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17ّّ–2016ّةّتورينوعملي ّ
1ّفلسطين

 الملخص التنفيذي

ّالمقدمة.1ّ

يدل على التزام  مما، لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني من عملية تورينو في فلسطين بعد إجراء تقييم 17-2016تم تنفيذ نسخة 

 وقام فريق رصد وتقييم العمل الفني بإعداد هذا التقرير .بشكل عامقطاع هذا الالبالد واهتمامها بتطوير هذه العملية، وبمتابعة ورصد 

 كجزء من التفويض الموكل إليها بتأسيس سياسة متكاملة لرصد وتقييم قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.

ا ا تلعب عملية تورينو دور   والتقني حول مختلف  في تحديد درجة ملكية ومساءلة أصحاب المصلحة في قطاع التعليم والتدريب المهنيهام 

عملية اصالح منظمة لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين، وتم  حيث يتم تنفيذ ا. عمليات اإلصالح الجاري تنفيذها حالي  

من مزيد من الموظفين والموارد والكفاءات من خالل العديد ال وتعيينأصحاب المصلحة الرئيسيين وإمكانيات قطاع التوظيف توسيع 

. ومن األهمية بمكان تحديد ما إذا كانت اإلصالحات تسير بالتنسيق مع لتنفيذ عملية اإلصالح المبادرات التي تم إطالقها في هذا المجال

ا فرصة لتقييم مدى فاعلية تقدم عملية تورينو أيض  . وأصحاب المصلحة المحليين لضمان حفاظهم على دور قيادي في هذا المجال

حيث يعتبر هذا األمر  ،في هذا المجال في إدارة السياسات والعمليات الجديدة ومدى التزام الجهات المانحة باإلصالحات األطراف العاملة

ا بالغ األهمية من عناصر التقييم الذاتي عملية فأصحاب المصلحة المحليين بحاجة إلى مواصلة االنخراط في  عملية اإلصالح، عنصر 

ا لجميع الشركاء الوطنيين والدوليين المشاركين في إصالح لية تورينو، كما أنها قد توفر معلومات قيمة جد  ا من مستقبل عمباعتبارها جزء  

 .قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني

 قطاععلى أنها الجولة األولى من عملية الرصد الجديدة الخاصة بالفلسطينيين في  17-2016وفي الواقع، يجب أن ينظر لعملية تورينو 

، والبد من إعادة النظر في حجم وتكرار وتعقيد هذه العملية وتعديلها لتتالءم مع السياق العام والوضع التعليم والتدريب المهني والتقني

 القرارات القائمة علىوالمحلي في فلسطين، مع اإلبقاء على المبادئ األساسية للعملية )والتي تستند على الشمولية، والملكية، والتشاركية، 

 .اإلصالحات يتم االستناد عليها لتقييم جودةيجب أن األدلة( حيث تبقى هذه المبادئ هي المعايير التي 

وبشكل عام، تبذل فلسطين جهود ا كبيرة في مجال إعادة بناء وتوسيع قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني. وعلى الرغم من وجود 

قد تحققت العديد من  هذا القطاع إال أن ع مثل األوضاع المعقدة ومحدودية الموارد المتاحة،بعض القيود التي تحد من إمكانيات هذا القطا

ا لتوافر ثالثة عوامل؛ وهي:  النجاحات بالسنوات األخيرة نظر 

 ا هي عليه منذ العام موافقة أصحاب العالقة الرئيسيون على الركائز األساسية الستراتيجية التعليم والتدريب المهني والتقني والتي استمرت على م

 . كما قام المجلس األعلى للتعليم الفني والتدريب المهني بتوفير إطار عام رسمي لحوكمة القطاع.2010

 على الرغم من بعض الصعوبات في إنشاء هيكل إداري شامل وموحد للقطاع، فقد تعاونت األطراف المعنية الرئيسية في قطاع التعليم والتدريب 

ا بشكل وثيق لوضع سياسات جديدة للقطاع. بما في ذلك وزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة العمل واتحاد غرف التجارة( مع  المهني والتقني )

                                                           
 ية.ه القضال يتم التعامل مع هذا المسمى على أنه اعتراف بدولة فلسطين، وهو ال يخل بالموقف الخاصة بالدول األعضاء في االتحاد األوروبي حول هذ 1
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ا إلى جنب مع الجهات غير الحكومية الفاعلة األخرى )بما في ذلك وكالة األمم المتحدة ودأب أصحاب المصلحة الثالثة الرئيسيون على العمل جنب  

شغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا(، ودائرة التعليم والتدريب المهني والتقني( على التواصل والتعاون من خالل إلغاثة وت

بهدف القنوات المباشرة. وقد تعزز هذا التعاون وأصبح أكثر فعالية من خالل إنشاء هيكل غير رسمي إلدارة التعليم والتدريب المهني والتقني، 

. ويتضمن التنسيق بين هذه (BTC) ، ووكالة التنمية البلجيكية(GIZاأللمانية للتعاون الدولي )وكالة اليق تدخالت المانحين الرئيسيين )وهم تنس

 والتشغيلية. ويتمحور التنسيق التشغيلي في مجموعات عمل تقنية قائمة على المواضيع حيث يوجد ،والتقنية ،الجهات ثالث نواحي، هي؛ السياسة

البد من إعادة وضع هذا الهيكل غير الرسمي بشكل رسمي ضمن  هنأممثلون عن جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين في هذه المجموعات. إال 

 والتقني. سياق مركز التنمية وتحت رعاية المجلس األعلى للتعليم والتدريب المهني

 تاحت الفرصة للتكامل ما بين المبادرات المختلفة في ظل إطار أصة تنسيق قوية والشركاء الدوليين بتأسيس من عن القطاع قيام الممثلين المحليين

 موحد إلعادة بناء القطاع.

 الرئيسيةّاالستنتاجات .2

ّالرؤيةّوالتطور

. كما تعاني البيئة االجتماعية واالقتصادية في فلسطين من القيود السياسية واالقتصادية التي فرضها االحتالل اإلسرائيلي على الفلسطينيين

ا على التنمية االقتصادية. وحقيقة أن ا كبير  تعتبر أيضا  ،ال تسيطر على معظم األراضي يةفلسطينال الحكومة أثر الصراع في غزة تأثير 

 الرئيسية في التي أدت إلى االفتقار إلى التنمية االقتصادية. المعوقاتواحد ا من 

ستراتيجيات واضحة لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني وقطاع التوظيف بهدف وقامت الجهات الفلسطينية الرئيسية الفاعلة بتحديد ا

تطوير هذين القطاعين. وقد أثر عدم االستقرار السياسي على إدارة التعليم والتدريب المهني والتقني وعلى سوق العمل بشكل عام. كما 

المتكاملة. إال أن الرؤية ظلت متماسكة، من حيث التوجه االستراتيجي،  كان له أثر على المحاوالت المبذولة لتحديد أشكال جديدة للحوكمة

ا اعتماد وثائق استراتيجية تكمل المحور االستراتيجي الحالي، مثل البرنامج االستراتيجي الوطني الشامل 2010منذ العام  . وتم مؤخر 

. وتم وضع البرنامج 2016لتي تم اعتمادها في عام ، واالستراتيجية الوطنية لتعليم الكبار ا2020 – 2015للتشغيل في فلسطين 

ويركز أحد األهداف الثالثة الرئيسية  االستراتيجي الوطني الشامل للعمالة على أساس الشراكة مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين.

تحسين صورة التعليم ، كما أنه يعنى بللبرنامج على تعزيز قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بما يتماشى مع استراتيجية هذا القطاع

والتدريب المهني والتقني، وإنشاء برامج التلمذة الصناعية، وتسهيل االنتقال من المدرسة إلى العمل من خالل تحسين خدمات التوجيه 

قني لتستفيد من التطورات التي المهني. وتعد االستراتيجية الوطنية لتعليم الكبار وثيقة شاملة تتجاوز قطاع التعليم والتدريب المهني والت

إطار المؤهالت الوطنية، الذي يجري  على االستراتيجية تعتمد هذه. وفي الواقع، لها تحققت في سياق إصالح هذا القطاع كدعامة رئيسية

 .تطويره حاليا، كإطار للسياسات المرجعية إلدماج تدريب الكبار غير الرسمي

لالتفاق على نموذج حوكمة رفيع المستوى. ويأتي  محاولة أحدثليم الفني والتدريب المهني هي إعادة تنشيط المجلس األعلى للتعوتعد 

مركز إنشاء  ذلك بعد محاولة إلنشاء وكالة وطنية للتعليم الفني والتدريب االمهني لم يوافق عليها مجلس الوزراء. ويجري حالي ا تنفيذ

التعليم والتدريب حديد سياسات جديدة في إطار إصالح مفوض بت تدريب المهنيتطوير تحت رعاية المجلس األعلى للتعليم الفني وال

ا بدور رئيسي في تقديم يبدور تنفيذي، فإنه س قيامهكأمانة للمجلس األعلى. وباإلضافة إلى  المركزعمل ي. وسالمهني والتقني ضطلع أيض 

يم والتدريب المهني والتقني. وسيشكل هذا القانون أداة إلضفاء المشورة في مجال السياسات. وتجري المناقشات حالي ا حول قانون التعل

الصبغة الرسمية على إطار الحوكمة الجديد، كما أنه سيوفر منصة للعمليات األساسية الجديدة التي وضعت في سياق إصالح التعليم 

 .والتدريب المهني والتقني )مثل تطوير المناهج الدراسية وضمان الجودة(

ا. ويعد وبوجه عام، فإ ا مهم  ن مشاركة الجهات الفاعلة غير الحكومية في تحديد رؤية قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني تعتبر أمر 

اتحاد غرف التجارة أهم منظمة تمثل القطاع الخاص الفلسطيني، وهو واحد من أكثر الجهات الفاعلة نشاط ا في مجال إصالح التعليم 

التدريب وا للقيام بدور أكبر في هذا القطاع من خالل إنشاء وحدة للتعليم ا استباقي  ما يتميز االتحاد باتخاذه نهج  والتدريب المهني والتقني، ك

في كل غرفة. ومع ذلك، يصعب العثور على نفس النوع من االلتزام في المنظمات القطاعية، بل وبين أصحاب العمل،  والتقني المهني

 .افز مادية لهم عند مشاركتهم على المستوى الفرديفغالب ا ما يتطلب األمر توفير حو

وقررت الجهات الوطنية والدولية الفاعلة إصالح أهم العمليات في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بما في ذلك تطوير المناهج 

وأكثر فائدة لسوق العمل على الرغم  الدراسية، وضمان الجودة، وتدريب المعلمين، ما من شأنه أن يسمح للقطاع بأن يصبح أكثر فعالية

من أوجه عدم اليقين المحيطة بنموذج إدارة التعليم والتدريب المهني والتقني. كما مهدت هذه اإلصالحات الطريق لتحقيق تقدم جيد في 
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هني من خالل إنشاء العديد من المجاالت المختلفة في القطاع. ويشكل إنشاء هيكل غير رسمي إلدارة التعليم والتدريب التقني والم

 مجموعات عمل فنية منفصلة لمختلف العمليات خطوة في االتجاه الصحيح.

ويتم إحراز تقدم متواصل في إصالح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني. وتم تحقيق العديد من اإلنجازات على جميع المستويات، 

 المهنيوالتدريب يقة تشاركية. وبالنظر إلى صغر حجم قطاع التعليم وأجريت بعض اإلصالحات الخاصة بالسياسات وتم اعتمادها بطر

ومحدودية الموارد المالية والبشرية المتاحة، فإن هذا النجاح يستحق الثناء بشكل خاص. ومع ذلك، فإن القدرات المحدودة للقطاع  والتقني

صلحة الوطنيون بعد الكفاءات الالزمة إلدارة بعض هي أيضا التحدي الرئيسي للنجاح في تنفيذ اإلصالحات. ولم يطور أصحاب الم

العمليات األساسية بشكل مستقل وأحيانا تفتقر هذه الكفاءات إلى االطالع على مختلف التطورات بصورة دقيقة. وال تزال المعلومات 

 ال من الدور التشاركي إلى وظيفة رائدة.الرئيسية تدار في سياق البرامج الدولية، وتواجه الجهات الفاعلة الوطنية أحيانا صعوبة في االنتق

الشركاء الدوليين العاملين في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني تواجد كبير في فلسطين، وخاصة عند مقارنة  ويتمتع العديد من

أدى هذا االنتشار إلى  انتشارهم بالموارد البشرية المحدودة التي تعمل حاليا لدى أصحاب المصلحة الرئيسيين. وفي بعض الحاالت،

تطورات إيجابية مثل القرار الذي اتخذه اتحاد الغرف التجارية بتعيين شخص جديد مسؤول عن قضايا تنمية الموارد البشرية لكل غرفة 

 إقليمية. وفي حاالت أخرى، أدى تراكم األنشطة إلى زيادة قدرات أصحاب المصلحة الوطنيين، مما أثر على قدرتهم على المساهمة

 الفاعلة في عملية اإلصالح أو التسبب في تأخيرات في تنفيذ األنشطة االعتيادية داخل منظماتهم.

وقام الشركاء الدوليون بدعم إطالق العديد من اإلصالحات، كما أنهم قاموا بتغطية جزء كبير من التكاليف. ومع ذلك، عندما يقوم 

ا بأخذ لتقني بإدخال عمليات وأنظمة جديدة، فإنهم ال أصحاب المصلحة في مجال التعليم والتدريب المهني وا التكاليف البشرية يقومون دائم 

طوير والمالية التي سيتم تكبدها بعين االعتبار. وفي بعض الحاالت، تتطلب العمليات الجديدة المزيد من التكاليف التشغيلية، فمثال  يتطلب ت

عمل واالجتماعات؛ وفي حاالت أخرى، تتطلب اإلصالحات تعيين موظفين إضافيين المناهج الجديدة خطوات مختلفة تشتمل على حلقات ال

مثل موظفي مركز التنمية الجديد أو استبدال الموظفين الوزاريين الذين تم نقلهم إلى المركز. وفي حاالت قليلة، يمكن لإلصالحات أن 

م والتدريب المهني والتقني بتقديم الخدمات إلى سوق العمل تعمل على إيجاد الموارد بالفعل، مثال عن طريق السماح لمقدمي التعلي

والحفاظ على الدخل. وفي جميع هذه الحاالت، يجب تحديد التكاليف المصاحبة لإلصالحات بأسرع ما يمكن. كما أن وجود فكرة دقيقة عن 

 أكثر استدامة. التكاليف المالية المصاحبة لهذه اإلصالحات يتيح مجاال  أفضل للتخطيط وإلجراء إصالحات

ّالفعاليةّوالكفاءةّفيّاالستجابةّللطلبّفيّسوقّالعمل

ا في التأثير على االقتصاد الوطني والطلب على المهارات، ومن بينها القطاع غير الرسمي، وهيكل االقتصاد  تلعب العديد من العوامل دور 

على األراضي الوطنية والموارد الطبيعية، فضال  عن قيود الذي تهيمن عليه المشاريع الصغيرة والصغيرة جد ا، والسيطرة المحدودة 

 التنقل واألعباء اإلدارية المفروضة من قبل االحتالل اإلسرائيلي.

ا، منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بسبب الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني والقيود ال ناجمة ويشهد نمو االقتصاد الفلسطيني تذبذب ا كبير 

ا وتحسن ا في بعض المؤشرات عن االحتال ل اإلسرائيلي. ولهذا السبب، فإنه من المستحيل تحديد توجه معين لالقتصاد. حيث أنه يشهد نمو 

إلى عام  2014االجتماعية في األوقات التي ال تشهد العديد من المنازعات. فعلى سبيل المثال، انخفضت نسبة العبء االجتماعي من عام 

. ومع ٪25.9إلى  ٪26.9، وانخفض معدل البطالة من ٪35.7إلى  ٪35.1، وارتفع معدل العمالة من 1.62إلى  1.89من  2015

ذلك، في فإن االقتصاد الفلسطيني ليس في وضع يسمح له باستيعاب القوى العاملة التي تدخل السوق كل عام في ظل الظروف الراهنة. 

وى العاملة الشابة للحفاظ على درجة معينة من االستقرار االجتماعي، ولكن وحتى وقت قريب، استوعب القطاع العام نسبة كافية من الق

 األزمة المالية األخيرة أدت إلى تغيير في السياسة، مما أجبر الحكومة على تجميد التوظيف في القطاع العام.

هي االستفادة بشكل أكبر من إمكانيات ن الطريقة الوحيدة إليجاد فرص عمل كافية للشباب الفلسطيني وتحسين النمو االقتصادي أويبدو 

القطاع الخاص. وفي حين أن بعض العوامل تعتمد على المفاوضات السياسية، مثل إمكانية الحصول على األراضي، يمكن لصانعي 

زيد من الفنيين السياسات الفلسطينيين أن يعملوا على معالجة العديد من العوامل األخر، مثل خلق بيئة تجارية تمكينية، وضمان دخول الم

 والعمال المهرة إلى سوق العمل.

ويشكل انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل أحد األسباب الرئيسية النخفاض معدل النشاط، وانخفاض معدل العمالة، وارتفاع مؤشر 

شرات االجتماعية العبء االجتماعي. ويمكن أن يكون للسياسات المخصصة لتفعيل المرأة في سوق العمل أثر إيجابي على المؤ

واالقتصادية. ومن أمثلة تدابير السياسة العامة التي يمكن أن تجعل المرأة أكثر نشاطا في سوق العمل دعم العقود غير المتفرغة وتعزيز 

ل الحد األدنى تدابير الدعم االجتماعي حتى ال يتم تقييد المرأة في أدوار رعاية األطفال أو األقارب المسنين. ومن المحتمل أن يساعد إدخا

 على اجتذاب النساء إلى سوق العمل. 2015لألجور في عام 
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ومن الناحية التاريخية، فإن عدم مالءمة مؤهالت التعليم والتدريب المهني والتقني لسوق العمل كان هو نقطة الضعف الرئيسية لهذا 

يجب معالجتها من خالل إصالح التعليم والتدريب المهني  القطاع. كما تم تعريف هذا األمر باعتباره أحد المجاالت ذات األولوية التي

والتقني، ويجري حالي ا تنفيذ عدة إصالحات في هذا المجال. وبدأت عملية إنشاء تصنيف المهن الفلسطينية منذ بضع سنوات وما تزال 

وتتيح هذه العملية ألرباب العمل  ،2015جارية حتى اآلن. وتمت الموافقة على عملية تطوير المناهج الدراسية المنقحة في العام 

وظيفة(، وتعتبر هذه العملية من  36المساهمة بشكل منهجي في تحديد الكفاءات الالزمة لبعض المهن )واقتصر ذلك حتى اآلن على 

ت يعتبر اإلصالحات المتوسطة إلى طويلة األجل، حيث أن أعداد المؤهالت التي يتعين على أرباب العمل مراجعتها في جميع القطاعا

ا جد ا. بيد أنه لوحظ بالفعل أن الخريجين ذوي المؤهالت القائمة على الكفاءة لديهم فرص أكبر في الحصول على الوظائف. وسيكون  كبير 

التركيز في المرحلة التالية على ضمان قدرة أصحاب المصلحة الوطنيين على مواصلة تنفيذ عملية إصالح تطوير المناهج الدراسية 

المشاريع الدولية، ويجب أن يكون ذلك من أولويات النظام، ألن الدعم الدولي إلصالح التعليم والتدريب المهني والتقني لن  خارج إطار

 يستمر إلى ما ال نهاية، كما أن استدامة العمليات السياسية الجديدة هي مفتاح عملية اإلصالح بأكملها.

ا لتحديد احتياجات المهار ات وتوقعها، إال أنه تم في السنوات االخيرة إنشاء مجموعة من المؤسسات والنظم وال تمتلك فلسطين منهج 

ا من المعلومات وقدرات التحليل الشامل. وينبغي أن توفر المجالس المحلية للتشغيل والتدريب  ا كبير  والعمليات التي يمكن أن تنتج قدر 

تعاون مع الوحدات التي تم إنشاؤها حديث ا داخل غرف التجارة اإلقليمية. الفني والمهني رؤية جيدة عن التطورات على الصعيد المحلي بال

لرصد الطلب على  2013إلى "مراكز عمل متكاملة"، وتم إنشاء نظام معلومات سوق العمل في عام  16وتحولت جميع مكاتب العمل الـ

تتمتع جميع هذه التطورات بعنصر قوي من االستدامة األيدي العاملة وتوفيرها، إلتاحة عملية المواءمة بين الوظائف بطريقة أسهل. و

ا كونها تخلق أرضي ا هام  ة المؤسسية والمالية )األموال التي تستخدم لدعمها تأتي من الموارد الوطنية بدال من المشاريع( مما يعد إنجاز 

واألدوات المؤسسية تحتاج إلى وقت لكي خصبة جدا لتحديد المهارات السليمة وسياسات توقع المهارات. وال تزال بعض هذه التطورات 

 تصبح فعالة، وال يتضح مدى استعداد أصحاب المصلحة الوطنيين إلدارة هذه النظم بشكل مستقل في بعض الحاالت.

 يعتبر قطاع ريادة األعمال من القطاعات االقتصادية المهمة في فلسطين، حيث أنه يعد من بين فرص العمل القليلة في البالد. وتقومو

العديد من المبادرات من جانب المانحين الوطنيين والدوليين بتوفير الدعم المادي والتوجيه الالزم لمنظمي المشاريع المحتملين. وقامت 

م ، بالدعوة بصورة نشطة إلدراج التعل  2015المجالس المحلية للتشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني في الربع األول من العام 

)انظر إلى القسم ب من تقرير تورينو الكامل لمزيد من التفاصيل(. وتمت محاولة إدراج التعلم الريادي في قطاع التعليم والتدريب الريادي 

المهني والتقني، بهدف دمج عناصر ريادة األعمال في وحدات التعلم في جميع المناهج الجديدة. وفضال  عن ذلك أصبح نموذج "التعرف 

ا ال يتجزأ من جميع برامج التعليم والتدريب المهني والتقني.على قطاع األعمال"   الذي وضعته منظمة العمل الدولية جزء 

ّالكفاءةّالخارجيةّفيّاالستجابةّللطلبّاالجتماعيّوالحاجةّإلىّاإلدماج

يني. كما ان محدودية تتميز فلسطين بوضع سياسي خاص، له انعكاسات مهمة على الجوانب االجتماعية والديموغرافية للمجتمع الفلسط

من مساحة البالد، باإلضافة إلى القيود المفروضة على  ٪60(، والتي تشكل أكثر من Cفرص بعض المناطق الواقعة في المنطقة )

الحركة والبناء، والتحديات في توفير الخدمات التعليمية لبعض المناطق تعتبر من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى تفاقم المشاكل 

 جتماعية القائمة، وخلق تحديات اجتماعية جديدة ومنع حل المشاكل في كلتا الحالتين.اال

ا إلى محدودية فرص الحصول على التدريب الفني Cويمكن تعريف السكان الذين يعيشون في قرى المنطقة ) ( على أنهم فئة مهمشة نظر 

اإلعاقة، سوءا في هذه المناطق بسبب العقبات التي تعترض إمكانية  والمهني. وتزداد حالة الفئات المهمشة تقليدي ا، مثل األشخاص ذوي

التنقل بالنسبة لهم بسبب الحواجز والضوابط األمنية. وقد جرت محاوالت عديدة لتقديم التعليم المهني في هذه المناطق عن طريق وحدات 

ا. إال أن هذه المبادر ا كبير  ات تعتبر محاوالت مخصصة وال تشكل جزءا من خطة تدريب متنقلة، وقد ثبت أن بعضها قد حقق نجاح 

 نظامية من جانب السلطة الوطنية، وبالتالي فهي تفتقر إلى االستدامة على المدى الطويل.

وتقدم وزارة التنمية االجتماعية التدريب إلى الفئات المهمشة من خالل مراكز التدريب الخاصة بها. وتعمل هذه الفئات حالي ا على 

ي عملية إصالح التعليم والتدريب المهني والتقني باعتبارها إحدى الفئات المستهدفة من هذا البرنامج. وتشكل المنظمات غير المشاركة ف

(. ويعمل C غزة، والمنطقةبما في ذلك الحكومية جهة فاعلة رئيسية أخرى تتعامل مع الفئات المهمشة في جميع المناطق الحساسة )

معيات أو شبكات )مثل رابطة التعليم والتدريب المهني والتقني( بهدف تعزيز التعاون مع أصحاب بعض هذه المنظمات من خالل ج

المصلحة في هذا القطاع. ومع ذلك، ال تزال بعض الجهات تعمل ضمن حدود النظام ولم تجري أي نوع من االتصاالت المنتظمة مع 

 ريب المهني والتقني.أصحاب المصلحة الرئيسيين المشاركين في إصالح التعليم والتد
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ويعتبر الالجئون أكبر مجموعة مهمشة في البالد، وتعد األونروا مسؤولة عن إدارة المخيمات، وهي مسؤولة أيضا عن توفير التدريب 

تدريب، إال الفني والمهني من خالل معهد قلنديا للتدريب المهني وكلية العلوم التربوية. وعلى الرغم من اإلدارة المركزية لمعهد قلنديا لل

انه يبذل كل الجهود الممكنة للوصول إلى جميع مخيمات الالجئين من خالل استضافة الطالب في أماكن عملهم والوصول إلى وحدات 

التدريب المتنقلة. ومع ذلك، ال تزال هناك بعض القيود المتمثلة في عدم كفاية عدد فرص التدريب المتاحة، وعدم مطابقة العرض للطلب، 

ود مراكز تدريب مهني نسائية، وغياب نظام الربط الذي يمكن أن يساعد خريجي مركز قلنديا للتدريب على االنضمام إلى وعدم وج

 القطاعات التعليمية الرسمية األخرى.

األخرى. كما  ويمكن اعتبار النساء فئة مهمشة في جميع أنحاء البالد، بل إنها تعتبر أكثر عرضة للفقر بالمقارنة مع باقي الفئات المهمشة

أن معدل نشاطهن يعتبر منخفض جد ا )حيث أن النساء ال يبحثن عادة عن عمل ما لم يكن لديهن مؤهل علمي (، كما أن القيود المفروضة 

على السفر )ألسباب اجتماعية وسياسية( تمنع نسبة كبيرة منهن من الحصول على التدريب الالزم. وبوجه عام، يقتصر العرض الفني 

للمرأة على مراكز التدريب التي تديرها وزارة التنمية االجتماعية ووزارة العمل واألونروا. ويتعين على السلطات المعنية  والمهني

بالفصل بين الجنسين في قطاع العمل وضع برامج مخصصة وفتح مراكز تدريب جديدة للسيدات، إال ان هذا ال يكون غالب ا من ضمن 

 ة.أولويات جدول األعمال السياسي

ا ثاني ا بالنسبة للطلبة. وغالب ا ما  يندفع الطلبة وكما هو الحال في معظم الدول العربية المجاورة، يعتبر التعليم والتدريب المهني والتقني خيار 

نحو التعليم العام رغبة منهم في الوصول إلى التعليم العالي على الرغم من محدودية الفرص التي يوفرها سوق العمل لكثير من 

الخريجين. إن الوضع السياسي في فلسطين يجعل التعليم العالي أكثر إغراء حيث يعتبر الطالب أن الهجرة هي واحدة من الفرص القليلة 

ر المتاحة لهم، ويبدو أن شهادة جامعية تسهل هذه الفرصة بالنسبة لهم. ويشارك قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بشكل كامل في تغيي

الجتماعية لهذا القطاع وزيادة فرص استقطابه للطلبة. ويصعب الحديث اآلن عن مدى نجاح هذه المساعي، ألن الطريق مازال النظرة ا

طويال  في سبيل تحقيق هذا الهدف، كما أن قدرة القطاع على زيادة قدرته االستيعابية على المدى القصير ماتزال محدودة أيضا. ويتحرك 

لمهني والتقني في اتجاهين مختلفين. ويهدف االتجاه األول إلى تحقيق نتائج على المدى المتوسط، تشتمل على قطاع التعليم والتدريب ا

ه إنشاء مسارات للوصول إلى التعليم العالي من خالل التعليم الفني الثانوي واستعراض وتعزيز آليات التوجيه المهني القائمة. أما االتجا

اكبر على المدى الطويل، حيث يركز على تحسين جودة التعليم والتأكيد على مالءمته لمتطلبات السوق الثاني فهو يسعى إلى تحقيق أثر 

ثل تسليط الضوء على معدل التوظيف والرواتب والفرص الوظيفية لخريجي هذا )م من أجل إبراز قيمة التعليم والتدريب المهني والتقني

القطاع(. والبد من توافر عنصرين ضروريين لنجاح هذه المساعي، وهما؛ توفر نظام فعال للدراسات التتبعية على المستوى الوطني 

 تقني.والمشاركة الفعالة ألرباب العمل في تعزيز قطاع التعليم والتدريب المهني وال

ا أقوى في السنوات المقبلة، بصفته أداة للدمج االجتماعي، نظرا  وبوجه عام، يجب أن يلعب قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني دور 

لالستثمارات الرئيسية التي يجري إقامتها لصالح القطاع. ومن المحتمل جد ا أن نرى توسع ا في نظام التعليم والتدريب المهني والتقني 

ا جد ا ليتعامل مع اإلدماج االجتماعي للفئات المهمشة، حيث أن حجم وف ا أكبر للطالب في هذا المجال. ويعتبر هذا القطاع حاليا صغير  رص 

ا بالنسبة إلمكانيات القطاع.  المشكلة يعتبر كبير 

 الكفاءةّالداخلية

د مقدمي التعليم والتدريب ال يتم االستفادة منها بالكفاءة يدرك أصحاب المصلحة في التعليم والتدريب المهني والتقني حالي ا أن موار

من الخدمات اإلضافية للشركات أو األشخاص خارج  –إن وجد  –المطلوبة. ويعمل مقدمو خدمات التعليم والتدريب على توفير عدد قليل 

لمهني أبوابها في فترة ما بعد الظهيرة. وتعتبر مراكز األنماط التعليمية التقليدية. وعادة ما تغلق مدارس التعليم الفني والتدريب التقني وا

االختصاص مثاال  جي دا على مراكز خدمات التعليم والتدريب المهني والتقني لتصبح مراكز تعلم على مدى الحياة. وتعتبر مراكز 

ع معين. وتم تأسيسها نتيجة لشراكة االختصاص مؤسسات للتعليم الفني المتميز، حيث توفر جميع مستويات التعليم الفني والمهني في قطا

(، ومنظمة التعاون اإلنمائي السويسرية، وأصحاب المصلحة الفلسطينيين الرئيسيين. ولم يتم GIZبين الوكالة األلمانية للتعاون الدولي )

لك، فإن عملية التعليم . ومع ذ2014اتخاذ أي إجراء محدد لزيادة استقاللية المدارس منذ الجولة األخيرة من عملية تورينو في عام 

والتدريب المهني المستمرة في فلسطين، على الرغم من أنها لم تكن تعد أولوية قصوى في البالد، إال انها أصبحت اآلن واحدة من 

جهات المجاالت الرئيسية التي تهم أصحاب المصلحة الفلسطينيين، كما تجري حالي ا العديد من المبادرات في هذا المجال نتيجة لدعم ال

 ( على دعم إنشاء نظام حقيقي للتعلم مدى الحياة.2016المانحة. ومن المتوقع أن تساهم الموافقة على االستراتيجية الجديدة لتعليم الكبار )

 ويشكل المستوى المتغير لمهارات المعلمين والمدربين في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني عبئ ا على النظام، السيما أن عملية

يتم تطبيق النهج التربوي الجديد من قبل معظم المعلمين العاملين في هذا النظام، ومن أن إدخال نموذج قائم علی الکفاءة تتطلب ضمان 

قبل جميع المعلمين الجدد في القطاع، من الناحية النظرية. إال ان المعلمون ال يحصلون على أي تدريب قبل الضلوع في تقديم الخدمة، 
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وحدة لتنمية الموارد البشرية لتأمين حصولهم على التدريب الالزم أثناء تقديمهم للخدمة، لضمان مالءمة إمكانياتهم مع  ءوتم إنشا

احتياجات الجهات الفاعلة في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني، بما في ذلك المعلمين العاملين في برامج التدريب التي يقدمها 

يون. والتزال العديد من أنشطة تدريب المعلمين مستمرة منذ عدة سنوات من خالل عدد من المبادرات الدولية. الشركاء الوطنيون والدول

وتم إضفاء الطابع المؤسسي على بعض هذه المبادرات )على سبيل المثال، تم تعيين عدد من المدربين من قبل وزارة التعليم والتعليم 

بوي للمعلمين والمدربين في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني(. ويواجه القطاع مشكلة العالي ووزارة العمل لتوفير الدعم التر

إضافية تتمثل في صعوبة توظيف معلمين مؤهلين لبعض المهن الحديثة، حيث أن القوى العاملة المؤهلة في هذه القطاعات تستفيد من 

 هم غير مهتمين بحزمة المزايا المقدمة للمعلمين في هذا المجال.وجود العديد من الوظائف المميزة المتاحة أمامهم، ولذلك ف

بإدخال نهج جديد قائم على الكفاءة في التعليم والتدريب المهني والتقني، ويرتبط هذا ارتباط ا وثيق ا بعلم  2010وقامت فلسطين في عام 

ا إال في المدارس ومراكز االختصاص التي تستهدفها البرامج التربية الذي يركز على الطالب بشكل أساسي. وال يتم اعتماد هذا النهج حالي  

يب الدولية. ومع ذلك، فإن عدد المؤسسات المعنية بهذا التوجه يعتبر مرتفع ا نسبي ا بالمقارنة مع العدد اإلجمالي لمقدمي التعليم والتدر

تابعة لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني خالل فترة المهني والتقني. ويمكن تحقيق زيادة في المنهجيات الجديدة لبقية المؤسسات ال

 زمنية معقولة.

قابلها ويعد االستثمار في البنية األساسية للتعليم الفني والتدريب المهني وتجديد مقدمي الخدمات التعليمية والتدريبية من األولويات التي ي

يساعد هذا في إعادة تأهيل مقدمي التعليم والتدريب ولتدريب المهني والتقني. حاليا وجود عدد كبير من الجهات المانحة في قطاع التعليم وا

المهني والتقني. وتم تطوير ورش العمل والمختبرات والمعدات العامة، مما أتاح الفرصة لهؤالء المزودين لتقديم التدريب بما يتماشى مع 

، ترتبط استدامة عملية التطوير هذه ارتباط ا وثيق ا بحل األزمة متطلبات سوق العمل. وكما هو الحال في العديد من جوانب اإلصالح

 السياسية وتحسن األوضاع المالية العامة في البلد. ويمكن أن يوفر تطوير التعلم القائم على العمل حال  جزئي ا لهذه المشكلة.

را كذلك نظرا لهيكل سوق العمل المحدد في يعتبر تقديم عرض منهجي للتعلم القائم على العمل فرصة مهمة ولكنه يشكل تحديا كبيو

فلسطين. ويقوم قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني حالي ا بتجريب عدد كبير من البرامج التي يدعمها المانحون. وينبغي أن تساعد 

ك، فإن مشكلة صغر حجم الشركات الدروس المستفادة من هذه البرامج التجريبية في تحديد سياسة وطنية للتعلم القائم على العمل. ومع ذل

الموجودة في فلسطين يبرز العديد من التحديات التي يجب معالجتها من أجل تحقيق االستدامة في نظام التعلم القائم على العمل. وفي هذا 

 اإلطار، قامت جامعة القدس بإطالق مبادرة رائدة إلنشاء برنامج نظام مزدوج على مستوى التعليم العالي.

ضمان الجودة ركيزة أساسية في مجال إعادة بناء نظام التعليم والتدريب المهني والتقني بفلسطين، وتم إجراء العديد من التطورات  ويعتبر

في إطار مراكز االختصاص. وتسعى الخطط متوسطة المدى إلى توسيع نطاق االنجازات والمنهجيات التي يتم تنفيذها في هذه المؤسسات 

دمات التعليم والتدريب المهني والتقني اآلخرين. وتم استخالص المعايير المتبعة لضمان الجودة في مراكز لتشمل جميع مقدمي خ

 االختصاص في فلسطين من اللوائح الرسمية للمنظمة الدولية للمعايير.

الوزارات المعنية على مفهوم  وتشتمل عملية إصالح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني على إنشاء إطار وطني للمؤهالت. وقد وافقت

اإلطار الوطني للمؤهالت، ويجري حالي ا تطوير منهجيات جديدة لتحديد المؤهالت الموجودة أصال  والجديدة التي سيتم إضافتها لإلطار 

لفرعية للتعليم الفني الوطني. إال أن التقدم في هذا الموضوع ال يزال بطيئ ا نظرا لتعقيد النموذج وأثره المنهجي على مختلف القطاعات ا

نفيذ والتدريب المهني، والحاجة إلى إشراك جميع الجهات التعليمية الفاعلة، بما في ذلك التعليم العام والعالي. كما أن التقدم في تطوير وت

ير المناهج الدراسية الذي تطور من خالل عملية تطو -اإلطار الوطني للمؤهالت يرتبط بالضرورة بكيفية دمج النموذج القائم على الكفاءة 

مع نظام التعليم والتدريب المهني والتقني. وسيؤدي اإلطار الوطني للمؤهالت إلى تحقيق نتائج واسعة النطاق في مجال دمج القطاعات  –

لمصلحة التعليمية المختلفة، وكما أنه سيؤثر على القبول الكامل للنموذج الجديد، مما سيجعل هذه التغييرات تبدو طبيعية ألصحاب ا

المختلفين. وتم مؤخرا استخدام هيكل اإلطار الوطني للمؤهالت لتجربة اتساق المؤهالت في قطاع تصميم األزياء في مختلف مستويات 

 اإلطار. ويجري حالي ا وضع منهجية لتحديد المؤهالت في أعقاب هذه التجربة.

 الحوكمة

ضح وفعال وطويل المدى لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني. يسعى أصحاب المصلحة الفلسطينيون إلى وضع نموذج حوكمة وا

وبعد محاولتهم إنشاء وكالة تُعنى بشؤون القطاع، قاموا بمحاوالت لتنشيط المجلس األعلى للتعليم الفني والتدريب المهني. وفي حين أن 

ع، إال أن المجلس األعلى للتعليم الفني والتدريب الوكالة كانت ستؤدي إلى تحول كبير من حيث المسؤوليات والسلطات في هذا القطا

 المهني ال يغير المسؤوليات الحالية لمختلف أصحاب المصلحة، ولكنه يؤدي إلى زيادة مستوى إضافي من التنسيق فيما بينهم وحسب.
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للتعليم الفني والتدريب المهني. وتحدث هذه العملية بسرعة كبيرة ويجري حالي ا وضع قوانين داخلية للمجلس األعلى والمجلس التنفيذي 

وهناك أيضا خطط إلنشاء مركز التنمية، الذي ينبغي أن يكون الذراع الفني للمجلس األعلى، ويعمل على تقديم الخدمات االستشارية 

جلس األعلى والبحوث والرصد والتقييم. كما ينبغي أن يعمل على تطوير األدوات والمعايير ذات الصلة، وفقا لتوجيهات وسياسات الم

 والتنفيذي.

ولم يكن المجلس األعلى للتعليم الفني والتدريب المهني نشط ا بالقدر الكافي في الماضي، حيث قام باستضافة عدد قليل من االجتماعات 

ي والتدريب المهني من المجاس المماثلة في البلدان األخرى في المنطقة. إال أن محاولة إنشاء المجلس األعلى للتعليم الفن العديدحاله حال 

ا اللتزام جميع الجهات الرئيسية الفاعلة التي أبدت استعدادها للتعاون وصياغة سياسات  ا من غيرها نظر  في فلسطين تبدو أكثر نجاح 

 مشتركة في إطار العديد من مبادرات اإلصالح. ومن األهمية بمكان أن يشعر القطاع الخاص بأن له دور فاعل في هذه الهيئة لتعزيز

 تركيز القطاع على االستجابة للطلب بدال من زيادة العرض.

وهناك سبب آخر يدعو للتفاؤل فيما يتعلق بإصالح نظام الحوكمة، وهو أن أصحاب المصلحة الرئيسيين قد تعاونوا في السابق بشكل جيد 

رة التربية والتعليم العالي ووزارة العمل(، بالعمل للغاية على المستوى التنفيذي. ولطالما قامت الوزارتان الرئيسيتان في هذا القطاع )وزا

مع اتحاد الغرف التجارية والجهات الفاعلة األخرى غير الحكومية )مثل األونروا، ورابطة التعليم والتدريب الفني والمهني(، من خالل 

مع إنشاء هيكل غير رسمي إلدارة التعليم  التواصل والتعاون عبر القنوات المباشرة . وقد أصبح هذا التعاون أكثر رسمية وأكثر فعالية

والتدريب المهني والتقني، بهدف تنسيق التدخالت الكبرى للجهات المانحة. ويشتمل هذا الهيكل على ثالث طبقات من التنسيق )السياسة 

ممثلون عن جميع أصحاب  والتقنية والتشغيلية(. ويتمحور التنسيق التشغيلي في مجموعات عمل تقنية قائمة على المواضيع ويوجد فيه

ا غير رسمي ا ويجب تکراره بطريقة ما في النموذج الرسمي الجديد للحوکمة )المجلس  المصلحة الرئيسيين. ويعتبر هذا الهيکل نموذج 

 األعلی للتعليم الفني والتدريب المهني ومرکز التنمية(.

ا في صياغة وتنفيذ استراتيجية  ا هام  التعليم والتدريب المهني والتقني على وجه التحديد. ويشارك االتحاد ولعب اتحاد غرف التجارة دور 

على جميع المستويات )االستراتيجية والتشغيلية( في االستراتيجية الجديدة ويخضع لإلصالح الداخلي للحصول على الكفاءات وتخصيص 

 طار إصالح التعليم والتدريب المهني والتقني.الموارد الالزمة للقيام بدور متقدم ونشط في العمليات الرئيسية التي وضعت في إ

وفي حين يتعاون أصحاب المصلحة العامون بشكل وثيق مع بعضهم البعض، فإن المنظمات غير الحكومية المشاركة في التعليم والتدريب 

التعليم المهني ومعاهد  المهني والتقني تحتفظ أيضا بصالت قوية في هذا القطاع. وقامت هذه المؤسسات بإنشاء رابطات )مثل جمعية

التدريب( وتجتمع على أساس منتظم. وفي السابق كانت الحلقة المفقودة هي غياب التنسيق بين الوزارات والمنظمات غير الحكومية، غير 

فمثال  تقوم  أن هناك توجه ا جديد ا آخذ بالظهور حالي ا، حيث أصبحت رابطات المنظمات غير الحكومية أكثر انخراط ا في عملية اإلصالح،

هذه المؤسسات حالي ا بالمشاركة مع بعض الفرق التقنية العاملة في القطاع. ولعل واحدة من أهم الخطوات في االتجاه الصحيح هي إشراك 

 معاهد التعليم والتدريب المهني والتقني في المجلس األعلى للقطاع.

ى المستوى المحلي هي إنشاء مجالس التعليم والتدريب المهني والتقني ولعل أهم التطورات التي حصلت لتعزيز التنسيق بين الشركاء عل

. وما تزال هذه المجالس تتمتع بنشاطها حتى اآلن، وتجمع بين مقدمي خدمات التعليم والتدريب وأصحاب المصلحة 2014في عام 

ا جدا في العديد ا هام  من البرامج الممولة دولي ا من خالل تحديد  العامين وممثلي القطاع الخاص تحت رئاسة المحافظين. وتلعب دور 

أولويات أسواق العمل المحلية والمساعدة في اختيار أفضل المشاريع التي سيتم تمويلها. ويلتزم أعضاء المجالس بعقد اجتماعات منتظمة، 

غي رصد استدامتها على المدى حتى خارج إطار المبادرات الدولية، إال أن نشاطهم يعتمد إلى حد كبير على التزام المحافظين، وينب

 الطويل عن كثب.

تتمتع مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني الحكومية بقدر محدود من االستقاللية. كما أن اللوائح ال تتيح لمقدمي خدمات التعليم 

ي أنه من يستحيل علی مزودي التعليم والتدريب المهني والتقني فرصة توسيع خدماتهم، باستثناء الكليات التقنية والمجتمعية. وهذا يعن

 الفني والتدريب المهني االستفادة من األموال التي يوفرونها من خالل تقديم خدمات إضافية.
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ّعملالتوصياتّ .3

ّالرؤيةّوالتقدم

 ا ضروري ا في سبيل التوجيه الفعال إلصالح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني. وي جدر بالمركز أن يعتبر إنشاء مركز التنمية أمر 

يضطلع بدور استشاري في مجال السياسة العامة باإلضافة إلى أداء وظيفة تنفيذية. وينبغي تزويده بالموارد الالزمة لتولي الدور 

 التنفيذي الذي يقوم به حالي ا من خالل الفرق التقنية القائمة على المواضيع.

  والتقني. وينبغي أن يعمل القانون على تقييم جميع المؤسسات والعمليات البد من تطوير قانون لقطاع التعليم والتدريب المهني

الجديدة التي وضعت في إطار إصالح التعليم والتدريب المهني والتقني، وإعطائها التفويض الرسمي. ويجب أن يقوم القانون بتوفير 

 لتنمية.االعتماد الرسمي لدور المجلس األعلى للتعليم الفني والتدريب المهني ومركز ا

  يجب أن يواصل اتحاد غرف التجارة دوره في تشجيع المؤسسات القطاعية وأصحاب األعمال الحرة على االلتزام بإصالح التعليم

 والتدريب المهني والتقني وأن يصبحوا أكثر انخراط ا في عمليات التعليم والتدريب.

 منقحة، بما في ذلك تطوير المناهج الدراسية وضمان الجودة( يجب على مركز التنمية أن ينتهي تدريجيا من مراجعة السياسات ال

حتى يتمكن أصحاب المصلحة الوطنيون المعنيون من تنفيذها وتحديد الثغرات المحتملة من حيث الكفاءات أو الموارد التي يمكن أن 

 تعيق استدامة بعض العمليات.

  محاولة وضع التكاليف لإلصالحات والعمليات والمسؤوليات ينبغي على األطراف الوطنية المعنية أن تضطلع بدور قيادي في

الجديدة. ويتعين عليها القيام بذلك في أسرع وقت ممكن، من أجل إتاحة الفرصة الكافية لمراجعة اإلصالحات والتحقق من مالءمتها 

 للموارد المتاحة.

ّلكفاءةّالخارجيةّفيّاالستجابةّللطلبّفيّسوقّالعملا

  يجب أن توفر فلسطين بيئة عمل تساعد على تمكين األيدي العاملة من خالل تسهيل عملية إنشاء األعمال التجارية، والحصول على

 القروض، وحل النزاعات.

 ول وضع التدابير الالزمة لتفعيل مشاركة اإلناث في سوق العمل. ويتيح قطاع التعليم يجب على السلطات الفلسطينية أن تحا

والتدريب المهني والتقني ألصحاب المصلحة النظر في إيجاد فرص جديدة أكثر استقطاب ا للفتيات. ويمكنهم أيضا بذل جهود إضافية 

إيجاد بدائل الستكمال الفصل بين الجنسين )فصل اإلناث والذكور  لتوفير التدريب المهني للمناطق والقرى النائية. ويمكن السعي إلى

 في مختلف الفئات والتخصصات المختلفة( لزيادة معدل مشاركة اإلناث في التعليم والتدريب التقني والمهني وضمان الكفاءة المالية.

 عتمد هذه العملية على الكفاءات والموارد ينبغي أن يقوم أصحاب المصلحة الفلسطينيون بتحديد احتياجات سوق العمل، ويجب أن ت

المتوفرة في شكل وحدات ومؤسسات وأدوات جديدة. وتمثل التطورات الحالية بما في ذلك الوحدات الجديدة للتعليم الفني والتدريب 

معلومات سوق  (، ونظامLETالمهني في غرف التجارة اإلقليمية، ومجالس التوظيف المحلي والتعليم والتدريب المهني والتقني )

( نقطة انطالق ممتازة، ولكن يجب على أصحاب المصلحة التأكد من مستوى التنسيق بين مسؤوليات مختلف الجهات LMISالعمل )

 الفاعلة وتكاملها.

 ن ينبغي على ممثلي قطاع األعمال )أصحاب العمل والموظفين( أن يقوموا بدور ريادي فيما يتعلق بعملية تطوير المناهج، وينبغي أ

 اليقصر ذلك فقط على تحديد المهن والمؤهالت المطلوبة فقط، بل أن يشتمل على المشاركة في إجراءات التقييم.

  وعندما تتم عملية مراجعة إجراءات التقييم في ضوء النهج القائم على الكفاءة، يمكن ألصحاب أن يأخذوا إمكانية إنشاء آليات للتحقق

 لرسمي في عين االعتبار.من صحة التعلم غير النظامي وغير ا

 ينبغي ضمان التعاون الوثيق بين مختلف القطاعات الفرعية في التعليم عند تطوير اإلطار الوطني للمؤهالت.  

  في اإلطار الوطني للمؤهالت. الواردة يجب على السلطات الفلسطينية النظر في تطبيق معايير الجودة الصارمة في تحديد المؤهالت

ليم والتدريب التقني والمهني الكثير من المصداقية في سوق العمل من خالل االلتزام بالمؤهالت الواردة في وسيكتسب قطاع التع

اإلطار. وقد تم بالفعل مراجعة نسبة كبيرة من المؤهالت في إطار نهج قائم على الكفاءة بدعم من البرامج الدولية. وهذا يعني أنه 

 مؤهالت على المدى المتوسط.اليع ما تبقى من يمكن التخطيط واقعي ا لعملية مراجعة جم
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ّالكفاءةّالخارجيةّفيّمعالجةّالطلبّاالجتماعيّواإلدماج

  يجب أن تستمر الجهود الرامية إلى توفير التدريب في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني للمناطق المهمشة، وينبغي أن يتم

 شجيعهم.تيسير تنقل الطلبة المحتملين من هذه المناطق وت

  عند تنفيذ اإلطار الوطني للمؤهالت، ينبغي إيالء اهتمام أكبر للربط بين مراكز التدريب التي تتعامل مع الالجئين، مثل معهد

التدريب المهني في قلنديا، والتعليم النظامي. وفي حالة إطالق تجارب لتوفير التدريب المهني غير الرسمي ضمن اإلطار الوطني 

 هذه المراكز التدريبية من أوائل المستفيدين من هذه العمليات.للمؤهالت، ستكون 

  ينبغي تعزيز فرص استقطاب قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني للطلبة من خالل نشر البيانات حول فرص العمل المتوفرة

ييم الفرص المتاحة للخريجين. كما لخريجي هذا القطاع ورواتبهم فور توافر هذه البيانات. كما ينبغي إنشاء نظام وطني لرصد وتق

يمكن التركيز على نسبة الطلبة ذوي الدرجات العالية الذين يختارون االلتحاق بالتعليم والتدريب المهني والتقني، حيث تعتبر هذه من 

 المؤشرات المهمة التي تساهم في زيادة إقبال الطلبة على هذا النوع من التعليم.

ّالكفاءةّالداخلية

 عن حلول لزيادة كفاءة استخدام موارد التعليم والتدريب التقني والمهني. ومن المرجح أن تكون زيادة االستقاللية  يجب البحث

المدرسية من أجل استخدام موارد مقدمي التعليم والتدريب في األنشطة المدرة للدخل وتشجيع االبتكار هي اآللية األكثر فعالية. 

 الجنسين في مدارس التعليم والتدريب التقني والمهني على ضمان فعالية التكلفة أيضا. ويمكن أن يساعد الحد من الفصل بين

  ينبغي وضع نظام تدريب أولي، للمدرسين / المدربين العاملين في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني، يركز على التعليم القائم

 على الكفاءات والتعلم الذي يركز على الطالب.

 نموذج الحالي لتدريب المعلمين أثناء الخدمة والمرتبط بوحدة تنمية الموارد البشرية من أجل استهداف أعداد متزايدة يجب تطوير ال

من المعلمين ومساعدة مقدمي خدمات التعليم والتدريب التقني والمهني الذين يعتمدون على المؤهالت القائمة على الكفاءة دون دعم 

 دولي.

 لممارسات في ضمان الجودة التي تم تطويرها في مراكز الكفاءة إلى مقدمي خدمات التعليم والتدريب يجب أن يتم تصدير أفضل ا

 التقني والمهني اآلخرين.

 .ينبغي استخدام النتائج الناجحة لتجارب التعلم القائم على العمل من أجل وضع سياسة وطنية لهذا النوع من التعليم 

ّالحوكمة

 ثر أهمية في مجال إصالح التعليم والتدريب التقني والمهني تحت رعاية المجلس األعلى للتعليم سيضطلع مركز التنمية بدور أك

والتدريب التقني والمهني. ومن المهم جد ا وضع لوائح داخلية تحت مسؤولية وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة العمل. ومن المهم 

ا أن يتم ذلك من خالل عملية تشاركية تشمل ال  قطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين.أيض 

  ينبغي أن يتضمن مركز التنمية مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الذين يمثلون القطاع الخاص والمجتمع المدني من

 أجل تكرار نجاح مجموعات العمل الفنية.

 ا بين القطاع ا لعام للتعليم والتدريب التقني والمهني وشبكة مقدمي التدريب في ينبغي مواصلة وتعزيز عملية التعاون التي بدأت مؤخر 

ا من مركز التنمية.  المنظمات غير الحكومية. ويمكن لممثلي مقدمي خدمات التعليم والتدريب التقني والمهني الخاص أن يكونوا جزء 

 ( ينبغي تعزيز دور مجالس التوظيف المحلي والتعليم والتدريب المهني والتقنيLETخ ) ارج سياق البرامج الدولية. وينبغي إضفاء

 طابع رسمي على مشاركتها النشطة في بعض العمليات األساسية )مثل توقع مهارات سوق العمل(.



MORE INFO
To find out more about the Torino Process, 
compile reports, and much more, visit the 
Torino Process dedicated website at: 
www.torinoprocess.eu

Torino Process blog: blog.torinoprocess.eu

For information on ETF activities please visit:  
www.etf.europa.eu

For any additional information please 
contact:

European Training Foundation
Communication Department
Villa Gualino
Viale Settimio Severo 65
I – 10133 Torino

E info@etf.europa.eu 
F +39 011 630 2200 
T +39 011 630 2222
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