما
 .العمل سوق احتياجات بتلبية الصلة ذات بالمهارات والتقني المهني والتدريب التعليم خريجي في والنقص

والتي  يراها أصحاب العمل والخريجين كما  الغربية الضفة في المهني التدريب مراكز خريجي كفايات جودةدراسة  نتائجبينت 
بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة  اجريت من خالل برنامج كولن للتعاون مع التعليم والتدريب المهني والتقني 

لخريجي التدريب كفاية المهارات العملية  الحاجة الى رفع (  2017بنات  والزراعة الفلسطينية  ووزارة العمل الفلسطينية )
 ، كما الحظ أصحاب العمل. بالتدريب المهني  إشراك أصحاب العملضعف ، والمهني

لتدريب في مجال  عرًضا ضعيفًا ل(2018)تحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة الفلسطينية الحددت دراسة أخرى أجريت 
 سلم اولويات الحكومة.  قطاع الزراعة على  تربعلزراعة في التعليم والتدريب الفني والمهني على الرغم من ا

وقد اشارت الدراستين ألهمية التدريب في مكان العمل والربط مع القطاع الخاص وتصميم برامج تتالئم مع احتياجات سوق 
المقدمة من خالل التعليم والتدريب  العمل وتنطلق من دراسات في المجال، كما ألهمية تطوير المهارات التقنية والحياتية.

 المهني.

 :منها عوامل عدة  إلىونقص الخريجين  والتقني المهني والتدريب التعليم في  المهارات في لفجواتا تعزى

 المتاحة  السعة مراكز التدريب المهني ليفوق على الطلب ارتفاع حيث تبين ،  المحدودة فرص التدريب المهني •
 ينبغي كما المهني والتدريب التعليم في العمل سوق ممثلو يشارك ال •
 ،  محددة وقطاعات مجاالت في محدودةفرص التعليم والتدريب المهني  •
    لنظام المحدود االستخدامو. إلستحداث التخصصات او تطويرها كأساس سوق العمل لدراسات المحدود االستخدام •

 LMISمعلومات سوق العمل 
 معلومات للنظام.، ومصادر الLMISمعلومات سوق العمل   نظاممحدودية المعلومات المتوفرة من خالل  •
 العمل في بيئة التعلم تطبيق ية محدود •

 والمبادرات بالمشاريع وارتباط العديد منها ،محدودية فرص التعليم المستمر في مجال التعليم والتدريب المهني 
  الالئق العمل المتمثله في توفير شروط ، العمل سوق في المشاركة في المهني والتدريب التعليم خريجي تحديات •

 . للخريجات االجتماعيةالتحديات و الخريجين لجميع افرازات الواقع السياسيو
عن   اإلجمالي المحلي الناتج ويرتبط ذلك بارتفاع بكثير، أعلى برواتبللخريجين  اإلسرائيلي السوق اجتذاب •

 الفلسطيني

  بدًءا المهني التعليم مراحل جميع في العمل سوق يشارك وأن سوق العمل باحتياجات صلة ذات المهنية البرامج تكون أن يجب
 والخريجات. الخريجين بتقييم وتنتهي التصميم من

قامت بها مؤسسة شارك بالشراكة مع صندوق األمم المتحدة اإلنمائي وبالشراكة ل التي بوقد اشارت دراسة  مؤشرات المستق
مجال تم التطرق له، ولكن بتفاوت، وقد   12معية في وجود فجوة مهارات مرتفعة في التخصصات الجا ىمع وزارة العمل ، ال 

تم وضع اقتراحات أهمها تمويل انشاء قاعدة بيانات تجمع بيانات الخريجين وتحليل سوق العمل، تسهم في تقليل البطالة  
 (2019)شارك وتطوير القطاعات اإلقتصادية. 
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، والعمل على  حتياجات سوق العمل في المحافظات المختلفةقسم التشغيل بالتعاون مع شركائها قوائم ا -كما اعدت وزارة العمل
تقديم خدمات توجيه وارشاد وتشبيك للمتعطلين والباحثين عن العمل للجمهور من ، LMISتحديث نظام معلومات سوق العمل 

 في المحافظات. خالل مكاتب التشغيل

ركن التشغيل في أربع محافظات "  GIZالة األلمانية وبدعم من الوكبالتعاون مع وزارة العمل  الغرف التجارية  وقد أنشأت 
 رام هللا، الخليل، سلفيت، نابلس "، بهدف المساهمة والمشاركة في تقديم خدمات تشغيل مختلفة للمتعطلين والباحثين عن العمل 

  تحديات وفرص محددة: الهجرة  3-1-ب 

  هجرة إلى ، محدودةال مشاركةال و دةمحدو العمل فرص ذلك في بما ، مختلفة ألسباب فلسطين خارج  الماهر الشباب هجرة أدت
 .المجاالت مختلف في العقول

( ان نسبة  األسر  2016، 2011الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وقد بينت بعض الدراسات حول الهجرة والشباب )
بينما اشارت %. 5.6مع وجود عائدين بنسبة   2010% في العام 6.7التي لديها مهاجر واحد على األقل للخارج بلغت 

% ابدوا  23.6%، وعند السؤال عن الرغبة بالهجرة 3.9اال ان نسبة الشباب المهاجر بلغت   2015دراسة الشباب  في العام 
% من غزة(. وترتفع النسب بين الذكور والعاطلين عن العمل.  وقد ازدادت في  37% من الضفة الغربية و15رغبتهم بذلك )

 باب من غزة الى اوروبا.األونة األخيرة ظاهرة هجرة الش

 تحديات وفرص محددة: التحول الرقمي   4-1-ب 

  
  في  وخاصة الرقمي التحول بسبب العمل سوق مع المهارات تطابق عدم إلى يؤدي وهذا كبيرة بسرعة العمل سوق يتغير

 . المختلفة المهن  داخل التكنولوجي والتحديث واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جوانب
 

هذه الفجوة ظهور حيث الحظت  العمل لسوق ماس دراسة أشارت كما ، المهارات تطابق عدم في الرقمي التحول يساهم
 المهارات   في  التطابق  عدممواجهة    على  المهني  والتدريب  التعليم  قدرة  تتأثر  ،(  2019 ماس  )  الصناعي  القطاع  في  بوضوح

  الدراسية  المناهج وتطوير الجديدة التخصصات بتحديد العمل سوق للمشغلين وممثلي محدودةال مساهمةبال التكنولوجية
 .وبمساهمة محدودة من سوق العمل الحكومة بقيادة تجري األحيان من كثير وفي ، المرتبطة بها

 
 

 : استجابات السياسات االستراتيجية التي تشمل التعليم والتدريب المهني 5-1-ب 

  
 

 :كانت التطابق عدم لمعالجة اإلستراتيجية السياسات
 :خالل من المهني والتدريب التعليم توفير نطاق توسيع. 1

 .المهنية المدارس إلى جديدة  مهن وإضافة ، العامة المدارس في  التعليم المهني وحدات دمج. أ
 التدريب المهني في جديدة  ومراكز جديدة حقول إضافة. ب

اإلتفاقية بين وزارتي العمل والتنمية من خالل استخدام المراكز األخرى )مثل بشكل أمثل استخدام الموارد ج. 
 برامجهافي تطبيق مراكز أخرى ل منها ( باستخدام كلاإلجتماعية 

 مع( CBET) الكفاءة أساس على والتدريب التعليم باستخدام المهني والتدريب التعليم مستويات في المناهج تحديث. 2
، وقامت بهذا التحديث  2019 سبتمبر في  الدراسية  مناهجها جميع تحديث عن العمل وزارة نتأعل. العمل سوق إشراك

 المنظمات  قامت  حين  في  ،  GIZ  التعاون األلماني  من  بدعم  للحكومة  الدراسية  المناهج  تطوير  تم  وقد.  وزارة التربية والتعليم
  اعتماد  تمو. األوروبي االتحاد خالل من Iمؤسسة كوبي من بدعم  مهن 3 في الجديدة التكنولوجيا بتحديث الحكومية غير
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للتعليم والتدريب   واصدار دليل الطريقة الوطنية المعيارية لتطوير المناهج من قبل المجلس األعلى    المناهج  تطوير    منهجية
 . المهني والتقني

تطبيقها  تم حيث ، للتنمية البلجيكية الوكالة دعم خالل من 2018- 2016 األعوام خالل التعلم في بيئة العمل توسيع تم. 3
 ،وقد زادت مراكز التدريب المهني فترة التدريب ، ةالمهنيلتلمذة ا مهنية مدارس 4 حاليا وتنفذ . ؤسسةم 44 منفي أكثر 

 .الوطني المستوى على  نظام للتعلم في بيئة العملو استراتيجيةم اعتماد كما وت
وزارة و الغرف مع كولونيا مشروع خالل من حاليًا يتم المدربين وقدرات المهن مستوى ورفع الجديدة المهارات دمج. 4

 . من األنظمة المختلفة والتقني المهني والتدريب التعليم مقدمي وإشراك العمل
 .هناك رؤية لدى الحكومة إلنشاء جامعة تقنية.5
 
 

 دور التعليم والتدريب المهني في العالج من خالل سياسات سوق العمل النشطة   6-1-ب

 
لوزارة من خالل سياساتها وتدخالتها تعمل على تعزيز صمود ا: " 15على لسان وكيل وزارة العمل  حول سياسات التشغيل

حقوقهم وأوضاعهم  بإعادة  والهتمام بالعاملين داخل الخط األخضر  باالناس على أرضهم، وتقوم حاليا اإلدارة العامة للتشغيل  
تشغيل والحماية االجتماعية والعمالة المحلية مع التركيز على التشغيل الذاتي حيث بدأنا باالستثمار بالصندوق الفلسطيني لل

لتأمين قروض للشباب إلنشاء مشاريع انتاجية خاصة بهم للتخفيف من البطالة، هذا باإلضافة إلى العديد من المبادرات التي  
 " تقوم بها الوزارة خاصة في مجال التدريب المهني من أجل ضمان احتياجات سوق العمل من األيدي العاملة

 
مكاتب التوظيف المدربة في جميع المحافظات ووجود مجالس التوظيف وجود و سوق العمل يمثل وجود نظام معلومات

  لتعزيز الوصول إلى سوق العمل. المتخذة والتدريب المحلية جزًءا من التدابير
 

لعام   9والحماية االجتماعية( ، الذي أنشئ بموجب المرسوم الرئاسي رقم  شغيل)الصندوق الفلسطيني للتتفعيل كما أن 
كمؤسسة وطنية ذات شخصية قانونية وسلطة مالية مستقلة لدعم التنمية االقتصادية عن طريق تفعيل وتحفيز  2003

وق كمرجع ومظلة سياسات سوق العمل وتنفيذ البرامج والمشاريع بهدف خلق وتوليد فرص عمل دائمة ، تم اعتماد الصند
في هذا الصدد. استثمر   2016و    2014بأكملها بموجب قرارات مجلس الوزراء الصادرة في عامي    شغيلوطنية لعملية الت

الصندوق في تشجيع ريادة األعمال وتطوير األعمال ، وهو يعطي األولوية لخريجي التعليم والتدريب المهني ، ويدعم 
 . مليون دوالر 20بأكثر من  الصندوق العديد من الجهات المانحة

ة واضحة نحو  اتي، مع أهداف سياسعبر القطاعية للتشغيلستراتيجية اإلتقود وزارة العمل حاليًا الجهود المبذولة لتطوير 
حدد قرار مجلس الوزراء مسار االستراتيجية . وقد ( 2019 وزارة العمل تعزيز أهمية التعليم والتدريب المهني والتقني )

 ة التالية: اتيهداف السياساألمن خالل 

 تعزيز مرونة وقدرة القطاع الخاص الفلسطيني على االحتفاظ بوظائف وخلقها ، خاصة للشباب والنساء •

 تعزيز صلة التعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني باحتياجات سوق العمل. •

 ور الشباب والمرأة.من منظ ،تعزيز إدارة وفعالية سوق العمل وبرامج سوق العمل النشطة •
لسلطة  التي تمت مراجعتها ل  التوجهاتمع  العبر قطاعية للتشغيل    الوطنيةبالنظر إلى أنه من المتوقع أن تتوافق االستراتيجية  

 الفلسطينية ، فمن المحتمل أن تركز على: 

 غزة.  قطاع ، خاصة فيعن العمل على المدى القصير ، خلق فرص عمل الستيعاب العدد الكبير من العاطلين •

احتياجات سوق العمل ، وتحسين بيئة تمكين األعمال التجارية ،  مع  التعليم موائمة ، تحسين على المدى المتوسط  •
 ستويات أكبر من العمالة والنمو االقتصادي.موتعزيز الضمان االجتماعي لتعزيز

 

  2019/ 27/9، تم قرائته في   6/2/2018خبر حول مقابلة وكيل وزارة العمل مع وفد من البنك الدولي نشرت بتاريخ  15
http://www.maannews.net/Content.aspx?ID=938578 

http://www.maannews.net/Content.aspx?ID=938578
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 القطاعات اإلنتاجية نحو إعادة هيكلة االقتصاد.لى المدى الطويل ، تعزيز اإلنتاجية والقدرة التنافسية في  •

 العنقودية  عالوة على ذلك ، أوضحت اإلستراتيجية أن التدخالت على مدار فترة اإلستراتيجية تعتمد على تطوير المجموعات
الخدمات  التي تبنتها الحكومة الفلسطينية ، وسوف تركز على قطاعات اإلنتاج الرئيسية )الزراعة ، الصناعة ، السياحة ،

ة الصناعية" وإنشاء المناطق مجموعإلعداد إلطالق "الابدأت  والتكنولوجيا( ، حيث أطلقت الحكومة "المجموعة الزراعية"  
 ( 2019وزارة العمل الصناعية. وستشجع االستراتيجية أيًضا البرامج التي ستعزز الصلة بين العرض والطلب. )

 التعليم والتدريب المهني والتقني ؤسساتم والتي تقدمها للباحثين عن عمل  CVET تنمية المهارات برامج كما أن وجود
من خالل  أو يحضر األشخاص العاطلون عن العمل بعض الدورات التدريبية المهنية بشكل فردي ، و تسهم بالتشغيل. 

 واضحة في هذا الصدد. سياسة  ال يوجدمكاتب العمل ، و ترسلهمالمشاريع والمبادرات وأحيانًا 
 
 

 التعليم والتدريب المهني قديم  تحديد الطلب على المهارات وتأثيره على ت  7-1-ب 

 
 
 

 فجوة تحديد يها يتم عل بناءً  ،، بناء على طلب مشاريع او تدخالت وارتباطا بهاالعمل سوقالحتياجات  دراسات إجراءيتم 
 السنوات  خالل  ذلك  تم  وقد.  كامل  تدريبي  برنامج  تقديم  أو  ،  المهارات  وإدخال   الخاصة بالمهن  المناهج  تطوير  ثم   ،  المهارات

  2010السابق ، تم إجراء دراستين وطنيتين في عامي    التعاون البلجيكيومن األمثلة على ذلك من خالل مشروع    .السابقة
األوروبي بإجراء دراسات  بدعم من االتحاد مؤسسة كوبي واستخدمتا لتطوير المناهج الدراسية ، كما قامت 2012و 

أيًضا دراسة في عام  التعاون البلجيكي  ى . أجر2018و  2017و  2013إلدخال المهارات في سوق القدس في سنوات 
 . غزةالعمل في قطاع بشأن تقييم احتياجات سوق  2018

(  2019) ؤسسة ماسدراسات م مثل سلسلة مؤسسات للدراسات واألبحاث،التي تجريها المختلفة ما تستخدم الدراسات ك
كما تقوم مؤسسة   .من قبل الجهات ذات العالقة  في تنمية المهارات وتطوير المناهج الدراسية  ،الدراسات القطاعيةب  والمتعلقة

 ماس باستضافة مشروع اليونسكو حول استنباط المهارات المطلوبة.

اجرائها من خالل مشاريع متعددة لقطاعات حيث تم    ،  العمل  أصحاب  استطالعاتدراسات  ومصادر المعلومات  ال  تشمل  قد
  الكمي والتنبؤ من خالل طلب اصحاب العمل للوظائف ومعلومات مكاتب العمل،  LMIS محددة، ومعلومات سوق العمل

  يةتتبعال والدراساتمن خالل المشاريع المختلفة لقطاعات محددة،  ، مختارة قطاعات في المهارات باحتياجات والنوعي
للخريجين كما تمت لخريجي التعلم في بيئة العمل من قبل المشروع البلجيكي وللمستفيدي من  المشاريع من خالل دراسة 

ب المهني غير الحكومية التعاون األلماني والبلجيكي ومؤسسة التدريب األوروبية،  وتجريها بعض مؤسسات التعليم والتدري
  إلى  المدرسةمن  االنتقال مسوحاتاضافة ل ،2000كمثال اإلتحاد اللوثري العالمي والذي يجري الدراسة سنويا منذ عام 

 بالتعاون مع الجهاز الفلسطيني لإلحصاء المركزي.  2016و  2014والتي اجرتها منظمة العمل الدولية في عامي  العمل
 

  باإلضافة . أعضائها معلومات على  بناءً  توفر المعلومات الالزمة التجارية  والغرفة  المهن ونقابات العمالية النقابات بعض
 مكاتب لموظفيالمقدمة  الخاص القطاع اتطلبل استنادا الطلب التشغيل والتدريب  ومجالس العمل مكاتب تتوقع ،  ذلك إلى

 .، والتي ال تجري بشكل دوريالمجالساجرتها تلك  التي  المحلية المسوحات ومن ، العمل
 
 وبالتالي محدودة مشاركة لديها ولكن ، وزارة العمل بواسطة وإدارتها LMIS نظام معلومات سوق العمل تطوير تم لقد

 .تكون محدودة التنبؤ على القدرة
 

قد  مما ، خاطئًا تنبًؤا يوفر قد مما ،  اللفظي التشاور يتم وأحيانًا ،على وجه السرعة الطلب استطالع يتم األحيان بعض في
 . الموارد يؤدي الى اهدار
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  والتدريب   التعليم  استراتيجية  في   عليه  التشديد  تم  هاًما  عامالً   العمل   سوق   إلى  والمهني  التقني  والتدريب  التعليم  من  االنتقال  يعد

 .العمل وسوق والتقني المهني والتدريب التعليم ممثلي قبل من تطويرها تمي والتي ،التي يتم مراجعتها والمهني الفني
 
  العالي التعليم وزارةللتعليم المهني، ومن قبل  التعليمالتربية و   وزارة قبل من الشهادات وإصدار المؤهالت اعتماد يتم

 مؤهالتواعتماد النظام  احتساب المهارات  تطوير إلى العمل  وزارة  تحتاج حين في  ،والبحث العلمي للمستوى التقني
 .للتدريب المهني  والمهارات المكتسبة

 

 دعم المهاجرين والالجئين من خالل التعليم والتدريب المهني  8-1-ب 

  
 

  ، (1952) منذ العام  الفلسطينيين لالجئين والمهني التقني والتدريب التعليم (األونرواوكالة غوث وتشغيل الالجئين ) توفر
 .ةقليميواال المحلية األسواق في الخريجين توظيف تدعم التي الخدمات من وغيرها المهني التوجيه وحدة ولألونروا

 
ريح  اتصالنظام و الحتاللالتي يقوم بها ا بسبب سياسات اإلغالق  من جنسيات اخرى جددال يوجد مهاجرون والجئون 

. ومع ذلك ، هناك  اقامة اوتصريح على اإلقامة في فلسطين دون وجود  األشخاص عدم قدرة  الذي تفرضه، وبالتالي  معقدال
 وحدة البناء أ. كما هو موضح في  والذين لديهم كفاءات او رؤوس اموال  عدد محدود من العائدين الفلسطينيين

 

 : تعلم الريادة وريادة األعمال 2-ب

  خلق فرص العمل والتعليم والتدريب المهني 1-2-ب

كما هو موضح سابقًا في العديد من الدراسات التي أجريت   شغيل والتشغيل الذاتيالتعليم والتدريب المهني إلى التؤدي ي
( إلى زيادة في  2006) دراسة الجهاز الفلسطيني لإلحصاء المركزيأشارت الدراسات الوطنية مثل  حيث ودراسات التتبع.

التدريب المهني والتقني لكل من الذكور واإلناث مقارنة باألرقام الوطنية، النسب المئوية ألصحاب العمل بين خريجي التعليم و
فقد وجدت الدراسة التتبعية لخريجي التعلم في  رى  في مجال التعليم والتدريب المهني. وقد تم تأكيد ذلك من خالل دراسات أخ

وهذا متوقع من   .في حينه٪ 20.4 تي كانتال ٪ يعملون لحسابهم الخاص ، مقارنة مع األرقام الوطنية35.8أن  بيئة العمل 
دراسة أعلى  ال ويمكن ممارستها في كل مكان. كان العمل الحر في  عملية خريجي التعليم والتدريب المهني التي لديها مهارات

صاحبات عالوة على ذلك؛ كان لدى   .تشغيالفي غزة وبالنسبة لإلناث ، مما أتاح فرصة للعمل بين شريحة السكان األقل 
، مقارنة هن صاحبات أعمال٪  6.6دراسة أن النسب مئوية أعلى من األرقام الوطنية ، حيث وجدت  األعمل من الخريجات

.  وقد تم التأكد من هذه الحقائق من خالل الدراسة التي اجريت من قبل  (أ 2018 )هالل٪ من األرقام الوطنية.   2.2مع 
 .(2019 )التعلون األلماني والبلجيكي ومؤسسة التدريب األوروبية 

ويشكل ارتفاع نسب الريادة بين خريجي التعليم والتدريب المهني اهمية كبرى في ظل انخفاض المؤشر الوطني لذلك بحسب 
 ( 2014اللة وآخرون  دراسة ماس )عبد

خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني تنوع األعمال المتاحة لإلى  (ب2018)هالل  ت الدكتوراه. أشار بحث رسالة في 
 خالل عملية التعلم.  المكتسبة العملية  بسبب المهارات

ما زال يبحث عن فرص  البعض  يشكل تحديا، حيث ان على الرغم من أن العمل الحر يوفر فرصة ، إال أنه بالنسبة للبعض
 .باالعباء اإلجتماعية الملقاه على عاتقهاعمل كاملة ، إال أنه يوفر لإلناث المرونة الالزمة للقيام 

، ونظام  ومكاتب العمل مراكز التدريب المهني التابعة لها  بينما يما يتعلق بإجراءات الدعم ، فقد ربطت وزارة العمل 
، مما سيساعد الخريجين في تحديد فرص  شغيلصندوق التكما ربطتهم مع ، والتشغيل  مرشدي، ومعلومات سوق العمل
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، مثل دعم  لخريجي التعليم والتدريب المهني وريادة األعمال  التشغيلالذاتي. هناك مبادرات أخرى تدعم االتشغيل والتشغيل 
 المهني في شرق القدس. من االتحاد األوروبي لخريجي التعليم والتدريب وبدعم  مؤسسة كوبي 

 .تحتوي غرف التجارة على برامج دعم للشركات القائمة وتولي أولوية لخريجي التعليم والتدريب الفني والمهني

  وصف السياسات 

 

م دمج التعليم الريادي في مناهج التعليم والتدريب الفني والمهني لتشجيع الخريجين على بدء أعمالهم التجارية الخاصة. تم  ت
المدارس المهنية والكليات ومؤسسات جميع  ( التابعة لمنظمة العمل الدولية فيKABناهج "تعرف على األعمال" )دمج م

 .التابعة لوزارة التربية والعمل والتعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب المهني غير الحكومية التدريب المهني

، وكانت لديها سياسات لتشجيع االستثمارات  2014عام الفي  السلطة الفلسطينية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عرفت
 & OECD  ،EUوالتصدير والحوار بين القطاعين العام والخاص ، وفقاً لمؤشر سياسة الشركات الصغيرة والمتوسطة )

ETF 2018 ) 

حكومة تجاه االهتمام ( في فلسطين ، هو رسالة واضحة لل2022-2017إن اإلنشاء الجديد لوزارة ريادة األعمال والتمكين )
 المتزايد بريادة األعمال.

في فلسطين ما زالت قيد اإلعداد ،  للنساء وثيقة وطنية جديدة إلطار السياسات وخطة العمل لريادة األعمال كما ان العمل على 
 التعليم والتدريب المهني. معوالتي تركز على تكامل ريادة األعمال 

( ، على  17/2019/ 9حول بيئة تنظيم المشاريع ، الذي ُعقد في بيت لحم )في ركزت توصيات المؤتمر الدولي األول 
 ضرورة إيالء االهتمام إلى التعليم والتدريب المهني لتشجيع ريادة األعمال. 

  الريادةسياسات التعليم والتدريب المهني لتعزيز   2-2-ب

لمشروع،  من خالل تمويل  تتبعيةال دراسةالإجراء  يتمال يوجد نظام تتبع للتوظيف الذاتي لخريجي التعليم والتدريب المهني ، 
 التعليم العالي. األبحاث التي يتم اجرائها في مؤسسات من خالل يمكن الحصول على المعلومات أو

"تعرف على  مية للتعليم والتدريب الفني والمهني من خالل مناهج اعتماد برامج ريادة األعمال في المؤسسات الرس خطوة عدت
وقد بينت دراسة حديثة تجريها   الخاصة. م بدء أعمالهلوللخريجين/ات خطوة مهمة لتشجيع العمل الحر ( KABاألعمال" )

 وزارة التربية والتعليم  حول اهمية اضافة انشطة ريادية لتشجيع الريادة ، خاصة بين الفتيات.

األولوية لخريجي التعليم والتدريب الفني والمهني ، وهو يقدم خدمات  وزارة العملالوطني بقيادة  شغيلأعطى صندوق الت
 مالية وغير مالية لخريجي التعليم والتدريب المهني والتقني ، ومع ذلك ال يزال تنفيذ الخدمة محدوًدا.  

وبنوك وخدمات تطوير أعمال تجتذب خريجي التعليم   والمتناهي الصغرلصغير للتمويل افرص  مؤسسات  توفرهناك 
 إجراءاتها تشكل عائق أمام خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني.لكن والتدريب المهني والتقني ، و

ر الدعم  وفتي ت، وال مؤسسة كوبيهناك بعض المبادرات مثل دعم االتحاد األوروبي لشباب القدس ، ويتم تنفيذه من خالل 
 المالي وغير المالي لخريجي التعليم والتدريب المهني والتقني الذين يعملون لحسابهم الخاص في القدس.

في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل، ومن خالل مركز التمكين االقتصادي  يتم العمل على  و
يهدف إلى بناء   وهو عبارة عن برنامج  ،   ( PtS) متابعة تطبيق برنامج المهارات الحياتية جواز سفر للنجاح
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شخصية الطالب وتهيئته للمقابالت للحصول على عمل، باالضافة إلى الية التعامل مع االخرين بعد االلتحاق  
  " مفتوحالطابق ال  "- 2 بالعمل. 

  ،سوق العمل  همعند دخولفي ظروف العمل الالئق  تحديًا كبيًرا في فلسطين  واجه خريجو التعليم والتدريب المهني والمهني ي
المهنة واالنتقال إلى مجاالت أخرى غير ماهرة ، وبالتالي زيادة الفجوة بين العرض  الخروج من مما يؤدي أحيانًا إلى 

( ،  2019والطلب. يرتبط هذا الوضع أيًضا بهشاشة االقتصاد والقطاع الخاص في األرض الفلسطينية المحتلة. )هالل  
 . التدابير والسياسات ضرورية في هذا الصدد وبالتالي تعتبر 

كما ان  تسرب العمالة الماهرة للسوق اإلسرائيلي يزيد من حدة فجوة نقص المهارات في سوق العمل كما بيت العديد من 
يجة للفروقات  ما المالية كنت لمستحقات(، وهذا التسرب متوقع كنتيجة للفروقات في ا 2019الدراسات ومنها  دراسات ماس ) 

 .، تتبين تلك الفجوه من خالل الفارق ما بين اجمال الناتج المحلي لكالهمابين اإلقتصاد الفلسطيني الهش واإلقتصاد اإلسرائيلي 

 

  ملخص واستنتاجات تحليلية  -3

 
االحتالل اإلسرائيلي منها التنقل واستخدام الموارد  مرتبطة ببقاءيواجه االقتصاد الفلسطيني تحديات 

يعاني اإلقتصاد من نتيجة لذلك ، كوالعقبات األخرى المتعلقة بالسيادة. والمعابر والعملة والسيطرة على 
معدالت البطالة والعمالة محدودة. ومع إلرتفاع بطئ النمو ومحدودية قدرته على التوظيف، مما يؤدي 

 على الطلب في السوق  زدادمل لخريجي التعليم والتدريب المهني والتقني ، ويفرص العتتوفر ذلك؛ 
إلحتياجات سوق  المهارات ذات الصلة بشرط حصولهم علىخريجي التعليم والتدريب المهني والتقني 

 العمل.
  

اً في  عد المواءمة المستمرة للتعليم والتدريب التقني والمهني مع الطلب في سوق العمل عامالً مهمتحيث 
، وكذلك إجراء استطالعات لسوق العمل وتقييم االحتياجات التدريبية لتحديد االحتياجات التشغيلا

  .مواءمة برامج التعليم والتدريب المهني والتقني وفقًا لذلكبالتالي المفقودة ولمهارات وا
 

  .عليم والتدريب المهنيالعمل الالئق لخريجي الت لظروف إلى مزيد من المراقبة والتحسينكما هناك ضرورة 
 

فرص   مع احتياجات سوق العمل، ويعززالتدريب  موائمة العمل عامالً هاًما في في بيئةالتعلم  تنفيذ ونشريعد 
 للخريجين . .العمل المستقبلية

 
ويحتاج دعم ريادة األعمال   ،  ية للخريجيندراسات التتبعيجب  توفير اليمثل التوظيف الذاتي فرصة للعمل.  

 .التعزيزإلى 
 

 وحدة البناء ج: البيئة االجتماعية والطلب الفردي على التعليم والتدريب المهني 

  - الشباب والبالغين الذين يمكنهم أو يجب عليهم المشاركة في التعليم والتدريب المهني  -على األشخاص تركز الوحدة ج 
الوحدة   هأسئلة هذوتناقش والمطالب والتوقعات التي قد تكون لديهم كمشاركين فعليين أو محتملين في التعليم والتدريب المهني. 

على غرار   مةنظم ، وهيلتعليم والتدريبلى اعطلب الفردي ن وجهة نظر ال المشاكل والحلول في التعليم والتدريب المهني م
ة وإيجاد وظيففي النجاح بها، متساوية  والتمتع بفرصالحقوق االجتماعية لألفراد للوصول والمشاركة في التعليم والتدريب، 

  مناسبة.
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  المشاركة في التعليم والتدريب المهني والتعلم مدى الحياة : 1-ج

 المشاركة   1-1-ج

 
ترتبط التحديات والقيود المفروضة على الوصول إلى التعليم والتدريب المهني والمشاركة في الوضع السياقي والتحديات 

 الداخلية ذات الصلة بالبنية التحتية واألنظمة والسياسات ، على النحو التالي:

ر امني باستمرار ويوجد العديد من الحواجز العسكرية تعتبر فلسطين دولة تحت االحتالل، وتشهد توت التحدي السياقي: .1
التي من شأنها اعاقة عملية التنمية، اضافة الى التوسع االستيطاني وجدار الضم والتوسع الذي اقامته دولة االحتالل في  

الداخلي بين الضفة الغربية، ناهيك عن سياسة فصل مدينة القدس واعتبارها عاصمة دولة االحتالل، إضافة الى االنقسام 
الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم تمكن الحكومة الفلسطينية من القيام بمهامها، إضافة إلى اقتطاع اموال الضريبة  

وانعكاسها على الواقع االقتصادي مما أثر على كل مناحي الحياة واهمها االقثصادية واالجتماعية مما أدى الى تخفيض 
، وقطع المساعدات الدولية التي تقدم لوكالة الغوث وتشغيل الالجئين وقطع  %20النفقات التشغيلية الى ما يقارب 

، ان هذا الواقع يؤثر على  الميزانيات التطويرية للقطاع ولمؤسسات التعليم والتدريب المهني، المساعدات األمريكية.
كما   .االحتياجات التطويرية ، والبحث عن تمويل اضافي لتأمينويجعلها تبحث باستمرار عن تأمين المصاريف التشغيلية

 تؤثر على دور الوزارات المسؤولة عن القطاع في القيام بدورها.
المهنية والمراكز نقص في عدد المدارس هناك   نقص في الموارد والبنية التحتية للتعليم والتدريب المهني والتقني: .2

بما يتناسب مع  لبةوجود خيارات كبيرة امام الطالمهنية والتخصصات المطروحة وعدم عدالة التوزيع الجغرافي وعدم 
تعدد الجهات التي تقدم وتشرف على هذا النوع من التعليم  بالرغم من  ،ومتطلبات سوق العمل قدراتالو يولمال

،  الف شخص 15لما يفوق ال  صيرة األمد وطويلة األمدق مؤسسة توفر برامج  255والتدريب ، يوجد في فلسطين 
 . الف شخص 30وتخدم ما يزيد عن مجتمع تقنية ومجتمعية كلية  32باالضافة 

 عدم توفر نظام وطني كفؤ وفعال لمعلومات سوق العمل ، للخريجين بشكل مستمرتتبع منهجية ات عدم وجود دراس .3
 شغيلنسب التحيث تبين تفات  المهن،والتي تستخدم  إلستحداث او تطوير ،  بشكل منتظم استطالعات السوقكذلك و

، وقد بين دراسة  هناك بعض التخصصات فيها زيادة عدد الخريجين اكثر من احتياج سوق العملبحسب التخصص، ف
 ، وهناك حاجة لمزيد من الدراسات لمعرفة الفروقات واسبابها.(2017مشروع كولن والغرف التجارية ذلك )بنات 

وخصوصا ان الفئة التي  والتدريب المهني والتقني  من قبل مؤسسات التعليم المواصالت والسكن الداخلي محدودية توفير .4
 تتوجه الى التعليم المهني هي الفئة المهمشة ومن ذوي الدخل المحدود. 

 تعزيز النظرة االيجابية.، وبالتالي ضرورة للتعليم والتدريب المهني والتقنيالنمطية  نظرة المجتمع  .5
  معرفة الجمهور بالمؤسسات التدريبية التوعية وعدم ضعف  .6
 االجتماعية  وزارة التنميةهناك الكثير من المؤسسات التي تحدد التعليم والتدريب المهني بفئة عمرية معينة مثل   .7

 ووزارة التربية التعليم.
، على النحو  وحدة البناء أعدم التوازن بين الجنسين في التعليم والتدريب المهني والتقني كما هو موضح في الجداول في  .8

 : التالي

توزيع الطالب من حيث الجنس في مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني في المؤسسات الحكومية يصل إلى ثلثي  • 
 الذكور وثلث اإلناث ، وبالتالي ال يعكس تكافؤ الفرص.

المرخصة من قبل وزارة العمل يعكس تكافؤ  األهلية• توزيع الطالب حسب الجنس في المدارس المهنية الخاصة و
 في التسجيل والوصول. الفرص 

• توزيع طالب التعليم والتدريب المهني والتقني في )األونروا( يعكس التقلبات في فرص االلتحاق والوصول ، وفي  
يعكس التمييز  2018/2019و 2018/ 2017وفي السنوات  2017-2016بعض األحيان نجد التمييز لصالح اإلناث 

 لصالح الذكور. 

 وعدم اعتماد التصنيف الفلسطيني المعياري للمهن ل المهني ،عدم وجود تشريع لتنظيم العم .9
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عدم تفعيل نظام الرصد والتقييم لتوفير البيانات للمهمشين ، بخالف الجنس واألشخاص ذوي اإلعاقة )تم وضع إطار   .10
 ( ، ولكن لم يتم جمع البيانات وفقًا لذلك 2017وطني للرصد والتقييم في عام 

ي  ، وضعف العمل التكاملي، حيث ان التقاطعاتعليم والتدريب المهني غير واضحةالهوية البصرية لمؤسسات الت .11
 عزز التنافسية وليس التكاملية .ت المؤسسات دون تخطيط مشتركالبرامج المطروحة في 

 

 فرص التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة والمهمشة  2-1-ج

المحرومين والمعرضين للخطر  بقد حددت استراتيجية قطاع الحماية االجتماعية الفلسطينية الفئات الضعيفة ل
: األسر التي تعيش في فقر ، أو النساء لتشملالتي يخدمونها  المهمشةوالفقراء والضعفاء. حددوا الفئات 

أو األسر التي   جتماعينوع االال، أو النساء الالئي يتعرضن للعنف القائم على   ضربرضن للالالئي يتع
سرى أو أطفال )المتسربون من الدراسة ، واأليتام ، واألحداث( ، والمسنين والمعوقين واأل ،ترأسها نساء

. مع التركيز بشكل خاص على األطفال ، الفتيات ، النساء ، األشخاص ذوي اإلعاقة ، كبار المحررين
السن من الرجال والنساء ، الشباب ، وكذلك الفلسطينيين الذين يعيشون في المناطق المهمشة )القدس 

 مخيماتو في الخليل ، البلدة القديمةفي الضفة الغربية ، قطاع غزة ، مناطق  ج الشرقية ، المنطقة 
 ( 2017وزارة الشؤون اإلجتماعية ، الخ(. )الالجئين

 
 

والتي تقدم التعليم  التعليم والتدريب المهني تستهدف مؤسساتلتعليم والتدريب المهني المهمشين. يجذب ا
مختلف الفئات المهمشة ، في حين أن بعضها يستهدف النساء   IVETوالتدريب المهني األساسي 

  الالجئين يستهدف ، والبعض اآلخر، ويقدم اإلجراءات الالزمة لجذبهنكومية( ) الحكومية وغير الح
) وزارة التنمية   والمتسربين المحتملين االمتسربين من المدارس او ، أو األحداث ،  )وكالة الغوث(

 ، ينجذب الطالب من األسر الفقيرة إلى التعليم والتدريب المهنياإلجتماعية والمؤسسات غير الحكومية(
 (2018)هالل  . بمختلف مؤسساته

 
، تلتحق في المسار األكاديمي٪ من تلك التي   15لتعليم والتدريب المهني تزيد عن لبة التي تلتحقباالطإن نسبة 

   على الرغم من زيادتها على مر السنين.وهي ما زالت منخفضة كما تبين في لبنة البناء أ، 
كجزء التعليم والتدريب المهني المختلفة  مؤسساتمن قبل  CVET التعليم والتدريب المهني المستمر يتم توفير
 ، وبعضها يقدم دورات للشباب والشابات في المناطق النائيةبشكل دائم لدى البعضمشروع أو  من

غير حكومية( ، وبعضها يقدم دورات لإلناث الالئي يعانين  مؤسسات التعليم والتدريب المهني) والمهمشة
العاطلين عن العمل )منظمات  للشباب )منظمات المجتمع المدني النسائية( أو ة صعبةاجتماعي أوضاعمن 

المختلفة التعليم والتدريب المهني  الجهات الحكومية وشبه الحكومية  كما تقدم لشباب(. لالمجتمع المدني 
في مناطق  هافروع  أبو جهاد والتي تقدم التدريب لألسرى المحررين. من خالل ل كلية، مثللمهمشين

الوكالة االلمانية والبلجيكية  للمهمشين ، مثل CVETوالجهات المانحة  يعرامختلفة. دعمت مختلف المش
 ومنظمة العمل الدولية. 

 
 

 فيه  سياسات تحسين الوصول إلى التعليم والتدريب المهني والمشاركة  3-1-ج

  
 

، فضالً عن توفير الحماية   يةحياة المجتمعالوتحسين نوعية  طويرإلى تاإلستراتيجية الوطنية للحماية اإلجتماعية هدف ت
، حتى يتمكنوا من االستمتاع بحياة كريمة ووظائف الئقة.  المهمشةاالجتماعية والخدمات األساسية لجميع أفراد األسر الفقيرة و

لتحقيق المساواة الكاملة ، تستلزم هذه العملية أيًضا رعاية وتعزيز الشمول االقتصادي واالجتماعي والسياسي للفئات المهمشة، 
 مع التركيز على التنمية المجتمعية والمؤسسية. 
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يتم وبالتالي المهني سياسات لتوفير الوصول إلى حياة كريمة وفرص عمل الئقة.  في نفس السياق اعتمد نظام التعليم والتدريب
 :للمحافظة على استهداف الفئات المهمشةالتعليم والتدريب المهني المختلفة  مؤسساتتبني السياسات التالية من قبل الحكومة و

 أوالً: السياسات الحكومية

مدينة القدس وضواحيها، دعما لصمودهم وضمان توفير الموارد   صرف عالوة القدس للعاملين في القطاع العام في  .1
 وصرف عالوة عمل لموظفي البلدة القديمة في الخليل .  البشرية الالزمة لتشغيل المؤسسات العامة فيها

 % نتيجة لالزمة المالية التي تمر بها الحكومة.20تخفيض النفقات التشغيلية للحكومة الى  .2
وفي  ات الفلسطينية أمام خريجي التعليم المهني بكافة الفروع الستكمال تعليمهم الجامعي.فتح باب القبول في الجامع .3

 لنظام متابعة ضمن نظام التجسير ليستطيع االستمرار واكمال التعليم. الطالب/ة يخضع الوقت نفس

 هني:المتبعة من قبل الحكومة والجهات المختلفة التي تقدم التعليم والتدريب الم ثنيا: السياسات 

 توسيع ونشر التعليم والتدريب المهني والتقني: .4
o لتعليم المهني ) اإلنجاز والكفاءة المهنية والتلمذة لمسارات :  من خالل توفير ثالثة وزارة التربية والتعليم

ايجاد المسار المالئم بحسب الرغبة  فرصة لتحقيق الذات من خالل   لبةعطاء الطبالتالي المهنية( وا
 . كما قامت الوزارة بزيادة اتاحة التلمذة المهنية في المدارس والتخصصات.  والقدرات

o   التعليم ، لضمان الوصول التعليم التربية ووحدة مهنية في مدارس التعليم العام بواسطة وزارة   39إدخال
 جميع المناطق الجغرافية.  الىالمهني 

o  :قدمة.أنشأت مراكز جديدة وزادت المهن الموزارة العمل 
o  تخصصاتهامراكزها وواألهلية  زادت المراكز الخاصة. 
o ة واألهلية والخاص ةالحكومي  اتفتح تخصصات جديدة ومراكز جديدة في القطاع 
o التعاون األلماني توقيع العديد من االتفاقيات مع الجهات المانحة مثل GIZ  لتمويل تطوير برامج التدريب

 ات واألثاث.وتعزيز البنية التحتية للمباني والمعد
o  ، إضافة دورات مسائية مستمرة من خالل االستخدام األمثل للمؤسسات والموارد والعمل بأقصى طاقتها

 باإلضافة إلى الدورات الصباحية من قبل وزارة العمل وبعض المنظمات غير الحكومية.
o  التقني والمهني  التعليم والتدريب ؤسساتاستخدام مالتشارك في  االستخدام األمثل للموارد من خالل

من أجل استخدام المراكز   التنمية اإلجتماعيةالعمل و تياالتفاقية الموقعة بين وزار على ذلك لاالمختلفة، مث
 . والموارد

 
 فتح فرص التشغيل والتشغيل الذاتي: .5

o  صندوق التشغيل من خالل تشجيع العمل الحر وإقامة أعمالهم التجارية الخاصة )من خالل إنشاء صندوق
 ومن خالل مبادرات مختلفة( يستهدف الخريجين وذلك بتمويل مشاريع صغيرة الحجم للرياديين الذي

o  سياسة وزارة العمل في تنظيم التوجيه المهني أثناء التدريب ، وبعد التدريب من خالل ربط الخريجين
 .الوظيفيخدمات اإلرشاد و شغيلبمكاتب الت

 
 تعريف طلبة المدارس بالتعليم والتدريب المهني:  .6

o  حيث يتم تعريف الطلبة خالل الثالثة سنوات بتسع  9-7سياسة دمج التعليم المهني بالتعليم العام للصفوف ،
 ( مهن سنوياً.3( مهن بمعدل ثالثة )9)

o ( 7سياسة  ادماج العاشر مهني، والتي تم استحداثها ، حيث يتم تعريف الطالب بسبع)  مهن ، حتى يتمكن
 الطالب من تحديد التخصص الذي يرغب باستكمال تعليمه المهني فيه.  

 
 رفع وعي الطلبة واألهل والمجتمع  بالتعليم والتدريب المهني: .7

o  وإعالميا إرشاديااتجاه منظومة التدريب المهني  اإليجابيةتعزيز االتجاهات. 
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o ل عدة وسائل وعلى سبيل المثال البوابة االلكترونية تعريف  الطلبة واألهل على المهن المتاحة  من خال
 والصفحة الرسمية قيد التطوير  )/https://www.tvet.ps ( للتعليم والتدريب المهني والتقني
http://tvet.newline.ps/  دلة واالذاعة والتلفزيون ....الخ النشرات واال، ومن خالل 

o .من خالل   استخدام قصص النجاح لتسويق التعليم المهني والتقني وتشجيع الطلبة االخرين واالهل (
 مؤسسات ومشاريع متعددة(

 
 الربط مع  ممثلي سوق العمل والشركاء اإلجتماعيين .8

o  االجتماعيينتفعيل مشاركة القطاع غير الحكومي وبخاصة الشركاء. 
o   تم توقيع العديد من االتفاقيات مع الغرف التجارية 
o تفعيل مجالس التشغيل في المحافظات 
o  االتفاقيات التي تم توقيعها بين مؤسسات المجتمع المدني والوزارات من اجل التعاون المشترك في مجال

 التعليم والتدريب المهني.
 

 موائمة التعليم والتدريب المهني  من خالل: زيادة .9
o  التعاون بدعم من  والتقني للتعليم والتدريب المهني مؤسسة 44العمل  إلى   في بيئةالتعلم تطبيق نشر

المشاركة  يتم تطبيق ذلك من خالل التعليم ، التربية ووزارة  ونشر التلمذة المهنية من خالل ، البلجيكي
 . لمشغلينالكاملة ل

o  للتدريب الميدانيأمين ضد الحوادث وتأمين بيئة العمل تتوفير . 
o المناهج ذات الصلة بسوق العمل تطوير وضع معايير مهنية للنظام في القطاعين العام والخاص و 
o منهجي التعلم في بيئة العمل بشكل بدأت وزارة التنمية االجتماعية بتنفيذ 
o  العمل سوق تم تقديم دورات لرفع كفاءة العمال والموجهين في 
o  لمدربين المهنيين في المهارات والتخصصات ذات الصلة. لرفع كفاءة 

  
( ، واألونروا وبعض المنظمات غير الحكومية ، من  2017تدابير الحماية التي اتخذتها وزارة التنمية االجتماعية ) .10

الستهداف االجتماعي.  ا كجزء منالتعليم والتدريب المهني وعائالتهم ،  بطلبة  والمرتبطةخالل مشاريعهم األخرى 
 لبة. الط  وقباإلضافة إلى اعتماد قواعد السلوك في األونروا والمنظمات غير الحكومية لدعم حق

 ) ما زالت قيد المداولة( التوجهات المستقبلية:

 هناك توجه لدى وزارة التنمية االجتماعية الستحداث ادارة عامة للمراكز لتكوين الشباب  .11
 في المستقبل هناك توجه الستحداث جامعة مهنية وتقنية  .12
 تعزيز ودعم جهود حاضنات االعمال وادماج مفهوم ريادة االعمال في مسارات التعليم المهني .13
 والتدريب المهني يضمن استثمار القطاع الخاص في التعليم والتدريب المهنيإنشاء صندوق وطني للتعليم  .14

وذلك لوجود العديد من العقبات، والتي منها: التدريب المهني ما زالت دون الطموح، التعليم وبالمقابل، فإن أعداد خريجي  
عات الالزمة لتنظيم العمل المهني، وضعف وقلة االمكانيات المادية المتوفرة، ونقص التشري ،غياب البنية التحتية الالزمة 

، وعدم تنظيم العالقة )خاصة المالية( مع الممولين لمشاريع تخص التدريب الوعي اتجاه اهمية التدريب المهني واالقبال عليه
 .المهني

ن قبل قطاع التعليم  جدر اإلشارة إلى أنه لم يتم اتخاذ أي تدابير حقيقية للتعليم اإللكتروني ، على الرغم من أنه متوقع مت
 .والتدريب الفني والمهني

   فيه  الضعيفة والمهمشةالمجموعات لتعليم والتدريب المهني ومشاركة لوصول التعزيز     4-1-ج

https://www.tvet.ps/
http://tvet.newline.ps/
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إلى التدابير المذكورة أعاله التي زادت من الوصول إلى التعليم والتدريب الفني والمهني بشكل عام ،  اضافة 
القيود المفروضة   مواجهةو التعليم والتدريب المهني، المهمشين إلى لتسهيل التحاقاتخذت التدابير التالية 

 الفئات المستهدفة:  التحاقعلى 
 :بالتعليم والتدريب المهني لمهمشينا التحاقوصول/لتسهيل    تدابير خاصة 

o :توفير مواصالت لكافة المستفدين والتعليم والتدريب المهني مجاني  بالنسبة لوزارة التنمية االجتماعية
 للجميع

o ووكالة الغوث على التعليم والتدريب الحكومية  لمؤسساتتوفير التعليم والتدريب المهني مجانًا من قِبل ا
 .المنظمات غير الحكومية إعفاء من الرسوم لغير القادرين على دفع الرسومتقدم المهني األساسي، و

o والمساعدة في توفير تصاريح المرور لطلبة ومعلمي ألولئك من المناطق النائية ،  لسكن الداخليتوفير ا
 وغيرها من التدابير.القدس، 

o الى تغطية تكلفة المواصالت   المجتمع المدني مبادرة بعض مؤسسات 
o  :تدابير اضافية في المناطق المهمشة، مثال على ذلك، التدابير التالية في غزة 
o  ًتوفير الحوافز المادية للطلبة بدل الموصالت. كانت تعطى سابقا 
o   توفير وجبات طعام للطالب ضمن برنامج الغذاء العالميWFP. 
o ق الحدودية(. توفير وسيلة نقل للطالب لكل مركز على حدا )للوصول الى المهمشين والمناط 

 

 التحاقهم:وصولهم/تدابير خاصة  لتوسيع استهداف المهمشين  وزيادة  

o  توسيع الفئة المستهدفة من خالل توسيع الفئة العمرية فاصبحت على سبيل المثال التنمية االجتماعية تغطي الشباب
 .دون وضع حد اقصى للعمر   عاما 15سنة ووزارة العمل من فوق  18حتى عمر 

o  وجود مركزين لألشخاص ذوي اإلعاقة تديرهما وزارة التنمية االجتماعية ، ومراكز أخرى من قبل المنظمات غير
، وزارة التربية لديها سياسة لزيادة   مسحية في هذا المجالخيرية( ، هناك حاجة إلى دراسة  ؤسساتالحكومية )م

 .ذوي اإلعاقة ، ولكن لم تنفذ بعدالتعليم والتدريب المهني لألشخاص 
o  .تطوير مهارات الفئات المهمشة واتاحة الفرصة للتدريب من خالل الدورات قصيرة المدى 
o ول الشباب  في هذه المناطق للتعليم والتدريب إدراج قطاع غزة والقدس الشرقية في مشاريع مكنت من زيادة وص

 المهني
o ول الطلبة للتعليم والتدريب المهني ، كما تم سابقا في قطاع غزة، على  توفير تدابير في المناطق المهمشة لدعم وص

 ان تستمر وتشمل المناطق المهمة األخرى. 
o  التدريب المهني لتمكين ذوي اإلعاقة من االلتحاق في بعض التخصصات وخاصة عدد  و مؤسسات التعليمتأهيل

 صاب في السنوات الثالث األخيرةألف م 50اإلصابات وذوي اإلعاقة في قطاع غزة في ازدياد وجاوز 
o  للتعامل مع ذوي اإلعاقة وخاصة إعاقة السمع. مؤسسات التعليم والتدريب المهنيتطوير وتدريب مدربين 

 توفير تعليم وتدريب مهني مرن لتشجيع المشاركة فيه   5-1-ج

 :والمرونةمثال من خالل الدورات القصيرة ، ك، للطلبةلبي االحتياجات المختلفة يوالً: التعليم والتدريب المهني أ

تقدمها ، هناك أنظمة مختلفة ، مع فترات مختلفة لمختلف الفئات المستهدفة وحدة البناء أ• بناًء على المعلومات الواردة في 
 التعليم والتدريب المهني. مؤسسات

 كما هو مذكور أعاله  لتعليم المهنيلمسارات  ثالثة• قدمت وزارة التربية 

فتح مدرسة ووزارة العمل والمنظمات غير الحكومية لديها دورات مسائية ، المجال للتعلم في الدورات المسائية،. اتاحة• 
 وزارة التربية والتعليممن قبل  في الفترة المسائيةالمهنية  الخليل الثانوية 
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 ثانياً: المناهج المرنة:

جود المواد التدريبية والمناهج ، والعمل سوق موائمة إلحتياجاتلتربية والتعليم ووزارة العمل مؤخراً مناهج • طورت وزارة ا
 .حتى لو لم تكن ملزمة بتنفيذها سهل تطبيقها في باقي مؤسسات التعليم والتدريب المهني،

 تحديثها وفقًا لذلكات ذات الصلة بالسوق ويمكن ي• تستند المناهج الدراسية إلى الكفا

) كوحدات  التعليم والتدريب المهني  ؤسساتالتي تم تطويرها من خالل مبادرات مختلفة من قبل م وحداتبعض ال تم اعتماد• 
 منهجية( أو كوحدات IVET) األساسي كإضافة إلى مناهج التعليم والتدريب المهني(  CNCالهايبرد للمركبات او ال 

 .المستمرب المهني لبرنامج التعليم والتدري

 CVET دورات التعليم المستمر للتعليم والتدريب المهني • يتم تحقيق التأهيل الجزئي من خالل

  10منهاج لمراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل و 18برنامج تدريبي ، 28قامت وزارة العمل بتطوير المناهج ل  •
 للمراكز الخاصة 

 موقع العمل( داخلالتدريب و التعلم مدى الحياهيب المهني لمجموعة واسعة )ثالثا: تنظيم التعليم والتدر

) التي يتم عقدها بشكل دائم او ممنهج او من خالل المشاريع( من خالل  الدورات القصيرة   التعلم مدى الحياه • يتم تنظيم 
 أو المشاريع. ؤسساتالم التي تعقد من خالل CVETودورات التعليم المستمر 

 . لعاملينداخل موقع العمل ل لتدريب ا تلبيةبوالمبادرات الخاصة أو المشاريع القطاعية  CVETوتهتم دورات التعليم المستمر • 

 رابعاً: االعتراف بمؤهالت المهمشين:

األولي  في التدريب المهنيال تتم  المكتسبة اتيالتأهيل واالعتماد للكفا  ولكن• يسمح النظام بدمج المجموعات المختلفة ، 
 في التعليم المهني والتقني. ايتم االعتراف به والمستمر ، بينما

نظام االجازة المهنية والذي بدوره يمنح ، ال يوجد من خالل الخبرة  والممارسة  للكفايات المكتسبة• ال يوجد نظام اعتماد 
 العاملين في المجاالت المهنية شهادة االجازة المهنية ورخصة المزاولة بعد خضوعه إلجراءات الفحص واالختبار.

، في حين من نظام التعليم والتدريب المهني والتقنيالمرتقب األجزاء المختلفة  NQF اإلطار الوطني للمؤهالت ربطي• سوف 
 تدريب المهني والتعلم المسبق.للأن هناك حاجة إلى نظام اعتماد 

 
 

 نظامي  التحقق من التعليم غير الرسمي وغير ال 6-1-ج

 
ووزارة التعليم العالي   ة والتعليميتم متابعة المراكز والمدارس والكليات من خالل وزارة العمل ووزارة التربي 

 والبحث العلمي.
 تم العمل على تطوير معايير مهنية للقطاعين الحكومي والخاص.  
 دة العملية التعليمية والتدريبيةطار وطني للمؤهالت لضمان جوإو، ةشهادة مزاولة المهنيتم  العمل على تطوير  

 .ونفاذية مخرجاتها
عمل المراكز   ، حيث بدأت وزارة العمل بتنظيميكلي والقانوني للتدريب المهنيتطوير الجانبين الهاستمرت عملية  

 . 8201خالل النصف األول من العام مركزاً  78التي وصل عددها إلى   الخاصة
 يضم جميع مؤسسات التعليم والتدريب المهني والخدمات والبرامج التي تقدمها. وطني تم استحداث موقع الكتروني 
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 : المساواة والفرص المتساوية في التعليم والتدريب المهني  2-ج

 في التعليم والتدريب المهني   المتعلميننجاح   2-1-ج

%، فرع  70الفرع الصناعي  ارتقاع نسبة خريجي التعليم المهني، حيث بلغت نسبة الناجحين في امتحان االنجاز 
وهي نسبة  افضل من   2019في العام   %.70%، الفرع الفندقي  58%، الفرع الزراعي 68االقتصاد المنزلي  

 . % 66.43 )النسبة العامة البالغة ) 
% في مراكز وزارة العمل والمراكز األهلية والخاصة المرخصة  90فاقت نسب النجاح لطلبة التدريب المهني  ال  

   رة العمل.من وزا
 %. 81كما بلغت نسبة  نجاح مراكز وزارة الشؤون اإلجتماعية    

 

 لتعلم والتدريب في ا اإضافي  ا دعمون اجت حالذين يمتعلّمو التعليم والتدريب المهني  2-2-ج

( الى ان نسبة  2018اشارت نتائج البحث الذى اجراه مركز االحصاء الفلسطيني ) ارتفاع مستمر في نسبة الفقر حيث  .1

 .%53في غزة الى ما يزيد عن نصف السكان وبنسبة  ، فيما وصلت نسبة الفقر% 13.9الفقر في الضفة وصلت الى 
 وبالتالي يحتاج الطلبة وخاصة في غزة للدعم المالي.

نسبة   ويعود السبب في نسبة ذوي الحاجات الخاصة % 2.1حيث تصل الى   االعاقةباالضافة الى ارتفاع نسبة ذوي  .2

وبالتالي فان من حق   .إلى اإلجراءات التعسفية التي يمارسها المحتل اإلسرائيلي ضد الفلسطينيينكبيرة من تلك الحاالت 
 في كافة األنظمة.مكانيات االوتوفير البرامج البنية التحتية الالزمة لهم واستحداث  توفير ان يتم هذه الفئة 

والتدريب وصول الطلبة للتعليم  ليتسهبعد التجمعات عن المدن الرئيسية  حيث تتواجد غالبية المراكز والمؤسسات ول .3
للمؤسسات  مناسبالجغرافي التوزيع مهني بما يراعي الوتدريب يتطلب توفير مؤسسات تعليم في مختلف األماكن  المهني
 . رغبة المجتمع المحلي من جهة و والمواكز يسهل وصول الطلبة الى المدارس بشكل

،مما يحد من لبرامج المتوفرة لالناث قليلة اذا ما قورنت بالذكور ويغلب عليها الطابع التقليديالمؤسسات المزودة لان  .4
وهذا   . ستثناء بعض الدورات المحددةبالسياسات المقيدة التي تفصل الدورات وفقًا للجنس ، با ذلكرتبط يحرية االختيار، 

وحرمان االقتصاد الفلسطيني من كفاءات  ،نسبة بطالة بين االناثيؤدي الى محدودية عدد االناث في سوق العمل وارتفاع 
تتيح  ،جديدة، وغير تقليديةبرامج  قادرة على البناء من فئة تشكل اكثر من نصف المجتمع، وعليه يتطلب االمر توفير

ليم والتدريب ، مع ضرورة توفير البنية التحتية في المؤسسسات المزودة للخدمة والتي تلبي االحتياجات فرص التع
 الخاصة لهذه الفئة.  

ينبغي ان يكون النظام مرنا الستيعاب الفئات االخرى سواء من العاملين او العاطلين عن العمل او الفئات االجتماعية  .5
 . االخرى 

 وصف السياسات 

الحكومية واألونروا ، مع  ؤسساتبقًا ، يتم توفير التعليم والتدريب التقني والمهني المجاني للجميع في المكما ذُكر سا •
إعفاء من الرسوم للفقراء في المنظمات غير الحكومية. يتم توفير بدل النقل للبعض من خالل المشاريع ودعم  

 إضافي. 

 وزارة التنمية االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة معاهد للتعليم والتدريب الفني والمهني تديرها  3يوجد  •

 تقدم بعض المعاهد التدريب على التوعية في المجتمعات المعزولة ، ولكن هذا محدود.  •

 يسمح للعاطلين عن العمل.  CVETدورات بعد الظهر ل  •

 دعم المساواة في التعليم والتدريب المهني  اجراءات  3-2-ج
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 التابعة لرابطة مؤسسات التعليم والتدريب المهني غير الحكومية اعفاء الفتيات من الرسوم في بعض المؤسسات  
 يتم اعطاء حصص تقوية للطالب ذوي التحصيل المحدود مثال في مؤسسات الوكالة  
 تيات ) التمييز االيجابي(خاصة للفللتعليم المهني تم انشاء وحدات مهنية  

 

 

 والتعليم والتدريب المهني شمولي  التعليم ال 4-2-ج

  
 

( 35-15وجود مركزين متخصصين تابعين لوزارة التنمية االجتماعية لكال الجنسين للفئات العمرية ) 
فاطمة في  ذكور واناث فيما عدا االعاقات العقلية مركز الشيخ خليفة في محافظة نابلس، ومركز الشيخة 

 محافظة الخليل، حيث يضمان تخصصات مختلفة. 
 مركز العالئية للمصادر يقدم ادوات مساندة وطباعة المناهج على طريقة برل والب توبات ناطقة  
تطبيق سياسة التعليم الجامع في التعليم المهني، حيث تم افتتاح وحدتين مهنيتين في قطاع غزة في مدرسة   

 واالناث . صادق الرافعي للصم للذكور
مواءمة المدارس المهنية اللقائمة استيعاب الطلبة ذوي االعاقة، إضافة الى ان وزارة التربية والتعليم تعمد  

 الى ضمان وجود مصعد في مباني المدارس المهنية الجديدة التي يتم تصميمها.
 اإلعاقة. غالبية التدريب المهني المقدم من قبل الجمعيات الخيرية يخدم  األشخاص ذوي  

 

 : الدعم النشط لفرص العمل 3-ج

 

 قابلية توظيف خريجي التعليم والتدريب المهني  1-3-ج 

 
كما تبين من من اهم التحديات التي تواجهنا هي نسب البطالة المرتفعة وخاصة بين الفئات الشبابية وبالذات االناث  

 من التقرير. ثانيالجزء ال
مستوى والتخصص، ولكن بالعموم تعتبر افضل من النسب الوطنية نسب التوظيف تتفاوت بحسب المؤسسة وال 

   % 77ان نسب تشغيل الخريجين والخريجات وصلت  لتشغيل الشباب والشابات.  حيث بينت الدراسات  السابقة 
% بين  75% بين الخريجين و90% بحسب احصاءات وزارة العمل،  وتصل 70(،  وتزيد عن 2018)هالل 

   .ة الغوث. كما بين الجزء الثاني من التقريرالخريجات لخريجي وكال
كما بين 16 لنسب مرتفعةالبطالة  وصلتوتعتبر هذه النسب افضل من نسب تشغيل خريجي التعليم العالي، حيث  

 الجزء الثاني من التقرير.
وشروط العمل ظروف واتفقت غالبية الدراسات على  ان نسبة ال بأس بها من  الخريجين والخريجيات يعانين من  

 .واالجور المتدنية  وبخاصة في مجال عمل الفتيات
من األحداث ومن األسر التي تعاني اوضاع اقتصادية واجتماعية  بالنسبة لخريجي مراكز وزارة التنمية االجتماعية  

 . ، مما يستدعي اسناد كامل لتلك الفئة% 35ال تتجاوز النسبة صعبة فان نسب التشغيل 

 

نسب البطالة بين خريجي الجامعات تستند الى اإلحصاءات الرسمية ، وال تبين تلك النسب ان كان الخريج/ة  هم باألصل   16
تطلب دراسة معمقة لذلك، او اجراء دراسة تتبعية تبين اثر التدريب والتعليم خريجي المسار المهني او األكاديمي، مما ي

 الالحق على تلك الفئة 
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 س بها من خريجي التعليم المهني تكمل تعليمها قبل اإللتحاق بسوق العمل. كما ان نسبة ال با 
   للخريج والخريجة. التشغيل الذاتي يعطي فرصة  قطاع التعليم والتدريب المهني  

 

 تأثير على االنتقال لها   التي االقتصادية  العوامل 2-3-ج

 
االنتاج اال انه في ظل العراقيل التي يضعها توفر االيدي العاملة في فلسطين تمثل عنصر مهم من عناصر  

االحتالل وتقلص المساعدات التي تقدم لدولة فلسطين اضافة الى الشروط التي تضعها وزارة االقتصاد امام  
المشاريع الجديدة ناهيك عن ان معظم المشاريع التي يتم استحداثها خدماتية كل ذلك يجعل من الصعوبة 

   ايجاد فرص عمل .
 محدودية سوق العمل بسبب إجراءات  اإلحتالل 
، مما يحرم سكان المناطق النائية وخاصة اإلناث من الوصول لتلك مركز الفرص الوظيفية في المدنتت 

 الفرص. 
 ارتفاع تكلفة التنقل بين مكان السكن ومكان العمل. 
 مل. وجود الحواجز العسكرية الدائمة والمفاجئة التي تعرقل الوصول الى مكان الع 
عدم وجود تشريعات لضبط شروط العمل والحد األدنى لألجور،  ضعف الرقابة في تطبيق  الحد األدنى  

 لألجور

 

 وصف السياسات 

  في قانون الخدمة المدنية يضيف لصعوبات اإلنتقال. شهادات التدريب المهني اعطاء قيمةعدم  
 في العادة ضمن مستوى العامل الماهر وشبه الماهر  امكانية التنقل بين الوظائف والترقية صعبة وذلك الن الطالب  
 العمالء. افتقار الطلبة الى المهارات الحياتية كخدمة 
 وجود الفجوة في المهارات المهنية في بعض التخصصات.   
وتحاول المؤسسات الحكومية تشجيع المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ولكن االمر ليس بالسهولة وال يحدث  

 . لوب، االمر الذي يدفع بالكثير من الشباب الى الهجرة االثر المط
 لجنة األجور.  ت الحكومةشكل 
 يتم العمل حاليا على تحديث قانون العمل.  
 كما يتم العمل على تفعيل عمل لجان التفتيش. 

 نظرة عامة على السياسات الداعمة للعمالة واالنتقال إلى التوظيف   3-3-ج 

  
  

 المهني العربي للمهن.اعتماد التصنيف  
ضمن الخطة االستراتيجية للوزارتين والسعي  او التصنيف الوطني للمؤهالتاالطار الوطني للمؤهالت ادراج   

 الحثيث لتطبيقه.
 .تصميم وتقييم برامج التعليم والتدريب المهني والتقني شراكة مع سوق العمل في بناء 
طالب من مراكز  100صندوق التشغيل والعمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، حيث تم تشغيل  

 التنمية االجتماعية.
 بخث العلمي.في كل من وزارة التربية، وزارة العمل ، وزارة التعليم العالي وال KABاعتماد برنامج الريادة  
توعية المجتمع المحلي بالتعليم والتدريب المهني من خالل حمالت توعية لالرشاد والتوجيه المهني لطلبة الصف   

 العاشر في مدارس التعليم العام، اضافة للمعارض المهنية وايام التوظيف.
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 التلمذة المهنية، والتعلم في بيئة العمل بالشراكة مع سوق العمل. 
 تعديل قانون الخدمة المدنية لالعتراف بالمهارات المهنية.يا على يتم العمل حال 

 الوظيفي  رشاد اال 4-3-ج

 

وجود مرشد مهني في كل مدرسة مهنية ومركز مهني ، لتعريف الطالب المتوقع تخرجهم بسوق العمل وبروتوكول  •
 العمل. العمل والبحث عن العمل واالمور المتعلقة بتقديم الطلبات لاللتحاق في سوق 

 تنفيذ فعاليات مثل يوم التوظيف. •

 المهنية والمركز المهني.التخرج من المدرسة  متابعة الخريجين بعد •

 ابراز قصص النجاح واستضافة طلبة ناجحين في مجاالت معينة.  •

 وجود مركز المصادر لإلرشاد الوظيفي على البوابة اإللكترونية للتعليم والتدريب المهني والتقني •
https://www.tvet.ps/crc. 

 .للمهن لتصنيف العربيالوصف المهني للمهن لكل مستوى حسب باربط التخصصات  •

https://www.tvet.ps/departments   

والوطني للمهن،   لتصنيف العربياحسب وبالتالي هناك ضرورة إلستمرار ربط التخصصات بالمهن لكل مستوى 

 موقع الكتروني متخصص في التوظيف المهني لتوفير العمل ومتابعة الخريجين. وتفعيل

 

 " الطابق المفتوح " -2

يستدعي سياسات تضمن مشاركة أطراف الوطن،  ارتباط التهميش بالسياق الفلسطيني الخارجي والداخلي، مما 
 وتوضيح اجراءات متميزة اضافية للفئات والمناطق المهمشة.

 

 ملخص واستنتاجات تحليلية   -3

 
محدودية  فيلبيئة االجتماعية والطلب الفردي على التعليم والتدريب المهني لوحدة البناء هذه: االتحديات الرئيسية قد تبينت ل

التحديات . أما القدرة على الوصول إلى المهمشين ، والتي على الرغم من معالجتها جزئياً ولكنها تحتاج إلى مزيد من التطوير 
تشمل  تمر و ال للخبرات المكتسبة مسبقا، كما فشملت عدم وجود نظام اعتماد للتدريب المهني األساسي والتعليم المس األخرى

ونظم الرصد والتقييم ، فضالً عن   حول الطلب الفردي  مصنفة بحسب التهميش االفتقار إلى المعلومات تلك التحديات
التعليم والتدريب المهني وحرية لفرص   لوصولوالتي تحد من ا النوع االجتماعي والعمرالمرتبطة بالسياسات التقييدية 

 .هاتعميم تي من الممكناللمبادرات تم تنفيذ العديد من ا وفي هذا المجال . ختياراإل

السياسات االقتصادية واالجتماعية تطوير المطلوب اليوم  من الحكومة التغلب على التحديات وايجاد السبل التي من شأنها  ؛لذا
للمشاركة بشكل إيجابي في  ات، واتاحة الفرصة لهمؤهلين/من قدرات الشباب والموالتنموية وتوفير فرص العمل واالستفادة 

 احداث التنمية المطلوبة في القطاعات المختلفة، ويتطلب االمر العمل على مواجهة التحديات وايجاد االليات التي من شأنها:

رها للشهادات  القبول االجتماعي للتعليم والتدريب المهني وتغيير النظرة التقليدية ومعايير المجتمع في تقديتعزيز  -
عدم االلتحاق بمؤسسات التعليم المهني والتقني و االكاديمية على حساب الشهادات المهنية، بما ينعكس في زيادة نسب

 اكاديميا. الره بشكل عام على الفئة االقل تحصياقتصا
 دفة.تطوير نظام االلتحاق في التعليم والتدريب المهني والتقني لجميع المستويات والفئات المسته -
 ترسيخ ثقافة التعلم والتدريب مدى الحياه .  -
 .وتذليل العقبات امامه ترسيخ التشغيل الذاتي -

https://www.tvet.ps/crc
https://www.tvet.ps/departments
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 تغيير الموروث الثقافي واالجتماعي المتمثل في عدم قبول االهل لالعمال المهنية للبنات. -
 واالناث.توفير االهتمام الكافي بالفئات المهمشة وذوي االحتياجات الخاصة  -
 توفير البرامج التدريبية الحديثة التي تناسب جميع الفئات وعدم اقتصارها على البرامج التقليدية.  -
 ودعمها. ومناطق ج وقطاع غزة خلق فرص للتعليم والتدريب المهني في القدس -
 المطلوبة. التركيز على االرشاد المهني وتهيئة الطلبة الجدد والتعريف بالخطط الدراسية والمقررات -
في قطاع التعليم والتدريب ، وقطاع غزة اعطاء اولوية في ادماج الفئات المهمشة من مناطق القدس ، ومناطق ج  -

 .  من خالل تطويره وتوسيعه المهني
 التدريب المهني األساسي والمستمر وللكفايات المكتسبة من خالل الخبرات  تطوير نظام االعتماد لخريجي-
المصنفة ، وتوفير بيانات الرصد والتقييم للخريجين المتسربين ، دراسات التتبع  نالتحليلية ع  تقديم الدراسات-

 .بشكل ممنهج ودوري التهميشبحسب 

 

 الكفاءة الداخلية وتشغيل نظام التعليم والتدريب المهني: بناء دوحدة ال

 
يشير نظام تقديم التعليم والتدريب المهني و. التعليم والتدريب المهنيقديم يناقش القسم د الكفاءة في نظام ت

األولي والمستمر الى جميع التعليم الرسمي وغير الرسمي في البلد والى كافة أشكال المدخالت )المادية 
وغير المادية( في عمليات هذا التعليم والتدريب المهني. ونتاجات هذا التعليم هي المعرفة والمهارات 

نظام التعليم  هيحقق ماتصف الكفاءة بشكل عام مدى والتدريب المهني. خريجي التعليم وواالتجاهات ل
 .المدخالت الممكنة  بأدنى قدر منأقصى قيمة ممكنة بشكل خاص( من )والتعليم والتدريب المهني 

 : بيئة التعليم والتعلم1-د

 طرق التدريس والتعلم، بما فيها التعلم القائم على العمل 1-1-د 

والتقني مع ادخال   المهني والتدريب التعليم مؤسسات غالبية  في استخدام أنماط حديثة غير تقليديةبدأ العمل في   •
 التعليمتقدمها مؤسسات  التي التخصصاتعلى غالبية  المهني والتعليموالتدريب  التعلم اساليب في التحسينات
سياسات الحكومة للنهوض بقطاع التعليم بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتنفيذا ل والتقني المهني والتدريب

 والتدريب المهني.

لتحقيق   المركبة المهامومما تجدر اإلشارة اليه انه تم تطوير المناهج باستخدام الطريقة الوطنية المعيارية )    •
كس حل الكفايات اإلحترافية والشخصية والمنهجية واإلجتماعية في المهنة من خالل بناء مواقف تعليمية تعلمية تع

الموجه نحو  التعليم او المشكالت حل في التعلم منهجية خالل من تنفيذها يتم وهذه المواقف ،(مشكلة في سوق العمل
التي ركزت على تحليل المواقف التعلمية واعتبار ان المتدرب هو محور العملية التدريبية  والمدرب    ،العمل

، والذي تم  (TAPooling)ميسر. انبثقت هذه الطريقة من خالل التوصيات الصادرة عن ما يعرف بتجمع الخبراء 
يم، التعليم العالي والبحث العلمي، والمشروع تنفيذه من قبل المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي ووزارات العمل، التعل

، حيث تم اعتمادها من  البلجيكي. حيث أوصت اللجان المختصة في هذا التجمع اعتماد الطريقة الوطنية المعيارية.
 . 2018قبل المجلس األعلى واصدار دليل  عام 

ق العمل جزء من العملية التدريبية ان يكون سو  هناك نجاح كبير لمنهجية التعلم في مواقع العمل والتي تهدف الى •
 في  المنشأة اإلقتصادية استكماال   قضاء المتدرب فترة في الشركة  لممارسة االعمال  وبشكل ممنهج، حيث يتم

االمر الذي يتيح له الفرصة لبناء العالقات الذاتية   ،التدريب المهنيالتعليم ومؤسسة  للتدريب الذي تم فيوتعزيزا 
فرصة للعمل واالنخراط في السوق، تماشيا مع سياسة الحكومة في إشراك قطاع سوق العمل   وتسهيل حصوله على

 في تنفيذ البرامج التدريبية والتعاون المشترك.

تم من خالل تطبيق منهجية التعلم في مواقع العمل استخدام عدة طرق للتعلم حسب المؤسسة التعليمية، كالتلمذة  •
مدارس الصناعية التابعة لوزارة التربية والتعليم، وزيادة مدة التدريب الميداني في  المهنية والكفاءة المهنية في ال

تربط البرامج  ، تقلل تكلفة التعليم المهنيأنها )  هذه المنهجيةمراكز تدريب وزارة العمل ومن ابرز مميزات 
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توثق العالقات بين ، العملتعزز الشراكة مع سوق ، تزيد من فرص التشغيل، التدريبية مع احتياجات سوق العمل
اال أنها   (تحسين جودة المخرج في التعليم والتدريب المهني، يم والتدريب المهني مع سوق العملمؤسسات التعل

عدم وجود حوافز لمؤسسات القطاع الخاص للتعاون في هذا  ، ثقافة العمل األسرية) القت بعض العثرات ومنها 
عدم وجود مدرب ،ص على استقبال المتدربين للتدريبات القطاع الخاعدم وجود تشريعات تجبر مؤسس، المجال

رج المؤسسة عدم وجود مدربين مؤهلين لمتابعة المتدربين خا،لتدريب المتدربين في موقع العمل متفرغ ومقيم
، اضافة لألعباء المالية والتحضيرات اإلدارية التي  (صغر حجم مؤسسات القطاع الخاص، التعليمية والتدريبية

 . يحتاجها تطبيق نظام التلمذة المهنية لدى بعض المؤسسات

أيضا لقد تم استخدام نظام التعليم  التكاملي  وهو نظام تعليمي تكاملي يجمع ما بين شقي التعليم داخل الجامعة   •
الذي نفذ في جامعة خضوري وجامعة القدس أبو   الثنائيوالمؤسسة الشريكة في سوق العمل والذي يشمل النمط 

 والنمط التعاوني الذي طبق في جامعة خضوري .    ديس

من  حققتهاالتعلم في مواقع العمل هي االكثر نجاعة السيما النتائج التي  منهجيةأثبتت التجارب لدينا في فلسطين بأن  •
 خالل نسب التشغيل المرتفعة   

  45بعة للمدراس األكاديمية عددها )كما تم نقل التعليم المهني الى المدارس العامة من خالل إضافة وحدات مهنية تا •
وحدة( قابلة للزيادة، والتعاون مع مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والمدارس الصناعية التابعة لوزارة  

 التربية والتعليم لتنفيذ برامج التعليم والتدريب المهني في الوحدات.   
 :يالتي تم اتباعها كالتال وصف السياسات ومن الممكن 

 سياسة دمج التعليم المهني في التعليم العام.  (1
 سياسة تطوير المناهج المبنية على المهام المركبة والمواقف التعليمية. (2
 سياسة التعلم التكاملي والتعلم في مواقع العمل.  (3

  

 بيئة التعليم والتعلم   2-1-د 

 

تزال هناك بعض المعيقات التي حالت دون  على الرغم من التحسينات والتطويرات المحدودة التي تمت اال انه ال  •
تطوير بيئة التعلم في بعض مرافق مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني وذلك يعود الى النقص في الميزانيات 

مراكز ومؤسسات التعليم والتدريب المهني بعض المتوفرة االمر الذي أدى الى خفض مستوى الطاقة االستيعابية ل
 .ار قبول الطلبة  لنسبة محدودة من المتقدمين، وانحصوالتقني 

 

بالرغم من زيادة مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني  والوحدات المهنية عبر السنوات وزيادة التخصصات   •
تقدم خدمة   يهناك نقص في عدد التخصصات والمؤسسات التالمبنية على احتياجات سوق العمل، اال انه  ما زال 

بعض الطلبة بالبرامج التي يرغبونها من جهة ومن  التعليم والتدريب المهني والتقني االمر الذي حال دون التحاق
جهة أـخرى دخول طلبة آخرين في برامج ال يرغبون بها بسبب توفر مقاعد شاغرة للتخصص وهذا بالطبع أدى  

 الى التسرب احيانا من البرنامج التدريبي وعدم قدرة البعض على اتقان المهارات التي تم التدرب عليها.
 

لكل تخصص في بعض مؤسسات التدريب والتعليم المهني ال سيما المراكز التالبعة لوزارة  أدى توفر مدرب واحد   •
العمل الى احداث فجوة في تنفيذ البرنامج التدريبي والملل لدى الطلبة من التعامل مع مدرب واحد طيلة ساعات  

 التدريب.
 

،بينما  والتعليم التابعة لوزارة التربيةات المالية في المدارس المهنية ءالمركزية محدودة في بعض االجراتتوفر  •
   ،وزارة العمل   في مراكزتوفر مثل هذه الال مركزية تال ، وفي الكليات التقنية درجة عالية من الالمركزيةهناك 

 هناك مركزية في االجرءاتف

 صف السياسات  و



 
 
 
52 

 

 52 | التقرير الوطن ي لفلسطين 

 وصف السياسات:  
 العمل.سياسة استحداث تخصصات مهنية مبنية على احتياجات سوق  (1
 القدرة اإلستيعابية لمؤسسات التعليم والتدريب المهني في فلسطين. رفع سياسة  (2
 .المرافقالتجهيزات وتحسين البنية التحتية وسياسة  (3
 دعم الالمركزية والمرونة في ادارة مؤسسات التعليم والتدريب المهنيعلى أكدت االستراتيجية الوطنية  (4

 

 تدريس والتعلم في التعليم والتدريب المهني  سياسات تحسين التدريب/طرق ال  3-1-د  

 

اكثر كثافه من ذي   وكفاءة قائمة وبشكل اكثر عصريهباعتماد انماط تعليمية  المرتبطة واألنشطةال تزال المشاريع  •
تعلم وتعليم جديده، نذكر منها  منهجياتالمهنية والتقنية بناء على  التدريبيةقبل. حيث يتم تنفيذ عدد كبير من البرامج 

مع  شراكةالمشروع البلجيكي والدورات القصيرة بالالذي نفذ بالتعاون مع العمل بيئة على سبيل المثال التعلم في 
، وقد ادخلت جميعها انماط جديدة للتعلم  ومؤسسة الرؤية العالمية القطاع الخاص من خالل برنامج التعاون االلماني 

 .  1- 1م د كما عرض في القس
 

يتم العمل بشكل داخلي على تدريب المدربين وتطوير القدرات البشرية للعاملين في مؤسسات التعليم والتدريب  •
 المهني او من خالل مشاريع متعددة منها تطوير كفاءة المدربين مع التعاون األلماني .

 

، ومن من خالل المشروع البلجيكي المشارك في نمط التعلم في بيئة العمل تم تدريب الحرفي الخبير في سوق العمل •
 المفترض ان يستمر تقديم ذلك من خالل ممثلي سوق العمل والغرف التجارية المختلفة.  

 

كما ان التحديات  ،التحديات المرتبطة في سوق العمل تتطلب مساهمة الشركاءفيما يخص التعلم في بيئة العمل:   •
بالنظام تتطلب  تطوير هيكلي وتوفير التمويل الالزم لتطبيق التعلم في بيئة العمل من خالل التلمذة  المرتبطة  

في نظام التعلم في بيئة العمل من قبل   اعتماد لالعتراف بالمهارات المكتسبةالمهنية، كما تتطلب تطوير نظام 
 ني ونشرتطبيقها على مستوى التعليم المهني. مؤسسات التدريب المهني.، اضافة لتطوير اعتمادها على المستوى التق

 

 تحسين بيئة التدريب والتعلم   4-1-د 

 
 

) تم بناء وتجهيز مدرسة كفر نعمة الثانوية المهنية، تم بناء مركز جديدة مهني تدريب ومراكز مهنية مدارس بناء •
مركز تدريب مهني يطا، ووضع تدريب مهني العيزرية، تم بناء مركز تدريب مهني سلفيت، تم  تجهيز وتشغيل 

 حجر األساس لمركز تدريب مهني طوباس (

موزعة على    18) تم من المشروع االوروبي استحداث تخصصات عدد  جديدة  ومشاغل صفية  غرف استحداث •
مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني في كل من وزارتي العمل والتربية والشؤون االجتماعية بحيث تم عمل 

 انة الالزمة وتجهيز المعدات (الصي

عزيز المعدات ، ومختبرات الكمبيوتر والوسائل التعليمية لمعاهد رابطة المنظمات غير الحكومية ذات التعليم ت •
 بدعم من االتحاد األوروبي COOPIوالتدريب المهني مع ميرسي كوربس و 

التدريب المهني ، وحالياً يجري العمل على  ال زال هناك ضعف في الطاقة االستيعابية لمراكز ومؤسسات التعليم و •
 التغلب على هذا الجانب من خالل فتح دورات في الفترات المسائية.  

مرتفعة مقارنة بالنسب لعدد المعلمين والمدربين مقابل عدد الطالب  تعتبر النسبة في بعض مراكز التدريب المهني •
 .  20/ 1اذ تصل   ألهليةوبعض المؤسسات ا سيما مراكز وزارة العمل والالعالمية 
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 سياسات: الوصف 

 تحسين البنية التحتية وتوفير اماكن اضافية للتعليم والتدريب المهني والتقني. (1
  تدريب المدربين وتطوير القدرات البشرية للعاملين في مؤسسات التعليم والتدريب المهني (2
 وتحسين بيئة التعليم والتدريب.زيادة القدرة على اإلتصال والتواصل مع الجهات المانحة لتعزيز  (3

 

 : المعلمون والمدربون  2-د

 التعليم والتدريب المهني  يدرب متكوين القوة العاملة لمدرسي و 1-2-د 

يحملون في الغالب شهادات جامعية في مجال   والتقني المعلمين والمدربين في قطاع التعليم والتدريب المهني •
والبعض االخر يحمل شهادات  التخصص الذي يعملون به والبعض منهم يحمل شهادة الدبلوم ما بعد التوجيهي

   شهادات خبرة معتمدة او دورات تدريبية قصيرة . او شهادات مركز تدريب مهني مرفقه مع الثانوية الصناعية 

عليم  بإعداد مسودة المعايير المهنية للمعلمين المهنيين في المدارس الثانوية المهنية والتي  قامت وزارة التربية والت •
نماذج حيث اشتملت على توضح اهم المهارات والكفايات الفنية والمعرفية واالتجاهية الخاصة بالمعلمين المهنيين , 

 .تقييم معيارية يتم من خاللها تقييم المعلمين المهنيين 

ف معتمد في وزارة التربية والتعليم للمعلمين المهنيين بحيث يتدرج من معلم مبتدئ وصوال الى معلم  هناك تصني •
 خبير .

هناك تصنيف معتمد في وزارة العمل للمدربين المهنيين بحيث يتدرج من مدرب مهني الى رئيس قسم مجموعة   •
 مهن الى نائب المدير للشؤون الفنية .

لتعليم العالي والبحث العلمي للمحاضرين للمواد النظرية اللذين يحملون شهادات هناك تصنيف معتمد في وزارة ا •
عليا ال تقل عن الماجستير وفنيين لمتابعة الجانب العملي للطالب وفي الغالب يحملون شهادات اقلها درجة الدبلوم  

 المتوسط.

 لخريجي نظام التعليم المهني والتقني  نمطيةعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت اال انه ال تزال النظرة ال  •
 . تؤثر على السياسات ذات العالقةو

 : توزيع عدد المعلمين/ات والمدربين/ات ضمن مؤسسات التعليم والتدريب المهني  والتقني حسب المستوى وتبعيتها الحكومية/ غير الحكومية8جدول رقم 

 مهنيتاهيل  تاهيل تقني تاهيل جامعي االجمالي      

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور      

  
المؤسسات التي تقدم 

 التعليم التقني
  
  
  
  
  
  
  

المؤسسات التي تقدم التعليم 
 حكومية -التقني

 15 92 47 110 203 621 265 823 الضفة الغربية

 22 207 50 193 256 1278 328 1678 غزة

 37 299 97 303 459 1899 593 2501 المجموع

المؤسسات التي تقدم التعليم 
 خاصة -التقني

 8 35 19 37 123 367 150 439 الضفة الغربية

 0 7 2 3 29 65 31 75 غزة

 8 42 21 40 152 432 181 514 المجموع

المؤسسات التي تقدم التعليم 
التقني التابعة لوكالة الغوث 

 الدولية )أونروا(:

 9 29 19 25 29 68 57 122 الغربيةالضفة 

 6 33 2 7 30 108 38 148 غزة

 15 62 21 32 59 176 95 270 المجموع

المؤسسة التي تقدم 
 التعليم المهني

المدارس المهنية الحكومية 
)صناعي، فندقي، زراعي، 

 اقتصاد منزلي(

 4 94 29 53 57 261 100 408 الضفة الغربية

 0 28 7 13 22 46 29 87 غزة

 4 122 36 66 79 307 129 495 المجموع

 المدارس المهنية االهلية

 3 4 4 20 8 27 15 51 الضفة الغربية

 0 0 0 0 0 0 0 0 غزة

 3 4 4 20 8 27 15 51 المجموع



 
 
 
54 

 

 54 | التقرير الوطني لفلسطين 

 : توزيع عدد المعلمين/ات والمدربين/ات ضمن مؤسسات التعليم والتدريب المهني  والتقني حسب المستوى وتبعيتها الحكومية/ غير الحكومية8جدول رقم 

 مهنيتاهيل  تاهيل تقني تاهيل جامعي االجمالي      

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور      

الوحدات المهنية في المدارس  
 العامة

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. 46 60 الضفة الغربية

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. 5 5 غزة

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. 51 65 المجموع

المؤسسة التي تقدم 
 التدريب المهني

مراكز التدريب المهني التابعة 
 لوزارة العمل

 6 35 23 31 26 50 55 116 الضفة الغربية

مراكز التنمية االجتماعية  
 االعاقةومراكز تاهيل ذوي 

 3 9 8 13 10 6 21 28 الضفة الغربية

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. 27 67 غزة

 3 9 8 13 10 6 21 28 الضفة الغربية

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. 27 67 غزة

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. 48 95 المجموع

مراكز التدريب المهني / وكالة 
 الغوث

 0 0 0 15 0 14 0 29 الضفة الغربية

 0 0 0 15 0 14 0 29 المجموع

المجموع  لكليات المجتمع والكليات الجامعية التي تقدم 
 تعليم تقني 

 32 156 85 172 355 1056 472 1384 الضفة الغربية

 28 247 54 203 315 1451 397 1901 غزة

 60 403 139 375 670 2507 869 3285 المجموع

 المجموع  للتعليم والتدريب المهني

 16 142 64 132 101 358 237 692 الضفة الغربية

 0 28 7 13 22 46 61 159 غزة

 16 170 71 145 123 404 298 851 المجموع

 المهني والتقنيالمجموع للتعليم والتدريب 

 48 298 149 304 456 1414 709 2076 الضفة الغربية

 28 275 61 216 337 1497 458 2060 غزة

 76 573 210 520 793 2911 1167 4136 المجموع

و  2017/2018للتعليم والتدريب المهني،  والدليل اإلحصائي السنوي الرسمي لمؤسسات التعليم العالي للسنوات   2019المصدر: بيانات الجهات المختلفة 
2018/2019 

التدريب التابعة لوزارة العمل ووكالة الغوث، كما تنقص  أعداد المعلمين/ات والمدربين/ات مالحظة: تنقص ارقام غزة لمراكز 

. وتنقص تقسيمات المعلمين بحسب التأهيل للعديد من الجهات وقد تم للضفة وغزة  في مراكز التدريب المهني األهلية والخاصة

 الركز لذلك بغبر متوفر )غ.م.(

 

 

 
 : ما يليفي الجدول بين تحليل البيانات الواردة 

 والمراكز الخاصة واألهلية( العدد اإلجمالي للمعلمين والمدربين ) باستثناء مدربي غزة في التدريب المهني .1
% منهم في التعليم 21،   5جدول رقم  -تبين في وحدة البناء أكما  5300  اكثر من  صل الى  و

 . يتوزعوا تقريبا بالتساوي بين الضفة وغزة% في التعليم التقني.، 79والتدريب المهني و
 

  اجمالي العدد % من  22 ادناه ان المدربات والمعلمات يشكلن  شكليتبين من الالتوزيع بين الجنسين:  .2
، .% من اجمالي العدد في  التعليم والتدريب المهني(26% من اجمالي العدد في التعليم التقني و  21)

% من اإلجمالي في  25المدربات والمعلمات  غزة  حيث  وصلت نسبة  وارتفعت النسبة بالضفة عنها في
ومن حيث التأهيل حقق التأهيل التقني اعلى تواجد لإلناث حسب  % من اإلجمالي في غزة18الضفة و  
% من اجمالي  32التعليم التقني و يعمل في مؤسسات  يالذ% من اجمالي العدد   28،  (%29التأهيل  )
 كما يبين الشكل أدناهليم والتدريب المهني (.  التع مؤسساتالعدد في 

 

 : توزيع المعلمين/ات والمدربين/ات بحسب الجنس9الشكل رقم  
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ويعكس انخفاض تمثيل المعلمات توزيع الطلبة والتخصصات  في التعليم والتدريب المهني، لكنه ال يعكس ذلك في 

 التعليم التقني.
اإلحصاءات اختالف في التوزيع بحسب المؤهل باختالف المستوى،  من تبين التوزيع بحسب المؤهل :   .3

حيث شكل حملت الشهادات الجامعية غالبية الهيئة التدريسية في التعليم التقني، بينما توزعت  في التعليم 
 .  والتدريب المهني كما يبين الشكل ادناه

 
 
 
 
 
 

 المعلمين/ات والمدربين/ات بحسب المؤهل: توزيع 10الشكل رقم  
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 وصف السياسات:
 نية. دتحسين الوضع الوظيفي للعاملين في نظام التعليم المهني والتقني ضمن قانون الخدمة المعلى  هناك توجه (1
 جدد. ومعلمات ومعلمين ومدربات نسياسة تعيينات جديدة لمدربي (2

 

 دخول مهنة التدريس في التعليم والتدريب المهني   2-2-د 

 
 

وإلجراءات متعددة، منافسة شديدة لاجراءات تعيين مدربين او معلميين مهنيين جدد يخضع    فان في القطاع العام   •
حيث يتم عمل االمتحان النظري للمتقدمين ومن خالل النتائج يتم عمل قائمة قصيرة بالمؤهالت المتقدمة حيث 

وبعد االنتهاء من  ،ء الى امتحان عملي في احدى المؤسسات التدريبية بإشراف لجنة فنية مختصةيخضع هؤال
االمتحان العملي يخضع هؤالء الى مقابلة مع اللجنة االدارية المكلفة بإجراءات المقابالت والتي تشكل بقرار من 

ة اشخاص في الغالب يكون أعضائها من   رئيس ديوان الخدمة المدنية وهذه اللجنة في العادة تكون مؤلفة من خمس
 وزارة العمل، وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، ديوان الموظفين العام.  

في بعض الحالت فان االجراءات المذكورة تكاد تكون غير كافية سيما عند الحاجة لتعيين مدربين في تخصصات   •
 وذلك النه يدر عليهم دخال ماديا اكبر مما هو في المجال الحكومي .تقنية فنية حيث يفضل ذوو الخبرة العمل الحر 

 وصف السياسات: •
 سياسة التدريب والتهيئة للداخلين مهنة التعليم. (1
إعتماد بطاقات وصف وظيفي ) معلم ومدرب مهني وهندسي(، للتعيين معتمدة من مجلس الوزراء وديوان   (2

 م(. 2018الموظفين العام، ) 

 

 

 وضع توظيف المعلمين في التعليم والتدريب المهني   3-2-د 

 ضمن نظام التعيين الدائم اونظام العمل الجزئي يتم تعيين المدربين والمعلمين المهنيين  •

 المياومة.أو ، في كثير من الحالت يتم تعيين المدربين والمعلمين المهنيين على نظام العقود •
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العمل تعتمد على مدرب واحد فقط وحسب الهيكليات هناك مدرب اول ومدرب مراكز التدريب المهني في وزارة  •
 .، لذا يجب التعامل مع هذه الثغرة، لضمان سير التعليم والتدريبثاني

 
 وصف السياسات:

إعتماد بطاقات وصف وظيفي ) معلم ومدرب مهني وهندسي(، للتعيين معتمدة من مجلس الوزراء وديوان   (1
مهم  ، وهذادرجاتاتصنيف كذا وظيفي للجميع والوصف ، حيث تم اعتماد ال م(2018الموظفين العام، ) 

   التأكد من تطبيق ذلك على معلمي ومدربي غزة.يجب و على العالوات وعالوة المدرب. حيث ينعكسللمدرب 
 .اتباع سياسة العقود الموازية، وتعني مساواة رواتب موظفي العقود برواتب الموظفين المصنفين والمثبتين (2

 
 
 
 

   ة المعلمين والمدربين في التعليم والتدريب المهنينوعي 4-2-د 

وجزء من التدريب الفني  التربوي التدريبأنشطة   من كبير بعدد المستفيدة المؤسسات في المعلمين استهداف تم •
 واإلداري . 

  على تعرف  KAB على برنامج  والتقني المهني التعليم مؤسسات في  مجموعات إضافية من العاملين تدريب تم  •
والذي يطبق حالياً على كافة التخصصات في مراكز  ILO الدولية  العمل منظمة بالتعاون مع االعمال  عالم

، نصف المدريبن/ ات في التدريب المهني التابع وبعض الكليات التقنية التدريب المهني والمداس الثانوية المهنية  
 دورات مسبقة في المجال لوزارة العمل حصلوا على 

  في القدرات تطويرل امجنبر على   ات في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل/المدربين من 28تدريب  تم •
حيث تم تطبيق البرنامج على مجموعات منتقاة من  ،(PtS) برنامج جواز سفر النجاح   الحياتية المهارات مجال

وهو عبارة عن برنامج يهدف إلى بناء شخصية الطالب وتهيئته ، ي.المتدربين  في مراكز التدريب المهن
 للمقابالت للحصول على عمل، باالضافة إلى الية التعامل مع االخرين بعد االلتحاق بالعمل.

، ولآلن تم يتم استهداف المعلمين والمدربين حاليا على برنامج تدريب المعلمين والمدربين بدعم من التعاون األلماني •
 مدرب/ة/ معلم/ة قبل الخدمة وأثناء الخدمة وموظفي اشراف وادارة، كما يبين الجدول أدناه:  458 تدريب

 

 : عدد موظفي مؤسسات التعليم والتدريب المهني ممن تم تدريبهم من قبل التعاون األلماني9جدول رقم 

 

بية  وزارة التر
 والتعليم  

وزارة 
 إجمالي  العمل 

/ات  ن /ات قبل الخدمة معلمي  ن  190 45 145 ومدربي 

/ات أثناء الخدمة  ن /ات ومدربي  ن  159 49 110 معلمي 

 64 31 33 مدراء ومديرات 

فات  ن ومشر في   45 9 36 مشر

 324 134 458 

 

هذا ويشمل التدريب في المشاريع الوطنية جميع الجهات، كما ان لوكالة الغوث برامج تدريب محلية واقليمية، وكذا تقوم 
 ضمن المشاريع الوطنية ومشاريعها الخاصة.  مؤسسات القطاع األهلي باجراء التدريبات 

 وصف السياسات  
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من خالل مشاريع او مشاركة في مشاريع ) اسب مع االحتياجاتيتنبشكل مستمر   سياسة تدريب المدربين (1
 ( اخرى او دعوات خارجية

من خالل العمل على   على المستوى الوطني سياسة اإلهتمام والنهوض بقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني (2
 (للتعليم والتدريب المهني والتقني الجديد الفلسطيني )النموذجاقتراح 

 

 جذب المعلمين والمدربين واالحتفاظ بهم في التعليم والتدريب المهني   5-2-د 

 
 

  فلسطين وتحديدا في في والتقني المهني التعليم قطاعات في والمدربين المعلمين اعداد  مستوى على نقص يوجد •
 .التخصصات بعض

 تم العمل على تعديل سلم رواتب المعلمين العاملين على نظام العقود . •

، وهم ليسوا   2017-2016خالل األعوام  في مكان العمل خالل المشروع البلجيكي الحرفي الخبيرتم تدريب  •
 ً  جزًءا من خطط بناء القدرات. حاليا

 

 

 وجيه وتحفيز ودعم التطور المهني ت  6-2-د 

 

 ز باقيكتعمل وكالة تشغيل وغوث الالجئين ضمن نظام  التطوير المهني عند التعيين وكل بضعة  سنوات، وترت •
 وما هو متوفر، وهذه التدريبات مدفوعة األجر.   المؤسسات على ما يقدم من المانحين

 وفرت وتوفر فرص التعلم في بيئة العمل  فرصة إلطالع المعلم والمدرب على تطورات المهنة في سوق العمل. •

ر على نفقتهم تعطي األنظمة الحكومية وانظمة العديد من المؤسسات المساحة للموظفين/ات إلستكمال التطو •
 الخاصة 

  التعليم قطاع في العاملين فيهم بما المدنية  الخدمة موظفي  كافة على يسري والذي)  العام المدنية الخدمة قانون يسمح •
 وعالوات  بالراتب زيادة الحال بطبيعة عليه يترتب مما االقدمية سنوات حسب الوظيفي بالتدرج( والتدريب

  من اجلمن معايير ثابتة إلى نظام قائم على الكفاءة )أيًضا معايير التقدم إمكانية تعديل  ديوان الموظفين يناقش •
 . متابعة هذا التوجه مستقبالً يجب وبالتالي (. لتحديد نطاق الرواتبالتوظيف األولي و

 

 وصف السياسات: 

ية للتعليم والتدريب الفني والمهني والعديد التنمية المهنية للمعلمين والمدربين هي جزء من الخطة اإلستراتيج (1
 التعليم والتدريب المهني والتقني. ؤسساتمن خطط م

 التعليم والتدريب الفني والمهني ؤسساتبواسطة العديد من م التعلم في بيئة العملتم تبني  (2
المنتسبين للنقابات. ومن سلبيات سياسة إعطاء الحوافز للمعلمين والمدربين، طبق على المدربين والمعلمين  (3

هذا النظام أنه لم يشمل المدربين والمعلمين المهنيين الذين يعملون في بعض التخصصات مثل : البالط، 
 الخراطة، الحدادة واأللمنيوم، ألنه مرتبط بالشهادة العلمية التي يحملها.

 

 ضمان نوعية المعلمين في التعليم والتدريب المهني   7-2-د 
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من قبل والكليات التقنية قييم المعلمين المهنيين والمدربين في المدارس الثانوية المهنية ومراكز التدريب المهني يتم ت •
 بواسطة نماذج خاصة ومعتمدة من قبل الوزارات وديوان الموظفين وعمداء الكليات  والمراكز  مديري المدارس

بحيث تشمل هذه العناصر ) العمل   ظيفية وعدد سنوات الخدمةالعام حيث يبنى هذا التقييم باالعتماد على الدرجة الو
 % .  100واالنتاجية، المواظبة، السلوك الشخصي، الصفات الذاتية (  وفي الغالب تكون هناك عالمة للتقييم من  

جيع وزارة التربية في اآلونة االخيرة على تحفيز المعلمين المتميزين من خالل منحهم شهادات التقدير والتش عملت •
 ما ادى الى مشاركة عديد من المدارس في البرامج واالنشطة العالمية  ) تحدي القراءة ، المدرسة الطالبية ، ... ( 

عملت وزارة العمل في اآلونة االخيرة على تحفيز المدربين من خالل منحهم شهادات التقدير والتشجيع وذلك  •
 مرتبط بارتفاع نتائج عالمات الطلبة 

ولكن ال  دربين في مؤسسات التعليم والتدريب المهنيتتقييم لمدرب المعلم المهني من قبل  الميتم بشكل جزئي  •
 يجب مأسسته ، وبالتاليعلى ادارة المؤسسة وطبيعة الدورة وارتباطها في المشاريعحيث يعتمد  ،يخضع هذا لنظام

 .والتدريب المهني والتقنيومن الجدير بالذكر أنه ال يوجد لآلن مركزا لتدريب مدربي التعليم  •

 وصف السياسات: 

 سياسة إعطاء الحوافز غير المالية للمعلمين والمدربين  (1
للمعلمين والمدربين، طبق على المدربين والمعلمين المنتسبين للنقابات. ومن  المالية سياسة إعطاء الحوافز (2

لون في بعض التخصصات مثل : سلبيات هذا النظام أنه لم يشمل المدربين والمعلمين المهنيين الذين يعم
 البالط، الخراطة، الحدادة واأللمنيوم، ألنه مرتبط بالشهادة العلمية التي يحملها.

 : النوعية وضمان الجودة3-د

 التدريب في التعليم والتدريب المهني ومحتوى التعليم أهمية جودة و 1-3-د 

 

ة التحتية  بما يتوائم مع احتياجات سوق العمل وذلك   تم تطوير البرامج التدريبية وتحديث األجهزة والمعدات والبني •
 بالشراكة مع سوق العمل . 

 تم اجراء دراسات سوق عمل سابقة على اثرها تم تطوير التخصصات الجديدة  •

نسب تشغيل الخريجين والخريجات لغالبية التخصصات مرتفعة  واعلى من النسب الوطبية كما بين القسم الثاني    •
 )ب( من التقرير

 منهجية الوطنية المعتمدة لتطوير مناهج التعليم والتدريب المهني والتقني تشرك سوق العمل ال •

ممثلين من سوق العمل في عملية تنفيذ االمتحانات العملية في   إلشراكيتم العمل حاليا على تحديد الية جديدة  •
 وذلك لضمان ارتباط البرامج التدريبية مع االحتياج الفعلي لسوق العمل.   مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني

 

 تحديد جودة نتاجات التعلم   2-3-د 

 
 

ضمان الجودة وادارة الجودة باهتمام وحرص كبيرين تناولت استراتيجية التعليم والتدريب المهني والتقني موضوع  •
المقترحة ضمنها حيث تهتم االستراتيجية الوطنية بجودة مخرجات التعليم  لإلصالحاتوذلك من أجل الوصول 

والتدريب المهني والتقني وربطها باحتياجات سوق العمل لغايات تحسين فرص العمل للخريجين  من خالل  
د المتاحة . كما واكدت وثيقة االستراتيجية على اهمية انشاء هيئة وطنية لضمان الجودة  االستخدام االمثل للموار

يناط بها تطوير نظام جودة التدريب  والتعليم المهني والتقني وتعزيز ثقافة الجودة ، وتطوير المناهج وانظمة التقييم 
 المهني والتقني . والمتابعة وفقاً لمعايير البيئة العملية في مؤسسات التعليم والتدريب
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  للتعليم االعلى المجلس تفعيل شأن من ان كما ،  الجودة لضمان  الصلة  ذات التشريعات من لمزيد حاجة هناك •
  لبرامج الحاضنة يعتبر وانه سيما المجال هذا في الجهود وتجميع ترتيب اعادة من والتقني المهني والتدريب

  المجلس هذا  رئاسة على يتناوب حيث المسار  تحدد  التي والبوصلة والتقني المهني والتدريب التعليم ومؤسسات
 .  سنتين كل العالي والتعليم التربية ووزير العمل وزير

  في المهني التعليم في الجودة  ثقافة عالم في األولى االنطالق نقطة يعتبر الكفايات لمراكز الفلسطيني المعيار ان
 الميسرة  األداة يشكل أن شأنه من الكفايات مراكز لصالح تطويره تم  الذي  اإلجراءات  ودليل. فلسطين
  في النجاح وحال انشاؤها تم التي الستة الكفايات لمراكز الرئيسية العمليات جميع في الجودة مبادئ لتطبيق

ُ  التطبيق نشر سيتم النطاق هذا  تدريجياً  المهنية القطاعات  على او التدريب ومراكز مؤسسات على تباعا
 

 عمليات ضمان الجودة في التعليم والتدريب المهني 3-3-د 

 

لغايات ترخيص مؤسسات وبرامج  (AQAC )لقد أنشأ مجلس الوزراء الفلسطيني لجنة االعتماد وضمان الجودة  •
لجديدة ، ات االتعليم العالي واعتماد المؤهالت باستخدام معايير الجودة التي طبقت على جميع كليات المجتمع والجامع

 اال ان جانب االعتماد لديها ال يغطي مخرجات نظام التعليم  والتدريب المهني.

كل حسب الجهة المسؤولة عنه،   العتماد وترخيص مؤسسات التعليم والتدريب المهني واعتماد برامجهايوجد انظمة  •
 ي لدى زارة العمل. وذلك لدى وزارة التربية والتعليم للمدارس المهنية، وضمن ومراكز التدريب المهن

المعتمد وطنيا في عملية تطوير التخصصات ، كما يتم العمل مع  يتم اإلستناد للتصنيف العربي المعياري للمهن  •
 التصنيف الفلسطيني للمهن ونظام المؤهالت الوطني  كاسس لنظام ضمان الجودة. 

الجودة  وانظمة مرافقة  وقد تمت اإلشارة لهما يحتاج التعليم والتدريب المهني  الى نظام شمولي لإلعتماد وضمان  •
 في اإلستراتيجية المقترحة والقانون المقترح.

وفي ضوء التطورات التي حدثت مؤخراً حيث تم تفعيل المجلس االعلى للتعليم والتدرب المهني والتقني وعالوة  •
بلنهوض بالتعليم والتدريب المهني على ذلك تم بقرار من دولة  رئيس الوزراء  تشكيل اللجنة الوزارية المكلفة 

 والتقني في فلسطين واللجنة الفنية المنبثقة عنها .

 وصف السياسات  

 
 

يحتاج التعليم والتدريب المهني  الى نظام شمولي لإلعتماد وضمان الجودة  وانظمة مرافقة  وقد تمت اإلشارة   •
لنظام  توضيح المعايير وهيكلة األجسام ، وان يشمل ا لهما في اإلستراتيجية المقترحة والقانون المقترح.

 ومرجعيتها.

يحتاج التدريب المهني لنظام اإلعتماد والجودة  لمستوى العامل الماهر ومحدود المهارة، ولتقييم التعلم كبداية،  •
 المسبق او المهارات المحصلة بالخبرة.

 

 إنشاء وتحديث محتوى التعليم والتدريب المهني  4-3-د 

  
 

 تلك المؤسسات قوم العديد منتالخاصة ، و ابتطوير برامجه والتقني للتعليم والتدريب المهنيمؤسسة قوم كل ت •
ستخدم الكثير منهم دراسات سوق العمل المتاحة لتحديد الثغرات تبدعم من المانحين ، و ةبتطوير البرامج الجديد

مثل هذه الدراسة ، وبناًء على ذلك ، يتم بدء سيجري المانحين واالحتياجات ، أو إجراء دراستهم الخاصة ، أو 
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خالل   كما هو مذكور أعاله ، ستحتاج الكليات التقنية فقط إلى اعتماد برامجها منوالبرنامج الجديد أو تطويره. 
AQAC .قبل التنفيذ 

 ) نسخة تجريبية ( التي استندت تطوير المناهج من وزارة العمل والتربية والتعليم والتعليم العالي  من هت كلتان •
باالعتماد على نظام  العمل والتي تهدف الى موائمة المؤهالت وربطها باحتياجات سوق  على منهجية المهام المركبة

وورش عمل الخبراء   2008الفلسطيني المبني على التوصيف العربي المعياري للمهن التصنيف والتوصيف المهني 
برنامج  18برنامج تدريبي ) 28في وزارة العمل تم تطوير مناهج لــ ،  التي شارك بها ممثلين من كافة القطاعات

هني/وزارة العمل في قطاع  برامج تدريبية لمراكز التدريب الم 10تدريبي لمراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، 
 غزة والمراكز الخاصة المرخصة من وزارة العمل(

وفي خطوة تعد االولى فقد قامت وزارة العمل بربط مسمى الشهادات التي تصدرها بمسميات المهن الواردة في   •
فلسطين  التصنيف العربي المعياري للمهن كما حملت هذه الشهادات في مضمونها رقم مستوى المهارة المعتمد في

 وهذا اندرج ايضاً على المراكز والمؤسسات الخاصة التي ترخص من وزارة العمل.

توجد هناك مؤشرات وطنية  ومؤشرات األداء فال زالت كل وزارة تستخدم ما يخصها وال باألهدافاما فيما يتعلق  •
 موحدة 

 الرئيسية لالتحاد األوروبي  كفاءات ال 5-3-د 

 
كما هو مذكور سابقًا في  ضمن التعليم والتدريب المهني  والتقني المشاريعالريادة وادارة  يتم دمج مهارات

من  تكنولوجيا المعلوماتالبرامج. يتم دمج  غالبية ضمن حسابوال مهارات القراءةالتقرير ، ويتم دمج 
ية ، والكفاءات التعليم والتدريب الفني والمهني ، ويتم دمج المهارات الحيات مؤسساتقبل العديد من 

التعليم  -، كأعضاء في رابطة المنظمات غير الحكومية  ؤسساتاالجتماعية والمدنية في بعض الم
 ؤسساتوالتدريب المهني ومن خالل األنشطة الالمنهجية التي تقدمها منظمات المجتمع المدني إلى م

 التعليم والتدريب الفني والمهني .

 سياسات تعزيز ضمان الجودة   6-3-د 

 تطوير المناهج بالتعاون مع القطاع الخاص وورش عمل الخبراء ، تدريب فني وتربوي م ت •

 تنفيذ برامج التدريب الميداني بالشراكة مع سوق العمل واإلفادة من التغذية الراجعة من سوق العمل   •

 لموحدة ،  الشامل ، اإلنجاز   اعقد االمتحانات الوزارية  •
 

 وصف السياسات: 

 AQACاد برامج التعليم التقني سياسة  اعتموجود  .1
 .(PQCC)    الهيئة الوطنية لنظام االعتماد والجودة في نظام التعليم التقنيالتوجه  ا إلنشاء   .2
 سياسة ربط مخرجات التعليم والتدريب المهني في سوق العمل. .3

 

 

 مفتوح" الطابق ال"  -2

 

 ملخص واستنتاجات تحليلية  -3
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تعلم جديدة ومبتكرة خالل السنوات القليلة الماضية ، مع برامج بناء القدرات المختلفة وتعزيز البنية تدريب وم تبني أساليب ت

، لكن نظام ضمان الجودة مفقود على مستوى التعليم زيادة اماكن التدريبالتحتية. تمت إضافة التخصصات باإلضافة إلى 

ضبط الجودة في   ونظام إعداد ومتابعة تنفيذ معاييرمقترح لذا من ال بشكل منفصل. VTو  VEوالتدريب المهني ككل ولكل 

 .مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني إعداد برامج تأهيل وتطوير الكوادر البشرية العاملين في المنظومة

 
قد تعرض للخطر  ال يتبع تطوير برنامج جديد بالضرورة الطريقة العلمية التي تستند إلى تحليل الطلب على سوق العمل ، والتي  

ز على دراسة السوق وتقييمه قبل يركتم التسوف يإلعتماد البرامج التدريبية  AQACوإهدار الجهد والموارد ، باستخدام نهج 

األطر العربي والفلسطيني، وربطها مع    التصنيف والتوصيف المهني المعياريوعلى ان تكون نقطة البداية  ،  بدء المهنة الجديدة

 .بعد مراجعتها واعتمادها الوطنية للمؤهالت

 
كما يفتقد  التدريب المهني لنظام اإلعتماد والجودة  لمستوى العامل الماهر ومحدود المهارة، ولتقييم التعلم المسبق او  

ة والذي بدوره يمنح العاملين في المجاالت المهنية نظام االجازة المهني وهنا تتم اإلشارة الى ،المهارات المحصلة بالخبرة

انشاء وحدة ضبط الجودة   لذا من المقترح  شهادة االجازة المهنية ورخصة المزاولة بعد خضوعه إلجراءات الفحص واالختبار.

واجراء لتدريبية  لضبط الجودة للمسيرة التعليمية/ ااو في مؤسسة الشركاء(  )للتدريب المهني في الوزارة وفي كل من المراكز  

 ضمان تخريج الطلبة حسب احتياجات سوق العمل. لواختبارات مزاولة المهنة، 

تم تطبيق نظام التعلم في بيئة العمل من خالل طريقة معيارية تم اعتمادها وطنيا، يجب الحفاظ على جميع عناصرها ومن ضمنها 

افة للتفاعل مع ممثلي سوق العمل، واجراء تدريب ممنهج في  تدريب الحرفي الخبير واشراكهم في وضع الكفايات والتقييم ، اض 

 . ، كما يجب نشر وتعميم النموذجسوق العمل

 

 وحدة البناء هـ: حوكمة وتمويل التعليم والتدريب المهني 

مشاركة  الى كل ال"  ةكموشير "الحوتحول الحوكمة والتمويل في التعليم والتدريب المهني.    تجمع وحدة البناء هـ آخر المستجدات
، بما في ذلك وضع األهداف وتنفيذها ورصدها  تهالمؤسسية متعددة المستويات في صنع سياسة التعليم والتدريب المهني وإدار

 متعددة المستويات(.  ةكمو)الح ةكموحمعين من الفي أي مجال معين من سياسة التعليم والتدريب المهني وعلى أي مستوى 

يشير"تمويل التعليم والتدريب المهني" إلى االتساق بين إطار السياسة وآليات الميزانية التي توجه الموارد نحو تحقيق أهداف  و
واستخدامها في التعليم   ها، وتعبئة الموارد، وتخصيصالتعليم والتدريب المهني السياسة. يتم تحليل ثالثة عناصر: وضع ميزانية

 .والتدريب المهني

 : الترتيبات المؤسسية  1-هـ

  ة كموفعالية الترتيبات المؤسسية وترتيبات الح  1-1-ـه

إقرار   المجلس ويتولى .إعادة تفعيل المجلس األعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني بقرار من الحكومة 2016في العام  تم 
تشكل المجلس من ممثلين عن  يحيث  ،السياسات العامة لمنظومة التعليم والتدريب المهني والتقني وفقاً لألولويات الوطنية

الوزارات المعنية وممثلين عن القطاع الخاص والمننظمات األهلية ووكالة غوث وتشغيل الالجئين وبرئاسة دورية بين وزير 
ينه ووزير العمل، إضافة الى اعتماد تشكيل المجلس التنفيذي للتعليم والتدريب المهني والتقني التربية والتعليم العالي في ح

 التنفيذ الكامل لنظام التعليم والتدريب المهني والتقني. والذي يتولى مسؤولية

من مكونات  كمكون أساسي المهني والتقنيللتعليم والتدريب مركز التطوير بإنشاء  2005قرار مجلس الوزراء  صدور  تم
في تقديم الخدمات والنشاطات المتعلقة بتطبيق النظام انسجاماً مع االستراتيجية  الذراع الفنييعتبر المركز حيث ، إدارة النظام
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  2016في العام  مفاهيمية حول انشاء المركزال تمت مراجعة الورقةويعمل تحت اشراف المجلس التنفيذي.  الوطنية
،  وانخرط منذ ذلك الوقت في مراجعة اإلستراتيجية وتطوير قانون 2018- 2017في العام    ركزوتم تشكيل الم  ،واعتمادها

 التعليم والتدريب المهني والتقني. 

المتعلقة باالقتصاد الوطنية متطلبات القضايا لقيام نظام التعليم والتدريب المهني والتقني بدوره  والتعامل مع ونظرا للحاجة  
المساهمة في   على اقادر  ليصبحنظام التطوير تعمل على وظهرت الحاجة لوجود خطة وطنية تؤسس لذلك، ، والبطالة والتنمية

 . لذاوتلبية تطلعات الشباب  سوق العمل تلبية احتياجاتتوفير موارد بشرية مؤهلة لالتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية  من خالل 
ويتم حاليا  2010والتي تمت مراجعتها في العام  ،1999ني والمهني عام تم إعداد واعتماد االستراتيجية الوطنية للتعليم التق

جزء ال يتجزأ من النظام   اإال أن جميع المحاوالت لبلورة هذه اإلستراتيجية واعتباره. مراجعة هذه االستراتيجية العمل على
  جية" يكونات هذه اإلستراتالتعليمي الفلسطيني لم يُكتب لها النجاح رغم المحاوالت المتعددة لتطبيق عدد من م

  غياب التنسيق الفعلي والتطبيق لما يصدر عن   منها إشكاليات التعليم والتدريب المهني والتقني من عدة  قطاعقد عانى ل
فة الى نقص  اعدم تطوير وبناء االنجازات واعتمادها، باالضوغياب المتابعة، و، المعنية ات الوزارالمجلس األعلى او عن 

 المهنيوالتدريب  غياب االطار القانوني الذي يربط التعليموادية التي من شأنها دعم وتوجيه االستراتيجيات، القدرات القي
 والعمل.  التعليم ةنظمأب والتقني

إن القضية الجوهرية الرئيسية التي تحول دون تحقيق نظام تعليم وتدريب مهني وتقني فاعل في فلسطين، يكمن في عدم وجود  
واإلدارة الحالية في توجيه قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في تحقيق  ةكموفشلت هياكل الح حيث حوكمة فعّال.نظام 

 الفعالية والكفاءة واالستدامة للنظام، ولم تسمح بالتنفيذ الكامل لمكونات االستراتيجية الوطنية على المستوى الرسمي".

  المساءلة والقيادة والرقابة 2-1- ـه

متابعة مسؤوال عن مسؤوال عن وضع السياسات و 2018-2016خالل السنوات المجلس األعلى  اعتبر 
ويتم تقاسم القيادة للمجلس األعلى ما بين وزيري التربية والتعليم العالي والعمل.    وتقييم  عمل القطاع 

  .ني والتقنيلقطاع التعليم والتدريب المه  ويشارك في المجلس األعلى الشركاء اإلجتماعيين
أوقياس  ، ولم يصدر اي تقرير تقييمي  لإلستراتيجيات قبل تعديلهااال ان عملية المسائلة لم تأخذ بعدها الحقيقي

والسياسات  حول واقع التعليم والتدريب المهني والتقني ةرير سنوياتق كما لم تصدر اية، لمؤشراتها
العمل بتلك اآللية بانتظار تطوير النموذج الفلسطيني للتعليم وقد تم حاليا تجميد  .المتخذة وتطبيقاتها

 والتدريب المهني والتقني.
 

من خالل جهد جماعي وبمشاركة وإطار وطني للمتابعة والتقييم   2017لقد تم  تطوير مؤشرات وطنية عام 
كأداه للمسائلة   اتخدامهقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، اال انه لآلن لم يتم  جمع المعلومات وال اس

 تتواجد لدى الوزارات في ادارات التعليم والتدريب المهني والتقني. واإلطار المؤشراتوالتعلم. 
 

من خالل النظام تقوم كل جهة مزودة للتدريب المهني والتقني عبر هياكلها بمتابعة ومراقبة وتقييم التدريب 
 تدريب والتعليم المهني والتقني.ومخرجاته، لكن ال يوجد جهاز موحد لضبط جودة ال

 

   ةكم وإصالحات الح 3-1 -هـ

 
العمل على اعداد واعتماد قانون عصري للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهو في مراحله األولى، وكذلك   تم

، وقد تم تجميد العمل عليهما   2010مراجعة االستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني 
 لحوكمة المنظومةالنموذج الفلسطيني المقترح اقرارلحين 
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تم تشكيل لجنة وزارية لوضع تصور بشأن النهوض بالتعليم  13/5/2019وبموجب قرار من مجلس الوزراء بتاريخ 
والتدريب المهني والتقني ضمت في عضويتها وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وزير التربية والتعليم، وزير التعليم 

الوطني انبثق عنها تشكيل لجنة فنية لتقديم عرض للجنة الوزارية حول   العالي والبحث العلمي، وزير العمل ووزير االقتصاد
وقد أن تم االنتهاء من إعداد تقرير للجنة الوزارية وتمت مناقشته تتضمن تصور حول حوكمة النظام التعليم والتدريب المهني 

حيث جاءت توصيات اللجنة على في األمانة العامة لمجلس الوزراء  5/9/2019معهم بحضور دولة رئيس الوزراء بتاريخ 
 النحو التالي:

أجمعت اللجنة على ضرورة توحيد منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني من خالل نظام حوكمة يعمل على  أوال: 
تطويرها وبدونه من الصعب تجاوز نقاط  ضعف النظام وتشتته، وعليه خرجت اللجنة بالتوصية إلى تبني أحد 

 ية:السيناريوهات التال

: إنشاء جسم تخطيطي سياساتي، يدير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني، مع تعدد جهات التنفيذ، أي  السيناريو األول
إبقاء األجسام التنفيذية على حالها في وزارات االختصاص وهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم 

 نمية االجتماعية.ووزارة العمل ووزارة الت

: إنشاء جسم تخطيطي سياساتي، يدير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني، من خالل جهاز تنفيذي واحد السيناريو الثاني
 يتضمن كافة جهات التنفيذ العاملة في منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني. 

الفنية االنتهاء من إعداد النظام  للجنةا واستنادا لذلك ستقوم  لبت في اي السيناريوهات سيطبق.وستقوم اللجنه الوزارية با

  -تمهيدا  العتمادهء يتم تقديمه لمجلس الوزرا ، حتىوتحديد األدوات واالحتياجات
 

تحديد المسئوليات والصالحيات الخاصة بكل مكون من مكونات النظام في فلسطين فيما يتعلق بالتخطيط والتنفيذ ثانيا: 
ت المترتبة على مزودي خدمة التعليم والتدريب المهني العامة والخاصة بما  والمراقبة واالشراف بما في ذلك االلتزاما

وقد تم االنتهاء من إعداد مسودة هذا القانون ) وسيتم مراجعة هذه المسودة لتتواءم مع  يتوافق ومتطلبات هذا القانون
 .توجهات الحكومة بإنشاء هيئة عامة للتعليم والتدريب المهني والتقني ( 

 

 إشراك الجهات الفاعلة غير الحكومية  : 2-هـ

 توزيع المسؤوليات بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في التعليم والتدريب المهني   1-2هـ 

 
 

وممثلين ) التعليم والتعليم العالي والعمل  واإلقتصاد(  من ممثلين عن الوزارات المعنية  األعلى  تشكل المجلس
) رابطة  والمنظمات األهلية  التجارية والصناعية  والزراعية()اتحاد الغرف  عن القطاع الخاص

 .  ووكالة غوث وتشغيل الالجئينمؤسسات التعليم والتدريب المهني غير الحكومية( 
 

) التعليم والتعليم العالي   الوزارات المعنية وتشكل المجلس التنفيذي من  مسؤولي التعليم والتدريب المهني في 
والمنظمات  )اتحاد الغرف التجارية والصناعية  والزراعية( القطاع الخاص وممثلين عنوالعمل( و 

 . ووكالة غوث وتشغيل الالجئين) رابطة مؤسسات التعليم والتدريب المهني غير الحكومية( األهلية 
 

 .  ، مشاركة الطلبة ضعيفة، بتفاوتر هناك اجسام مختلفة ممثله للمعلمين وتشارك مع مؤسستها المعنية في الحوا
 

كنتيجة لغياب جسم فاعل للتعليم والتدريب المهني والتقني، ووجود جسم تنسيقي يشارك به الجميع، لذا فان  
 توزيع الوظائف والمسؤوليات واإلشراف والمسائلة هي عملية غير واضحة.  

  



 
 
 
65 

 

 65 | التقرير الوطني لفلسطين 

   من غير الدول سياسات دعم مشاركة الجهات  2-2-هـ

 
وقد ،  المهني والتقني والتدريب السياسات ضمن الجهات القائمة على التعليميشارك القطاع الخاص في وضع 

، من خالل وجوده في المجلس األعلى  والمجلس التنفيذي للقطاع 2018-2016شارك خالل األعوام 
 اية تشكيل جديد يتم اثباته واقراره من الحكومة وسيشارك في

عمل من خالل برامج التلمذة المهنية والتعلم القائم على  كما يوجد سياسة وطنية لتعزيز الشراكة مع سوق ال
ين مهنيالالعمل، ونظام التعليم التكاملي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خالل تأهيل وتدريب 

 والتقنيين العاملين في سوق العمل لنقل المهارات إلى المتدربين. 
 

 والتدريب في المحافظات المختلفة ويوجد مشاركة للقطاع الخاص في مجالس التشغيل 
  

 ميزانية التعليم والتدريب المهني   :3-هـ

  

 ها ميزانية التعليم والتدريب المهني وتنفيذ شكيل تخطيط اإلنفاق، ت  1-3-هـ

 تخطيط النفقات يتم من خالل:

، تبنى بحسب الواقع فةاوال: تخطيط النفقات التشغيلية: لتغطية النفقات التشغيلية، من رواتب ومصاريف تشغيلية مختل 
 والسنوات السابقة

للتدخل  ، وتبنى استنادا ثانيا: تخطيط النفقات التطويرية :من خالل ربط البرامج واألنشطة المراد تنفيذها بالخطط اإلستراتيجية
 والبرانام والنشاط

 في بعض المناطق  ، مثال توفير المواصالت للطلبةالنفقات الطارئة والتي تستلزم التصرف في حينهاضافة الى 

الى جهات  احتياجاتهــم مــن الميزانيــة إلــى   حكومييقــدم مــزودو خدمــات التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي ال
االختصاص في الوزارات المعنية ويتم ادراج هذه االحتياجات في الخطة االستراتيجية لكل وزارة ) فمثالً وزارة التربية 

( يشتمل على عدد من   8والتعليم العالي وضمن خطتها االستراتيجية خصصت برنامج للتعليم المهني والتقني من أصل ) 
بينما  يحصل مزودوا  خدمات التعليم والتدريب المهني اآلخرين على احتياجاتهم التمويلية من المؤسسة التابعين  .المخرجات

 الجمعية ، او مؤسسة  التدريب الخاصة( لها ) الوكالة، المؤسسة  غير الحكومية، 

من الموازنة  العامة، وتغطية المصاريف التطويرية من المصادر   وبالعادة يتم تغطية  المصاريف التشغيلية للجهات الحكومية 
يج  األخرى ، كما هو مذكور الحقا، وباألخص من الممولين. وتتم تغطية النفقات من قبل الجهات غير الحكومية من خالل مز

 من الدخل الذاتي والممولين والبرامج.  

ويتم نقاش االوليات التطويرية مع الممولين من خالل عالقات رسمية وغير رسمية ، وفي الغالب يتم بناء البرامج الداعمة  
 للتعليم والتدريب المهني والتقني من قبل الممولين استنادا ألوليات الشركاء وخططهم التطويرية.

للجهات الحكومية من خالل المشاركة باللجان الداخلية لكل وزارة،   للميزانية السنوية فيذ والرصد والتصحيح تتم عمليات التن
ومن خالل رقابة ومتابعة اإلدارات العامة كل في وزارته/ها. وتتم تلك العمليات من قبل الجهات الغير حكومية من خالل  

قني مع الهيئات او اللجان المتخصصة  في الجهة المسؤولة عن مؤسسة  مشاركة ادارة مؤسسة التعليم والتدريب المهني والت
 التعليم او التدريب.

 وصف السياسات  
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وصندوق  دعم   2015تم اعداد مسودات لمقترحات  لصندوق التعليم  والتدريب المهني والتقني  في العام  
ماعيين في دعم التعليم تضمنت المسودات مساهمة الشركاء اإلجت، و2017التعلم في بيئة العمل عام 
 .، لضعف هيكلة وحوكمة النظام السابق وتشتته، ولكنه لم ينفذ  والتدريب المهني والتقني

 

 ة في التعليم والتدريب المهني ينا سياسات تحسين تخطيط اإلنفاق والميز 2-3-هـ

 
 

 السياسات في مجال اعداد الموازنة والتخطيط:

ومرتبطة بالخطط اإلستراتيجية، وهذا ما يتم على مستوى   االحتياجات.تخصيص الموازنات بناء على تحديد  .1
 الوزارات وبعض المؤسسات.

 وهذا موجود بالسياسات لكنه غير واضح بالتمويل سياسة تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص .2
محاور االستراتيجية الوطنية للتعليم أحد لقد تم اعتماده  ك إنشاء صندوق وطني للتدريب والتعليم المهني والتقني  .3

 .، لكن لم يتم التنفيذوالتدريب المهني والتقني
، وهذا مطبق في المدارس والكليات وما زال تعزيز االستقاللية المالية لمؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني .4

 .دون التطبيق في مراكز التدريب المهني

 
 

 يب المهني  الموارد للتعليم والتدرحشد  :4-هـ

 

 مصادر وآليات تمويل التعليم والتدريب المهني  1-4-هـ

  
 

 .  ها في الرد على هذا السؤال تالتي و صف جاالتمالمشاكل في  ة يرجى بيان إذا كان هناك أي
إلى   2010 األعواملسطين من إجمالي الناتج المحلي خالل في ف قيمة اإلنفاق العام على التعليم بلغ متوسط 
 17وفقًا لبيانات اليونسكو %  5.57الى  2017

،  2018في عام   من اجمالي االنفاق الحكومي للتعليم بمختلف مستوياته( %22)مـا يقـارب الحكومـة حيـث خصصـت  ،
  (%0.5) خصصت  ، بينماويشـمل اإلنفاق العـام علـى التعليـم اإلنفاق علـى المـدارس والجامعـات والتعليـم المهني والتقني

، وموازنات التعليم  2018للتعليم والتدريب المهني ) وزارة المالية التخطيط  2018فـي عـام    الموازنةقـط مـن إجمالـي ف
يشكل ارتفاعا عن العام  ، بالرغم من أنه  يعتبر أقل من المعايير العالميةوهذا  والتدريب المهني والتقني في الوزارات(. 

(، حول   2015قدمت في مؤتمر التعليم والتدريب المهني والتقني الرابع ) هالل  ت التيااحدى الدراس، حيث بينت 2014
% من اإلنفاق العام  0.34بلغ  المهني  ان اإلنفاق على التعليم وعلى التعليم والتدريب  تمويل التعليم والتدريب المهني والتقني

 (.  2014)وزارة المالية الفلسطينية 

اإلنفاق على الطالب في برامج التعليم والتدريب المهني لألنظمة المختلفة )الحكومية وغير الحكومية  قد بيت الدراسة ان و 
 .( 2015)هالل دوالرا امريكي 5000الى  2500ما بين  يتراوح ووكالة غوث وتشغيل الالجئين(

 

  tion_spending/https://www.theglobaleconomy.com/Palestine/Educaوفقًا لبيانات اليونسكو بشأن فلسطين 17

https://www.theglobaleconomy.com/Palestine/Education_spending/
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حيث ال تقدم الحكومة التمويل الي مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني الحكومية، تشمل   تغطية النفقات الحكومية
 .باستثناء بعض الحوافز لبعض المنظمات غير الحكومية او األهلي  مؤسسة مهنية تابعة للقطاع الخاص

 :ية() للمؤسسات الحكومية وغير الحكوم هناك مصادر أخرى للتمويل

 المنح الوطنية والدولية والهبات والتبرعات. -
 الرسوم الدراسية المستوفاه من الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني. -
النشاطات المدرة للدخل ) االعمال االنتاجية والخدمات وبرامج التدريب المقدمة في مؤسسات التعليم والتدريب  -

 المهني والتقني (.
 دعم مؤسسات المجتمع المحلي لمشاريع في هذا القطاع.  -
 المساهمات الفردية -

 

وتختلف النسبة والمساهمة لكل جانب، فبينما ال تحصل وزارة العمل او التنمية اإلجتماعية او الوكالة على تغطيه من خالل  
% الى ما يفوق ال  20تغطي ما بين الرسوم ) لكون التعليم والتدريب مجاني في تلك المؤسسات(، فان المؤسسات األهلية 

 ، بينما تغطي األقساط نسبة كبيرة من مصروفات المؤسسات  التي تتبع القطاع الخاص% من نفقاتها من خالل الرسوم50

، اوحدة البناء أ من التقرير( وجود 5) الشكل رقم   2019وقد بين توزيع ميزانية التعليم المهني لوزارة التربية والتعليم للعام 
 مساهمات من المجتمع المحلي، بدأت بالظهور ولم تكن في السنتين التي سبقت. 

تمويـل الكافـي لنظـام التعليـم والتدريـب المهنـي  ال يمكـن توفيـر تعليـم وتدريـب مهنـي وتقنـي ذو جـودة دون تأميـن ال
 االلياتوتشـمل هـذه  ،نفـاقإلنفـاق واسـتحداث آليـات جديـدة لخفـض التكاليـف وضمـان الكفـاءة فـي ا إلوالتقنـي، مـع ترشـيد ا

 . توسـيع نطـاق الشـراكات مـع أصحـاب العمـل

 المحدودة، ال توجـد أي آليـة قائمـة لتحديـد مسـاهمة أصحـاب العمـل الماليـة ( ) التلمذه المهنية وباسـتثناء النظـام المـزدوج
يمكـن أن تحـد ّ الشـراكة المتينـة مـع القطـاع الخـاص مـن اعتمـاد مقدمـي  ،فـي نظـام التعليـم والتدريـب التقنـي والمهنـي

 . التعليـم والتدريـب التقنـي والمهنـي علـى الميزانيـة العامـة

من خالل تقديم بهم إيرادات خاصة أخذوا أن يحكوميين يمكن لمقدمي خدمات التعليم والتدريب المهني الال 
  ، بل تحول مركزيا. الخدمات

 وصف السياسات 

 

عدم توفر موازنات تطويرية كافية لتلبية متطلبات التغير السريع في مجاالت محدودية التمويل الحكومي و -1
 التدريب 

 تعدد الجهات المانحة وعدم وجود التنسيق الكافي بينها  -2

 عدم وجود اليات صرف فعالة   -3

 عدم تفعيل الصندوق الوطني للتعليم والتدريب المهني والتقني -4

 

 : تنويع وحشد التمويل للتعليم والتدريب المهني 2-4-هـ

 
 
 :  في الوضع الحالي القائممصادر التمويل: 
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للمؤسسات الحكومية وبتمويل من   خاصة بالنفقات التشغيلية وبتمويل من وزارة الماليةالموازنة التشغيلية وهي  •
 لموازنتها التشغيلية .  )وكالة الغوث،  المؤسسات األهلية والمؤسسات الخاصة( المؤسسات األخرى

ثال على  تخصيص موازنات من الوزارات ضمن خططها االستراتيجية لدعم التعليم والتدريب المهني والتقني , وم •
 ذلك برنامج التعليم المهني الرابع ضمن استراتيجية وزارة التربية والتعليم

 ، مثال صندوق المانحين للتعليم في وزارة التربيةخاصة ببعض الوزارات وهي تمويل من المانحين •

  الشركاء المشاريع التطويرية ومنها مشاريع مشتركة مع الوزارات و •

 المساهمات المجتمعية  •

خرى : اقساط الطلبة, واردات االعمال االنتاجية , ايرادات المزارع والنشاطات الزراعية, وايرادات  مصادر ا •
 الدورات التدريبية.

 : ساسية من خاللألسيتم تحقيق هدف هذه الركيزة ا 

االستقاللية لمقدميـه والسماح لهم  تنويـع مصـادر تمويـل نظام التعليم والتدريب المهني والتقني من خالل منح المزيد من  -
  .بتحمـل المزيـد مـن المسـؤولية عن التمويل الخاص بهم

علـى إقامـة شـراكات على تنفيذ التعلم في بيئة العمل وتوسيعه وبالتالي   التعليم والتدريب المهني والتقنيتشـجيع مقدمـي ا -
 مـن مـا يتحملـه مقدمـي التدريـب مـن تكاليـفمـع شـركات القطـاع الخـاص التـي يمكنهـا تغطيـة جـزء 

االنتقـال إلـى التمويـل القائـم علـى األداء ووضـع معاييـر وحصـة مشـروطة مـن مخصصـات الميزانيـة العامـة للنتائـج   -
   .المتفـق عليهـا

 . لمحلي على أساس طوعيالشركاء الدوليين والقطاع الخاص االحكومة، يتم تمويله من قبل   صندوق للتدريبإنشاء  -

 

 تخصيص واستخدام الموارد في التعليم والتدريب المهني  5-هـ

 أنماط تخصيص الموارد   1-5-هـ

 
% من االنفاق الحكومي في الموازنة العامة، وهي في معظمها مخصصة  1يتم تخصيص ما نسبته أقل من 

 للرواتب واألجور وقسم بسيط مصاريف تشغيلية.
 

التي تخدم المهمشين وتقدم خدمات إضافية تكلفة هذه الخدمات ضمن  والتدريب المهني مؤسسات التعليمشملت 
 (2015ميزانياتها ، مثل األونروا ، وزارة التنمية االجتماعية ، وبعض المنظمات غير الحكومية )هالل 

 
 

المساهمات من القطاع أما بالنسبة للموازنة التطويرية فإن معظمها يتم تغطيته من خالل المانحين، وبعض 
 الخاص والمجتمع المحلي. 

 

  في تخصيصها عدالةسياسات ضمان كفاية الموارد للتعليم والتدريب المهني وال 2-5-ـه

تقوم الوزارات بتحديد احتياجات المؤسسات والمراكز التابعة لها )موارد بشرية، تجهيزات، دعم مالي ....(، ومن ثم تقوم بتحليل 
االحتياجات بما ينسجم مع سياسات الوزارات واحتياجات سوق العمل والعمل على توفيرها من خالل الميزانيات ودراسة هذه 

المخصصة للوزارات والمانحين، ويتم مراعاة العدالة في توزيع الموارد من خالل تحديد األولويات، كما يتم صرف الموازنات 
ولكنه  جهة يتم استخدام أنظمة مختلفة من قبل كل  .وعدد المتدربين والطلبة  والسلف للمؤسسات التدريبية بناء على عدد البرامج 

 .اتالستراتيجياستنادا لتخصيص الموارد يقوم بعض الاالحتياجات و توفير الموازنات على اساس  يتبع
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بعض  المؤسسات ، وهنيةبتأمين جميع الطلبة والمعلمين المهنيين ضد اصابات العمل )في المدارس المالجهات المختلفة    كما تقوم  
 . (األهلية والوكالة

 في ظل غياب  آلية موحدة للتمويل فان عدالة التوزيع تتم داخل كل جهة لمراكزها المختلفة. 

 " "الطابق المفتوح -2

 
ت مجموعة غزة توفير مواصالت من المهم توفير دعم اضافي للتعليم والتدريب المهني في غزة، حيث اقترح

نتيجة لبعد المدارس وحالة الفقر التي تعانيها األسر في القطاع.  كما ان هناك حاجة لإلستثمار للطلبة ، 
في البنية التحتية في مؤسسات القطاع لتوفير المصاريف التشغيلية، من خالل اإلستثمار في الطاقة البديلة،  

حسب التوزيع  باألخص نتيجة لما تمر به من ظروف. كما ضرورة افتتاح مدارس ومراكز مهنية
، كما ضرورة اشراك غزة بجميع المشاريع والنقاشات الوطنية للتعليم والتدريب الجغرافي للذكور واإلناث

 .  ، ووضوح في الدور ضمن النظام الجديدالمهني والتقني
  

 ملخص واستنتاجات تحليلية   -3

 
وخلق أنظمة االعتماد وضمان الجودة فهذه مجاالت  إن إعداد وإقرار التشريعات المناسبة، ووضع األطر التنظيمية المناسبة،

تم تشكيل لجنة وطنية إلعداد قانون للتعليم والتدريب المهني وفي هذا السياق رئيسية على الحكومة أن تأخذ زمام المبادرة 

لعمل على  ، كما جاري اتنظيم جميع حوانب نظام التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين :والتقني حيث يهدف الى
 لحوكمة النظام.  لتفعيل التعليم والتدريب المهني والتقني و وكالهما اساسيان مراجعة نظام الحوكمة.

 :للتعليم والتدريب المهني والتقني الحوكمة والتمويللتفعيل توصيات 

وتفعيل  ) اإلنتهاء من المقترح ووضعه موضع التنفيذ( تعزيز حاكمية النظام الموحد للتعليم والتدريب المهني والتقني •
 بحسب المقترح الجديد(  الجسم الفلسطيني الموحدالمرجعية السياساتية لها )

في جميع عمليات نظام التعليم في صنع السياسات و اشراك القطاع الخاص بانتظام وضمن عالقة ممؤسسة  •
التدريب واالختبارات تقديم  لتعلم في بيئة العمل، ولتشمل العالقة: ا تطبيقمن خالل توسيع  والتدريب المهني والتقني 

توفير التدريب المتواصل للباحثين عن عمل والعاملين في القطاع  . اضافة لنسج العالقة من اجل وتقييم البرامج 
 الستمرار تنمية مهاراتهم من خالل التعلم المستمر

 المهني والتقني.استكمال تطوير واعتماد نظام التعليم والتدريب  •

 وتطويرنظام المتابعة والتقييم لقياسها مدخالت ومخرجات موحدةاعتماد  •

 تعزيز االستدامة المالية للتعليم والتدريب المهني والتقني. •

والتدريب والتطوير المهني وفقاً الحتياجات ومتطلبات سوق العمل والمجتمع  التعليموانشطة متابعة تقديم خدمات  •

 وتوفير الميزانيات المالئمة لها. سات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بالشراكة مع مؤس

 . وايجاد التمويل الالزم لهاإعداد وتطوير برامج التعليم والتدريب المهني والتقني المختلفة  •

 الالزمة لكافة المؤسسات وعناصر المنظومة.  الموازنات الخاصة بالمشاريع التطويريةاقتراح   •

المختلفة حول منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني، واقتراح الخطط واألولويات في  ضوء الدراسات إجراء   •
 هذه الدراسات. 

حتاج ي والقدس مراعاة  اختالف واقع المناطف عند اعداد الموازنات، مثال التعليم والتدريب المهني في قطاع غزة •
 دعم اضافي لمواجهة واقع المنطقة وتحدياتها.

 اقتراح وتطوير اليات لتعزيز العالقة مع مؤسسات سوق العمل. •

 حددت أربعة تدخالت رئيسية قابلة للتنفيذ لتطوير النظام الفلسطيني للتعليم والتدريب المهني والتقني، وتشمل هذه التدخالت 
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 ة التنفيذية له وتطوير اآلليدعم وتعزيز حوكمة النظام،  -
 ، وتفعيله لعناصر منظومة التعليم والتدريب المهني والتقنيتطوير نظام المتابعة والتقييم الموحد  -
 ،إدخال اإلصالحات الالزمة على التشريعات المتعلقة بمنظومة التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين -

  يانشاء الصندوق الوطني للتعليم والتدريب المهني والتقن -
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 تصنيف التعليم :3لملحق ا

 التحصيل التعليمي

 )المستويات العريضة( 

 التصنيف الدولي 

 مستوى 11

 التصنيف الدولي

 مستوى  97 

 التصنيف الدولي

 مستوى  76 
 الوصف  

  أقل من سنة دراسية   بدون تعليم بدون تعليم  بدون تعليم  بدون تعليم 

 متدني 

: تعليم الطفولة  0

 المبكرة  
: نعليم ما قبل  0

 األساسي  
: التعليم السابق  0

 للمستوى األول  
مدارس الحضانة أو دروس  التعليم المقدم في رياض األطفال أو 

 األطفال الرضع

: تعليم أساسي أو 1 : تعليم أساسي  1

المرحلة األولى  
من التعليم 
 األساسي  

لتزويد الطالب بتعليم أساسي سليم في القراءة   مصممة برامج : المستوى األول  1

. قد  سنوات 7الى  5الطالب عموما  وأعمار  والكتابة والحساب. 

 . تشمل أيضا برامج محو أمية الكبار

: التعليم الثانوي 2
 األدنى

: التعليم الثانوي 2
األول أو المرحلة  
الثانية من التعليم 

 األساسي 

: المستوى  2
المرحلة  الثاني، 
 األولى 

ة متخصص  اتموضوعم يقدتاألساسي، لكن مع استمرار التعليم 
غالبًا ما تتزامن نهاية هذا المستوى مع نهاية التعليم اإللزامي   أكثر.

لى  حيثما كان موجوًدا. كما يشمل برامج مهنية مصممة للتدريب ع
 المهرة.لمهن  لمذةمهن محددة وكذلك برامج الت

 متوسط

التعليم الثانوي : 3
 العالي 

: التعليم الثانوي 3
 العالي 

: المستوى الثاني 3
 ، المرحلة الثانية

غالبا بدروس متخصصة بموضوع األساسي، التعليم مستوى   كمالا
ايقتصر القبول عادة على الطالب الذين أكملوا التعليم  واحد 

سنوات أو الذين تشير دراستهم األساسية   9-8األساسي لمدة 

 . يم المهني إلى القدرة على التعامل مع موضوع ذلك المستوىوالتعل

: التعليم ما بعد  4

الثانوي غير 

 العالي 

: التعليم ما بعد  4

الثانوي غير 

 العالي 

ليم ما  تمتد على الحدود بين التعليم الثانوي العالي والتع  رامجبب ميل
تعمل تتراوح بين ستة أشهر وسنتين  بعد الثانوي. عادة البرامج

على توسيع نطاق معرفة المشاركين الذين أكملوا برامج المستوى 
  . الثالث بنجاح

 عالي

: التعليم العالي  5

 للدورة القصيرة
: المرحلة األولى  5

من التعليم العالي  
باشرة )ال تؤدي م

إلى مؤهل متقدم 
مقسمة  في البحث( 

 إلى: 
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: درجة 6
البكالوريوس أو 
  المستوى المكافئ

: المستوى الثالث  6 5أ 
، المرحلة األولى  
المؤدية إلى أول  

 درجة جامعية 

وتهدف إلى توفير المؤهالت الكافية  نظرية الى حد كبيربرامج 

في   سنوات 5-3للدخول في برامج البحوث المتقدمة. المدة هي 

 العادة. 

: المستوى  5 5ب 
المرحلة  الثالث، 

األولى، يؤدي إلى  
جائزة ال يعادل 
درجة جامعية  

 أول.

عداد الطالب لمجاالت  إل ومصصمة" التوجه ةعمليبرامج عادة "  

 الخ(.، ين)فنيين على مستوى عال، ومعلمين، وممرض محددة مهنية 

  

: درجة 7
الماجستير أو  

 المستوى المكافئ 

: المرحلة الثانية 6
من التعليم العالي  

)المؤدية إلى  
مؤهل متقدم في 

 . البحث( 

: المستوى الثالث  7

 ، المرحلة الثانية
تتطلب  متقدمة واألبحاث األصلية وعادةللدراسة ال مخصصة برامج 

 رسالة.  تقديم أطروحة أو

: مستوى 8
الدكتوراه أو ما  

 يعادلها

 لمختصرات والرموزقائمة ا

ALMP  برامج سوق العمل النشط 

CPD   التطوير المهني المستمر 

CVT   التدريب المهني المستمر 

EQAVET  ضمان الجودة األوروبية للتعلم والتدريب المهني 

EQF   اطار المؤهالت األوروبية 

ET 2020  االطار االستراتيج لالتحاد األوروبي(  2020التعليم والتدريب( 

ETF   مؤسسة التدريب األوروبية 

EU   األتحاد األوروبي 

Eurostat  المكتب االحصائي لالتحاد األوروبي 

GDP  الناتج المحلي االجمالي 

ILO    منظمة العمل الدولية 

ISCED  )التصنيف المعياري الدولي للتعليم )اليونسكو 

ISCO  التصنيف المعياري الدولي للمهن 

ISIC  التصنيف المعيار الدولي للصناعات 

IVET  يالتعليم والتدريب المهني األول 

NQF   اطار المؤهالت الوطني 

NRF  اطار التقارير الوطنية 

NGO                 حكومية غير منظمات 
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NGO-VET League المهني والتدريب للتعليم الحكومية غير المنظمات رابطة 

OECD   منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

OCHA              المحتلة الفلسطينية  األرض في اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب 

oPt                   المحتلة الفلسطينية  األرض 

LFPR                 العاملة  القوى مشاركة معدل 

MoE                   والتعليم التربية  وزارة 

MoHE               والبحث العالي التعليم وزارة 

MoL                 العمل  وزارة 

MoSD               وزارة التنمية االجتماعية 

MTD  النواتج على المدى المتوسط 

PES   خدمات التوظيف العامة 

PISA   )برنامج التقييم الدولي للطلبة )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

PPP   معادلة القوة الشرائية 

PFCCIA           والزراعة  والصناعة التجارة وغرف الفلسطيني االتحاد 

PFI                    للصناعة  الفلسطيني االتحاد 

PCBS             الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز 

SVS                  المهنية الثانوية المدرسة 

TRP5  الجولة الخامسة من عملية تورينو 

TVET   التعليم والتدريب المهني والتقني 

UIS   معهد االحصاءات في اليونسكو 

UNESCO  منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

UOE  ومنظمة التعاون ويروستات -)جمع البيانات( اليونسكو 

VET  التعليم والتدريب المهني 

WBL   التعليم المستند على العمل 

WDI   التنمية العالميةمؤشرات 

 

 

 


