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 تمهيد
  المهنيالتعليم والتدريب    اتسياسو   ،في الدولة  البشريّ لقضايا تنمية رأس المال    ،اً استشرافيّ   اً ة تحلياًل خارجيّ األوروبيّ سة التدريب  ر تقييم مؤسّ يوفّ 

واستخدام   لتنمية،اتعيق  ب التي التعليم والتدريوممارسات   ،سياسياتقة ب يات المتعلّ التحدّ  نبيّ يو م مدى الحياة. منظور التعلّ  منا له المستجيبة
 توصيات بشأن الحلول الممكنة لمواجهتها. يقّدم و  ، ياتهذه التحدّ يقّيم كما . البشريّ رأس المال 

  ،ةتقديم مراجعة دوريّ  بهدف؛ 2010ة في عام سة التدريب األوروبيّ ة تورينو، وهي مبادرة أطلقتها مؤسّ هذه التقييمات هي نتيجة رئيسة لعمليّ 
  ة تورينو على أربعةوترتكز عمليّ الشامل.    االقتصاديّ   والنموّ   ،البشريّ لتنمية رأس المال    أوسع سياقفي    المهنيألنظمة التعليم والتدريب  

ليل  والتح  ، والمشاركة  ، ة: الملكيّ هيو   ،م مدى الحياة من منظور التعلّ   ، المهنيالتعليم والتدريب    ات الجودة لسياس  ي تقديم تقييم عالل  ؛ تمرتكزا
 ة. والقائم على األدلّ  ، الشامل

التي    ، م مدى الحياةإلنشاء أنظمة التعلّ   ، الدعمالبلدان ب  رفدتعتمد على    البشريّ تنمية رأس المال    ة، فإنّ سة التدريب األوروبيّ بالنسبة لمؤسّ و 
وتحقيق إمكاناتهم.    ،شغيلمن أجل الت؛  ومواقفهم طوال حياتهم ،ومعارفهم  ، وكفاءاتهم ،لتطوير مهاراتهم؛  الحوافز و   ، الفرصلألشخاص  ر  توفّ 

 . وشاملة ،ومبتكرة  ،مجتمعات مزدهرة إنشاء في  كما أنها تسهم

،  البشريّ ة لتنمية رأس المال  الوطنيّ ورصد سياسات التعليم والتدريب    ، لتخطيطموثوق للمعلومات؛  الغرض من التقييمات هو توفير مصدر    إنّ 
 والجهات المانحة األخرى.  ، من قبل االتحاد األوروبيّ  هذه السياسات دعم أجل  ؛ منالسياسات حوار بناء و   التخطيط،  وكذلك

  ،ة (الوطنيّ د )إطار إعداد التقارير  نموذج موحّ   من خاللجمعها    التي تمّ   ،من البلدان ة  ة على أدلّ سة التدريب األوروبيّ تعتمد تقييمات مؤسّ 
ت مشاركة نتائج وتوصيات  تمّ وقد  عالية من الدولة.  ة  ملكيّ درجة    لضمان   ؛ مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة  ة تضمّ تشاركيّ ة  عمليّ   ضمن

 والمستفيدين. ،ةالوطنيّ ومناقشتها مع السلطات  هذه، ة سة التدريب األوروبيّ تقييم مؤسّ 

ة عن  م لمحة عامّ ل(. ثم يقدّ ة )الفصل األوّ الوطنيّ ات  ات السياسوأولويّ   ،ةة الفلسطينيّ بوصف موجز للخطط االستراتيجيّ   ، يبدأ تقرير التقييمو 
قة للمشاكل في هذا  قبل االنتقال إلى مناقشة متعمّ وذلك   ، (الثانيفي الدولة )الفصل    ه واستخدام  ، البشريّ القضايا المتعلقة بتنمية رأس المال  

ة  االستنتاجات العامّ   الرابعم الفصل  يقدّ و (.  الثالثة ) الفصل  التدريب األوروبيّ سة  مؤسّ نظر  من وجهة    اً فوريّ   اهتماماً المجال، والتي تتطلب  
 للتحليل. 

 1ة عن نظام التعليم والتدريب في فلسطينلمحة عامّ و (،  1رقم  ص للتوصيات الواردة في التقرير )الملحقر المالحق معلومات إضافية: ملخّ توفّ 
 (. 2 رقم  )الملحق

:  على الرابط بإعداده  ة الدول قامت الذي ،  الوطنيّ ة تورينو عمليّ ل وطنيّ التقرير اليمكن العثور على و 
report-national-palestine-2020-2018-process-https://openspace.etf.europa.eu/trp/torino 

 

 

 

 
 ة للدول األعضاء بشأن هذه المسألة.بالمواقف الفرديّ   يخلّ   الو  ،ر هذا التصنيف على أنه اعتراف بدولة فلسطينيجب أال يفس    1

https://openspace.etf.europa.eu/trp/torino-process-2018-2020-palestine-national-report
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 ص تنفيذي  ملخ  
  ات سياسل ةستجابلمدى االو   ،الدولة  في البشريّ  المال  رأس تنمية لقضايا  ،اً استشرافيّ   اً خارجيّ  تحليالً  ،ةاألوروبيّ  التدريب  سةمؤسّ  تقييم يوفر 

  ةالوطنيّ   تورينو ةعمليّ  تقرير  في مة المقدّ   ةاألدلّ   إلى تستند وهي. الحياة مدى  م التعلّ  منظور  ، وذلك من خالل2المهني   والتدريب التعليم
   عند الضرورة. ة،إضافيّ   معلومات ومصادر   ،(NRF -ةالوطنيّ  التقارير   إعداد إطار )  د موحّ  استبيان باستخدام  ،(2020) 3لفلسطين 

 السياق العام  
  في أوسلو  اتفاقيات منذ ف ؛ةغرافيّ و والديم ،ةوالجغرافيّ  ، ةواالقتصاديّ  ،ةواالجتماعيّ  ،ةالسياسيّ   باتالتقلّ  من عالية بدرجة الفلسطينيّ   السياق سميتّ 

  سةمؤسّ  تقييم  تطبيق من  الرغم على و . التعليم  ذلك  في  بما - الخدمات تقديم  عن  مسؤولة ةفلسطينيّ  سلطة هناك أصبح ات، التسعينّ  منتصف
(  ج ب،  أ،   مناطق إلى   مةمقسّ ) الغربّية الضّفة بين ةاإلقليميّ  االختالفات االعتبار ب  يأخذ أنه إال  بأكملها،  فلسطين على ةاألوروبيّ   التدريب
  ةالجغرافيّ  الكيانات   هذه من لكل    وفقاً  وصالحياتها  ،م مكانيات التحكّ إو  ،ةالفلسطينيّ   السلطة  سيطرة تختلفو . غّزة وقطاع  ،ةالشرقيّ   والقدس
  أمراً  منطقة كل  وخصوصية ، الفريد  الجيوسياسيّ   السياق  عدّ ي  كما . األراضي  لهذه   واحتاللها ،إسرائيل  بدولة كبير  حد إلى   تتأثر حيث  ، الثالثة

 .   ، وقيودهالبشريّ   المال  رأس تنمية ، فرص لفهم األهمية بالغ 

  وذلك ، مؤخراً  فتوقّ  ىحتّ  التباطؤ بفلسطين  في االقتصاديّ  النموّ  بدأ  ،2011و 2007 عاميّ  بين القويّ  االقتصاديّ   االنتعاش من فترة بعد
  ر يقدّ و   .ةالماليّ  اإليرادات   نخفاضا مع ، 2021و  2020 عاميّ  في ركود حالة في يدخل أن  المتوقع من  كانحيث  ،19- كوفيد تفشي قبل

  على  البقاء  من الفلسطينيّ   االقتصادن  حيث تمكّ  ، اإلجماليّ  يالمحلّ  الناتج   من٪ 8 حدود ب اً حاليّ  الفلسطينيّ  االقتصاد انكماش   الدولي  البنك 
  ار مد على كبير  بشكل  قالتدفّ   اهذ  نخفض ا  ولكن  ،كبير  حد إلى  ةالخارجيّ  التحويالت  ق تدفّ  خالل من الماضية  العقود  طيلة الحياة قيد

  نموّ  ةاستراتيجيّ  نحو االقتصاد  توجيه على قدرتها  ،ةالفلسطينيّ  السلطة  فقدتفقد  الظروف،   هذه ظلّ   فيو  ، والتالي . الماضية القليلة السنوات 
  تحقيقل  ؛راجع المت  مساره من  الفلسطينيّ  االقتصاد  خراجإل جريئة إجراءات  التخاذ  حاجة هناك  فإنّ  الدولي،  للبنك وفقاً و . الصادرات   تقوده

  ذلك،  ومع .  للنموّ   الوحيد  المستدام ك المحرّ  باعتباره  ،الخاّص   لقطاعل  حاجة هناك أن   علماً  .العمل فرص  وخلق ، بالتالي ةاالقتصاديّ  التنمية
زر اقتصادية  في كل من  ج   توجد حيث ،"زر الج   -رخبيلاأل" القتصاد  بالتحديات يعّج  سياق  في يعمل الفلسطينيّ   الخاّص  القطاع  فإنّ 

 المناطق. ة لكل من هذه لقطاعات االقتصاديّ ا ب المرتبطة قيود ال من مجموعةو ، (ةالشرقيّ   القدسو  ج،  ب،  أ،   المنطقة-الغربّية  الضّفةو  ،غّزة)

  عبء ال  من تاريخ فلسطينلدى   فإنّ  ذلك،   على عالوة. العمل  فرص لخلق صغيرة مساحة مستقر ال غير  قتصاديّ اال مناخ هذا ال مثل يترك
  ، كماوالمستوطنات  ، إسرائيل في رسميّ  بشكل يعملون ٪ 13.2 وحوالي  ، (العام القطاع   في يعملون ٪ 20.7)  الحكوميّ  لتوظيف ل لثقيل ا

  ،الخاّص  القطاع   في االستثمارات انخفاض  لكنو  ، (2019 ،الفلسطينيّ   لإلحصاء  المركزيّ  الجهاز )  الخاّص  القطاع في٪ 66.1 يعمل
بارتفاع نسب المنشآت   الفلسطينيّ   االقتصادويتميز هذا . المطلوبة  الوظائف يخلقان  ال  ،المنخفضة ةاإلنتاجيّ   ذات القطاعات  في  اوتركيزه

 

 
(. في هذا المنشور، سي ستخدم VET( في فلسطين، بينما تفّضل مؤّسسة التدريب األوروبّية اإلشارة إلى التعليم والتدريب المهني)TVETيتم استخدام مصطلح التعليم والتدريب المهنيوالتقني  ) 2

 ريب المهنيوالتقني على وجه التحديد. مصطلح التعليم والتدريب المهنيطيلة الوقت، ما لم يكن يشير إلى وحدة معينة، أو وثيقة، أو اقتباس من فلسطين يشير إلى  التعليم والتد
 المسألة.  هذه   بشأن  األعضاء  للدول   الفردّية  لمواقفبا يخلّ   وال  فلسطين،  بدولة  اعتراف   أنه  على  وصيف الت  هذا   يفّسر   أال  يجب 3
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  الواقع  هذا  ينعكس و  .(2019 ، الفلسطينيّ  لإلحصاء  المركزيّ  الجهاز ٪ ) 24.6 تحديداً  ،كذلك  ةالذاتيّ  العمالةوارتفاع  ،الصغيرةقتصادية  اال
شركات  هي ،  طةوالمتوسّ  الصغيرة  إلى ، الصغر   متناهية الشركات  من  العديد   ألنّ  نظراً  ؛4غّزة  قطاع فيانعكاسه  من  أكثر  الغربّية الضّفة  في

 . العمل فرص لخلق  الالزمة مساحةال د مما يحدّ  ، الرسميّ   غير  االقتصاد  في غالًبا وتعمل  عائلية،

  من)فقط  ٪ 44.3 يشارك حيث ؛ فلسطين فيقتصادية على واقع القوى العاملة هيمنة عدم المشاركة اال: اآلتي  العاملة  القوى مسحح يوّض 
فقد   ، أيضاً   تاريخيّ  منظور  ومن(.  2019 بيانات ،الفلسطينيّ   لإلحصاء  المركزيّ  الجهاز )  في القوى العاملة بنشاط( سنة 15 فوق  السكان

  صلت قتصادية بحسب النوع اإلجتماعيّ المشاركة اال في  اً كبير  اً تباين هناك  فإنّ  ذلك،  ومع. أوسلواتفاقية   منذ٪ 40 بنسبة عالقاً  لالمعدّ بقي 
  أنّ  كما . ةاإلقليميّ   للمعايير  وفقاً ى حتّ  ، بالعموم ةمنخفضهي نسب نسب ال هذه  علمًا أنّ  لإلناث،  فقط ٪ 18.1و  ،للذكور ٪ 69.9 إلى 

  فهناك  ؛ لدى تفصيله كبير  بشكل يختلف لكنه ، ٪(25.3 فلسطين  في اإلجماليّ  البطالة  لمعدّ  بلغ حيث ) ، مرتفعة  البطالة   معّدالت
  غّزةو ، ٪14.6 الغربّية الضّفة)  المنطقة حسبواختالف ب ،( اً إناث٪  41.2و ، اً ذكور ٪ 21.3) النوع اإلجتماعيّ  حسب كبيرة اختالفات 

  نيالناشط نيالفلسطينيّ  الشباب  هؤالء   ومن . العاملة  القوى خارج هم 24-15 ةالعمريّ  الفئة من ٪ 69.7) العمر  حسب  أو  ،٪(45.1
في التعليم أو   ليس  ،(  24-15) ةالعمريّ   الفئة  في ،٪( 33.4) ثالثة  كل من  اً واحد    إضافة إلى ذلك، فإنّ (. العمل عن  ن و عاطل٪ 40.1

  الفلسطينيّ   لإلحصاء  المركزيّ   الجهاز . ) العمل  عالم إلى ، )التعليم( المدرسةعالم  من االنتقال  صعوبة إلى يشير  مما ،(NEET) التوظيف
2019). 

ن  حيث تبيّ (: في الواقع لرجاللليس  لكن ، و لنساءبالنسبة ل ) العلميّ   التحصيل  مع بشكل أكبر  تزداد  البطالة الت معدّ  فإنّ  ذلك، على  عالوة
  10 لديهنالالئي ء لنسابا مقارنه ، ٪( 47.2)بنسبة  التعليم  من عاًما 13 من أكثر   لديهن ئي الال ، طالت عن العملاالع   النساء عدد أ ازدياد 

 ٪(. 15.4)  التعليم  من سنوات  9 إلى   7 نلديه لواتي ال  أولئك   أضعاف ثالثة من أكثر هذا و  ،٪( 23.4)  التعليم  من عاماً  12 إلى 

  الكبار   لدى  والكتابة القراءة  معرفة ل معدّ  بلغ  ، 2019 عام  فيف ؛ فلسطين في والكتابة  القراءة  معرفة التمعدّ  ترتفع  أخرى، ناحية من
  الت معدّ  فلسطينل تسجّ هذا و .  فريقياإ وشمال  ،األوسط   الشرق  منطقة  في، ٪76 البالغ اإلقليميّ  ط المتوسّ  من بكثير  أعلى وهو  ،97.4٪
  في٪ 87.2و ،االبتدائيّ   التعليم  في٪ 94.8 نسبةالصافي  االلتحاق  لمعدّ  بلغ  حيث ؛العلميّ  والتحصيل بالمدارس االلتحاق  في عالية

  الصعوبات  من الرغم  علىو (. اليونسكو  -لإلحصاء اليونسكو معهد  بيانات )  2018العام  في  ،(لإلناث ٪ 91.2)، الثانويّ   التعليم
  ، 2018 العام في  العالي  التعليم في اإلجماليّ  االلتحاق   لمعدّ  ٪44.3) العالي   للتعليم  ةلويّ األوّ  إعطاء   يواصل الشباب إال أن  ة، االقتصاديّ 

 . ( الفلسطينيّ  لإلحصاء  المركزيّ  الجهاز  بيانات (. )التوالي على ٪ 35 مقابل٪ 55 ،الرجال من  للنساء بكثير  أعلى

  المدارس   إدارة عن  مسؤولتان 5والبحث العلميّ  العالي   التعليم  ووزارة ، والتعليم التربية وزارة ف ؛ أة مجزّ  إدارة من  فلسطين في التعليم  يعاني
  التعليم  ساحة تعدّ هذا و . الخاّص   القطاع يديرها  التي   تلك على وتنظيميّ   شرافيّ إدور    لديهماكما أن  ،والجامعات  ،اتوالكليّ  ، ةالحكوميّ 
  التابعة المراكز ك إضافيين العبين يضيف  مما ؛ تعقيًدا أكثر  لنطاق  موطًنا( الرسميّ  غير  المهني التدريب  ذلك  في  بما)  المهني  والتدريب

 

 
 . مقارنة بغّزة  ،٪ في الضّفة الغربّية50بنسبة    زيادة حدوث    ها ترى لكنّ   ،مة العمل الدولية إلى أرقام مختلفةتشير منظّ   4
 . كيانين منفصلينباعتبارهما  مرة أخرى(  كال الوزارتين  ، تعمل )2019  نيسان يتم دمج هاتين الوزارتين وفصلهما مرة أخرى. منذ  مختلفة، في فترات    5
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مة للتدريب من  سات المقدّ والمؤسّ  األونروا،  -كالة غوث وتشغيل الالجئين و و  ، االسرى  ووزارة   ة،االجتماعيّ  التنمية ووزارة   العمل، لوزارة 
 . التدريبم دّ تق التي  ةربحيّ ال   خاّص القطاع السات ضافة لمؤسّ إة، سات الدينيّ بما فيها المؤسّ  ، المدنيّ  المجتمع   ماتمنظّ 

  أحد ز يركّ كما . 2022-2017 لألعوام  ةالوطنيّ  ات السياس  أجندة  نكما تبيّ  ، البشريّ  المال  رأس تنمية لقضايا اهتماماً  فلسطين تولي و 
  التعليم برنامج من المؤهلين يجينالخرّ   إعداد بهدف  ؛"والتقني  المهني   التعليم"  علىستراتيجية للتعليم اال للخطة  السبعة ةالتعليميّ   البرامج
  جهات  ثالث  فلسطين في المهني والتدريب التعليم  سياسات  وضع ى يتولّ و .  العمل وسوق   ،ةالعمليّ   والحياة ، الجامعة  إلى لالنتقال   المهني
  التعليم ةاستراتيجيّ  مراجعةعلى  اً حاليّ  العمل يجري علمًا أنه . العمل  ووزارة ، العالي  التعليم ووزارة  ،والتعليم التربية  وزارة: وهي  رئيسة فاعلة

  والتدريب  التعليم  تجزئة لمعالجة  محاولة أحدث   فيو . 2010 عام  في الحقاً  تحديثها تمّ  والتي، 1999 لعام  التقنيو  المهني  والتدريب
  المهني"لهيئة التعليم والتدريب  ،العمل اتجاهات   ديحدّ  قانون  مشروع لوضع ؛ 2019يار أ  في جديدة وزارية لجنة تشكيل تمفقد  ، المهني
  ،مشروع القانون على موافقة مجلس الوزراء حصل فقد ، 2020حلول نهاية عام ومع    .، وأدوارها، ومسؤولياتهاقيد اإلعداد، والتقني"

 . وينتظر التوقيع عليه من الرئيس

   البشري   المال رأس فيما يخص النتائج
 ة.المحلي   المهارات مع  والطلب  العرض لمطابقة مبعثرة  ممارسة" زرالج   اقتصاد " في البشري   المال رأس إدارة  تعد  

  بين اإلداري  الفصل  ترك مع ، أيضاً  جغرافياً  ماإنّ   ،فحسب والجنس لعمر تبعًا ل  ليسوذلك   ،ر كبي بشكل فلسطين في  العمل  سوق  ينقسم
  كل  عتتمتّ  حيث ،"زر اقتصاد الج   -أرخبيل اقتصاد "  هي والنتيجة.  بالتساوي بصماته  وإسرائيل الشرقية  والقدس، غّزة وقطاع الغربّية  الضّفة
  الضّفةب مقارنة و .  األجور   ومستويات ، المهارات واحتياجات  ،العمالة  على الطلب حيث من  ،بها  ةالخاّص   العمل  سوق  بخصائص جزيرة

  وانخفاض  البطالة، الت معدّ  ارتفاع مع  ، تقريباً  للقياس  القابلة  العمل  سوق  راتمؤشّ  شتى في أسوأ بشكل ملحوظ  غّزة  قطاع أداء  إنّ ف ، الغربّية
  ، الواضح  التنبؤ  يعدّ  السياق،  هذا  مثل فيو . كذلك الخاّص  القطاع   حجم وصغر   ،األجور  وانخفاض  التوظيف،  أو  النشاط  التمعدّ 

  في المهارات على  الطلب   تقييم في التفصيل   من كاف   مستوى إلى   لوصولا ما هو الحال في ك ،تحّدياً  الموثوقة  العمل  سوق  وإحصاءات
 . ر صغي عمل سوق 

  العمل  أسواق العمالة في   ارتفاع قبل ، قتصاديةات االالقطاع تنمية تعزيز ل ، البشريّ   المال  رأس لتنمية ةاستباقيّ   تدابير  اتخاذ فرص  هي  ما
تلك التي   ةوخاّص ) ،المهني   والتدريب التعليم  يجيلخرّ  التوظيف  معّدالت نحو واعداً  انتقاالً  الحديثة ع التتبّ   دراسات ت ظهر  ؟وتشّبعها،  المحدودة 

علمًا  ، جامداً  يزال ال  المهني  والتدريب التعليم  نظام لكنّ . ةجامعيّ   شهادات  على  الحاصلينزمالئهم   عن ،( ة العملفي بيئم ى نهج التعلّ تتبنّ 
  احتياجات   ضوء في  ،التوظيف  إمكانات  وتعظيم ،المختلفة  ةالجغرافيّ   الحقائق  الستيعاب ؛ فللتكيّ   ةليّ وقاب  ،رونةم أكثر   يكون  أن  يجبه أنّ 

  ،غّزة في المنصات   اقتصادو  الخليل،   في ةالصناعيّ  للتنمية بالنسبة الحال  هو  هذا. المحلي  المستوى  على ، والفرص ، قتصاديةات االالقطاع
 . ج المنطقة  أو  ،غّزة في  الغذائي  األمن  انعدام من يعانون  الذين  انالسكّ مثال ذلك:   وتهميشًا،  ضعفاً  األكثر  للفئات  بالنسبة الحال هو كما 
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 . البشري   المال رأس تنمية مخزون  إدارة في  العمياء النقطة:  الرمادي   االقتصاد في  للوظائف ةالرسمي   غير السمة

  مةمنظّ  ذلك  في  بما)  مختلفة مصادر  تشير ؛ إذ الفلسطينيّ  العمل سوق  في مهّماً  دوراً  ةوالوظائف غير الرسميّ  ،الرسميّ  غير  االقتصاد   يلعب
  العمل  نسبة الرتفاع  نظراً و .  رسميّ  غير  بشكل ،فلسطين في ينعامل    كل من  واحد من أكثر  ه يتم تعيينأن إلى (  الدولي  والبنك  ،الدولية  العمل
  المركزيّ   الجهاز  تعريف  ينطبق أن  يمكنه فإنّ  ،الفلسطينيّ   االقتصاد  على طة والمتوسّ  الصغيرة الشركات  وهيمنة ،(أربعة كل من  واحد) الحرّ 

  المجال  في لهم عم إلى  يؤديكما  ،فلسطين في  ةقتصاديّ منشآت االال غالبية على ،"مفي القطاع غير المنظّ  ة نشأم" لـ الفلسطينيّ  لإلحصاء
 . أيضاً  نظاميّ ال غير 

ات  ذ الة والعم ، الشباببين  استثنائيّ   بشكل ، فهذه السمة ترتفعكثر تهميشاً األ  الفئات  على لاألوّ  المقام  في  مةالمنظّ  غير  العمالة سمة تؤثر 
  نسب  فإنّ  المقابل، ب. المطاف  نهايةب ،ةنظاميّ  غير  منشأة في  للعمل كما تصبح لديهم الفرصة األكبر  ،والمتدّنية يةالمتدنّ   شبه المهارات

 مثير  ، فلسطين في "الرمادي العمل سوق " حجم فإنّ  عام،  بشكلو . ر بكثي أقل هرة االم الة بالنسبة للعم ، النظاميّ  غير  القطاع   في لعملا
  العمل ةوإنتاجيّ  ، (الالئق  العمل حيث  منم أ   ،ةالقانونيّ  الناحية من سواء)  العمال حماية للوظائف   ةالرسميّ   غير  السمة  تقّوض حيث ؛ للقلق

 . (نقوصةالم  المساءلة)

 . البشري   المال لرأس ي  المحل   االستخدام على  تأثير له  ،رئيس  خارجي   عنصر: اإلسرائيلي   لالقتصاد ةالفلسطيني   العمالة نتقالا

  المستوطنات   في أو ،إسرائيل  في النشطين ينالفلسطينيّ  من( 2019 الفلسطينيّ   لإلحصاء  المركزيّ   الجهاز ٪ ) 13.3 ربايق ما يعمل
  لعمالةن لعلمًا أ. المرتفعة  الرواتببسبب   اجتذابهميتم  أو /و  ، دالمقيّ  الفلسطينيّ   االقتصاد  في الوظائف نقص  بسبب إما   ة،اإلسرائيليّ 
  أو الفلسطينيّ   العمل  سوق  مع التعامل عند  االعتبار ب أخذه  يجب مهم  عاملوهي  ، طويل  تاريخ اإلسرائيليّ   االقتصاد في ةالفلسطينيّ 
  المتزايدة  القيود  بسبب ؛الماضية العقود  خالل كبير  بشكل الحدود   عبر  العمالة حركة  صتتقلّ وقد (. البناء قطاع  مثل) اإلسرائيليّ  االقتصاد 

  ،المتوقعة غير  العمل ساعات و   العمل، تصاريح  عدد  انخفاضو  الفاصل،   الجدار   إقامة)  ةاإلسرائيليّ   ةاألمنيّ  األجهزة  فرضتها التي
  من العمالة  لتنقّ  أن  ،االعتبار مع األخذ ب و  .فلسطين  في البطالة مستويات  تفاقم  إلى   ىأدّ  ا ممّ  ،.( إلخ  التفتيش، ونقاط   ،ةاألمنيّ  والفحوصات 

  في الغالب  فيون يعملو ،  فقط  الغربّية  الضّفة الة  بعم تتعلق ةالحاليّ  األرقام  فإنّ لذا   ،2007 عام  في الحصار  منذ  تماماً  فتوقّ  قد ،غّزة
 . من الرجال % 99 منهم كبيرة نسبةأن علمًا   ،ةتدنيّ الم  المهارات  ذات  العمالة

 تأثير  له ، رئيس خارجيّ  عنصر  هو   ،اإلسرائيليّ  لالقتصاد  العمالة   انتقال إال أن  ، الفلسطينيّ  العمل   سوق  سيطرة  عن خارج أنه  من الرغم وب
  نموذج  تعرض ،ورقة أكاديمية  ،برلين في هومبولت جامعة من بحثية مجموعةمت دقد قو . البشريّ  المال  لرأس  المحلي االستخدام  على

  بشكل الغربّية  الضّفة اقتصاد  على ( 1999) االنتفاضة قبل ما مستوى إلى ،إسرائيل  في ةالفلسطينيّ  العمالة   استعادة بآثار  ؤللتنبّ   اقتصادي
تظهر   ،ةالنظريّ  النمذجة  هذهفإّن  العقول،  بهجرة قةالمتعلّ  القضايا   أو ،ةالنهائيّ   التسوية التفاقية ةالسياسيّ   اآلثار  عن  النظر   وبغّض . خاّص 

 . فلسطين  في سر األ   ةلرفاهيّ   محتمالً  اً نتحسّ وكذلك ، ةحليّ الم  العمالة  مؤشر  على  اً وتأثير  ،ةالفلسطينيّ   البطالة في اً قويّ  انخفاضاً 

 . لفلسطين  البشري   المال لرأس خسارة  لتشك  : عن العمل  ةوعاطل ،ة عمالة اإلناث، عماله ماهر 

  التعليم  مستوى في الرجال على  النساء   تقتفوّ و   ؛التعليم  حيث من  فلسطين في الجنسين بين كامل شبه تكافؤ ، السنوات مرّ  على لقد ظهر 
  في  زميالتهم على الرجال  ق يتفوّ حيث  ؛العمل   سوق  في المشاركة  عن نفسه الشيء قول يمكن العلمًا أنه . 2015 عام  منذ العالي
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تزداد سوءًا   فجوة النوع االجتماعيّ أّن  هو  للقلق   إثارة أكثر ما هو  . متناسبة غير  بطريقة، و العاملة القوى  راتمؤشّ  جميع في  ،المنافسة
  ة حاصل امرأتين كل بين  من واحدةتنشط امرأة  حيث ، العمل  سوق  في ش مهمّ  جزءإلى   المؤهالت النساء  يحيل مما  ؛ التعليم  ياتمستو  بازدياد

 .وظيفة  على  العثور  أجل  من وتكافح ، العمل  سوق  في ةجامعيّ  شهادة على

  ذات  مهنةبناء    من نّ يمنعه اممّ  ؛الشابات  على  "لعنة"قام األّول، وقبل كّل شيء في الم هو صات متخّص ال ء النسالدى   العمالة نقص  إنّ 
  العاملة  القوىأن  من  اً حقيقيّ  اً قلق  هناك  إنّ ف ، راً تضرّ  األكثر   هنّ  اتجامعيّ ال الشابات   ألن نظراً و . األسرة اقتصاد  في من مساهمتهنّ و  ،مغزى 
  مع فلسطين،في  البشريّ  المال  لرأس  خسارة أيًضا هذا  لويشكّ . رضيةم   وظيفة إلى   انتقالها  إكمال  من أبداً قد ال تتمّكن   هذه   مةالمتعلّ 

  الوضع لمعالجة  اتّيةسياس إجراءات  اتخاذ يلزم ه فإنّ  لذلك، .  النموّ  في المساهمة  من العالية  المهارات   ذات  العاملة  القوى نصف  استبعاد
 . فلسطين في  العاملة  القوى في المشاركة  من النساء  تمنع التي ةالمستمرّ  القيود  ومعالجة  ،  هذا واالقتصاديّ  ،االجتماعيّ 

   . البشري   المال  رأسمن  ة ل  مستغ  ال غير  المستمر   لتعليم ا فرصة

  إلى االفتقار   هي  ذلك  وراء الرئيسة  األسباب علمًا أنّ  ،الشركة  داخل  ملموظفيه  التدريب  فلسطين في الشركات   من اً جدّ  قليل عدد ر وفّ ي
  أو  ، تأهيلهم إعادة أو   ،مهاراتهم صقل  على العمل  أصحاب تشجيعل  ،( ذلك  إلى وما  التدريب،  ورسوم  ة،الضريبيّ  الحوافز   مثل) الحوافز 

  رفع خالل من  ،للتوظيف  قابليتهم لتعزيز  التدريب   إلى طريقهم  يجدون    الشباب يجينالخرّ  أنّ  يبدو ال وعلى صعيد آخر، . اعتمادهم
  التعليميمّثل   .المستمرّ   المهني  والتدريب التعليم لتعزيز   ؛ةالتجريبيّ  المبادرات  من عدد  تنفيذ الماضية  القليلة السنوات  خالل تمّ  وقد. المهارات
  العديد منواسع  تدريب  عرض توفير  يتم بينما و . فلسطين في البشريّ   المال رأس  تنمية في تجاهله  يتم  ما غالباً  ولكن  ،اً مهمّ  اً جزء المستمرّ 

  الحتياجات منهجيّ  تحليل على يعتمد وال  ، م مدى الحياةللتعلّ  وسع األ  ةرؤيال في راً متجذّ  ليس أنه  إالّ   المختلفين، الخدمات   ميمقدّ  من
 . العمل  بعالم ممنظّ  ارتباط أي   إلى يفتقر كما أنه  ، التدريب

   توصياتال

  المشتركة  الرؤية ولكن   الحياة، مدى م تعل   ظاهرة  التدريب وأصبح ،ي ة بالتالشي التعليم مسارات ال بين الحواجز  بدأت : األولى  المسألة
 . عن الركب  متأخرة ل ال تزا البشري  لرأس المال   الشاملة

  نسبن تضمّ تحيث أنه ولفترة طويلة، لم . ةهامشيّ نسبة  فلسطين في ليّ األوّ   المهني والتدريب  التعليم  في  لبةالط نسبة برت اعت   لطالما 
  اإلحصائّيات  أحدث تشير ٪ )3 إلى ٪  2 بحوالي استمرتقد  و   ، الرسميّ   المهني الثانويّ   التعليم  سوى المهني والتدريب بالتعليم  االلتحاق 
  من قالتحقّ  تمّ  تورينو، ةلعمليّ  وطنيّ  ذاتيّ   تقييم أحدث   فيو (. التجاريّ   المسار  باستثناء ، الطلبة  من٪ 2.3 نسبة إلى   2018 لعام  المتاحة

  لبةط  من٪ 15" حوالي" لتشمل ةالحّص   ارتفعتفقد   لذلك، ونتيجةً . سابها تحا إعادة  ت وتمّ  ، بالتفصيل المهني   والتدريب التعليم  لبةط ةحّص 
مستوى أقرب لمستويات   إلى النسبة  يرفعوهو  ، إيجابيّ  اتجاه  هذا  أن  الواضح  من(. عاماً  18-16)  ةالعمريّ   الفئة ضمن  الثانويّ   لتعليما

  المهنيمسارات التعليم والتدريب  جميعاإلحصاءات لبّينت وقد  . التحليل  من مزيدو  ، تفصيل إلى يحتاج  أنه من  الرغم على  ، المنطقة
  طلبة الوطنيّ إحصاءات التقرير   تشملكما  والتقني.  المهني  والتدريب  التعليم  مسارات  من مسار  لكلااللتحاق    أرقام  ًا فينموّ  ،والتقني

  االلتحاق  لتعزيز  التدريب   عرض تنويع فيالماضية   القليلة  السنوات خاللالذين شاركوا   ،المهني والتدريب  التعليم  خدمات  ميمقدّ  فمختل  
 . المهني  والتدريب التعليم ب
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  ، العامّ  والتعليم  ، المهني  والتدريب التعليم  أنظمة  بين الحاجز   يتحدّ  تمحيث : ةالهيكليّ  الطبيعة في تغيير  أيضاً   هناك فإنّ  ذلك، على  عالوة
فقد   العالي،  التعليم  وعلى مستوى. العامّ   التعليم في" التكنولوجيا  مسار "و ،"ةالمهني  الوحدات" طرح مع  ، الواقع  األمر  بحكم  إزالته تتمو 

  خالل  من)  ،ةقتصاديّ القطاعات اال مع  بالتعاون  متزايد بشكل الدورات   تطوير  تم  وقد  ، أيضاً  اً تقنيّ  تعليماً  م تقدّ  الجامعات بعض أصبحت 
  والتدريب  للتعليم  جامعة إنشاء  فكرةكذلك  رحتوط   ، (المثال سبيل على  ،المزدوجة للدراسات  المانحين من  لةالمموّ   ،ةالتجريبيّ   تدخالتال

  أيضاً   يزيد ولكنه  االلتحاق،  زيادةمطمئن من حيث مساهمته في  هو ، و المهني   والتدريب لتعليمل  اً توفير  تنويع الو  عالتوسّ   هذا  مثل يعدّ . المهني
 . له الشاملة  للحوكمة  الدراماتيكي واالفتقار  ،المهني التدريب تقديم التعليم و  في بالفعل الموجودة  التجزئة  تفاقم من

  في في األصل وضعه  تم وقد . عقدين من أكثر   فلسطين في المهني والتدريب  للتعليم   ةشامل حوكمة  ةيّ هيكل حول  النقاش  على مضىلقد 
  والتدريب التعليم  ةاستراتيجيّ   في عةالمتوقّ  ةبالهيكليّ  متبوعاً  ،(1999)  التقنيو  المهني  والتدريب للتعليم  ةالفلسطينيّ  ةالوطنيّ  ةاالستراتيجيّ 

  على و . هال الرئيسة  والخطوط ،ة الحوكمة أهميّ  حول كبير  إجماع هناك كان   ،الوقت  ذلك  معظم فيو (.  2010) حةالمنقّ   التقنيو  المهني
  نطاق توسيع  يتم  حيثب اغتنامه،  يجب زخم هناك  يكون  فقد  ذاتها،  حدّ ب ةملحّ  ةأولويّ  لتمثّ  المهني   والتدريب التعليم  حوكمة أن  من الرغم 
  المشهد  ر يتغيّ ل  ؛معه بالتوازي  أو  ، المهني  والتدريب التعليم  هامش  على اإمّ   تحدث التي ،األخرى   المبادرات  اللتقاط  هذه التنسيق  جهود

  زخم نّ ال أإ. ذلك  إلى وما   ،، والتدريب التكنولوجيّ المستمرّ  المهني والتدريب  ،المهني والتدريب  التعليم  بين الحواجز  وتتالشى  ، التعليميّ 
  مع  التعامل  عند ، الجديدة ةالمجتمعيّ  االحتياجات   في للنظر  فريدة فرصة  هو فلسطين في  المهني  والتدريب التعليم حوكمة نموذج  مراجعة

 .أخرى   جهة من ، ةالفرديّ   مالتعلّ   مسارات من والمزيد  ، جهة من البشريّ  المال   رأس لتنمية شامل هيكل

 . الشامل البشري  رأس المال  إطار تطوير عند  ساتالمؤس   من  بدالا  لموهبةالتطوير  ؛الحياة  مدى  م التعل   محاور على التركيز
  ؛ عاجلة إجراءات  خاذ باتّ  البدءو  ، الحياة مدى  الصلة ذي   والتدريب التوجيه  لتقديم ؛ الفرد إلى التركيز  بتحويل يجب القيام  القصير، المدى  على
 . وصقلها  ، المهارات تشكيل إعادة  برامج لدعم 

رأس المال   حوكمة  معالجة إلى ، المهني  والتدريب التعليم لتوفير  األفضل  التنسيق من ةالعقليّ   بتحويليجب القيام  ط، المتوسّ  المدى  على
 . مين للمتعلّ   الحياة مدى  المهنيالمستقبل   منظور  ضمن  ،ةوشموليّ  مرونة أكثر   إطار  في  البشريّ 

  على  هميصموت  ،البشريّ رأس المال   نظام  إصالح لتسهيل ؛ةالفلسطينيّ   مالتعلّ  ألنظمة شاملة مراجعة يجب القيام بإجراء الطويل،  المدى  على
 .  ةاالقتصاديّ   باتوالمتطلّ  ، ةاالجتماعيّ  القضايا   وكذلك ،التوظيف قبل ليّ األوّ  التدريب  االعتبار ب األخذ مع  ة،الفرديّ  م التعلّ   مسارات غرار 

  أوسع نطاق لتقاطال  ؛(انتظاره طال  الذي ) المهني  والتدريب للتعليم الشاملة والحوكمة التنسيق  تعزيز حول شاالنق إلى  التوازن  إعادة 
 . البشري  رأس المال  من

  يعد  لم الذي   ،المهني   والتدريب التعليم  لنظام  الشاملة  الحوكمة نطاق تقييم إلعادة ؛ جديدة االنطالق في بدايةيجب  ، القصير المدى  على
 . 2020عام لل ضمنه اإلضافية   عناصر ال تجاهل  باإلمكان

رأس المال   منظور  من المستمرّ   التعليم ةاستراتيجيّ   أو  ،المهني  والتدريب  التعليم  ات استراتيجيّ  بمراجعة م يجب القيا ،طالمتوس   المدى  على
  خدمة توفير و   أخرى، ناحية من المختلفة التعليم  أنظمة  بين السلس  التنسيق  ضمانو  ناحية، من النظام في  الثغرات  لسدّ   وسع،األ  البشريّ 
 . المطاف  نهاية في ة بمختلف فئاتهم العمريّ  انللسكّ  شاملة
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  في الحياة مدى  مالتعلّ  منظور  ضمن شامل  تدريب نظام وتنفيذ ، للتدريب  المختلفة األساليب  هتمام بتوحيديجب اال ، الطويل المدى  على
 .  فلسطين

،  (NQF) الت للمؤه   الوطني    طاراإل عداد إ من  عاجل  بشكل  االنتهاء  خالل من لنظام رأس مال بشري مرن،  ةاألرضي   إعداد القيام ب يجب 
 . واعتماده

 . بأكمله  التعليم  لقطاع  المرجعياإلطار  و  ،القانونيّ   اإلطار  في النظر   إعادة في التفكير  بدء يجب  ، القصير المدى  على

  التدريب  لنظام الفقري   العمود لتصبح  هاوتعديل  ،ةالحاليّ  الت للمؤهّ  الوطنيّ   اإلطار  هيكل  ةمسودّ  بتحديث يجب القيام  ،طالمتوس   المدى  على
  مدى موالتعلّ  ،المستمرّ   والتدريب ،المهني والتعليم  ، األكاديميّ  والتعليم  ،ليّ األوّ   المهني والتدريب  التعليم  بين مخرجاته نفاذية ليسهّ  الذي

 . الحياة

  واالعتراف ،المهارات   باكتساب تسمح التي  ،المرنة  ةالفرديّ   مالتعلّ  مسارات  لتلبية ؛ والشهادات االعتماد  نظام  تطوير  ، الطويل المدى  على
 . ةاالقتصاديّ  القطاعات  تطوير  في والمساعدة  ،رسميّ  غير  بشكل المكتسبة المهارات   صحة من قلتحقّ وا  المسبق،   مبالتعلّ 

  حقيقة الرقمي لالتحو   يعتبر مدى  أي إلى االزدهار؟ م نحوللتقد   ة الرقمي   الموجة  ون من استخدامالفلسطيني   نسيتمك    هل: الثانية ةالقضي  
 ؟ الفلسطيني   للشباب   مغزى  ذات   تشغيل فرصة ميقد   وهل ،الفلسطيني   لالقتصاد واقعة

  وظائفو   فرص عمل ل فرصة لخلقيمثّ  كما ،العمل لسوق  تهديداً  ةللقطاعات االقتصاديّ  الرقمي  لالتحوّ  ي عتبر  ، الصعيد العالميّ على 
  المحلي  الناتج من  فقط٪ 3.2 تبلغ واالتصاالت المعلومات  قطاع  ة حّص  أن  من الرغم   علىو . قتصاديّ ا نموّ  وخلق ، ةاإلنتاجيّ  وزيادة  ، جديدة

  التكنولوجيا، قطاع  نموّ  اتبإمكانيّ  يتعلق  فيما عالية  عات التوقّ  أن إالّ  ، (2018الفلسطينيّ  لإلحصاء  المركزيّ  الجهاز )  لفلسطين اإلجماليّ 
م  أ  ،الناشئة الشركات  بيئة في ذلك  كان أ  سواءً  فلسطين، في  وظائفلل اً نشئوم    ،ةواالجتماعيّ  ،ةاالقتصاديّ  للتنمية ةاستراتيجيّ   ةقوّ  يعتبر  الذي

 . الرئيسة ةالتقليديّ   للقطاعات  الرقميّ  ل التحوّ   فيم أ  ، اتالمنّص   اقتصاد في

  التكنولوجيا  قطاع  ثمار  لجني د جيّ  وضع في - لديها العالي  التعليمي  التحصيل بمستوى- فلسطين  تكون  أن  يجب  ة،النظريّ  الناحية من
  المدفوع  ،للنموّ  الرئيسة  كاتالمحرّ   أحدعلى أّنهم   المهرة شبابها  إلى ي شار  ما  غالباً علمًا أنه . األخرى  للقطاعات  الرقمي   لالتحوّ  أو  ، المزدهر 

  الحادي للقرن  الصلة ذات   والكفاءات ،المناسبة المهارات  في تستثمر  فلسطين كانت  إذا  ما  هو  المطروح   السؤال لكنّ . بالتكنولوجيا 
 . للغاية ة تقليديّ هي  المهارات  مجموعةن أن تبيّ  حيث الناشئة، للشركات   البيئي  لنظامل  عند النظر  ،ةسلبيّ  اإلجابة تبدو  والعشرين؟

 مجموعة ومراجعة ،الزخم   اغتنام سوى آخر  خيار ه ال يوجد أمام االقتصاد الفلسطينّي فإنّ  الرئيس، ه مورد هو البشريّ  المال  رأس  ألن  نظًراو 
  نظام ميقدّ  مدى أيّ   إلى  واضحاً  ليسعلمًا أنه  . عالمّيةال ةالرقميّ  القيمة سلسلة في فلسطين مشاركة  في للمساهمة  ؛ينالفلسطينيّ   مهارات
 أتمتة  ةعمليّ  أو  ، التكنولوجيا  لقطاع وكافية ، مالئمةمهارات  ، ()وال يزال المهرة شبه مستوى على  ،اً حاليّ  الفلسطينيّ   المهني  والتدريب التعليم
  بوجود ، العامّ  للتعليم  بالنسبة ،مالئمةال  من وتحقق  ،شامل استعراض  إجراء  سيلزم ه فإنّ  النحو، هذا  وعلى . القطاعات عبر  الرقميّ   لالتحوّ 

  ، (التكنولوجيّ  والمسار ، STEM ات والرياضيّ  ،الهندسةو التكنولوجيا، و )تعليم العلوم،   ه العالميّ هتمام بالتوجّ اال  حول واعدة  ةسياسيّ  إجراءات 
 . أيضاً   المهني  والتدريب لتعليم ل  بالنسبةو 
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 التدريب.  توفير تجديد خالل  من للوظائف د كمول   ،التكنولوجيا  على القائمة الخدمات إمكانات  تعظيم
  لتعزيز  المطلوبة المناسبة  المهارات مجموعة لتوفير  ؛ المختلفة  التعليم  مسارات مالءمة مدى  ةراجعمهو المطلوب  فإنّ  القصير، المدى  على

  معسكرات مثل) نظاميّ ال غير  مالتعلّ  في الممارسات   أفضل من  االستفادة   خالل من  ،ةالتكنولوجيّ  قيمةال سلسلة في ةالفلسطينيّ  المساهمة 
 .الرئيسةالكفايات    وإدماج ،( bootcamps ينالمستجدّ   تدريب

  التعليم  مسارات بين الفجوة  سدّ  خالل من ، الخاّص  القطاع  مع  الوثيق  بالتعاون  ،التدريب  توفير  بتحديث  يجب القيام ط، المتوسّ  المدى  على
 ةالتكنولوجيّ   والدراسات ، العامّ  التعليم  في ات والرياضيّ  ، والهندسة ،والتكنولوجيا ،العلوم  وتوفير   ،المهني والتدريب  التعليم  ذلك  في  بما ، المختلفة

 . العالي   التعليم  في والصناعة التجارة نحو هةالموجّ 

 . "الهندسة يفنيّ " شهادات من" الخامس المستوى" في ،الستثمار با هتماماال  يجب الطويل،  المدى  على

  لفهم  ؛ةاالقتصادي   القطاعات لجميع  الرقمي   لالتحو   تأثير تقييمل  ، وذلكالفعلي   الوقت  في لمهاراتة لمستقبلي   ات عتوق   بناء في راستثمالا
 . البشري  منظور رأس المال  من  ،من المهارات  الجديدة  المتطلبات

  صياغةب والتدريب  لتعليمل  للسماح ؛ الحقيقيّ ة للمهارات في الوقت  عات مستقبليّ بناء توقّ  في االستثمار  بدأ يجب  القصير، المدى  على
 . كذلك المهارات  تحسين مجال و  ،ليّ األوّ  التدريب   في مجال ، وذلك للقطاعات  الرقمي ل للتحوّ  مناسبة استجابة

  للفئات  تسمح التي( ALMP) النشطة   العمل  سوق  سياسات خالل  من  ،الفئات المختلفة إدماج  من  دتأكّ يجب ال ط، المتوسّ  المدى  على
  لحسابها الخاّص   والعمل ،ةالصغير   المشاريعمن خالل   ، عالمّيةال القيمة  سالسل في بالمشاركة( صاتالمتخّص   النساء ذلك  في  بما)  الضعيفة

 . ةالمنّص  اقتصاد   داخل

  يسمى ما إلنشاء  ةالتقليديّ   القطاعات  من المزيد مع  جنب إلى  جنباً   عملالو  ،التكنولوجيا  قطاع  تجاوز العمل على يجب   الطويل،  المدى  على
 . واإلبداع  ،االبتكار   نطاق توسيع  أجل من  ،"ر التكنولوجيّ ع القطاعات للتطوّ تجمّ "

 الخالصة 
  وضعها وبسبب.  اقتصادها   لنموّ   كاً محرّ  يكون  أن  - ةالنظريّ   الناحية من- وينبغي  ،لفلسطين الرئيس  المورد   هو البشريّ  المال   رأسإّن 
  ها اقتصاد   ينقسمو   .األخيرة السنوات  خالل لديها االقتصاديّ  لنموّ ا  مؤشرات م فيالتقدّ  فلسطين من  نتتمكّ  لم ، الراهن سياسيّ -يوالج
(  ج المنطقة  ذلك في  بما)  الغربّية  الضّفةو  غّزة قطاع ) االقتصادّية زر الج   قطاعات  من مجموعة إلى ًا  حاليّ  زر()المبني على الج   يّ رخبيلاأل

في بقائه على قيد   الخارجيّ   التمويل على  الفلسطينيّ   االقتصادويعتمد    .ة الخاّص   قيوده مع  لتعاملل  ر مضطّ  منها كل و  ، (ةالشرقيّ   والقدس
  األعداد   الستيعاب الالزمة  الوظائف   خلق، إضافة لعدم تمّكنه من منتجة غير  قطاعات الغالب في عليه  تهيمن خاّص  قطاع  بوجود  ، الحياة

  من مستبعدين ، الشهاداتأصحاب  من ينالفلسطينيّ   من متزايدة مجموعة ترك ،وبالتالي   .العاملة القوى   إلى ينتقلون  الذين  ،يجينللخرّ   السنوية
 . الفلسطينيّ  االقتصاد  في النشط   االنخراط

  التعليم  نظام في النظر   إلعادة فرصةً  والمرنة ةالفرديّ   مالتعلّ  مسارات نحو جهةالمتّ   ،والتدريب  التعليم  أنظمة  في عالمّية ال التغييرات  ر توفّ 
  االرتقاء  مسارات  تصبح أن المتوقع  من أنه  حيث ؛مجتمعال   على نفسه يفرض  م للتعلّ   الشامل النهج أن  يبدو و . فلسطين في التقليدي 
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.  العمل  عن العاطلين  الجامعات  يجيخرّ  من األكبر   جزءبالنسبة للحاجة ال إليه تشتدّ  ،حياة  شريان ةالمهنيالمهارات و  ، ةالفنيّ   بالمهارات
  ل التحوّ   خالل من أو   ،التكنولوجيا  قطاع داخل  اإمّ  ، للنموّ  كاً محرّ  تكون  أن( تدريبها والمعاد)  جيداً  مةوالمتعلّ  ، المرنة  العاملة  للقوى يمكنو 

  لعب ي أن ( المستمرّ   المهنيالتعليم والتدريب  ذلك  في  بما) المهني والتدريب  التعليم  نظام  لتوسيع يمكنو كما  . ةالتقليديّ   للقطاعات الرقميّ 
  م التعلّ  منظور  يكون  قد ولكن   .ثةالمحدّ  القيمة سالسل في  البشريّ   المال رأس  مساهمة  تعزيز  في ، اً محوريّ  دوراً هذا    المهنيالتعليم والتدريب  

 . بذلك   للقيام استعداداً   أكثر  ، البشريّ   المال  رأس لتنمية  شموالً  األكثر   الحياة مدى
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 مة مقد   .1
 التقييم هذا  حول 1.1

  تم  الذي   ،الوطنيّ  تورينو  ةعمليّ  تقييم ،6فلسطين في( HCD)  البشريّ   المال رأس  تنمية حول ،هذا  ةاألوروبيّ  التدريب  سةمؤسّ  تقييم يتبع
  والتدريب التعليم مجال أصحاب العالقة في من كبيرة مجموعة حيث ناقشت ،2010 عام منذ  الخامسة للمرة ،2019-2018 الفترة   خالل إجراؤه

  ةعمليّ  تقرير عنها نتج ذاتيّ  تقييم ةفلسطين، من خالل عمليّ  في العمل وسوق  ،المهني والتدريب التعليم حالة ،الوطنيّ على المستوى ( VET) 7المهني 
 . الوطنيّ  تورينو

  اتاألدبيّ  ومراجعة ة تورينو،لعمليّ   الوطنيّ  التقرير على بناءً  ،فالمكثّ  المكتبيّ  البحث من هذه، الى مرحلة ةاألوروبيّ  التدريب سةمؤسّ  تقييم ةعمليّ  تستندو 
وقد . ستناقش في التقرير الحاليّ  التي موضوعاتل ل ةعامّ  نظرة على تحتوي قضايا ورقة وإعداد ة،اإلضافيّ   ةواألدلّ  ،البيانات وجمع الصلة، ذات للدراسات

 في مؤسسة التدريب األوروبية.  فلسطين عن المسؤولة الفنية الفرق و  المنسقة مع التشاور بعد نتهاء من التقريرتم اال

 وشرق  جنوب منطقة في ،ةالمستقبليّ  ةاإلقليميّ   المبادرات إلرشاد عناصر ة، األوروبيّ  التدريب سةمؤسّ ته أعدّ الذي  تورينو ةعمليّ  تقييم وتوصيات نتائج رتوفّ 
. 2020 عام بعد لما ،التخطيط حول الجارية  المناقشات فرصة إلغناءكذلك ر توفّ و  .للسياسات اإلقليميّ  الحوار إطار ط، وذلك فيالمتوسّ  األبيض البحر

  اإلعالن في ،المحرز مالتقدّ  رصد بشأن ة،األوروبيّ  ةوالمفوضيّ  ،طالمتوسّ  أجل من االتحاد بقيادة ،الحاليّ  الحوار في أيضاً  التقرير هذا نتائج ستسهم
  ياتللتحدّ  لتستجيب ؛والتدريب التعليم أنظمة صالحإ  ةأهميّ  ذلك في بما القضايا،  من مجموعة يبرز والعمل، والذي التوظيف حول 2019 لعام الوزاريّ 

 البحر وشرق  جنوب في تورينو ةعمليّ  تقييمات نتائج جميع دمج على ،البلدان  عبر التقرير سيعمل. 8الالئق  العملبو  ته،وقابليّ  ،التشغيل قة بضمانالمتعلّ 
 .9لإلعالن  ملموسة كمخرجات ،تطويره المزمع والتقييم الرصد إطار في وسيسهم ،طالمتوسّ  األبيض

  مدى مالتعلّ  سياق في البشريّ  المال رأس  لتنمية أوسع اً منظور  ليشمل ؛المهني والتدريب التعليم سياق يوّسع التقييم هذا فإنّ  ،الوطنيّ  التقرير نطالقًا منوا
  الوطنيّ  التقرير يغطيو . شاملة تكون  أن الورقة  هذه منال ي قصد   هعلمًا أن األخرى، ةاألوروبيّ  التدريب سةمؤسّ   تقييمات مع الحال هو كما. الحياة

  توصي التي يات التحدّ  على  هنا  التركيز  ينصبّ  بينما واستخدامه،  ، البشريّ   المال رأس  بتنمية قةالمتعلّ  المشكالت  من  واسعة مجموعة لفلسطين
 . ةاألولويّ  سبيل على  بمعالجتها  ةاألوروبيّ   التدريب سةمؤسّ 

 

 
 .المسألة هذه  بشأن األعضاء للدول الفردي ة  بالمواقف  يخل   ول فلسطين، بدولة اعتراف  أنه على  التصنيف هذا يفسَّر أل  يجب  6
 سي ستخدم   الوثيقة،  هذه   في(.  VET)المهني  والتدريب  التعليم   إلى   اإلشارة  األوروبّية  التدريب  مؤّسسة  تفّضل   بينما  فلسطين،  في (  TVET)والمهني  التقني   والتدريب   التعليم   مصطلح   استخدام   يتمّ   7

 .التحديد  وجه والمهنيعلى التقني  والتدريب التعليم  إلى  يشير  فلسطين   من   اقتباس   أو   وثيقة،  أو  وحدة،  إلى   ي شر   لم   ما  الوقت،  المهنيطوال  والتدريب   التعليم   مصطلح 
مدى الحياة وصقل مهارات العمال   ة االستثمار في التعليم والتعليم العالي وأنظمة التدريب، بما في ذلك التعليم والتدريب المهنّي، باإلضافة إلى إعادة تشكيل المهاراتالع على أهميّ لالطّ   8

 . 4ص، 2019 نيسانبشأن التوظيف والعمل،   ة في عالم العمل، انظر اإلعالن الوزاريّ ات المستمرّ إلعدادهم للتغيير 
  وتوفير الجتماعات، تنظيم خالل  من سيما ل الوطني ة؛ المراقبة  لعمليات إطار وضع  المتطوعة، الدول بمساهمة تنسق، أن  المتوس ط أجل من  التحاد أمانة من العمل وزراء طلب  9

  األوروبي   التحاد ووكالت األوروبي ة  المفوضي ة الوزراء دعا. الدولي ة  والمنظ مات البلدان أصحاب العالقة في  مع  التعاون وكذلك  والتواصل، التصالت وإجراء الصلة، ذات المعلومات

 . 2019 نيسان ،29 الفقرة رقم  والعمل،  العمالة بشأن الوزاري   اإلعالن انظر. العمل بهذا الصلة ذات الخبرة تقديم  إلى األوروبي ة، التدريب مؤس سة سيما ول الصلة؛ ذات
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 السياق الفلسطيني   1.2
  في أوسلو  اتفاقيات منذ ف. ةوالديمغرافيّ  ،ةوالجغرافيّ  ، ةواالقتصاديّ  ،ةواالجتماعيّ  ،ةالسياسيّ   باتالتقلّ  من عالية بدرجة الفلسطينيّ   السياق سميتّ 

  سةمؤسّ  تقييم  تطبيق من  الرغم على و . التعليم  ذلك  في  بما - الخدمات تقديم  عن  مسؤولة ةفلسطينيّ  سلطة هناك كانت  ات، التسعينيّ  منتصف
(  ج  ب،  أ، مناطق  إلى مةمقسّ ) الغربّية الضّفة   بين ةاإلقليميّ   االختالفات  االعتبار  في  خذأي  هأنّ  إال  بأكملها،  فلسطين على ةاألوروبيّ   التدريب
  الكيانات  هذه من  لكلّ   وفقاً  ، وصالحياتها  مساحة المناورة لديها،و   ،ةالفلسطينيّ  السلطة  سيطرة تختلفحيث . 10غّزة وقطاع   ةالشرقيّ   والقدس
  كل ةوخصوصيّ  ،الفريد  سياسيّ  -يوالج  السياق يعدّ كما . األراضي لهذه   واحتاللها ،إسرائيل  بدولة كبير  حد إلى   ر وتتأثّ  ، الثالثة ةالجغرافيّ 

 . هاوقيود ،البشريّ   المال رأس  تنمية فرص  لفهم   ةاألهميّ   بالغ أمراً  منطقة

 . صفري   اقتصادي   نمو   إلى  لالتنق   على  المفروضة والقيود ،ةالجيوسياسي   القيود تأد  

  -2019 عام في الحال   كان كما -  أو"  صفريّ   نموّ " مع ،االقتصاديّ  الوضع   على كارثيّ  تأثير  فلسطين في الجيوسياسيّ   الوضع مأزق ل إنّ 
 فلسطين في االقتصاديّ  النموّ  بدأ ،2011و 2007 عاميّ  بين القويّ   االقتصاديّ  االنتعاش   من فترة بعدف. الفلسطينيّ  لالقتصاد  انكماش 

  الناتج من الفرد نصيب حيث انخفض ،(الدوليّ  البنك بيانات ،2016 عام في٪ 4.7 من انخفاضاً ٪ 0.9) حوالي عند 2018 عام فليتوقّ  ،التباطؤب
  هذا وينعكس . اإلجماليّ  المحليّ  الناتج في النموّ  من أعلى بوتيرة للسكان  الطبيعيّ   النموّ  بسبب ؛2018 بعام مقارنة ٪1.6 بنسبة اإلجماليّ  المحلي

 ثالثة من  أكثر ،2019 عام في الغربّية الضّفة في للفرد اإلجماليّ  المحليّ  الناتج بلغ حيث بين المناطق: االختالفات على ،مباشر بشكل ،أيضاً 
 .  ( 2019 لعام الفلسطينيّ  لإلحصاء المركزيّ  الجهاز بيانات. )11غّزة  قطاع في مثيله  أضعاف

 بشكل قاتالتدفّ  هذه انخفضت  ولكن ة،الخارجيّ  التحويالت قاتتدفّ  بدعم من الماضية، العقود مدى  على ،الحياة قيد على االقتصاد الفلسطينيّ لقد بقي 
  السنوات خالل االتجاه  هذا يستمرّ  أن  المتوقع ومن ،المانحين مساعدات تقديم في ردمطّ   انخفاض هناك كما كان. الماضية القليلة  السنوات خالل كبير

  الضمّ  خطط نتيجة ،المفاوضات  تدهور بسبب تفاقمت والتي ة،المقاّص  عائدات حول وإسرائيل فلسطين بين المواجهة الستمرارضافة  إ. 12القادمة 
 ،الجائحةتفشي  قبل ىحتّ علمًا أنه . ةالطارئة للسيولة الماليّ   اإلدارة على يجبرها مما شديدة، سيولة أزمة تواجه ةالفلسطينيّ  السلطة فإنّ  ،ة. لذااإلسرائيليّ 

 جرس  الدولي البنك يقرع حدة،المتّ  لألمم التابعة  ةالخاّص  االتصال لجنة  إلى مالمقدّ  ،2019 لعام تقريره فيو . ةسلبيّ  اإلقتصاديّ  عات النموّ توقّ  كانت

  الغربّية الضّفة   بين الداخليّ   االنقسام استمرار و  ة، اإلسرائيليّ   القيود استمرار   يفترض الذي األساسيّ  السيناريو   ظلّ  في" إنه  بالقول اإلنذار،
  ىحتّ  ،2021و 2020 عاميّ  في ركود  إلى  الفلسطينيّ  االقتصاد   ينزلق أن  عالمتوقّ   منه فإنّ  المساعدات،  مستويات  وانخفاض  ،غّزة وقطاع 

  اإليرادات   تراجعت ، 19 - الكوفيد  جائحة وبسبب  ذلك،  غضون  في. 13"ةالمقاّص   عائدات من واحدة  لمرة ةإضافيّ  تحويالت  إجراء  تمّ  وإن

 

 
 . الخارج في  أو الجوار دول في يعيشون الذين الفلسطيني ين الالجئين  يخاطب ولن ، إسرائيل في اإلسرائيلي ين العرب المواطنين إلى التقرير يتطرق لن 10

، المحلي الناتج وبيانات ،1967 عام  اإلسرائيلي   الحتالل ضمها التي  القدس من األجزاء تلك البيانات تستثني 11 لي ة بيانات هي 2019 لعام ومكوناته  اإلجمالي    ربع  تقديرات إلى تستند  أو 

 . الجهاز المركزي  لإلحصاء الفلسطيني  من قبل  تم مراجعتها.توسسنوية، 
 .التمويل   في   ضغوطاً   ه تواج   أيضاً   األونروا  بل إن   فقط،  الفلسطينّية   السلطة   على  الحال  ال ينطبق هذا   12
 . 7-1ص  ،2019aالبنك الدولي    13
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  الفلسطينيّ   االقتصاد  انتكاس إلى   الوباء يؤدي أن  حالياً  الدوليّ  البنك ع ويتوقً  ، عاماً  20 منذ  مستوياتها  أدنى إلى   ةالفلسطينيّ  للسلطة  ةالماليّ 
 14. 1202 عام منتصف  قبل عافيته يستعيد لنه  أنو  ، اإلجماليّ   المحليّ  الناتجمن  ٪ 8 حوالي  الى 

 .2018- 1994 المنطقة، حسب( األمريكي   بالدوالر)  اإلجمالي   المحلي   الناتج  من الفرد نصيب. 1 الشكل

 
 . إحصاءات الحسابات القومية ،الفلسطينيّ   لإلحصاء المركزيّ  الجهاز: المصدر

  العقدين مدى  على و . الصادرات   تقوده نموّ  ةاستراتيجيّ  نحو االقتصاد  توجيه على  قدرتها ةالفلسطينيّ   السلطة فقدت  الظروف،   هذه ظلّ  في
  حصة ظّلت  حين فيو (. والخدمات  ،والتجزئة بالجملة والبيع  ، اإلنشاءات )  للتداول غيرالقابلة  ،بالسلع  مدفوعاً  النموّ  كان فقد  الماضيين،
  المحليّ  الناتج   نموّ  على  ، سلباً  ،الناتج التجاريّ  العجز  ر أثّ فقد  ،اإلجماليّ  يّ المحلّ   الناتج في ٪( 18 بحوالي  ساهمت )  منخفضة الصادرات
،  1994 في ٪ 22 من اإلجماليّ   المحليّ  الناتج   في ( التصنيع ذلك  في  بما( )اإلنتاجيّ )  الصناعيّ  القطاع مساهمة  انخفضت كما . اإلجماليّ 

  من  أقلّ  إلى ٪  12 من)  األسماك وصيد   ،الزراعة نصيب كذلك  صتقلّ قد و   .( الفلسطينيّ  لإلحصاء  المركزيّ  الجهاز )  2019 في٪ 13 إلى 
  إلى( األونكتاد)  والتنمية للتجارة حدة المتّ   األمم مؤتمر  أشار  زخمه،فيه   الخاّص  القطاع   يفقد كان  في الوقت الذي و . ذاتها الفترة  خالل ،٪(7
الرغم من  بوذلك  ها، نفس الفترة خالل٪ 30 إلى٪ 19 من  نما حيث ؛اإلجماليّ   المحليّ   الناتج من متزايدة  حصةً  يلتهم كان العامّ   القطاع أن

  . 15المشكلة   هذه معالجةل  الجديدة  العامّ  التمويل إدارة  إصالحات   وضع

 

 
ل  الدولي   ، والبنك13، ص 2020 األونكتاد   14  . 2020تشرين أو 

2020-october-update-www.worldbank.org/en/country/westbankandgaza/publication/economic 
 . 27ص  ،2019d والبنك الدوليّ   ،2ص ،  2019  األونكتاد   15
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قطاع غزة

http://www.worldbank.org/en/country/westbankandgaza/publication/economic-update-october-2020
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 . 2019-1994 المنطقة، حسب الرئيسة ةاالقتصادي   لألنشطة( اإلجمالي   المحلي   الناتج  من التوزيع النسبي  ) المضافة القيمة. 1 الجدول
 2019 2014 2009 2004 1999 1994 النشاط االقتصاديّ 

 فلسطين 

ة الزراع   12 9 11 10 8 7 

ة الصناع  22 13 14 13 13 13 

بناء  عمال أ  6 9 4 5 5 6 

والتجزئة  ،الجملة تجارة   16 11 10 11 19 21 

والتخزين  ،النقل  4 4 2 2 1 2 

والتصالت  ،المعلومات  0 2 3 4 4 3 

األخرى   والفروع ،الخدمات  40 37 43 39 37 33 

الغربيّة الضفّة  

ة الزراع   14 11 12 9 7 6 

ة الصناع  22 14 13 15 13 14 

بناء  عمال أ  5 9 4 6 6 6 

والتجزئة  ،الجملة تجارة   17 11 10 11 18 22 

والتخزين  ،النقل  4 4 3 2 1 2 

والتصالت  ،المعلومات  0 3 4 5 5 4 

األخرى   والفروع ،الخدمات  40 35 42 34 3 30 

ة قطاع غزّ   

ة الزراع   9 6 10 15 11 11 

ة الصناع  26 14 16 8 10 8 

بناء  عمال أ  7 8 4 2 2 6 

والتجزئة  ،الجملة تجارة   16 13 11 9 22 19 

والتخزين  ،النقل  4 4 1 1 1 2 

والتصالت  ،المعلومات  0 0 0 0 0 1 

األخرى   والفروع ،الخدمات  39 43 45 56 48 47 
 . إحصاءات الحسابات القومية ،2020 الفلسطينيّ  لإلحصاء المركزيّ  الجهاز  على بناءً  فالمؤلّ   حسابات: المصدر

 . التعديل  بنود استثناء بسبب ؛٪100  المضافة القيمة  مجموع  يساوي  ال

  التجارة،   على المفروضة  القيود  مراجعة دون  ، والطويل طالمتوسّ   المدى على  يّ الكلّ  االقتصاديّ   الوضع نيتحسّ  أن  حالمرجّ  غير  من
  والتعرفات ، بةالمتقلّ  ةالجمركيّ  ات واالتفاقيّ  الحدود،  على السيطرة  وعدم ، ل(والتنقّ  ،والتأشيرة ، الداخليّ  السفر  ذلك  في بما ) على التنقلوالقيود
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  الموارد  على السيطرة  عدم بسبب ؛أكبر   بشكل التجارة  كبح يتمّ  كما  .16ة التجاريّ   العزلة  فيتساهم جميعها  العوامل. إّن هذه عةالمتوقّ  غير 
  تثبيط في تستمرّ و  ،االستثمار   مناخ علىضاّر  أثر  مجتمعةً  العوامل لهذه   حيث أنّ  ذلك، إلى   وما ة،المستمرّ  الصراع  ودورات   ،ةالطبيعيّ 

  مستوى يراوح  فلسطين في المباشر  األجنبيّ   االستثمار  يزال ال  هأنّ   كما .17فلسطين  في العمل   فرص ستكشافعن  األجانب المستثمرين
 . ( الدوليّ  النقد  صندوق ) 2018 عام في٪ 1.8 مع الماضي،   العقد  ار مد  على  ، اإلجماليّ  يّ المحلّ  الناتج  من٪ 2 إلى   1 يبلغ  ،منخفض

 . 2018-1995 ،فلسطين في المباشر األجنبي   االستثمار. 2 الشكل

 
 . المدفوعات ميزان  إلحصاءات  السنويّ  الكتاب ،الدوليّ   النقد  صندوق : المصدر

  التنمية  تحقيقلو ".   اً متدهور  مساره  إذا كانالفلسطينيّ   االقتصاد  خراجإل جريئة جراءات إلى إ  حاجة هناك" فإنّ  ،الدوليّ  للبنك   وفقاً 
  القطاع يعمل ذلك، ومع . 18" للنموّ  المستدام   الوحيد  كالمحرّ " باعتباره الخاّص  القطاع   إلى حاجة هناك  فإنّ  العمل، فرص  وخلق  ، ةاالقتصاديّ 

القطاعات   ة بمجموعة منقيود خاّص  توجد حيث  ،زر()اقتصاد الج  " رخبيلاأل"  القتصاد ياتبالتحدّ يعّج  سياق في الفلسطينيّ   الخاّص 
  ، القطاعات  هذه بينالى معدوم   قليلتفاعل مع  ،( ةالشرقيّ   القدسو  ج،  ب،  أ، المنطقة الغربّية  الضّفةو  ،غّزة قطاع ) ة للمناطق االقتصاديّ 

   .19المطلوب  يّ قتصاد الكلّ اال  الى  الوصول  الصعب  منفإنه بالتالي و 

 

 
 وعمليات  المحدودة،   العمل  ساعات  بسبب)  إسرائيل   عليها تسيطر  التي   التجارية   المعابر  عند   الطويلة   االنتظار  فترات  من   الفلسطينّية  والصادرات  الواردات،  جميع تعاني   لمثال،ا  سبيل  على  16

 إذا  أردنية،  شاحنة   أو )  إسرائيلّية  شاحنة  من  /إلى  فلسطينّية  شاحنة   إلى   / من  نقلها  ويتعّين (  منها  وتخرج  غّزة، إلى   تدخل  التي   البضائع  سيما  ال   المنتشرة؛  األمنّية  والفحوصات  الطويلة،  التفتيش
 يسمى   ما)  والعسكرية  المدنية  لألغراض   استخدامها  يمكن  التي   السلع  استيراد   على  المفروضة  الضوابط   إن.  كبيرة  معامالت  تكاليف   القيود   توّلد هذه(.  اللنبي  جسر  عبر  تمرّ   البضائع  كانت

، 2019dالبنك الدولّي )  غّزة  في   سيما  ال   واالتصاالت،  المعلومات،  وتكنولوجيا   والتصنيع،  كالزراعة،   الرئيسة،  االقتصادّية  القطاعات  تنمية   أكبر  بشكل  تعيق (  المزدوج  االستخدام   ذات   بالمواد
 (.27ص 

 . 27ص    ،2019d؛ والبنك الدولّي  2، ص  2019األونكتاد     17
 .13،  7- 4ص   ،2019aالبنك الدولّي   18
 .24  ص ،  2019aالبنك الدولّي   19
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 : اآلتي ر لجز ة ل االقتصاديّ   القطاعاتتشمل خصائص  و 

  ،المياه ) ةالطبيعيّ  مواردها  إلى ينالفلسطينيّ   وصول دقيّ ت   ،( ج)  منطقة ها أنّ  على  الغربي ة الضف ة من٪ 60 من أكثر  تصنيف تمّ  ■
  جميع في منتشرة هالكنّ   ،أقلّ   قيودلديها  ، ب  و، أ  المناطقف ،ةالتجاريّ   االستثماراتو  ،( ذلك  إلى وما  والمعادن،  ،ةالزراعيّ  واألراضي 

 .20المنطقة   أنحاء
  من التقليل تمّ فقد  الماضي، العقد  في  المتتالية الحروب  وكذلك  ،2006 عام  منذ لتنقّ ال على  المفروضة   القيود من  المعاناة  ظلّ  في  ■

  وفقاً و (.  الفلسطينيّ  لإلحصاء  المركزيّ  الجهاز  ، 2018) فقط٪ 18 إلى   الفلسطينيّ  اإلجماليّ  يّ المحلّ   الناتج في  غز ةقطاع  مساهمة
  الناتج  من المائة  في 3 إلى   انخفض  حيث ، اً عمليّ  غّزة في  االستثمار  تالشى"فقد  ،2019 عام  في الدوليّ  النقد   وصندوق  ، لألونكتاد

  بناء  إلعادة٪ 88 توجيه تمّ  حيث بالبناء، مرتبطة تقريباً   االستثمارات جميع  كانت ه،المشوّ  االقتصاد  هذا  فيو ". اإلجماليّ  يّ المحلّ 
  هأن  إلى ، الدوليّ   النقد صندوق  عات توقّ  وتشير . 2008 عام منذ غّزة  في ةالعسكريّ   للعمليات رةالمتكرّ  الدورات  عن  الناجمة  األضرار 

  في لتيا  لتلك   مماثلة ةاإلنتاجيّ  نموّ  التومعدّ   ،المال  رأس تراكم كانفي حال "و مختلفة،  تكون  أن  النموّ   لمعّدالت  الممكن  من كان
 21. " المائة في  9 إلى   غّزة في اإلنتاج   نموّ  يصل أن  الممكن من ه فإنّ  ،الغربّية  الضّفة

  عن عبر الزمن متزايد  بشكلفصلها  تمّ حيث  في يوم من األّيام،  الفلسطينيّ   لالقتصاد النابض  القلب   كانت التي  ة،الشرقيّ  القدس  عزل ■
  ،ةوالرفاهيّ  ،التجارة   حيث من إسرائيل،  على فأكثر  أكثر   تعتمدأصبحت و  ،غّزة قطاع و  الغربّية الضّفة   في ةقتصاديّ اال  األسواق

  اإلجماليّ  يّ المحلّ   الناتج في  المساهمة في  انخفاضاً  يشهد ةالشرقيّ  القدس   اقتصاد  فإن ، ثمّ  ومن . "والتوظيف ،التمويل  على والحصول 
  في استمرّ قد  و   أوسلو،  فترة بداية في المائة في  8 إلى ، ات الثمانينيّ   أواخر   في المائة في  15 من - ة المحتلّ  ةالفلسطينيّ   لألراضي

 22. "الحين  ذلك  منذ التنازليّ   اتجاهه

  المناخ  في عدم احتمالّيته من  الرغم على )  المفروضة،  القيود تخفيفالتّم و  ، هذه ةالخارجيّ   العوامل مع  التعامل  تمّ  إذا  أنه  الدوليّ  البنك  ر يقدّ 
من  ) الضّفةمن   ج والمنطقة  ،غّزة في  سيما ال ؛ فلسطين في االقتصاديّ  النموّ   على كبير  تأثير  ذلك سيكون له  فإنّ  ،( الحاليّ   السياسيّ 

 23(. الثلث بمقدار  اإلجماليّ   يالمحلّ  الناتج   ر أن يرتفعقدّ مال

 الالئق العمل  فرص ةقل  

 ،(2019 عام في٪ 2.65) المرتفع السكانيّ  النموّ  للمعدّ  نظراً و . العمل فرص لخلق صغيرة  مساحة المستقر  غير  االقتصاديّ  المناخ  هذا  مثل يترك
  عام في مليون  1.3 من ارتفاعاً ) ،2050 عام بحلول عمتوقّ و  ،محتمل عامل مليون  3.8 الستيعاب سنوياً  جديدة وظيفة 72,000 إلى فلسطين ستحتاج
2016)24. 

 

 
 . 14ص ،2019a؛ والبنك الدولّي viii، ص2015التعاون األلمانّي   20
 .ix  ،57–48، ص2015؛ والتعاون األلمانّي  2، ص2019ألونكتاد      21
 . 9، ص  2015التعاون األلمانّي     22
 . 29، ص  2019cالبنك الدولّي   23
 . 4، ص  2020aمؤّسسة التدريب األوروبّية   24
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، (معلمات  نمعظمه) للنساء بالنسبة ةوخاّص  ،(العامّ  القطاع في٪ 20.7 اً يعمل حاليّ ) الثقيل الحكوميّ  التوظيف عبء من اً تاريخ فلسطينلدى  إنّ 

  انخفاضاً والتي شهدت )  في هذا القطاع لعمالةا  من  للحدّ  ة العامّ   ةالماليّ  دارة اإل  جهود  من  الرغمب ، ضغطال تحت  يقع القطاع هذا نإف وبالتالي
  في٪ 66.1 ، بينما يعملوالمستوطنات إسرائيل في رسميّ  بشكلمن القوى العاملة ٪ 13.2 حوالي  عملوي(.  2010 عام في٪  24 من

  ةاإلنتاجيّ   القطاعات  في وتركيزها   ،الخاّص  القطاع   في االستثمارات  انخفاض  إنّ  . (2019 لإلحصاء،   المركزيّ   الجهاز )  الخاّص   القطاع
  الماضي،   القرن  ربع  مدى على الفلسطينيّ   العمل  لسوق  تحليله خالل من  الدوليّ   البنك ر يقدّ و . المطلوبة  فرص العمل خلق ي ال  ،المنخفضة

  قدره إجماليّ  عجز  وبترك ". الخطأ  األماكن  فيهي و  ،ةضئيل عمل  فرص يخلق الخاّص  القطاع   ألن ؛ضعيف بشكل يعمل" سوق العمل أن
  موظفاً مطلقًا يدة لم يكن جد قوى عاملة ثالثة كل بين من واحداً  "أنّ  ،لفترة نفسهاأشارت حسابات البنك الدولي ل   فقد وظيفة،  247,000

 ".25بأجر 

 . 2019- 2000 والقطاع، المنطقة حسب ،(فأكثر سنة 15) للعاملين النسبي   التوزيع. 2 الجدول
 2019 2015 2010 2005 2000 والقطاع  ،المنطقة

 فلسطين 

العام    القطاع  19.3 22.5 24 22.3 20.7 

الخاص    القطاع  61.9 68.2 65.5 66.2 66.1 

والمستوطنات  ، إسرائيل  18.8 9.3 10.5 11.5 13.2 

 100 100 100 100 100 المجموع 

الغربيّة الضفّة  

العام    القطاع  14.2 16.2 16.2 16.1 15.3 

الخاص    القطاع  64.4 70.9 69.6 67.5 66.9 

والمستوطنات  ، إسرائيل  21.4 12.9 14.2 16.4 17.8 

 100 100 100 100 100 المجموع 

غّزة قطاع    

العام    القطاع  31.5 37.9 46.1 37 36.4 

الخاص    القطاع  55.9 61.7 53.9 63 63.6 

والمستوطنات  ، إسرائيل  12.6 0.4 0 0 0 

 100 100 100 100 100 المجموع 
 . مسح القوى العاملة  ،2020 الفلسطينيّ   لإلحصاء المركزيّ  الجهاز: المصدر

  بعض ة االقتصاديّ   القطاعات  على العمالة  توزيع شهد فقد  ،الفلسطينيّ  لإلحصاء  المركزيّ  الجهاز   في العاملة القوى  مسح بيانات إلى استناداً 
  انخفضت  ، 2010 عام في الزراعة  قطاع في يعملون  ينالفلسطينيّ  ال العمّ   من٪ 14.1 كان بينماف. الماضي العقد  خالل ة المهمّ   التغييرات

 

 
 . 21-20، ص 2019cالبنك الدولّي   25
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  إلى   2010 عام في ٪ 34.7 من)  للنساء بالنسبة ةأهميّ  أكثر   االنخفاض وهذا  ،2019 عام  في٪( 6.3) النصف   من أقلّ  إلى   النسبة  هذه
  هيمنة ت تجلّ  بينما٪. 21.7 إلى   ،٪17.3 من" والمطاعم ، والفنادق ،التجارة" ةحّص  نمت  ،ها نفس الفترة  خاللو . ( 2019 عام في٪ 6.8

  حصلن فقد  النساء،   توظيف إلى خاّص  بشكل نظرنا  إذا  ىحتّ  ، ٪(30.1 من  ارتفاًعا  ،٪35.1) أكبر  بشكل" األخرى  والفروع ، الخدمات"
  الخدمات   قطاع في النساء   تركيز  فإنّ  ، غّزةو  ةالشرقيّ   للقدس بالنسبة أما (.  2010 عام في٪ 45.7 من ارتفاًعا٪ ) 70.7 األسد  ةحّص  على
 (. 2019 بيانات  ،الفلسطينيّ   لإلحصاء المركزيّ  الجهاز . )2019 العام   في التوالي على ٪ 88.1 و ٪ 80: أعلى

ا  15لألفراد العاملين ) . التوزيع النسبي  3الجدول   . 2019والجنس،  حسب النشاط االقتصادي  ، (فأكثر عاما
 ناث اإل الذكور  المجموع  

 6.8 6.2 6.3 الزراعة 

والتصنيع  ،التعدين  13 13.8 9 

بناء  عمال أ  17.7 20.9 0.3 

والمطاعم ،والفنادق ،التجارة  21.7 23.6 11 

والتصالت  ،والتخزين ،النقل  6.2 6.9 2.2 

األخرى   والفروع ،الخدمات  35.1 28.6 70.7 

 100 100 100 المجموع 

 . مسح القوى العاملة  ،2020 الفلسطينيّ   لإلحصاء المركزيّ  الجهاز: المصدر

  المركزيّ  الجهاز ٪ )24.6 وتحديداً   ة،الذاتيّ  العمالة  من ةمرتفع نسبة هناك كما أن   ، الفلسطينيّ  االقتصاد  على  الصغيرة المنشآت  تهيمن
  الصغر   متناهية منشآتال من  العديد  ألن نظراً و . 26غّزة  قطاع  في منها  أكثر  الغربّية  الضّفة  في منتشرة وهي ،(2019 الفلسطينيّ  لإلحصاء

  .العمل فرص  لخلق محدودة  مساحةيجعل الهذا   فإنّ ، الرسميّ  غير  االقتصاد  في غالباً  وتعمل  ،ةهي منشآت عائليّ  طة ومتوسّ  صغيرة إلى 
القطاع غير   في غير الرسميّ  العمل على  العثور   يتم ما  غالباً و  ،رسميّ  غير  بشكل يعملون  ةالفلسطينيّ  العمالة نصف  من أكثر  أن  نتبيّ وقد 

  مةمنظّ  فإنّ  العمل، سوق  إلى   طريقهم يجدون  الذين  ألولئك بالنسبةأما . التهميش خطر  في من العمالة  كبيرة مجموعةيبقي  مما ؛النظاميّ 
  العمل إلى   المدرسة  من االنتقال  مسح في نحيث تبيّ  ،عامّ  بشكلفلسطين  في ئةالسيّ  العمل   ظروف  بشأن مخاوف تثير  الدولية  العمل

  تأمين األجر، مدفوعة ةمرضيّ  إجازة  ة، سنويّ  إجازة)  امتيازات   ون يتلقّ  بأجر  العاملين  الشبابفقط من   ثلث ال حوالي  أنّ  ، 2015 لعام  فلسطينل
 .27طويلة  ساعاتل  للعمل  اضطرارهم إلى ( الشباب  من معظمهم ) ار شأ  الثلث  وأنّ  ،(طبيّ 

 

 
 .٪ في الضّفة الغربّية مقارنة بغّزة50ها ترى حدوث زيادة بنسبة  مختلفة لكنّ  نسبة إلى  مة العمل الدوليّ تشير منظّ  26
 .37-30ص ، 2016ة مة العمل الدوليّ منظّ   27
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 .ةقتصادي  وضعف المشاركة اال ،البطالة عن مذهلة أرقام 

  السكان من)  فقط٪ 44.3 يشارك حيث فلسطين،  فية للقوى العاملة قتصاديّ اال  المشاركةبوضوح لهيمنة ضعف  العاملة القوى مسحيشير 
  ، الفلسطينيّ  لإلحصاء  المركزيّ  الجهاز )  غّزة وقطاع   الغربّية  الضّفة  بين بسيط اختالف مع  ، لون القوى العاملة(الذين يشكّ و  ،فأكثر  عاًما  15

  في اً كبير  اً تباين هناك   فإنّ  ذلك،   ومع.  28أوسلو  اتفاقية  منذ٪ 40 حدود في عالقاً  لالمعدّ   فقد بقي ،وبحسب التسلسل الزمنيّ (. 2019 بيانات
  وهو لإلناث، فقط٪ 18.1و ، للذكور ٪  69.9 إلىل  المعدّ  صلحيث ي ،قتصادية للقوى العاملة بحسب النوع اإلجتماعيّ ل المشاركة االمعدّ 

  النساء زادت  حيث االتجاه، هذا  في ى حتّ  معدومإنه  أو  ،ذكر ي   نتحسّ  يوجد ال  هفإنّ  ذلك،  على  عالوة . ةاإلقليميّ  للمعايير  وفقاً  ىحتّ  منخفض
ومن منظور  . المائة في 30 اتي متخطّ  ،الماضي العقد   خالل المائة في 7 بنسبة مشاركتهنّ  لمعدّ  من  50-25 من ةالعمريّ  الفئة في فقط

  بلغت  ، (عاماً  24و 15 بين أعمارهم  تتراوح الذين )  الفلسطينيّ  الشباب من الحاليّ  لجيلا   مساهمة نسب  فإنّ  ، لواقع القوى العاملة مستقبليّ 
  منظور  من. و (2019 لعام  الفلسطينيّ   لإلحصاء  المركزيّ  الجهاز   بيانات(. )ات الشابّ   من٪ 10.3و  الشباب من ٪ 49.4٪ )30.3 حوالي

  العمل  سوق  في بنشاط النساء  من فقط ٪ 12.2 شارك ي حيث ة،الشرقيّ   للقدس  بالنسبة بعيد  حدّ  إلى األدنى  هي المشاركة  نسبة تعدّ  ،جغرافيّ 
 (. 2015 عام  في٪ 6.3 من  ارتفاعاً   ،2019 بيانات  ، الفلسطينيّ  لإلحصاء  المركزيّ  الجهاز )

 . 2019-2000 ،(عاماا فأكثر 15لألفراد  التوزيع النسبي  ) ،العاملة ةالقو   خارج األشخاص -ةقتصادي  عدم المشاركة اال لمعد  . 3 الشكل

  
 . القوى العاملةمسح   ،2020 الفلسطينيّ   لإلحصاء المركزيّ  الجهاز: المصدر
 . 2017 والمنشآت، والمساكن انللسكّ   العامّ  التعداد  لنتائج وفقاً  لةالمعدّ  2010 عام من البيانات

 

 
 . 19ص   ،2015كير و أوراد     28
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  يبلغ حيث  ، الت مقلقةصلت لمعدّ و ، وقد خاّص  بشكل والشباب النساء ، بين29في فلسطين  االرتفاع ب  آخذةهي و  ،مرتفعة البطالة   معدالت إنّ 
  ٪  14.3 والذي بلغ  ،2000عام فيل البطالة معدّ  من وهو أعلى   ، عامًا فأكثر( 15لألفراد ٪ ) 25.3 فلسطين  في اإلجماليّ   البطالة لمعدّ 

  وحسب ،المنطقة حسبو  ، (إناث ٪  41.2 و  ذكور ٪  21.3) الجنس حسب كبيرة تباينات  وجود  مع التفصيل، عند  في حينه. وتتباين النسب
  إلى الغالب  في ذلك  ويرجع  أوسلو،  اتفاقية  منذ هذه   البطالة معّدالت ارتفعت وقد    .( 2019 الفلسطينيّ  لإلحصاء  المركزيّ  الجهاز )  العمر 
حيث  أيضًا،   غّزة في النطاق   واسعة البطالة  وبسبب ،(حينه في٪ 12.4 والتي كانت ،2000 عام زادت عن نسب ) اإلناث   بطالة زيادة 

 . ( الفلسطينيّ  لإلحصاء  المركزيّ  الجهاز  بيانات ) ،30في حينه( ٪18.9 توالتي كان ،2000 عام زادت عن نسب ٪( )45.1)  وصلت الى

 . 2019- 2000سنة فأكثر( حسب المنطقة،  15لألفراد ل البطالة ). معد  4الجدول 
 2000 2005 2010 2015 2019 

 25.3 23 23.8 23.5 14.3 فلسطين 

 21.3 20.2 23.1 23.8 14.6 ذكور 

ناث إ  12.4 22.2 26.8 34.3 41.2 

ة الغربيّة الضفّ   12.2 20.4 17.2 16.6 14.6 

 12.1 14.5 16.6 20.8 12.6 ذكور  

ناث إ  9.9 18.2 19.7 25.1 25.8 

غّزة قطاع   18.9 30.3 37.5 34.8 45.1 

 39.5 30.7 35.9 29.6 18.9 ذكور 

ناث إ  18.7 35.2 47.4 51.1 63.7 

ةالقدس الشرقيّ   11.7 17.5 12.1 12.8 6.8 

 4.3 11.4 11.3 18.3 12.4 ذكور 

ناث إ  6.5 10.9 18.1 24.3 18.4 
 . مسح القوى العاملة  ،2020 الفلسطينيّ   لإلحصاء المركزيّ  الجهاز: المصدر
 . 2017  والمنشآت، ،والمساكن ،انللسكّ   العامّ  التعداد  لنتائج وفقاً  المعدلة 2010 عام من البيانات

  الغربّية  الضّفة بين الغالب  في تظهر الفجوةحيث  ،الداخليّ   االقتصاديّ  ت التفتّ   ة عنمختالفات الناجاال فلسطينداخل  البطالة   التمعدّ  تتبع
  لالمعدّ   ضعف  يبلغ  بطالة  لمعدّ   لحم  بيت  محافظة  لتسجّ   حيثب  ،الغربّية  الضّفة  داخل  أيضاً   يظهر الفارق كما    ،٪(45.1)  غّزةو   ،٪(14.6)

كما    . 2019  عام  في٪  6.8  إلى  وصل  حيث   ،أقلّ  بطالة  ل معدّ   اً تاريخيّ   القدس  شهدتفقد    أخرى، ناحية  منو . وقلقيلية  أريحا  محافظتيّ   في

 

 
من غير النشطة  . لذلك، يجب أخذ الشرائح الكبيرة ) المساهم في القوى العاملة(  أرقام العمالة والبطالة كنسبة من الجزء النشط من السكان  يحسب الجهاز المركزّي لإلحصاء الفلسطينيّ   29

 .ل العمالة الحقيقيّ في االعتبار عند تقييم معدّ كان  الس
 . 15، ص 2019c  البنك الدولي  ؛ و32التقرير الوطنّي لعملّية تورينو، ص   30
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أن  ه يجب أنّ  من الرغم على)  للنساء٪  18.4و ،للرجال٪ 4.3 عت لتصلوتوزّ  ،الجنسين بين الت البطالة في القدسالفجوة في معدّ  ظهرت
 (. الفلسطينيّ   لإلحصاء  المركزيّ   الجهاز   )بيانات 31( أيضاً  االعتبار   عينبأة في القوى العاملة ة لمشاركة المر الهامشيّ  النسبة تؤخذ

  إال أنّ  ين،الفلسطينيّ   على غالبية العمل   ة فرصومحدوديّ  ، قتصادية النشاط االمحدوديّ  حول أعاله  الواردة  المالحظات انطباق بالرغم من 
  العاملة، القوى   عامًا خارج 24-15 ةالعمريّ   الفئة  في٪( 69.7) شبابثالثة  كلبين  من اثنين  من أكثر هناك  ف. راً تضرّ  األكثر   هم الشباب 

  الشباب  من فقط  ضئيلة نسبة أنّ   ونستنج  ببساطة،.  العمل عن عاطلون هم   ،العاملة القوى  في المشارك ، الفلسطينيّ  الشباب  من٪ 40.1و
  عن عاطل ٪ 34.7و ،العمل   قوة خارج٪ 50.6)  الشباب بين االتساعب  الفجوة آخذة نّ فإ ذلك، إلى   إضافة.  بأجر  يعملون  الفلسطينيّ 

  ال  الفلسطينيّ  الشباب  من دة جيّ  نسبة إنّ  القول  يمكنو (.  العمل  عن  عاطلون ٪ 67.1و  ،القوى العاملة  خارج٪ 89.7) والشابات ، (العمل
  الجهاز )  التوظيف  أو  ،التعليم  في  ليس  ةالعمريّ   الفئة هذه  في٪( 33.4) ثالثة كلبين  من واحداً  لكنّ   ،(أدناه  انظر )  التعليم  في يزال

  الفجوةفإن  الحالة، هذه في و . العمل  عالم إلى المدرسة  عالم من  االنتقال  صعوبة إلى  يشير  ا ممّ  ، (2019 ،الفلسطينيّ   لإلحصاء  المركزيّ 
  الجنسين  بين الفجوة  فإنّ  العمل،   أو التدريب  في  ليسوا ات الشابّ  من٪  40.4و  ،انالشبّ  من ٪ 26.7 ما نسبته مع و   .أيضاً  الجنسين بين سعتتّ 

 .2010عام  في فقط ٪ 10 كانت بينما ، ٪14 تقارب

 .2019 ،القوى العاملةب والعالقة ،والعمر المنطقة حسب ،(فأكثر عاماا 15) لألفراد النسبي   التوزيع. 5 الجدول

 

 
 . 16، ص2019cالبنك الدولّي     31

الناقصة  العمالة  العمالة التاّمة*  المجموع 
القوى   خارج المجموع  ل البطالة معدّ  المرتبطة بالوقت 

 العاملة
)داخل   ل النشاطمعدّ 

 والعمر  ،المنطقة القّوة العاملة( 

2019، فلسطين  

100 58.0 1.9 40.1 100 69.7 30.3 15-24 

100 67.3 1.9 30.8 100 39.3 60.7 25-34 

100 83.4 1.2 15.4 100 43.1 56.9 35-44 

100 87.6 0.9 11.5 100 49.1 50.9 45-54 

100 90.2 0.4 9.4 100 65.5 34.5 64–55 

100 96.7 0.1 3.2 100 91.4 8.6 +65 

 المجموع  44.3 55.7 100 25.3 1.5 73.2 100

2019 ،الغربي ة  الضف ة  

100 73.2 1.7 25.1 100 67.7 32.3 15-24 

100 81.6 1.6 16.8 100 38.8 61.2 25-34 
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 . 2019  مسح القوى العاملة الفلسطينيّ   ،2020 الفلسطينيّ   لإلحصاء المركزيّ  الجهاز: المصدر
   .العاملة القوى  في المشاركين من التاّمة العمالة احتساب تمّ *

  الت معدّ  تصنيف يتمّ  عندما  ، سلبيّ  اتجاه  يظهر  الواقع،  فيف.  العلميّ  التحصيل ازدياد  مع البطالة معدالت  تزداد ،ما سبقإلى إضافة  
زيادة عدد    مع اإلناث بطالة بينما تزداد الدراسة، سنوات  عدد زيادة   مع الذكور   بين البطالة تنخفضحيث : نوع االجتماعيّ ال حسب  البطالة
  النساء   عدد ضعف  هو  ،٪(47.2)كثر ألدارسة أو  ا  من عاماً  13 لديهنّ  الالئي  لنساءالت البطالة لمعدّ  فإنّ  لذلك، نتيجةً . الدراسة سنوات
  من سنوات  9 إلى   7 على  حصلن للواتيا  النساء   عدد أضعاف ثالثة  من  وأكثر  ،٪( 23.4) ةدراسيّ  ةسن 12 و  10 بينأكملن ما  الالئي

 .(2019عام   بيانات ،الفلسطينيّ   لإلحصاء  المركزيّ   الجهاز . )٪(15.4) الدراسة

 .2019 الدراسة، وسنوات المنطقة حسب ،(فأكثر عامأ 15 لألفراد )التوزيع النسبي   البطالة التمعد  . 4 الشكل

 
 . 2019  مسح القوى العاملة الفلسطينيّ   ،2020 الفلسطينيّ   لإلحصاء المركزيّ  الجهاز: المصدر
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إجمالي ذكور إناث

100 90.4 1.0 8.6 100 41.1 58.9 35-44 

100 91.9 0.8 7.3 100 45.5 54.4 45-54 

100 7.4 0.5 92.1 100 59.3 40.7 64–55 

100 3.2 0.1 96.7 100 89.0 11.0 +65 

 المجموع  46.4 53.6 100 14.6 1.3 84.1 100

ة 2019، قطاع غز   

100 30.3 2.3 67.4 100 72.9 27.1 15-24 

100 45.6 2.4 52.0 100 40.0 60.0 25-34 

100 70.9 1.4 27.7 100 46.4 53.6 35-44 

100 77.2 1.2 21.6 100 56.1 43.9 45-54 

100 83.4 0.1 16.5 100 77.7 22.3 64–55 

100 96.8 - 3.2 100 95.9 4.1 +65 

 المجموع  40.9 59.1 100 45.1 1.9 53.0 100
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  خلق على لالقتصاد  المحدودة  القدرة(  متناقصة عمل فرص  العليا  ةالتعليميّ  المستويات  ذوو   األفراد  يواجه حيث) يجينالخرّ  بطالة  ظاهرة نبيّ ت
  حيث فلسطين،  في ةدراماتيكيّ  ارتفاعات   إلى وصلت  هاأنّ  إال  بأكملها،  ةالعربيّ   المنطقة في الظاهرة  هذه تتواجد  وبينما . الجودة   عالية وظائف

  عام  في ٪ 24.1 من ارتفاعاً )  2019 عام في العمل  عن عاطلين ، العالي  التعليم دبلوم على  الحاصلين ينالفلسطينيّ  من ٪ 31.5 كان
  بـ مقارنة ، العمل  عن عاطالت  ، والجامعات ،ات الكليّ   يجاتخرّ  من ٪ 47.6: الجنسين بين واسعة فجوة هناك فإنّ  أخرى، مرة و (. 2010
 . (لإلحصاء  المركزيّ  الجهاز )  الذكور   نظرائهنّ  من٪ 19.0

 . 2019-2010 ،(فأكثر عامأ 15 لألفراد التوزيع النسبي  ) التعليمي   التحصيل حسب البطالة لمعد  . 5 الشكل

 
 . 2019  مسح القوى العاملة الفلسطينيّ   ،2020 الفلسطينيّ   لإلحصاء المركزيّ  الجهاز: المصدر
 للعمالة؛  الجديد  التعريف بسبب اعتماد الزمنيّ   التسلسل في : شهد انقطاع 2015

 . (97  للتعليم دالموحّ  الدوليّ  التصنيف )من 8-5: مرتفع ؛4- 3  :طمتوسّ  ؛2- 0: للتعليم: منخفض  دالموحّ  الدوليّ  التصنيف بحسب التصنيف :مالحظه

على وجه التحديد  ( ب. والفتيات ،النساء( أ:  هي  العمل سوق ب  لتحاقاال   في الصعوباتأكبر   تواجه التي المجتمع   شرائح فإنّ  ، كملّخص
  ،يجينالخرّ  لبطالة  ةإقليميّ   ظاهرة( ب إلى   ،32ثقافيّ  عنصر ( أ إضافة  هي والنتيجة. غّزة قطاع في ةخاّص ( ج  ؛عال   تعليم على الحاصلين

  يبلغ مذهل بطالة لمعدّ  يواجهن عاماً  13 من أكثر  منتعلّ  اللواتي النساء   فإنّ  المطاف،   نهاية في . بالفعل مزر   اقتصاديّ   وضع( ج إلى 
 . 33غّزة في٪ 65.5

 

 
 & AWRAD)وتشير دراسة    ،"  المحتّلة  الفلسطينّية   األراضي   في  األعمال  وريادة  العمل،  سوق   في   اإلناث  مشاركة   دون   تحول   التي   العوائق "  بعنوان   البطمة   سامية  أجرتها  دراسة   عن  نقالً   32

CARE 2015, p. 22)   غير   بينما النساء  . عال    بتعليم   يتمّتع   حيث الفلسطينّي،  المجتمع   في  األبويّ   النظام  قّوة  إلى   يشير  ذلك"   أن ،  بهن كموظفات،  مرغوب  اللواتي لديهن تعليم عال 
 النمطّية   الصور  مع   ويتوافق  قدراتهّن،  عن   يقلّ   عمل  قبول  على  عالياً   تعليماً   المتعّلمات  النساء  من  العديد   ب ر ت ج   لذلك،  ونتيجة .  الخاّصة  التجارّية   أعمالهنّ   بدء  في  أخرى  ويواجهن عقبات

 ". ةة والمنزليّ ي األدوار األموميّ بالمثل على تبنّ   ، وهي ظروف قد تجبرهنّ المبّكر  الزواج  أخريات  نساء تختار  قد . ]...[  للجنسين
 . 9ص ،2020 األوروبّية مؤّسسة التدريب      33
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 . أمدها طال  التي ةوالتبعي   ، الفقر

  فرص نقص ناتجة عن  ات لضغوط  ض يتعرّ  االجتماعيّ  االستقرار   أن  من أيضاً   المتحدة األمم   ر تحذّ  فلسطين، في الهزيل النموّ   جانب إلى 
  ثالثة يعيشحيث . بالخطر  ينذر  مستوى إلى   الفقر   التمعدّ  وارتفاع البطالة، مستويات  وارتفاع  ،الحقيقيّ  الدخل  وانخفاض الالئق،   العمل

  بيانات ،الفلسطينيّ   لإلحصاء  المركزيّ   الجهاز ) 34مدقع  فقر  في٪ 16.8 ويعيش  ، الفقر   خط تحت ٪( 29.2) ينفلسطينيّ  عشرة كلبين  من
  ينالفلسطينيّ  جعلت  ، أمدها  طال التي الضغوط "  أنّ  ة، اإلنسانيّ  لالحتياجات 2020 لعام  عاتها توقّ  في  ،المتحدة   األمم جدت قد و و (. 2017

  أو   ،ةالطبيعيّ   والمخاطر  ، الغربّية الضّفة  في الهدم وعمليات  ، غّزة في الصراع   تصاعدك ،المفاجئة  الصدمات  مع التعامل  على قدرة أقلّ 
  والصرف  ، المياه خدمات  كفاية لعدم  ةالبيئيّ   واآلثار  ،المناخ   ر تغيّ  عن الناجمة ، المدى طويلة  واآلثار  ة،الشتويّ  العواصف مثل ة،البيئيّ 

علمًا  . ةإنسانيّ  مساعدات  إلى  يحتاج( مليون  4.8 أصل من مليون  2.4) الفلسطينيّ   الشعب نصففإّن  لذلك،  نتيجةً . "35والكهرباء  الصحيّ 
  المناطق   في يعيشون  الذين ينالفلسطينيّ   لكنّ   ،(المساعدة  إلى   بحاجة مليون  1.5و ، الفقر   خط تحت٪ 53) راً تضرّ  األكثر  هي  غّزة أنّ 

  القدس  لكنّ  المناطق،  هذه  إحدى  هي  ج  المنطقةو . وغيرها ، والخدمات ،لمواقعإلى ا وصول على ال  مختلفة قيود من أيضاً   يعانون  األخرى 
  معيشة تكلفة أيضاً  تواجه بينما  ،الفقر  خط  تحت تعيش ةالفلسطينيّ  العائالت   أرباع ثالثة يقرب ما  إنّ  ي قال إذ القلق،  تثير  أخرى   منطقة هي

 . 36اإلسرائيليّ   االقتصادمرتبطة ب أعلى

 . 2017، 2011- 2009الفقر حسب المنطقة، ل . التوزيع النسبي لمعد  6الشكل 

 
  .األسرة واستهالك إنفاق مسح  ،2020 الفلسطينيّ   لإلحصاء المركزيّ  الجهاز: المصدر

 

 
 ، والملبس  ، ة )المأوىة األساسيّ الفقر على أساس تغطية االحتياجات المنزليّ   تقدير خطّ   يتمّ و .  ألنماط االستهالك الشهريّ  وفقاً   الجهاز المركزّي لإلحصاء الفلسطينيّ ي عر ف الفقر من    34

األدنى من االحتياجات   تلبية الحدّ   أنه "غير قادر على بي عر ف الفقر المدقع  و .  ومستلزمات التدبير المنزليّ ،  ةوالعناية الشخصيّ ،  والمواصالت  ،والتعليم  ،ةباإلضافة إلى الرعاية الصحيّ   ،والغذاء(
وعدد األطفال )الجهاز المركزّي لإلحصاء  ،بناًء على حجم األسرة  ، ر لألسرستهالك المتغيّ تعديل خطوط الفقر لتعكس اال  تمّ وقد  .  "والمسكن ،والملبس ،ة المطلوبة من الغذاءاألساسيّ 
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 تنتقل ةاجتماعيّ   وصمة  هأنّ  إال  ين،الفلسطينيّ   من للعديد   القانونيّ  الوضع  هو  هذا  أنّ  حين فيو   ،فلسطين في  الجئ مليونيّ  من أكثر  يعيش
  ،عالية فقر  الت لمعدّ   موطن هي؛ فاألعمال  لتطوير  صغيرة  مساحةً  سوى ر توفّ  وال ، مزدحمة الالجئين  ماتمخيّ ف. جيل إلى  جيل من

  الجئي وتشغيل إلغاثة  المتحدة  األمم وكالةّدم  وتق. المناطق نفس داخل  ،المحيطة بالمجتمعات  مقارنة طالمتوسّ  من  أعلى  بطالة الت ومعدّ 
 ةواالجتماعيّ  ،ةوالتعليميّ  ، ةالصحيّ   الخدمات لكنّ  ، 1949 عام منذ  الالجئين مات لمخيّ  الخدمات (  األونروا )  األدنى الشرق  في فلسطين

 .37التمويل  أزمة  نتيجة لضغوط  راً مؤخّ  ضتتعرّ 

 . للجميع التعليم

  أعلى  وهو  ، ٪97.4 الكبار   لدى  والكتابة القراءة   معرفة لمعدّ  بلغ  ، 2019 عام في: مرتفعةفلسطين  في والكتابة  القراءة  معرفة التمعدّ  إنّ 
  نقاط  3 من أقلّ  الجنسين  بين الفرق   أنّ   حين في ،38إفريقيا  وشمال ،األوسط   الشرق   منطقة في٪ 76 البالغ  ، اإلقليميّ   طالمتوسّ  من بكثير 
  24و 15 بين أعمارهم  تتراوح  الذين)  للشباب  والكتابة القراءة معرفة  لمعدّ  أنّ   من الرغم  علىو . المنطقة أنحاء  جميع في  ،٪13 مقابل ةمئويّ 
  اليونسكو  معهد بيانات) اً نسبيّ  المهارات   منخفضة تزال ال  العاملة القوى  أنّ   إال  ،( سواء حدّ  على واإلناث ، للذكور ٪ ) 99.3 إلى يصل( عاماً 

  15) البالغين السكان  من٪ 58.1 حصل فقد  ، 2018 لعام الفلسطينيّ   لإلحصاء المركزيّ   الجهاز   لبيانات فًقا و و (. اليونسكو -لإلحصاء
  ع المتوقّ  من فإنه  ذلك، ومع . عال   مستوى على ٪ 20.6و ،طمتوسّ   مستوى على٪ 21.3و فقط،  منخفض  تعليميّ  مستوى على ( فأكثر  عاماً 

 القادمة.   العقود  في األرقام  هذه  نتتحسّ  أن

 . 2018- 1995 التعليمي،  والتحصيل ،المنطقة حسب ،(فأكثر عاما   15) انالسك   إلجمالي   النسبي   التوزيع. 7 الشكل

 
 . 2019  مسح القوى العاملة الفلسطينيّ   ،2020 الفلسطينيّ   لإلحصاء المركزيّ  الجهاز: المصدر
 . (97 للتعليم د الموحّ  الدوليّ   التصنيف من ) 8- 5: مرتفع  ؛4-3: طمتوسّ  ؛2-0: منخفض للتعليم )اسكد( دالموحّ  الدوليّ   التصنيف حسب: التصنيف: مالحظة
 . 2017 والمنشآت، ،والمساكن ، انللسكّ  العامّ   التعداد لنتائج وفقاً   حةبيانات منقّ  2010 عام من البيانات
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  االلتحاق  لمعدّ  صافي  بلغ  ، 2018 عام يفف. العلميّ   والتحصيل ، بالمدارس االلتحاق  في عالية درجات  على فلسطين حصلت  ،عامّ  بشكل
  كان وقد  ،( اليونسكو بيانات -  لإلحصاء  اليونسكو  معهد( )لإلناث٪  91.2)  ،الثانويّ  التعليم  في ٪ 87.2و ، االبتدائيّ  التعليم  في٪ 94.8

  لمعدّ  بلغ )  العالي للتعليم  ةاألولويّ  إعطاء  يواصل الشباب  إال أنّ  ة، االقتصاديّ   الصعوبات  من الرغموب.  الماضي  العقد  في  الحال هو  هذا 
  على٪ 35 و٪ 55 بنسبة للرجال منه للنساء  بالنسبة بكثير  أعلى  كانقد و   ،٪44.3 العالي  التعليم في 2018 عام اإلجماليّ  االلتحاق 

  انالسكّ  بين العالي   التعليم  لمعدّ  ارتفع فقد   لذلك، ونتيجة. ةالشرقيّ  والقدس  ، الغربّية الضّفةو  ، غّزةل بالنسبة الحال هو  هذا  الواقع،   في(. التوالي
  هناك كان  .2018 عام في٪ 33.7 إلى 2010 عام  في ،٪20.4 من الماضي  العقد  خالل ( عاماً  34 و 30 بين أعمارهم تتراوح  الذين)

.  2018 عامال في  ةمئويّ  نقاط 10 بنحو ، الذكور   من أقرانهنّ  على الشابات قت تفوّ  فقد ،2010 عامال في ر المؤشّ  في الجنسين بين تكافؤ
  عاماً  24و 18 بين أعمارهم  تتراوح الذين لشبابل  ر مبكّ  وقت في الدراسة  عن المنقطعين في٪ 5 بنسبة انخفاض   لوحظ  المنوال،  نفس وعلى
  من  لنقلّ  الالئي الطالبات،  إلى   بالكامل االنخفاض   يعودومرة أخرى ٪(.  30.3 إلى  2010 في٪ 35.4 من ) الماضي العقد  مدار  على
  راّ مبكّ  تسّرباً ٪( 17.8) ات شابّ  خمس كلّ بين  من  واحدة من أقلّ   تسّرب إلى   ىأدّ   مما ة،مئويّ  نقاط  10 بنحو لديهنّ   ر المبكّ   بالتسرّ  لمعدّ 

 (. 2019 ، الفلسطينيّ  لإلحصاء  المركزيّ  الجهاز )

  لبةللط  بالتسرّ  الت معدّ  زيادة  إلى   ييؤدّ  مّما  التعليم،   وجودة ،االلتحاق  على اً سلبي اً تأثير  لالتنقّ   على المفروضة  لقيودل  فإنّ  ذلك،   بالرغم منو 
 . والقدس  ، ج المنطقة  في

  سن في انالسكّ   عدد يزداد أن  عالمتوقّ   من هألنّ  أكبر،  جهوداً  ، عامّ بشكل  التعليم ب لتحاق اال  حيث من  ،األداء  هذا  على  الحفاظ  بسيتطلّ 
  ،2015 عاميّ  بين غّزة في  المدارس  طلبة  عدد يتضاعف أن  المتوقع  منو . ةالديموغرافيّ   راتللتغيّ  نتيجة القادمة السنوات   في المدرسة

  عدد  في كبيرة وزيادة ،ةإضافيّ  مدرسة 900 إلى   حاجة هناك ستكون  الطلب،  ولتلبية(.  مليون  1.2 إلى   630,000 من) 2030و
  وزارة  تعتمدو   .كافية التعليم  على  تنفق  التي  ،( 2017 اليونسكو) اإلجماليّ  المحلي   الناتج من ٪ 5.3 العادية نسبةتكون ال ال  قدو  ، مينالمعلّ 

 . متزايدة لضغوط تلك المساهمات  تتعرض حيث  ،في تمويل التعليم  المانحين مساهمات  على كبير  بشكل والتعليم التربية

  ،ات والكليّ  ،المدارس  إدارة  عن مسؤولتان  39العالي  التعليم  ووزارة ،والتعليم التربية وزارةف ؛أة مجزّ  إدارة  من فلسطين في التعليم يعانيو 
  التربية لوزارة  السنويّ  الكتاب  م يقدّ و . الخاّص   القطاع يديرها  التي  ةالتعليميّ  سات المؤسّ  على  ةتنظيميّ  رقابة  ولديهما  ،ةالعامّ   والجامعات

  منهم ة، الحكوميّ   بالمدارس يلتحقون  الطلبة من ٪ 74.6 أنّ   إلى يشير  حيث دة،جيّ  ةعامّ  نظرة 2019-2018 الدراسيّ   للعام والتعليم
  الضّفة  في فقط٪ 4.2) العامّ   التعليم  في الطلبة مجموع من٪ 12.2 على األونروا تشرفو .  غّزة في ٪ 55.5و ، الغربّية  الضّفة في٪ 79.3
  عدد تزايد مع ،( غّزة في٪ 7.3و  الغربّية  الضّفة في٪ 16.5٪ ) 14.2 الخاّص   القطاع ةحّص  تبلغ  بينما  ،(غّزة  في٪ 37.2و ، الغربّية
  الجيوسياسيّ   الصدع  خطوط تترك هذا و . واألفراد ، ةالخاّص  ساتوالمؤسّ  ،ةالدينيّ   ماتوالمنظّ  ،ةالخيريّ  ات الجمعيّ   مهاتقدّ  التي التعليم   خدمات

  ة،الشرقيّ  القدس في  التشرذم  من ومزيد   ،غّزةو  للا  رام  بين ةهشّ  مشتركة إدارة  إلى ي يؤدّ  مما  وجودته، ومحتواه؛ التعليم، إدارة  على بصماتها

 

 
 .   2019  نيسانكيانين منفصلين منذ  تعمل الوزارتين  باعتبارهما  على فترات منتظمة اندمجت الوزارتان وفصلتا.   39



 

 

 30 

 

  من ةإضافيّ  تعقيدات  وفرض ، التعليم توفير و  ة، اإلسرائيليّ  ةوالبلديّ  ،ة التعليميّ  والسلطات ،اإلسالميّ  الوقف  مثل إضافيون،  العبون  يوجد حيث
 .41  ،40والشهادات  ،والمناهج  ، المحتوى حيث

  أكثر  لنطاق  موطناً ( الرسميّ  غير  المهني التدريب   ذلك  في بما)  المهني   والتدريب التعليم  ساحة تعدّ  البلدان،  من العديد  في  الحال هو  كما
 وتشغيل  الغوث  وكالةو  ،األسرى   وزارةو  ة، االجتماعيّ  التنمية  ووزارة  العمل، لوزارة  التابعة المراكز   مثل ،إضافيين  العبين يجذب مما ،تعقيداً 

 .42الربحيّ  من القطاع الخاّص  التدريب   ميومقدّ  ة،الدينيّ  سات المؤسّ  ذلك  في  بما المدنيّ  المجتمع مات ومنظّ  ، (أونروا) الالجئين

 .االستراتيجي   السياق 1.3
  على  األجندة  ز تركّ و .  2022-2017 ةالوطنيّ  السياسة أجندة  ن في كما هو مبيّ  ،البشريّ   المال رأس  تنمية لقضايا  اهتماماً  فلسطين تولي

تتناول   كما. الدولة  وبناء  ،ة العامّ   الحياة  في الةالفعّ   والمشاركة ، مستقبلهم  في للنجاح  فرص على الحصول من  الفلسطيني الشباب  تمكين
  بين المساواة   ز الوثيقة على. وتركّ الخاّص  القطاع  مع  والشراكات ، الالئق  العمل  وفرص ،شينالمهمّ  الشباب  ةالوطنيّ   السياسة  أجندة

 التنمية.   في لمشاركتها  الفرص وتوفير   ،التمييز   أشكال  جميع على القضاء  خالل من  المرأة   وتمكين ،الجنسين

 في ةاستراتيجيّ   أهداف ثالثة( العالي والتعليم  التربية وزارة  مع  جنب إلى   جنباً ) والتعليم  التربية  وزارة  دتحدّ كمقدم أساسي للتعليم والتدريب، 
  ،النظام  مستويات جميع  على وعادل في التعليم ، وشامل ،آمن التحاق  ضمان : وهي ،2022-2017 التعليم  لقطاع ةاالستراتيجيّ  خطتها

  أحد   ز ويركّ . واإلدارة ، والحوكمة ،النتائج   على ةالمبنيّ  والقيادة  المساءلة  تعزيز و ، م متمحورة حول الطالبتطوير أساليب وبيئة تعليم وتعلّ و 
  لدخول المهني التعليم   لبرامج لين المؤهّ  يجينالخرّ  إعداد  أجل  من التقنيو  المهنيالتعليم والتدريب  على  ة للخطّ  السبعة ةالتعليميّ   البرامج

  التعليم  اإلدماج والتعليم  التربية وزارة اعتمدتها  التي   اإلصالح  سياسات إلى  أيضاً  ةتشيراالستراتيجيّ . العمل وسوق   ،ةالعمليّ   والحياة ، الجامعة
  ة، الثانويّ  المرحلة في المهني   المسار ب ق االلتحا  على الطلبة  عتشجّ  التي   ،ضالتعرّ  تدريبات  خالل من ، العامّ  التعليم  في  المهني  والتدريب

 . 2017 لعام  التعليم  قانون  في  أيضاً  اعتماده   تمّ  والذي

  من  الحدّ  على  ،2022-2017 للفترة تهااستراتيجيّ ز في وتركّ  ، المهني  التدريب عن مسؤولة ال  خرى األ جهات ال من العمل وزارةتعتبر 
  عاملة ةقوّ  وتوفير   العمل، سوق  لي وممثّ  ، الالعمّ  لي ممثّ  مع ةالثالثيّ  والشراكات  ، التعاونيّ   العمل  وتعزيز  الالئق،   العمل  فرص وبناء  البطالة، 

 . 2000 لعام  الفلسطينيّ   العمل قانون  مراجعة ًا علىحاليّ  العمل  يجري كما  ،العمل   سوق  باحتياجات مرتبطة ، بةومدر   ،ةمهنيّ 

  والتدريب  التعليم  سياسات وضع ى يتولّ . و فلسطين في أة مجزّ  المهني والتدريب  التعليم  حوكمة  فإنّ  البلدان،  من  العديد  في الحال  هو  كماو 
  مراجعةل  اً حاليّ  العمل يجري كما  .العمل ووزارة ،  العالي   التعليم ووزارة ، والتعليم  التربية وزارة : وهي، رئيسة فاعلة جهات ثالث المهني

 

 
في القدس من خالل إجبار   ، تحاول إسرائيل تعزيز قبضتها على النظام التعليميّ 2011أوسلو. ومع ذلك، منذ آذار   ة في جميع المدارس في القدس منذ اتفاقي  تدريس المنهاج الفلسطينيّ   تمّ   40

الوكالة األلمانّية للتعاون )تها إدارة التعليم في القدس  ة التي أعدّ ة، على استخدام الكتب المدرسيّ ة من السلطات اإلسرائيليّ صات في الميزانيّ ى مخّص ة تلك التي تتلقّ ة، وخاّص المدارس الفلسطينيّ 
 (18، ص 2015 الدوليّ 

 . 2020بحلول نهاية عام   ع صدور تقرير نهائيّ قًا حول التعليم والتدريب المهنيفي القدس الشرقّية. من المتوقّ ًا دراسة أكثر تعمّ ت جري مؤّسسة التدريب األوروبّية حاليّ   41
 . 9-7ص ،2020؛ التقرير الوطنّي لعملّية تورينو  vii، ص  2015  ؛ الوكالة األلمانّية للتعاون الدوليّ 7- 6ص ،  2020aتدريب األوروبّية مؤّسسة ال  42
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  عاملة ةقوّ  خلق  هو ةلالستراتيجيّ  العامّ   الهدف، و 2010 عام في تحديثها  تمّ  والتي ، 1999 لعام  التقنيو  المهنيالتعليم والتدريب   ةستراتيجيّ ا
  من  الحدّ  في  المساهمةوكذلك   ،رةومبتك   ، مبدعةكما أنها  ف،للتكيّ  قابلة و   ة،ورياديّ   ،متحّفزةهي و  وكفاءة،  دراية،تكون على  في فلسطين 

  والمالئم  الطلب،  على  مبنيّ ال الجودة،   عالي التقنيو  المهني التعليم والتدريب   تسهيل خالل من ةواالقتصاديّ  ، ةاالجتماعيّ  التنمية  وفي  ،الفقر 
  ، واضحة أهداف  لها 2010 عام  ةاستراتيجيّ  أن  من  الرغم على . الناس   ولجميع  ،ةالمهنيالمستويات  جميع على  االقتصاد،  قطاعات  لجميع
  ستناد ألطر واال العالقة،  أصحاب وإشراك  العمل، سوق  الحتياجات المهارات وأهمية ، والتمويل ،التشريعات  تتناول  لةمفّص  عمل وخطة
  محاولة  أحدث في و . د فاعل للقطاع موحّ  قياديّ  كيان وجود عدم  هو  المذكورة  األسباب أحد  إنّ . مطلقاً  بالكامل  ذتنفّ  لم   هاأنّ  إال  الت، المؤهّ 

  من  ،جديد حوكمة هيكل  إلى والتوصل  ،المختلفة   السيناريوهات لتقييم 2019 أيار  في  جديدة ةوزاريّ   لجنة تشكيل تمّ  ة،القضيّ  هذه   لمعالجة
  لجنة  ،عمل د يحدّ  قانون  بصياغة إحداها  وتكليف الفنية،   اللجان تشكيل وقد تمّ . العالقة  أصحاب  مختلف بين والتنسيق التعاون  تعزيز  شأنه

  عام في  ةالعمليّ  على  الرسميّ  الطابع   إضفاء  تموقد .  اتها أيضاً د أدوارها ومسؤوليّ ، ويحدّ التقنيو  المهني  والتدريب للتعليم  جديدة  وطنية
  وينتظر  ، الوزراء مجلس موافقة على  حصل قد  القانون  مشروع كان  ، 2020 عام نهاية وبحلول .  الوزراء  مجلس  دعم   على وحصلت ،2020

 عليه. الرئيس   مصادقة

  ساتيّ ذا طابع مؤسّ يكون ل م في بيئة العملالتعلّ  نحو كللتحرّ  مشتركة رؤية مع ،2018 عام في في بيئة العمل مللتعلّ  ةوطنيّ  ةستراتيجيّ ا اعتماد تمّ  ختامًا،
  43المستدامة. التنمية نحو المجتمع متقدّ  في والمساهمة ،الشباب اتوأولويّ  ،العمل سوق  احتياجات لتلبية ؛التقنيو  المهنيالتعليم والتدريب  في قطاع

 

 
 .24و   10ص   ،2020؛ التقرير الوطنّي لعملّية تورينو 8- 7ص ،  2020aمؤّسسة التدريب األوروبّية   43
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: التنمية،  .2 ياترأس المال البشري   . والتحد 
  في البشريّ  المال  رأس لتنمية جّداً  محّدداً  سياقاّ  األّول الفصل في التي تّم عرضها   واالقتصادّية واالجتماعّية، سياسّية،جيو ال الخلفّية تشّكل

  إّن من   العاّم. الكّليّ  االقتصاد  مناخ  في تحّسن أليّ  وخفض التوّقعات التنّقل، قيود  لتخفيف للمناورة،   محدودة مساحة بوجود  فلسطين،
.  البشريّ   المال  رأس أي لفلسطين،  الرئيسة  الموارد من  المثلى  االستفادة أجل  من أفضل؛  بشكل المحّددة التحّديات  فهم  بمكان،  األهمّية

 التحّديات.  من  عدد عن موجزةً  لمحةً   الفصل هذا  سيقّدم

العرض والطلب على    2.1 اقتصاد األرخبيل، هي ممارسة منفصلة لمطابقة  البشري  في  المال  إدارة رأس 
 المهارات المحل ي ة 

  إلى إضافةً . األرخبيل  اقتصاد أيضًا؛ نتيجة  جغرافياً  إّنما  والجنس فحسب، للعمر،   تبعاً  ليس  كبير، بشكل فلسطين في  العمل  سوق  ينقسم
 . 44بصماته يترك وإسرائيل الشرقّية والقدس  غّزة،  وقطاع الغربّية  الضّفة بين اإلداريّ   فإّن الفصل ذلك،

، والنشاط الجنس، حسب ،(فأكثر سنة  15) العاملين لألفراد النسبي   التوزيع. 6 الجدول  . 2019 االقتصادي 

  الخدمات، المجموع 
 األخرى   والفروع

  والتخزين  النقل،
 واالتصاالت 

  والفنادق  التجارة،
 والمطاعم 

البناء،    أعمال
 والتشييد 

  التعدين،
 والمنطقة  الجنس، الزراعة  والصناعة 

 إجماليّ        

 فلسطين  6.3 13 17.7 21.7 6.2 35.1 100

الغربي ة  الضف ة 6.5 14.4 22.3 22.8 4.9 29.1 100  

ة  قطاع  4.7 6.2 3.3 22 8.6 55.2 100 غز   

 القدس  0.5 12.7 21.9 27.1 8.4 29.4 100

 ذكور        

 فلسطين  6.2 13.8 20.9 23.6 6.9 28.6 100

الغربي ة  الضف ة 6.2 15.6 26.4 24.6 5.5 21.7 100  

ة  قطاع  5.3 6.7 3.9 25.1 9.9 49.1 100 غز   

 القدس  0.5 14.4 25.4 29.9 9.4 20.4 100

 إناث        

 فلسطين  6.8 9 0.3 11 2.2 70.7 100

الغربي ة  الضف ة 8.4 8.1 0.7 13.1 1.7 68 100  

 

 
، شهدت القدس عزلة متزايدة تفسها  خالل الفترة و . اً بين المناطق المنفصلة فعليّ   أو أقلّ   ،، مع تعاون أكثر2007مختلفة منذ عام   ة أشكاالً الغربيّ ة  والضفّ   ،ةبين غزّ   خذ الفصل اإلداريّ اتّ   44

 .وقضايا الرفاه االجتماعيّ   ،من حيث سوق العمل؛  ةة الغربيّ ًا عن اإلدارة في الضفّ تدريجيّ 
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ة  قطاع  1.7 3.4 0 5.2 1.6 88.1 100 غز   

 القدس  0.3 3.1 2.3 11.3 3 80 100

 . 2019العاملة الفلسطينّي  مسح القوى    ،2020 الفلسطينيّ   لإلحصاء المركزيّ  الجهاز: المصدر

.  األجور   ومستويات المهارات،  واحتياجات العمالة،   على الطلب حيث من  العمل؛ بسوق  خاّصة )منطقة(، خصائص جزيرة  اقتصاد إن لكلّ 
  عن  يبّلغ حيث تقريبًا؛ للقياس القابلة العمل سوق  مؤّشرات  جميع في ملحوظ،  بشكل أسوأ  غّزة قطاع  أداء  فإنّ  الغربّية،  بالضّفة ومقارنةً 
  وضع بين االختالفات   فإنّ  ذلك،   على عالوةً . أصغر   خاّص   وقطاع  أقّل، وأجور  أقّل،  وتوظيف نشاط  ومعّدالت  أعلى، بطالة  معّدالت

 وضوحًا.  أكثر  إسرائيل في  يعملون  الذين وأولئك  المحّلّي،   العمل  سوق  في الفلسطينّيين

ل. 8 الشكل  . 2019والجنس،  المنطقة، حسب البطالة معد 

 
 . 2019مسح القوى العاملة الفلسطينّي    ،2020 الفلسطينيّ   لإلحصاء المركزيّ  الجهاز: المصدر

من أجل تحقيق مستوى كاف  من   ، على األقلّ ياً وإحصاءات سوق العمل الموثوقة تحدّ  ، ؤ الواضحل التنبّ في مثل هذا السياق، يمثّ 
  الجهات الفاعلة العديد من  فقد عمل على مدى العقد الماضي، و لتقييم الطلب على المهارات في سوق عمل صغير بالفعل.   ،التصنيف

  ، ب العملمن خالل استبيانات أصحا ، ع المهاراتوتوقّ  ، احتياجات سوق العملعلى معالجة  ، في ميدان التعليم والتدريب المهنيالدولّية 
:  اآلتيعلى النحو  ، عدم تطابق المهارات ،2015عام " كير  ومؤّسسة ، أوراد" يصف استطالع أجرته شركةو وتقييمات احتياجات التدريب. 

يقول  ال يزال كما  .هم يواجهون درجات متفاوتة من الصعوبة في ملء الوظائف الشاغرة ة العظمى من أصحاب األعمال أنّ "ذكر الغالبيّ 
ة  أجبر غالبيّ   قدهذا علمًا أّن . آخذة باالزديادالمشكلة  ا يشير إلى أنّ ممّ  ؛ فينالموظّ  هم يضعون ثقة أكبر في مهارات كبار السنّ إنّ الكثيرون  
 ."45بات الوظيفةاألدنى من متطلّ  فين ال يستوفون الحدّ على تعيين موظّ  ، الشركات

 

 
 .7، ص 2015كير و أوراد    45
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في ملء   ، هي الصعوبة األكبر  أنّ  عدم التوافق يعتمد بشكل كبير على المنطقة: "تشير الشركات في القدس إلى  د عدد من التقارير أنّ ؤكّ ي
مسألة  هو   ،تفسير البيانات ، وإّن في إيجاد عمل" ، هي الصعوبة األكبر أّن  ب ، ج  يجو المنطقةوخرّ  ،فو الوظائف الشاغرة، بينما أفاد موظّ 

أكثر من   بحقيقة أنّ  ذو صلة وثيقةمن ذلك،   بدالً بل إّنه، مزدهر. تتمّتع باقتصاد  القدس رورة أنّ البيان السابق ال يعني بالض؛ فأخرى 
  بالقيود ة أيضاً مرتبط ،صعوبة الوصول إلى الوظائف لسكان المنطقة ج   أنّ  يعملون في إسرائيل. ال شكّ  ،ين في القدسنصف الفلسطينيّ 

ح أن يغادر سكان المنطقة ج  "من المرجّ أّنه   النتقال؛ حيثيكونوا أكثر قدرة على اأن   علىان المفروضة على المنطقة، والتي تجبر السكّ 
 ".46أكثر من نظرائهم في المناطق أ و ب   ،عن وظائف بحثاً  ، مناطقهم

على المواد المستوردة(،  تلك المفروضة )بما في ذلك شاملة  ال تنّقل قة بقيود الالمتعلّ  ، ةة بالقيود االقتصاديّ ة بشدّ ر سوق العمل في غزّ يتأثّ 
ال يزال عدد من الدراسات يرى بعض  فإّنه . ومع ذلك، كذلك ة، وقيود التصدير ة على استخدام األراضي والمياه الساحليّ والقيود العسكريّ 

ة في عام  التنمية البلجيكيّ الذي أجرته وكالة    ،يشير تقييم احتياجات سوق العملو وخلق فرص العمل.   ، ةاإلمكانات للتنمية االقتصاديّ 
وريادة   ، التقنيو والتدريب المهني خّريجي التعليم لتوظيف   ،ة الواعدةالقطاعات االقتصاديّ " باستخدام مصفوفة التوظيف إلى أنّ  ،2016

وقطاع    هي: قطاع الخدمات، وقطاع الزراعة وصيد األسماك، ، في ذلك الحين ، ةفي قطاع غزّ العمل، التي كانت األعمال في بيئة  
لتعزيز تنمية القطاع قبل   ؛ةاالستباقيّ  ما هي الفرص المتاحة لتدابير تنمية رأس المال البشريّ ف. "47تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

  الواعدة لالنتقال إلى  النسبتبع الحديثة ت ظهر المزيد من  دراسات التّ إّن  ع أسواق العمل المحدودة في مختلف المجاالت؟  وتشبّ   إنهاكه،
شهادات  مقارنة بأقرانهم الحاصلين على ، التعّلم في بيئة العمل  يجي برامجة خرّ خاّص و  ،يجي التعليم والتدريب المهني بين خرّ  ،التوظيف

  ، والتدريب المهنيلتدريب على التعليم ل يمكن  ه، هناك سبب لالعتقاد بأنّ العامّ  الرغم من الوضع االقتصاديّ فإّنه، وب . وبالتالي، دبلوم جامعيّ 
باستخدام نموذج   ،48لإلحصاء الفلسطينيّ  بتحليل بيانات القوى العاملة في الجهاز المركزيّ و من توريد مهارات أفضل.   أن يكون جزءاً 

في  " هأنّ  تا وجدحيث  ، ة الحصول على عملة على احتماليّ بالتحقيق في تأثير حضور الدورات التدريبيّ  ،ة، قام أوراد وكير ة خطيّ احتماليّ 
  ، ومستوى التعليم ، ٪، مع مراعاة الجنس12.13للعمل بنسبة   أكثر احتماالً   ،ةى الدورة التدريبيّ عل حصل الذي   الشخص كان ،ط المتوسّ 
 . " 49قطاع وال ،والعمر 

  العديد من أصحاب العمل فجوةً يجد  حيث ال يزال  ؛ يجي التعليم والتدريب المهني ليس سهالً االنتقال إلى العمل بالنسبة لخرّ   ومع ذلك، فإنّ 
نظام التعليم   التعليم والتدريب المهني في فلسطين، لكنّ  مالئمةلتعزيز   ،ب ذلت جهود كبيرة على مدار العقد الماضيلقد في المهارات.  كبيرةً 

ة توظيف  لتحسين قابليّ لفهم احتياجات سوق العمل بشكل أفضل، وتكييف التدريب   ب جهوداً ويتطلّ   ،والتدريب المهني ال يزال جامداً 
في ضوء اقتصاد األرخبيل و يجي التعليم والتدريب المهني. خرّ  ل ر القطاع الخاّص تصوّ  تطويع التدريب بحسب يجين، والعمل علىالخرّ 

توظيف في  وتعظيم إمكانات ال  ،ة المختلفةالستيعاب الحقائق الجغرافيّ  ؛ فوقدرة على التكيّ   ،، يجب أن يكون النظام أكثر مرونةالفلسطينيّ 

 

 
 . 64، و 35، وViii؛ والتعاون األلمانّي، ص  9، ص2015وكيرأوراد      46
 .62-61، ص 2015 ة للتعاون الدوليّ ؛ الوكالة األلمانيّ 2ص  ،  2016التعاون البلجيكّي   47
 .تدريب مهنيّ   ا إذا كانوا قد حضروا دورة، هناك سؤال يسأل المشاركين عمّ لإلحصاء الفلسطينيّ   في مسح القوى العاملة الذي أجراه الجهاز المركزيّ    48
 . 29  ص   وكير،  أوراد   ؛39، ص2020التقرير الوطنّي لعملّية تورينو      49
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واقتصاد   ،ة في الخليل. هذا هو الحال بالنسبة للتنمية الصناعيّ يّ والفرص على المستوى المحلّ  ات المختلفة، ضوء احتياجات القطاع
في   ان الذين يعانون انعدام األمن الغذائيّ السكّ  : كما هو الحال بالنسبة للفئات األكثر ضعفًا وتهميشًا، على سبيل المثال ،ة ات في غزّ المنّص 

 . 50أو المنطقة ج  ،ةغزّ 

  المال   رأس  تنمية   مخزون   إدارة  في   العمياء  النقطة:  الرمادي    االقتصاد  في   للوظيفة   الرسمي ة  غير   السمة  2.2
 البشري  

.  الفلسطينيّ  العمل   سوق  في  مهماً  دوراً  يلعبان  والعمل غير الرسمّي،  الرسمّي، غير  االقتصاد  أنّ  إلى   تورينو لعملّية  الوطنيّ  التقرير  يشير 
  في  عامل ين بين كل من واحد،  من أكثر  أّنه يتّم تعيين إلى  تشير  الدولّي، والبنك الدولّية  العمل منّظمة ذلك  في بما مختلفة،  كما أّن مصادر 

(.  2016 بيانات) رسمّية   عمالة غير  أّنها  على العمالة، من٪ 62 لإلحصاء المركزيّ   الجهاز   يصّنف بينما رسمّي. غير  بشكل فلسطين
 في  اإلجمالّية  العمل  سوق  معلومات موثوقّية حول أسئلةً  واضحة، بيانات إلى واالفتقار  الرسمّية، غير  للسمة الهائل  الحجم من كل   يثير 

 تفسيرها.  سوء أو  الفعلّية،  العاملة  القّوة عن اإلبالغ   في نقص  هناك  يكون  قد  أّنه إلى  يشير  مّما  فلسطين؛

  يتمّ  علمًا أّنه لم. دون اقتصارها عليه فقط   الرسمّي، ولكن غير  القطاع  في خاّص، بشكل للوظيفة المنّظمة غير  السمة على  العثور  ويمكن
  الدولّية،  العمل  منّظمة)  العمل  إحصاءات لخبراء  عشر  السابع الدوليّ   المؤتمر  وقد حّدد .  عالمّياً " الرسمّية غير  السمة" تعريف على  االتفاق 
  غير  أو  رسمّية،  اقتصادّية وحدات  في  يعملون  الذين ،"الرسميّين غير " الموّظفين لتشمل أوسع؛  نطاق  على الرسمّية غير  العمالة ( 2003
  وصاحب   الدولة  بين الرسميّ  غير  الرابط  إلى الرسمّي،  غير  القطاع يشير  وبينما . العمل  أصحاب من  إعالنهم أو  تسجيلهم،  دون  رسمّية،

  الوظيفة، هشاشة  على يؤثر  مّما)  والموّظف العمل صاحب بين الرسمّية  غير  الصلة  إلى تشير  الرسمّية،   غير  فإّن العمالة ل، العم
 (للنساء ٪  14.5و للرجال، ٪  26.6 إجمااًل، ٪  24.6)  الحرّ  العمل   مستوى ارتفاع إلى   وبالنظر . 51( العمل وظروف  والجودة، والمخاطر، 

  االقتصاد في ( موظفين 5 من  أقلّ  لديها   الشركات  من٪ 89) الصغرى  المؤّسسات  (، وهيمنة2019 لإلحصاء الفلسطينيّ   الجهاز المركزيّ 
  يستخدمها  التي الرسمّية، غير  المؤّسسة تعريف  ينطبق أن فإّنه يمكن ،(2017 بيانات  الفلسطينّي،  لإلحصاء  المركزيّ   الجهاز )  الفلسطينيّ 

.  الرسميّ  غير  المجال   حّتى إلى معظمها  بل وإدخال  فلسطين، في التجارّية األعمال غالبّية على  52الفلسطينيّ   لإلحصاء  المركزيّ   الجهاز 

 

 
 . 62- 61، ص2015  األلمانيّ والتعاون   ؛2ص ،2016  لتعاون البلجيكيّ  50
باعتبارها ة" إلى الوظائف مراقبة، بينما يشير مفهوم "العمالة غير الرسميّ وحدات  باعتبارها  " إلى وحدات اإلنتاج  لمفهوم "القطاع غير الرسميّ   لإلحصاء الفلسطينيّ   يشير الجهاز المركزيّ   51

ال في ال من المنزل، وعمّ ين )عمّ ال خارجيّ ة، وعمّ أو اجتماعيّ   ، ةعدم وجود عقد مكتوب، وعدم وجود قسيمة رواتب، وعدم وجود حماية قانونيّ  وحدات مراقبة. تشمل معايير العمل غير الرسميّ 
 . ةوغياب نقابة عماليّ   ، تةة /مؤقّ ة عرضيّ الشوارع(، ووظيف

 ة )الحظ أنّ فين، ومعظمهم من أصحاب الملكيّ أو يساوي خمسة موظّ   ،من  سة التي توظف أقلّ ة: المؤسّ للمنشأة غير الرسميّ   اآلتي . يستخدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني التعريف  52
 ،غير مدفوع األجرعماًل يع المهن األخرى ذات الصلة مستثنون من إطار المسح(. باإلضافة إلى ذلك، فهم يعملون مع أفراد األسرة وجم  ،والمراجعين  ، والمهندسين ،مثل األطباء  ،ينالمهنيّ 

 . ة الكاملة، ونقص في عقود العمل، إلخت المحاسبيّ ولديهم قيمة منخفضة لرأس المال، ونقص في السجاّل 
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  الظلّ   اقتصاد أنّ  2012-1995 في الفترة وجدت  ، حيث(2015) أجراها في العام   طولّية،  بدراسة الدوليّ   البنك يستشهد الصدد،  هذا  وفي
 53فلسطين.  في اإلجماليّ   المحّليّ  الناتج من٪ 89-58 يمّثل -رسمّية غير  أنشطة  من المكّون -

 . 2017الموظفين، عدد  حسب للمنشآت المئوي ة النسبة. 9 الشكل

 
 . 2017 والمنشآت والمساكن، للّسكان،  العام التعداد  ، الفلسطينيّ   لإلحصاء المركزيّ  الجهاز: المصدر

  فهو  وبالتالي كبير، حدّ  إلى رسميّ  غير  الزراعة، هو قطاع قطاع" أنّ  وكير   سجلت دراسة أورادفقد  ،54والزراعة  األغذية  منّظمة عن نقالً 
  305,250 لـ العمل فرص  يوّفر  الزراعة  قطاع أنّ   والزراعة، األغذية  منّظمة وتقّدر . الرسمّية" التوظيف  إحصاءات في  ناقصاً  تمثيالً  ممّثل
  كبيرة نسبة ويدعمون  الرسمّية،  غير  القطاعات  في يعملون  الذين  أولئك  من بالمائة 39 من أكثر " ويمّثل -2011 عام  من اعتباراً  - فرداً 
  األقلّ   على لواحد واقعة، حقيقة أيضاً  هو  الرسميّ  غير  العمل  فإنّ  ذلك، ومع  55". عيشها لكسب  أراضيها تزرع التي   الفلسطينّية، األسر  من
  األسرة،  تديرها  التي  الصغيرة،  المؤّسسات بهيمنة مرتبطاً  هذا  يكون  أن المحتمل من . أخرى  قطاعات  في يعمالن  فلسطيني ين اثنين، كل من

)التعاون األلمانّي(   ويشير . مهاراتهم مجموعة عن النظر  بغّض  البعيدين،  األقارب  أو العمومة،  وأبناء األّخ،  وأبناء األبناء، فيها  يعمل والتي

 

 
لتسجيل   وغير واضحة. ال يوجد نظام آليّ  ،وطويلة  ،ة معقدةة تسجيل األعمال التجاريّ ة: "عمليّ ة المرهقة من بين أسباب انتشار السمة غير الرسميّ واللوائح التجاريّ  ،االستشهاد بالروتين  يتمّ   53

أو يختارون التسجيل في دول   ،اد األعمال أعمالهم ضمن فئات غير صحيحةل روّ ما يسجّ   رة، وغالباً فئات التسجيل محيّ إّن  اد األعمال.  سقة لروّ م المحامون معلومات غير متّ ويقدّ ،  األعمال
ة وتسجيل ملكيّ   ، ةاألخيرة، مثل تبسيط تراخيص األعمال البلديّ   المهّمةفي حين كانت هناك بعض اإلصالحات  و .  ة. نتيجة لذلك، تختار العديد من الشركات العمل بشكل غير رسميّ أجنبيّ 

ق بجهود فيما يتعلّ   ،الكثير لكسب ثقة مجتمع األعماللم يفعل  . هذا النهج  وذات مدخالت محدودة من القطاع الخاّص   ،دةوغير مؤكّ  ،أة ومجزّ   ،اإلصالح بطيئةة  كانت عمليّ فقد  األعمال،  
تقديم هذه التوصية  ة. في حين تمّ ال مفتوح لألعمال التجاريّ حزب العمّ  لشركة )بيج بانج( إشارة واضحة إلى مجتمع األعمال بأنّ   للحكومة. قد يرسل اإلصالح التنظيميّ   اإلصالح التنظيميّ 

 (54، ص2015؛  32-31، 17، ص2019cة في فلسطين. )باألعمال التجاريّ   ها ذات صلة أيضاً ، إال أنّ لتعزيز الخدمات القابلة للتداول في االقتصاد الرقميّ 
 , 2ة"، سلسلة دراسات الحالة رقم  وسالسل القيمة الزراعيّ   ،ةة الفلسطينيّ ات النسائيّ (. "الجمعيّ 2011مة األغذية والزراعة )منظّ   54
 . 33 ، ص2015أوراد وكير    55
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 خارجيّ  شخص مع  الحرفّية  المهارات مشاركة الصعب تجعل والتي  ،56"الحقيقّية  العائلّية  الشركة سرار أ"تصّور  أهمّية إلى   الصدد،  هذا في
 أمرًا صعبًا.  57المتدّرب  مثل

المشاركين في  الشباب    بين استثنائي بشكل األول، حيث ترتفع  المقام ضعفًا في األكثر   الفئات  على للوظائف الرسمّية غير  السمة تؤّثر 
  أعمارهم  تتراوح الذين)  الشباب   عمالة من٪ 94 أن ، 2014 لعام الدولّية  العمل  منّظمة الدولّي، استنادًا لتقدير  البنك ويستشهد.  العاملة القوى  

ذوي المهارات    أو  المهرة، شبه لدى العمالة الماهرة، أو  أّنه  أيضاً  األبحاث تظهر  كما . رسميّ  غير  بشكل يعملون ( عاماً  29و 15 بين
  البنك   ويالحظ. فلسطين في الجنسين  لكال  الحال هو   هذا وأنّ  عمل غير نظامّية، بيئة في  األمر  بهم  ينتهي ألن كبيرة فرصة المنخفضة،

  ٪( 73) رسميّ  غير  بشكل يعملن العمل،  سوق  من يتسربن لم  مّمن  أقلّ  أو  ثانوّي،  تعليم  على  الحاصالت   القالئل،  العامالت" أن  الدوليّ 
  أقلّ  الرسميّ   غير  بالعمل الخاّصة النسب   فإنّ  ذلك،  من  النقيض وعلى٪. 67 هي  الرجال  من لنظرائهنّ  النسبة  أنّ   حين في ،"كبير  حدّ  إلى 

في   المهرة   العاملين  الذكور   من٪ 11و ، المؤهالت الموّظفات  من فقط ٪ 4 كان يعمل ، 2015 عام في"حيث أّنه : المهرة   لألشخاص بكثير 
 58مثير للقلق.  فلسطين،  في  الرماديّ  العمل سوق  فإّن حجم  عاّم،  وبالتالي وبشكل".  النظاميّ القطاع غير  

ل   2.3   االستخدام   على   تأثير  له  رئيس،  خارجي    عنصر :  اإلسرائيلي    االقتصاد  إلى   الفلسطيني ة  العمالة  تنق 
 البشري   المال لرأس المحل ي  

  المركزيّ   اإلسرائيلّية )الجهاز   المستوطنات أو  إسرائيل،  في النشطين )المشاركين في القوى العاملة(  الفلسطينّيين من٪ 13.3 يعمل حوالي
  االحتالل،  تحت  المقّيد، الرازح االقتصاد  قدرة  "عدم إلى 2019 عام في األونكتاد  عن صادر  تقرير  ويشير (. 2019 الفلسطينّي، لإلحصاء

  إسرائيل، والمستوطنات  في عمل عن البحث   على الفلسطينّيين من كبير  عدد  ي جب ر  ّكان، الس عدد  تزايد  مواجهة وفي عمل.  فرص خلق  على
 (.  2334األمن  مجلس  قرار  في ورد كما )  الدوليّ   القانون  بموجب قانونّية والتي تعتبر غير  الغربّية، الضّفة  في

  

 

 
 .(3ص ، 2020  عمل" هي "أسرار المهنة" )التعاون االلمانيّ  نة أو "سرّ ة لوصف خبرة معيّ الكلمة العربيّ   56
ة لفهم ما الذي يمنع والقدس الشرقيّ  ،ةة الغربيّ في الضفّ   والتقنيّ  سات التعليم والتدريب المهنيّ يجين الجدد من مؤسّ نة من الخرّ عيّ   ، 2015عام الوكالة البلجيكّية ة أجرتها  نوعيّ   عت دراسة تتبّ   57

المعلومات، نظام  ة خمسة عوامل رئيسة )تجزئة سوق العمل، وفشل  فحصت الدراسة أهميّ و من أن تكون قائمة على الكفاءة.    والتقنيّ   يجي التعليم والتدريب المهنيّ ة التوظيف لخرّ عمليّ 
ما   ديد قرارات التوظيف، وغالباً تفقوا مع العبارة التي تقول "ال دور كبير في تح اّ قد  ة العظمى من المستجيبين  الغالبيّ   ووجدت أنّ   ،ة )الواسطة(، وعدم تطابق المهارات وظروف العمل(والمحسوبيّ 

 (19،  3، ص2015. )كبيراً   المالكين يريدون االحتفاظ بها في العائلة دوراً   وأنّ  ،ة صغيرةة الشركات الفلسطينيّ غالبيّ   تلعب حقيقة أنّ و لين اآلخرين.  مين المؤهّ ل أفراد األسرة على المتقدّ يفّض 
 . viii،14، ص2018a، البنك الدولّي 17ص    ،2019cالبنك الدولّي   58
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 . 2019- 2000 والقطاع، المنطقة، حسب عاماا فأكثر ( 15) للعاملين النسبي   التوزيع. 10 الشكل

 
 . 2019مسح القوى العاملة الفلسطينّي    ،2020 الفلسطينيّ   لإلحصاء المركزيّ  الجهاز: المصدر

 اإلسرائيلّية. والمستوطنات إسرائيل إلى  الوصول من  غّزة  قطاع موظفو يتمّكن لم  ،2006 عام منذ

  العمل سوق  مع  التعامل  عند االعتبار   في أخذه  يجب  مهمّ  عامل وهي طوياًل،  تاريخاً  اإلسرائيليّ   االقتصاد في الفلسطينّية  إّن للعمالة
  علمًا أّن غالبّية. كبيرة بصورة خاّص، بشكل اإلسرائيلّي،   البناء على قطاع ي عتمد  كان الماضي، ففي. اإلسرائيليّ   االقتصاد  أو  الفلسطينّي،

  أّنه إلى   الموضوع، هذا  حول  األدبّيات  مراجعة في وكير،  أوراد  دراسة  وقد خلصت المنخفضة.   المهارات ذات   العمالة في يعملون  العّمال 
 .  59والخدمات  الصناعة  أقّل، وبدرجة  الزراعّيون، العّمال يليهم  البناء،  لعّمال العمل تصاريح  صدرت غالبّية الثمانينّيات،  منذ

  خارج  أّنه حين البشرّي، في المال  لرأس  المحّليّ  االستخدام  على تأثير  له  خارجّي رئيس ،  عنصر  هو  اإلسرائيليّ   لالقتصاد العمالة تنّقل إنّ 
  األمنّية  األجهزة قيود  بسبب كبير؛ بشكل الحدود عبر  العاملة   القوى  فقد تراجع تنّقل األخيرة، العقود   وفي. الفلسطينيّ   العمل  سوق  سيطرة عن

  عند  األمنّية  والفحوصات العمل،   بساعات التنّبؤ  على القدرة  وعدم العمل، تصاريح  عدد  وانخفاض فاصل،  جدار  بناء ) المتزايدة  اإلسرائيلّية
  أكثر  عمل إلى   القيود هذه   أّدت" الدولّي، فقد  للبنك   ووفقاً . فلسطين في البطالة مستويات  تفاقم  إلى   أّدى  مّما ،( ذلك إلى   وما التفتيش،   نقاط
  في العاملين الفلسطينّيين  نسبة ارتفاع من الرغم  وعلى 60". المستوطنات في وخاّصة  إسرائيل،  في قانونيّ  غير  بشكل الفلسطينّيين،  ثلث من

  نسب من بكثير  أقلّ   تزال إال أّن تلك النسب ال  ، ٪(10.5 ، والتي بلغت 2010ارتفاعًا عن نسب عام ٪ )13.2 إلى والمستوطنات  إسرائيل
 .   612000  عام ٪ 18.8أوسلو، والتي بلغت  قبل ما

 

 
 .18ص ،2019c  الدوليّ   البنك   ؛22  ص  وكير،  أوراد   59
 . 18، ص c  2019، البنك الدوليّ   60
 .ضة لفقدان الوظائف في غياب أي ترتيب رسميّ وعرّ   ،ةفي السوق اإلسرائيليّ   غير رسميّ   عامل فلسطينيّ   000,50نحو نشاط    قّدر   ،19  - خالل حالة الطوارئ كوفيد    61
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  الضّفة  بعمالة تتعّلق الحالّية األرقام  فإن  ،2007 عام  في الحصار   منذ تمامًا،  غّزة، من العمالة حركة توّقف االعتبار  في األخذ   ومع
 من بكثير  أقلّ "  ألّنه ذلك  من أعلى  الرقم   هذا يكون  فقد الدولّي،  للبنك ووفقاً (.  الغربّية  الضّفة في  العاملة  القّوة من٪ 17.8) فقط  الغربّية
". بكثير  أعلى   أجور  تجتذبهم  الذين  هناك،  العمل  في الراغبين الفلسطينّيين وعدد  والمستوطنات،  إسرائيل،  في الفلسطينّية العمالة  على  الطلب 

  )األجر اليوميّ  فلسطين في  األجور   ضعف من وهو أكثر  ،(شيكل  254.4 )يصل إلى   بكثير، فإن األجر اليوميّ  أعلى وحيث أّن األجور 
في   االرتفاع   مع يتوافق ال  العالي،  العلميّ  التحصيل فإنّ  ذلك، ومع(.  الخاّص   القطاع في ج .ش  96.6و العاّم،  القطاع  شيكل في 110.8

 .62األجر 

ل األجر اليومي  بالشيكل للعاملين .7الجدول   . 2019-2000 والقطاع، المنطقة، حسب عاماا فأكثر(، 15) معد 
 والقطاع  ،المنطقة 2000 2005 2010 2015 2019

 فلسطين     

 القطاع العام   59 70.4 85.2 99.7 110.8

 القطاع الخاص   66.8 67.4 74.3 75.7 96.6

  ،إسرائيل 110.5 125.6 158 199.5 254.4
 والمستوطنات 

ط األجر اليومي  متوس   76.6 77 91.7 103.8 128.6  

ة ة الغربي الضف              

 القطاع العام   62.9 71.5 90.5 108.1 120.6

 القطاع الخاص   73.7 74.1 83.6 88.6 118.3

  ،إسرائيل 108.6 125.4 158 199.5 254.3
 والمستوطنات 

ط األجر اليومي  متوس   82.8 84.4 102 120.6 151.7  

ة قطاع غز              

العام  القطاع  55.2 69.4 74 85 93.4  

 القطاع الخاص   49.2 51.9 48.7 51 44.1

  ،إسرائيل 117.2 * * * *
 والمستوطنات 

ط األجر اليومي  متوس   64.1 62.3 58.2 62.3 61.4  

 . 2019مسح القوى العاملة الفلسطينّي    ،2020 الفلسطينيّ   لإلحصاء المركزي  الجهاز: المصدر
 اإلسرائيلّية.  والمستوطنات  إسرائيل، إلى الوصول من  غّزة قطاع موّظفو  يتمّكن لم  ، 2006 عام منذ*
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  العمالة  استعادة باآلثار الناتجة عن للتنّبؤ  اقتصادّية  نماذج برلين،  في هومبولت  جامعة في بحثّية مجموعة فقد صممت  أكاديمّية،  ورقة وفي
  تداعيات أيّ   عن النظر  وبغّض   الغربّية.   الضّفة اقتصاد   ، على(1999)الثانية للعام   االنتفاضة قبل ما مستوى إلى إسرائيل في الفلسطينّية

  الفلسطينّية، البطالة  في قوّياً  "انخفاضاً  للمجموعة  النظرّية النمذجة ت ظهر  ،63العقول  بهجرة تتعّلق  قضايا  أو  نهائّية، تسوية التفاقّية سياسّية
  في  زيادة النموذج   فيتوّقع الكّلّي،   االقتصاد مستوى المحّلّية". أّما على   العاملة  القوى تكوين في جوهريا   وتغّيراً   األسر، رفاهّية  في  قوّياً  وتحّسناً 

  للدراسة أخرى  ونتيجة٪.  5 بنحو اإلجماليّ  المحّليّ   الناتج وزيادة  ٪، 7 بمتوّسط لألسر،   الرفاهّية  في وزيادة  ٪،13 بمتوّسط  األسرة دخل
  يتمّ  أّواًل، .  ناحيتين من المحّلّية،  العمالة في  تغييرات إلى يفضي إسرائيل، في الفلسطينّية العمالة على  اإلضافيّ   الطلب أنّ  تتمّثل في

  على إسرائيل، من  العمل  لدخل  اإلضافيّ  التدّفق  يعمل وثانيًا، .  سابقاً  العمل عن  عاطلة بعمالة المحّلّي، العمل يتركون  الذين  أولئك  استبدال
  إلى   العاطلة،  العمالة  من المزيد  جلب  فإّنه يتمّ  المحّلّي،  اإلنتاج ولتوسيع .  المطاف  نهاية  في المحّلّي، واإلنتاج  األسرة،  استهالك تحفيز 

  إلى   النتائج هذه   تحتاج قد  كالبناء مثاًل، معّينة،  قطاعات وفي . المحّلّية  العمالة  في٪ 5 بنسبة زيادة هو  الصافي،  علمًا أن التأثير . التوظيف
  زيادة إلى   ذلك  يؤّدي وقد   المؤّهلين. المرّشحين  بطالة عدد  من أكبر  إسرائيل،  في للعمل   يغادرون  الذين  العّمال عدد  كان في حال تعديل،
 .64معّين  قطاع في األجور 

  99 إّن نسبة: "النوع االجتماعيّ إسرائيل، بحسب   إلى   العاملة تنّقل القوى على الضوء ( األونكتاد)  والتنمية للتجارة  المّتحدة  األمم مؤتمر  يلقي
، علميّ  تحصيل ذوو  أّنهم  على مصّنفين الرجال، من  منهم المائة في   من 2018 لبيانات   وفقاً  ، "التعليم من  عاماً  13 من أقلّ   ولديهم متدن 

  النمذجة  تتنّبأ ذلك،   من النقيض  على. الفلسطينّية النقد   وسلطة الفلسطينّي،  لإلحصاء  المركزيّ   الجهاز  االقتصادّية،   السياسات  أبحاث معهد
  تشغيل على قويّ  تأثير  إسرائيل،  إلى   العمالة  من المعروض  لزيادة  فإّنه يكون  الفلسطينّي،  السياق  في" بأّنه هومبولت،  جامعة دراسة في

  يعدّ  ما  وهو  المحّلّية،  السوق   في العمل إلى  العمالة الماهرة،  من  نسبّياً  أكبر  عدد  فإّنه ينتقل ذلك،   على عالوة. المحلّية السوق  في اإلناث 
 .65المحّليّ  اإلنتاج   لنظام جّيدة نتيجة

 لفلسطين  البشري   المال  لرأس خسارة:  وجزئي ة ماهرة  عمالة اإلناث: عمالة 2.4
  التعليم مستوى في الرجال على  النساء   تفّوقت حيث  فلسطين، في التعليم  في الجنسين بين كامل شبه تكافؤ  تحقيق تم  السنين، مرّ  على

  المركزيّ   الجهاز )  الرجال من٪ 20.5 مقابل جامعّية،  شهادة على  النساء  من٪ 23.6 حصلت  ،2019 عام وفي . 2015 عام  منذ العالي
  الوظائف توّفر )  هي  اكم األخرى   مع بقاء المعايير  العمل، سوق   في المشاركة  عن نفسه الشيء قول  يمكن ال ذلك، فإّنه ومع (. لإلحصاء

  على الرجال كما يتفّوق  ، (سّناً  األكبر   العمرّية الفئات من تعاني أكثر  الشباب  كما أّن فئة سواء.  حدّ  على الجنسين لكال   فلسطين في محدود 
 العاملة.   القوى مؤّشرات من مؤّشر  كل تفّوقًا يطال   متناسب، غير  بشكل النساء،  نظرائهم

  

 

 
، Agbahey et al،  2018).  "في سوق العمل   الجدد  الملتحقين التي يفتقر إليها    ، ةيّ التي سببها أولئك الذين يخرجون من السوق المحلّ   ،ال يأخذ النموذج في الحسبان خسارة الخبرة  63

 .(17ص
64  Agbahey et al،  201823-20، 1، ص . 
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رات. 11 الشكل  . 2019 والعمر، الجنس، حسب العاملة القوى  في المشاركة مؤش 

 
 . 2019مسح القوى العاملة الفلسطينّي    ،2020 الفلسطينيّ   لإلحصاء المركزيّ  الجهاز: المصدر

  شريحة إلى  66المؤهالت النساء  مّما يحيل التعليم،   مستوى زيادة مع  سوءاً  تزداد الجنسين بين الفجوة أنّ  هو  للقلق،  إثارة األكثر   إّن األمر 
  هو  التوظيف معّدل ) وظيفة على  للحصول  أفضل بفرصة  عال   تعليم على  الحاصلة  الفلسطينّية،  المرأة  تتمّتع فبينما . العمل سوق  في مهّمشة
  الشهادة  على الحاصلين  الذكور، نظرائها  من بكثير  أقلّ  تزال  ال أّن تلك النسب،  إال  ، (جامعّية شهادة  على  الحاصالت   للنساء٪ 31.2
  للعثور  تكافح العمل، سوق  في ونشطة  جامعّية، شهادة  على حاصلة ٪( 47.6) امرأتين  كل من وبالتالي، فإّن واحدة ٪(. 71.5) نفسها
  التعليم  من عاماً  13 من أكثر  على  حصلن  الالئي  النساء تواجه غّزة،  وفي(.  2019 الفلسطينّي،  لإلحصاء  المركزيّ   الجهاز )  وظيفة على

الغربّية،   تقريبًا(. أّما في الضّفة ٪(33.7 الشهادة )  مستوى نفس  على  الحاصلين الرجال معّدل  ضعف٪ ) 65.5 يبلغ  مذهل،  بطالة معّدل
  معّدل من مّرات  ، وهذا المعّدل أعلى بأربعة٪32.6يبلغ  بطالة  معّدل التعليم   من عاماً  13 من أكثر   على حصلن الالئي النساء  فتواجه
 . 67( ٪8.4 الشهادة نفسه )   مستوى على الحاصلين  الرجال

  

 

 
 ة، والذي يشمل درجة الدراسة مدّ هم أولئك الحاصلون على تعليم ما بعد الثانويّ بأنّ   العمالة المهنية  )اتمت اإلشارة لها هنا بالمؤهلة(عر ف  في دراسة البنك الدولي، تم وضع تعريف عام : "ت  66

ة دراستهم في األراضي الفلسطينيّ وينهي الطلبة  .  عاماً   19 ن يكونوا في سنّ أيمكن    ،عن عمل  بحثاً وينضمون إلى سوق العمل    ، ال الذين ينهون تعليمهم بعد الثانويّ العمّ   عامين. لذلك، فإنّ 
 (.7، ص 2018aعامًا. )البنك الدولّي   17  في سنّ ة  الثانويّ 
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ل. 8 الجدول  . 2019 الدراسة، وسنوات الجنس، حسب ،(فأكثر سنة 15) البطالة معد 
 إناث  ذكور  إجماليّ  سنوات الدارسة  المنطقة 

 فلسطين 

0 19.4 28.7 6.6 

1-6 21.6 22.7 9.8 

7-9 22.6 23.0 15.4 

10-12 22.1 22.0 23.4 

+13 30.0 18.9 47.2 

 الضفّة الغربيّة

0 10.4 18.6 0.3 

1-6 13.5 14.8 2.7 

7-9 13.2 13.7 4.5 

10-12 12.8 13.0 8.9 

+13 17.6 8.4 32.6 

 قطاع غّزة 

0 41.2 50.0 25.6 

1-6 38.5 38.0 50.1 

7-9 45.2 44.9 53.7 

10-12 44.2 43.3 54.4 

+13 46.7 33.7 65.5 
 . 2019مسح القوى العاملة الفلسطيني    ،2020 الفلسطيني  لإلحصاء المركزي  الجهاز: المصدر

  المتاحة الوظائف   - نفسها  الوظائف  على يتنافسون  ال  المؤّهلين والنساء الرجال،" أنّ   الدوليّ   البنك فقد وجد  للغاية،  مجّزأ  اقتصاد  سياق وفي
)ضمن مستويات المهني او التقني   المؤهالت   فإّن النساء بدايًة،".  المؤّهلين  للرجال  المتاحة  تلك من بكثير  أكثر  محدودة  المؤّهالت للنساء 

  ويصل  ،2015 عامّ  في  التعليم  قطاع في الغالبّية  كانت تعمل) العامّ   القطاع  في كبير، إلى حدّ  زائدًا،  تمثيالّ  ممّثالت او المتخصص(
  كما أّنهّن ممّثالت .( العاّمة واإلدارة  االجتماعّي،   والعمل الصحّية،  الرعاية  قطاع النساء العامالت في تمت إضافة ، إذا ٪79 إلى المعّدل 
  جميع  من فقط  المائة في 2.9 قد شّكلن كامل بدوام العامالت"  أنّ   الدوليّ   البنك ويرى .  الخاّص   القطاع  في خطير، بشكل ناقصًا،  تمثيالً 

  في أخرى   بتغّيرات مرتبطاً  يكون  قد علمًا أّن هذا". 2013 عام في الخاّص   القطاع في حجم، ال المتوّسطة  المؤّسسات  في العاملين
  حاّدًا،  انخفاضاً  كليهما شهد " -والتصنيع الزراعة -  المرأة   توظيف إلى   يميالن اللذين  اإلنتاجيين، القطاعين" أنّ   إلى وذلك بالنظر   االقتصاد،

  أّنه  الواضح  فإّنه من ذلك،   ومع. والصادرات  والواردات، والمياه،  األراضي،  إلى   الوصول  على المنهجّية للقيود  نتيجةً  الماضي؛   العقد خالل
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  استيعاب  في حدودها إلى   القطاعات  هذه وصلت  وقد  مجاالت غير قابله للنمّو،  "وهي : أيضاً   المهن من صغير   في عدد النساء  حجر  تمّ 
 .  "68النساء

  98.6 اليومي  أجر النساء  فقد بلغ متوّسط الرجال، في العمل؛   من نظرائهنّ  رواتب  نفس يتقاضين  ال  النساءفإّن  ذلك،  إلى   باإلضافة
  قطاع في دراماتيكّية  أكثر  الراتب  في الجنسين  بين الفارق  ويعتبر (.  شيكل 134.4) الرجال من أجر نظرائهنّ  متوّسط  ثلث وهو شيكل،

لنظيرها الرجل  األجر اليوميّ  نصف وهو  ،شيكل 61.8 النساء أجرًا يومّيًا بقيمة  تكسب حيث والتصنيع،  المحاجر،  واستغالل التعدين، 
 (. 2019بيانات  الفلسطينّي،  لإلحصاء  المركزيّ   الجهاز ( ) شيكل 119)

ط. 9 الجدول ، النشاط حسب( فأكثر  عاماا  15) أجر مقابل للعاملين )شيكل( اليومي   األجر متوس   . 2019 والجنس، االقتصادي 
 إناث  ذكور  إجماليّ  النشاط االقتصاديّ 

األسماك  وصيد والصيد، الزراعة   89.6 90.0 76.7 

والتصنيع  المحاجر،  واستغالل  التعدين   115.2 119.0 61.8 

بناء  أعمال   212.1 212.4 - 

والمطاعم  والفنادق التجارة،   96.2 98.2 69.9 

والتصالت  والتخزين،  النقل  91.7 91.8 91.3 

األخرى  والفروع  الخدمات،  113.8 118.8 103.7 

اليومي   األجر  متوس ط  128.6 134.4 98.6 
 . 2019مسح القوى العاملة الفلسطيّني    ،2020 الفلسطينيّ   لإلحصاء المركزيّ  الجهاز: المصدر

  أّنها  على  فضفاض  بشكل ترجمتها يمكن والتي  الواسطة،   باسم محلّياً  إليه حيث يشار  االجتماعّي،  المال  رأس أهمّية من التقليل ينبغي ال
  في التطابق   لعدم متكّرر، بشكل بها،  االستشهاد  يتمّ  التي الدوافع  أكثر  أحد   االجتماعّي،  المال  رأس ويعدّ  وظيفة. عن البحث   في" العالقات"

 .  تضّرراً  األكثر  هم   الشاّبات، سيما  وال  المحدود،  االجتماعيّ  المال رأس  ذوو   الشبابعلمًا أّن  . التوظيف بين الواقع، والمهارات المطلوبة

  الكمّية، الدراسات   من سلسلة  إجراء  فقد تمّ  أفضل لفرص التوظيف،  بشكل اإلناث  وصول  حول القائم على النوع االجتماعيّ  التحّيز  ولفهم 
.  العاملة القّوة   خارج النساء  تبقي والتي بالنوع االجتماعي، الخاّصة  القيود من طويلة   قائمة ظهور   إلى أّدى   مّما السنين، مرّ  على  والنوعّية

  ،) والتي تحدد حرية الحركة والتنقل للنساء، كمثال تحتاج النساء إلذن الزوج للعمل أو الحركة لخارج المنزل(   التشريعات  :القيود  تشمل
كما يندرج   .( ذلك  إلى وما   للنساء، الليلّية  الوردّيات   على قيود كما توجد العمل،   مكان يف الجنسيّ   التحّرش ضدّ   التشريعات في  نقص وهناك

 آمنة نقل وسائل  إلى واالفتقار  معقولة، بأسعار  جّيدة أطفال   رعاية إلى   الوصول  إمكانّية  عدم مثل) اللوجستّية ضمنها أيضًا الخدمات 
  األّمهات   على المزدوج والعبء  ،'' للنساء "ليست الزرقاء الياقات   وظائف) الثقافّية المعايير   من ومجموعة ،( ذلك  إلى وما   وموثوقة،
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 المستمرّ  ، واالعتقاد 71لألسرة للرجل على أّنه معيل النمطّية ، والصورة 70المنزل للقيام بدورها  في لبقاء األمّ  النمطّية والقوالب  ،69العامالت 
 .72أقّل(  بأجر  ستعمل المرأة  بأنّ 

  هادفة،  مهنّية حياة بناء  من تمنعهنّ  للشاّبات، حيث  معيقاً  الماهرة، في المقام األّول وقبل أّي شيء،  العاملة للقوى  الناقصة العمالةتشّكل 
  القّوة هذه   أنّ   من حقيقيّ  قلق هناك"فإّن  الشاّبات، هنّ  تضّرراً  األكثر  المؤّهالت،  النساء   ألنّ  ونظراً .  األسرة  اقتصاد في  ومن المساهمة

  المال  رأس  خسارة في  تكمن فإّن المشكلة ذلك،  على عالوة". مرض   عمل إلى انتقالها  إكمال من  أبداً  تتمّكن ال  قد المتعّلمة   النسائّية  العاملة
  هذا  لمعالجة سياساتّية إجراءات  اتخاذ   يلزم لذلك،. النموّ  في المساهمة من  قوى العمالة الماهرة نصف تستثني إذ أنها  الفلسطينّي؛  البشريّ 
  المتاحة، األدبّيات  وت درج . فلسطين في العاملة  القوى   خارج النساء  تبقي التي المستمّرة القيود ومعالجة  واالقتصادّي، االجتماعّي،  الوضع 
  على العمل تشمل وهي. اإلناث تشغيل لتعزيز   المدى،  وطويلة  قصيرة السياسات  بشأن للتنفيذ،  والقابلة الملموسة،  التوصيات من  العديد

  اإلدارّية  الحواجز   وإزالة التوظيف،  عملّية  في التمييز   حظر  من بدءاً  كي يكون العمل محايدًا، على أساس النوع اإلجتماعّي،  وضع قوانين
  النقل  مثل الخدمات الداعمة،  خالل من اإلناث،  توظيف تسهيل فإّنه يمكن  أخرى،  زاوية من(. الزوج إذن   طلب مثل)  اإلناث توظيف أمام 

  السيما ) العاملة القوى   إلى المرأة  دخول  القائمة على النوع االجتماعي، لتعزيز  التوظيف  خدمات إلى   باإلضافة األطفال،  ورعاية  المخّصص،
  يجب  األجل،  طويل  منظور  ومن  آخرًا، وليس  أخيراً (.  العامّ   القطاع وظائف  في المفرط  تمثيلهنّ  بين التوازن  لتحقيق  الخاّص؛ القطاع  في

  ضدّ   السلوك مدّونات  مثل) العمل   مكان في  للمرأة   صديقة آمنة، مساحات  إلنشاء اإليجابيّ  العمل خالل  من االجتماعّية، األعراف عالجةم
 .73التحّيز القائم على النوع اإلجتماعيّ  بشأن  العامّ  الرأي لتغيير  المبذولة  والجهود ،(الجنسيّ  التحّرش 

 المستمر   للتعليم المستغل ة  غير  البشري   المال رأس فرصة  2.5
ر التدريب داخل الشركة لموظفيها، "مع اعتراف عدد  من الشركات في فلسطين توفّ  اً قلياًل جدّ  عدداً  إلى أنّ  ، تشير استطالعات أرباب العمل

  ،ةشركاتهم ميزانيّ لدى   أنّ  األعمال، بالمائة فقط من أصحاب   22أفاد حيث  ،ةصة لتطوير الموارد البشريّ ة مخّص لديها ميزانيّ   بأنّ  أقلّ 
الوضع يختلف   أنّ  ة للتعاون الدوليّ الحظت الوكالة األلمانيّ فقد ، نقاًل عن البنك الدوليّ و ة.  صة للتدريب وتنمية الموارد البشريّ وسياسة مخّص 

  ،ةة الغربيّ بالمائة في الضفّ  14ة بـ ، مقارناً رسميّ  م تدريباً ة تقدّ بالمائة من الشركات في غزّ  3حسب المنطقة: "]فقط[ حوالي  ، كبيراً  اختالفاً 
 74ة". بالمائة في القدس الشرقيّ  9و
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 , 221، ص 2017للمرأة المتحدة  
 ،في المائة من الرجال  80من الرجل. على سبيل المثال ، يوافق حوالي   المرأة آراء أكثر إنصافاً لدى    ال تزال المواقف غير المنصفة بين الجنسين شائعة في فلسطين، على الرغم من أنّ "  70
 .198ص    ،2017حدة للمرأة  . هيئة األمم المتّ دور للمرأة هو العناية بالمنزل"  أهمّ  في المائة من النساء على أنّ   60و

هيئة األمم   . عندما تكون هذه الفرص نادرة"  ،ة على النساءوصول الرجال إلى العمل يجب أن يحظى باألولويّ   في المائة من النساء على أنّ   70و ،في المائة من الرجال  83وافق حوالي "   71
 .208ص    ،2017حدة للمرأة المتّ 
 . 36، ص 2015 ؛ التعاون البلجيكيّ 221-208،  198، ص2017حدة للمرأة  مة األمم المتّ ، منظّ 40- 27، ص2018a ؛ البنك الدوليّ 2ص   ،2019اليونسكو   72
 . 42ص ، 2019c  ؛ البنك الدوليّ viii-vii  ،12  ،43-46ص    ،2018a البنك الدوليّ   73
 .1ص   ،2020 األلمانيّ   التعاون   74
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من خالل   ، تهم للتوظيفأو التدريب عبر اإلنترنت لتعزيز قابليّ  ،إلى مراكز التدريب  يجين الشباب يجدون طريقهم الخاّص الخرّ  وال يبدو أنّ 
عة من  ناتج عن مجموعة متنوّ  ،"اإلحجام عن البحث عن تدريب خارجيّ  أنّ  2015لعام  ، وجدت دراسة أوراد وكير ، حيث رفع المهارات

  ، ة تورينويشير التقرير الوطني لعمليّ و ة في عمليات االختيار". والتمييز/ المحسوبيّ  ، في الجودة والشكّ  ،العوامل، بما في ذلك نقص المعرفة
أو    ،ما تدعمه مشاريع المانحين( ا على أساس المشروع )غالباً إمّ  ،ر تدريب المهني المستمّ ة لتعزيز التعليم والإلى عدد من المبادرات التجريبيّ 

التعليم والتدريب المهني التابعة    تقدمه مؤّسساتفي المناطق النائية ) مهّمشةدورات تستهدف الفئات ال  ،على أساس دائم. وتشمل المبادرات 
 . 75وغيرها للشباب العاطلين عن العمل، أخرى  دات، و ولها سيّ ة(، ودورات لألسر التي تعمات غير الحكوميّ للمنظّ 

في   ،م مدى الحياة أو التعلّ   ،وعلى نطاق أوسع حول تدريب الكبار   ؛ المهارات طوير حول ت  متوّفرةمعلومات محدودة فإّن هناك ، بشكل عامّ و 
  تعليم الكبار، عنك ز على تعليم الكبار، مدى تفكّ والذي ركّ ة، ة تعليم الكبار األلمانيّ أظهر استطالع حديث أجرته جمعيّ وقد  فلسطين. 

سات التابعة للوزارات  المؤسّ بـ" ، بدءاً متعّددين مي خدماتتقديم البرامج من مقدّ  يتمّ وجدير بالذكر أنه في فلسطين.  تنمية رأس المال البشريّ 
مثل   ،ة، إلى المراكز التابعة لهذه الوزارات لف المحافظات الفلسطينيّ في مخت ،ات هذه الوزاراتمها مديريّ ضمن البرامج التي تقدّ  ،ةالفلسطينيّ 

مها وزارة التربية  ة التي تقدّ مثل برامج محو األميّ  ، مها اإلدارات ذات الصلةلبرامج التي تقدّ ل  ووصوالً والتنمية االجتماعية،   ، العمل  وزارتيّ 
ة التعليم  ر الجامعات الفلسطينيّ . باإلضافة إلى ذلك، توفّ "ةلمناطق اإلداريّ وا ،اتها في مختلف المحافظات والتعليم العالي في إطار مديريّ 

  ت عر ض بشكلعة من الدورات )مجموعة متنوّ   كذلك دو التدريب الخاّص م مزوّ ة بها، ويقدّ الخاّص  من خالل مراكز التعليم المستمرّ  ،المستمر 
أيضًا  ر األونروا توفّ و ة اللغات والدورات ذات الصلة، أو التعليميّ  ،ةالمراكز الثقافيّ م  تقدّ كما  .صة من وزارات مختلفة( مرخّ هي و  ،عمتنوّ 

  76مات المجتمع المدنيّ منظّ فإّن وأخيرًا وليس آخرًا،  .من خالل عدد من مراكزها  ،التدريب على التعليم والتدريب المهني للشباب الالجئين
 .77ة ، والتنمية الشخصيّ ة، والعمل التنظيميّ والمهارات القياديّ  ة،م مجموعة من الدورات في المهارات الحياتيّ تقدّ 

  اً تدريبّ  هناك عرضاً   في حين أنّ و في فلسطين.  في تنمية رأس المال البشريّ  ،تجاهله ما يتمّ  ولكن غالباً   ،اً مهمّ  جزءاً  التعليم المستمرّ   يعدّ و 
  وال يعتمد على تحليل منهجيّ  ،م مدى الحياة ر في رؤية أوسع للتعلّ ه ال يتجذّ المختلفين، إال أنّ مي الخدمات من العديد من مقدّ  متاحاً  ،واسعاً 

 م بعالم العمل. ارتباط منظّ   عالوة على ذلك، يفتقر إلى أيّ وهو، الحتياجات التدريب. 

  

 

 
 . 46- 44  ، ص 2020ة تورينو لعمليّ   ؛ التقرير الوطنيّ 51، 8ص ،2015كير  و أوراد    75
ة ة األلمانيّ الجمعيّ .  في تعليم الكبار"  رئيساً   ا يجعلها العباً ة، ممّ سات الدوليّ من المؤسّ   كبيراً   ، وتمويالً سات دعماً ت هذه الفئة من المؤسّ ة، تلقّ عقدين من عمر السلطة الفلسطينيّ أّول    خالل"   76

 .68ص ،2019لتعليم الكبار  
ة )من اختصاص وزارة التربية والتعليم(؛ ب( ة لتعليم الكبار في ثالث فئات، وهي: أ( في مجال محو األميّ ة األلمانيّ دته دراسة الجمعيّ في فلسطين، حدّ   في محاولة لتصنيف التعليم المستمرّ   77

(؛ ج( في مها جميع الجهات الفاعلة في التعليم المستمرّ قة بسوق العمل )التي تقدّ ، من خالل الدورات المتعلّ وإعادة صقلها  ،في مجال التعليم والتدريب المهنيين، بما في ذلك صقل المهارات
ة لتعليم الكبار( ة األلمانيّ بشكل رئيس(. )الجمعيّ   مات المجتمع المدنيّ مها منظّ ة )التي تقدّ والرعاية الذاتيّ  ،ةة إلى المهارات الحياتيّ التربية المدنيّ   بينمع مواضيع تتراوح    ، ةمجال التربية المجتمعيّ 

 . 71- 67ص    ،2019
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3.  تقییم القضایا الرئیسة، واستجابات السیاسات

في سياقها   ةوصف المشكلة الرئيس  حيث يتمّ  ؛بمزيد من التفصيل نمية رأس المال البشريّ تيات في اثنين من التحدّ يتناول هذا الفصل 
الهدف من هذا الفصل   وطرح مجموعة من التوصيات. لذلك فإنّ الموضوعة،    اتيتم تناول استجابة السياس ،ثمّ ومن . لكل تحدّ   المجتمعيّ 

 .من أجل االستفادة المثلى من رأس المال البشريّ  ولكن دعم إصالح السياسات أيضاً  ، فحسب ليس وصف القضية

الرؤية    مدى الحياة، لكن    م تعل  ، وأصبح التدريب ظاهرة  بالتالشي  ةالحواجز بين المسارات التعليمي    بدأت  3.1
 .عن الركب رةالتزال متأخ   الشاملة المشتركة لتطوير رأس المال البشري  

المطروحة ةالقضي   3.1.1

  لتحاق فياال  معّدالتة، لسنوات عدّ   فقد تراوحت ،فلسطين هامشّية في لياألوّ   المهني والتدريب  التعليم  في  برت نسبة الطلبةاعت   لطالما 
  ،صناعيّ )  الرسميّ  الثانويّ  المهني   التعليم  من ،عشر  الحادي الصف في لينالمسجّ  الطلبة عدد  فقط تشمل والتي ، المهني  والتدريب التعليم
ما   إلى ،2018 لعام  المتاحة  اتاإلحصائيّ   أحدث وتشير   (.78الفرع التجاريّ  باستثناء٪ )3 إلى ٪  2 ، ما بين( منزليّ  اقتصاد ، فندقيّ  ،زراعيّ 
فقط ٪ 1و ، للذكور ٪  4.1) الجنسين بين ة حادّ  فجوة ، حيث نجد الرسميّ  ليّ األوّ  المهني   والتدريب بالتعليم الملتحقين  الطلبة من٪ 2.3 نسبته

 .79٪ 2 من أقلّ  إلى  2014و 2011 عاميّ  بين انخفضت  النسب هذه   علمًا أنّ (. لإلناث

التصنيف العالمي  المعياري  للتعليم ومسارات  في العليا، الثانوي ة المرحلة طلبة إجمالي   )من  المهنية، البرامج  في التوزيع النسبي  للطلبة. 12 الشكل
 . 2018 -2000المستوى الثالث(،  -التدريب

 يونسكو.  - المصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء
 انقطاع في السلسة الزمنّية: ال تشمل البيانات المدارس التجارّية.  2011*

 .2011و ،2010  عاميّ  بين  المهني   والتدريب   التعليم   طلبة  في  االنخفاض  يفسر  مّما  المهني؛  والتدريب التعليم  إحصائّيات  في   التجاريّ   تّم استثناء الفرع  ، 2011 عام  منذ  78
 .88-87، ص 2017وزارة التربية والتعليم العالي    79
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  لذلك فقد ارتفعت . حسابها وإعادة  ،بالتفصيل المهني والتدريب  التعليم  طلبة نسبة دراسة  تتمّ  تورينو،  ة لعمليّ  وطنيّ   ذاتيّ   تقييم أحدث  في
  وبالطبع فإنّ   .80( عاماً 18و ،16 بين أعمارهم  تتراوح  الذين)  العليا  ةالثانويّ   للمرحلة  ةالعمريّ   الفئة  في ، الطلبة  من٪ 15 حوالي  لتشمل النسبة

  .والتحليل من التفصيل  مزيد إلى يحتاج  هأنّ   من أقرب لمستويات المنطقة، بالرغم مستوى إلى  النسبة ا يرفع ممّ  ؛هًا إيجابّياً هذا يعتبر توجّ 
  مهاتقدّ  التي  ةالرسميّ  ة، وغير الرسميّ  المهني برامج التعليم والتدريب  أشكال  جميع  في ،الفئات  التحاق جميع  نسب  ٪ 15 النسبة نتتضمّ و 

  عمومًا، فإنّ  (. 2011 عام  منذ المهني  والتدريب جملة مسارات التعليم من  استبعاده تم  الذي ، التجاريّ   الفرع  باستثناء)  المختلفة، الوزارات 
  مي مقدّ  من العديد   بذلها التي   للجهود نتيجةً  جاء هذا وقد . المهني والتدريب  التعليم   مسارات من مسار  لكل  ةإيجابيّ  االلتحاق تعدّ   أرقام

  االلتحاق  تعزيز  أجل  من بهم ،ةالخاّص   التدريب عروض لتنويع وذلك    الماضية؛  القليلة السنواتمدار   على المهني، والتدريب  التعليم   خدمات
 ،2018-2017 بين٪ 56 بنسبة المهني بالتعليم  لتحاقفقد ارتفعت نسب اال ،للتقرير الوطنيّ  وفقاً و .  المهني  والتدريب التعليم في
مضاعفة عدد   ذلك  في بما)ذاتها،  الفترة خالل٪ 33 أيضًا بنسبة المهني بالتدريب  لتحاقكما ارتفعت نسب اال  .2020-2019و

  التعليم  لتحاق فينسب اال كذلك  وارتفعت . (العمل وزارة تديرها  التي  المهني  التدريب مراكز  في  ،ةالمسائيّ  الدورات في لينالمسجّ  األشخاص 
وفي   .2020-2019 إلى  2019-2018 من األخير  الطفيف االنخفاض  من الرغم   على ،2018و  2016 عاميّ  بين أيضاً   التقني

 . 81الماضية  القليلة السنوات   خالل بين الجنسين التفاوت   في حدث عاً انخفاضًا مشجّ   ه يمكن القول أيضًا أنّ فإنّ  النهاية، 

 المهني، كاآلتي:  والتدريب  بالتعليم االلتحاق لزيادة  الرئيسة  الدوافع الوطنيّ  التقرير  يسرد

  تتيح للطلبة مجتمعةً  علمًا أّنها  ،(ةالمهني والتلمذة  والكفاءة،  اإلنجاز، )وهي   ، المهني للتعليم مسارات  ثالثة والتعليم التربية  وزارة  رتوفّ  ■
 .82ةالمهني التلمذة  توفير فرص  على زيادة  أيضاً   عملت هاأنّ  كما  .واهتماماتهم  ،لقدراتهم  وفقاً  ، اإلنجاز  فرصة

  المناطق جميع  في المهني التعليم إلى   الوصول  لضمان  ؛العامّ   التعليم  مدارس في ةمهنيّ  وحدة 39 والتعليم التربية  وزارة أدخلت ■
 .ةالجغرافيّ 

 .مةالمقدّ  المهن   عدد من جديدة، كما زادت  مراكز  العمل  وزارة  أنشأت ■
 .ة أيضاً المهنيومساراتها   ، مراكزها من ةالحكوميّ  غير  سات المؤسّ  زادت  ■
  وفي القطاع  ، المهني والتدريب  ة للتعليم الحكوميّ  غير  ماتوالمنظّ  ة،الحكوميّ   في المؤسسات جديدة صات، ومراكز تخّص  افتتاح  تم ■

 .أيضاً   الخاّص 

 

 
  بة من  لم يتّم توفير نسب دقيقة في التقرير الوطنّي؛ بسبب عدم وجود بيانات وطنّية للتعليم والتدريب المهني. لذا، كان ال بّد من حساب النس 80
 أرقام.  التدريب المهني المستمّرأكثر ندرة، وبالتالي لم يتّم تقديم أّيةخالل تجميع مجموعات البيانات المختلفة، علمًا أن البيانات المتعّلقة بالتعليم و  

 .17-14، ص 2020التقرير الوطنّي لعملّية تورينو  81
 ، توّضح اليونسكو حداثة، وجاذبّية هذه المسارات الثالثة الموّسعة في التعليم المهني على النحو اآلتي: 2019في تقرير لها صدرعام  82
 العام )الثانوّية(، )إنجاز( لجميع الفروع المهنية. خّريجي االمتحان   ■
على شهادة الكفاءة  ، وتهدف إلى تعزيز القيادة، واكتشاف المواهب واإلبداع لدى الطلبة. وينطلق الطلبة الحاصلين2018/2019الكفاءة المهنية: ق ّدمت ألول مّرة في العام الدراسّي  ■

 االلتحاق بالكّليات التقنية، في التخصص نفسه. المهنية مباشرة إلى سوق العمل، كما يمكنهم  
ويهدف نظام التلمذة المهنية إلى إعداد الطلبه المهنيين التلمذة المهنية: يتّم تدريب الطلبة في سوق العمل لمّدة يومين، ومتابعة دراستهم في مدارسهم المهنية لمدة ثالثة أّيام أسبوعّيا .   ■

 (.13، ص2019ونسكو  لدخول سوق العمل بعد التخّرج". )الي



 

 

 48 

 

  البنية  وتعزيز  التدريب،   برامج تطوير  لتمويل ؛ الدوليّ   للتعاون   ةاأللمانيّ  كالوكالة  ،المانحة  الجهات  مع االتفاقيات   من العديد   توقيع تم ■
 .(واألثاث والمعدات،  المباني،  مثل) ةالتحتيّ 

التابعة   التقني، و  المهنيسات التعليم والتدريب  لمؤسّ  من خالل استخدام جهات أخرى  تظهر أمثل،   بصورة حالّياً استخدام الموارد  يتمّ  ■
 .83والموارد  المراكز   الستخدام ةاالجتماعيّ  التنمية  ووزارة ، العمل  وزارة  بين عةالموقّ  االتفاقية  مثال ذلك .نةلجهة معيّ 

  حول  األمد طويل نقاش  وقد حدث . ةهيكليّ  أيضًا تغييرات  كان هناك  ، فقدالمهنيااللتحاق في التعليم والتدريب   معّدالت ازدياد  بعيدًا عن
  والتدريب التعليم  التحاق الطلبة فينسب   على  الكبير لذلك القرار  والتأثير  ،المهنيواحدًا من مسارات التعليم  التجاريّ   المسار   ة اعتبار إمكانيّ 

  في. المهني   والتدريب التعليم  إجماليّ   من التجاريّ   الفرع استثناء تمّ  عندما ، 2011 عام في كبير  انخفاض إلى   ذلك  ىحيث أدّ . المهني
  ،ةالمهني الوحدات  تطبيق  بدء ال سيما مع ؛العامّ  للتعليم  ةالفرعيّ  ، والمساراتالمهني التعليم  بين مسار  الحاجز  ب على التغلّ  تمّ  الراهن،  الوقت

  تطوير  حيث تمّ  ، التقني  التعليم  اآلن  متقدّ  الجامعات   بعض فإنّ   العالي كذلك  التعليم  وعلى مستوى. العامّ  التعليم  في والمسار التكنولوجيّ 
  على  ،المانحين من  لةالمموّ   ،المزدوجة  للدراسات ةالتجريبيّ  صات التخّص  خالل  من) قطاع الصناعة  مع  بالتعاون  ،متزايد  بشكل صاتالتخّص 

 .التطوير   هي فكرة مطروحة، وقيد المهني والتدريب  للتعليم  جامعة إنشاء  أنّ   علماً  ، (المثال سبيل

  تمّ  ة. كماقتصاديّ احتياجات القطاعات اال  مع يتالءم بما ،المدى قصيرة ةنموذجيّ  دورات تطوير  فقد تمّ  ة،العالميّ  رات التطوّ  مع  تماشياً و 
لقد  .  المستمرّ   المهني والتدريب  التعليم  دورات  خالل من ،المستمرّ  التدريب  مساًء؛ لتسهيل المهني   والتدريب التعليم  مدارس بعض  افتتاح

  فقد تمّ  ،عامّ  بشكلو . ةالتدريبيّ  أكبر للبرامج  انتشار  إلى   أعاله الموصوف ، المهني  والتدريب للتعليم  ةالتعليميّ  المسارات  عدد  في عالتوسّ   ىأدّ 
  ت رجمتكما . (التدريب   واحتياجات المناسب،  العمل سوق   بناًء على تحليل ، المانحين غالباً   من وذلك بدعم)  الجديدة البرامج تطوير 

  م التعلّ   ناتومكوّ   ،ةالحياتيّ   لمهاراتل  ، كما أّنها شاملة بشكل متزايد الكفاءة   على ومبنية ة مرنة،نموذجيّ  مناهج  إلى   تحديدها تمّ  التي   المهارات
  المعياريّ   العربيّ  التصنيف أو /و  ،واسع نطاق على عليه فقالمتّ  ، للمهن  المعياريّ   الفلسطينيّ   التصنيف  على ةتعتمدمو   ،العمل في بيئة
 للمهن. 

  يه يؤدّ لكنّ   .نسبة االلتحاق  مساهمته في زيادة حيث من  ؛رًا مطمئناً مؤشّ  المهني والتدريب  التعليم  توفير  في  ع، والتنويعالتوسّ  هذا  مثل ي عدّ 
  التدريب   طرائق فإنّ  لذلك، ونتيجةً . الشاملة  الواضح للحوكمة ، واالفتقار المهنيلدعم التعليم والتدريب  ة الحاليّ  التجزئة تفاقم  إلى   بالمقابل
غياب   عن ناهيك اإلشراف،   فقدان خطر  تشير إلى ،الخدمات ميمقدّ  مختلف  مهايقدّ  التي ، المختلفة  ةالتعليميّ  المسارات إطار   في الجديدة

  غياب مع ،ةالخاّص   راتهامؤشّ  استخدام تواصل  وزارة كلّ  فإنّ  األداء،  راتومؤشّ  ، لألهداف بالنسبة اأمّ .  الجودة   لضمان مشترك  معيار  وجود
وذلك   . القاعدة هي  التجزئة فإنّ  الجودة، وضمان   لالعتماد  مشتركاً  نظاماً  نيتضمّ  ال المهني والتدريب  التعليم  ألنّ  ونظراً . مشترك عمل إطار 

  عمل نطاق حيث يقتصر  ؛ألنظمة التعليم األخرى  ل العموديّ ة التنقّ عتراف بالبرامج، ومحدوديّ ة، وضعف االاالزدواجيّ  خطر  عالوة على 
  اتالكليّ  ذلك  في بما ) العالي   التعليم  ساتمؤسّ  صترخي هو  واجبها علمًا أنّ  فقط، العالي التعليم  الجودة على   وضمان االعتماد لجنة
  ها،وترخيص األخرى،  المهني  والتدريب التعليم  ساتمؤسّ  اعتماد  يتمّ  ، في الوقت الحاليّ و .  ةالتدريبيّ  لبرامجها   التالمؤهّ  واعتماد  ،(ةالتقني
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   متّفق عليهوطنيّ   عمل إطار  أيّ   وجود عدم أنّ   كما. نظام كل  عن المسؤولة الهيئات   دهاتحدّ  التي للقواعد  وفقاً  ، برامجها واعتماد
 .84اً وطنيّ  عليه فقالمتّ  البشريّ   المال رأس  تنمية بإطار  المهني،  والتدريب التعليم تدريب من  الشهادات  ربط إعاقة على  يعمل، التللمؤهّ 

 السياسات  ةاستجاب  3.1.2

 والفعالي ة.  األولوي ات
  تناول هذا الموضوع عقدين، حيث تمّ  من أكثر  فلسطين في المهني والتدريب  للتعليم  شاملة ةهيكليّ إيجاد   حول القائم  الجدل   على لقد مضى

  التعليم  ةاستراتيجيّ  في ،ة المقترحةمتبوعًا بالهيكليّ  ،(1999) المهنيو  التقني  والتدريب للتعليم  ةالفلسطينيّ  ةالوطنيّ  ةاالستراتيجيّ   في باألصل
ة وجود الحوكمة الشاملة  بشأن أهميّ  إجماعًا واسعاً  هناك  نجد أنّ  . في معظم ذلك الوقت،(2010)  حةالمنقّ   التقنيو  المهني  والتدريب

  إعدادات  متفائل بشكل ، 2010 عام منذ التقارير  معظم  تصف "في الواقع، ،ة للتعاون الدوليّ لـلوكالة األلمانيّ  فوفقاً  ؛بخطوطها الرئيسة
  اجتماعات   من ع قدت العديد  الفترة ذاتها،  وخالل(". اآلن ىحتّ ) أبداً   قتتحقّ  لم ، والتي التقنيو  المهنيعة لحوكمة التعليم والتدريب متنوّ 

يستطع   لم]...[  ولكن األنشطة،   من العديدإضافة إلى   ،دة محدّ  أنظمة   كما تم تنفيذ واللوائح، السياسات  صياغة تتمّ "و العالقة،  أصحاب 
 ".85فلسطين في القائم   التقنيو  المهنيفي واقع التعليم والتدريب   ، طريقه منها شقّ  أيّ 

  والتدريب  للتعليم  مشتركة بوتقة رؤية في ، المطاف  نهاية في ،تنصهر  أن اً البارزة حاليّ  ، السياساتيّ  العمل عناصر ل ه يمكنفإنّ  ذلك، ومع"
  إضفاء  األمثلة وتشمل.  اف شفّ  ورأسيّ   أفقيّ  تدريب  نظام معاً  بحيث تضمّ  للتعليم،   ةالفرعيّ   المسارات  بين الحواجز   ية بذلكمتخطّ  ، المهني
  وزارة  اختصاص  من  اً حاليّ  هي  والتي ة،الربحيّ   الخاصة التدريب  لمراكز  منح الترخيص خالل  من ، الخاّص   التدريب على  الرسميّ   الطابع
التعليم والتدريب    إضافة إلى مواءمة .2286 المادة  ،الثاني الفصل  ،2000 لعام  7 رقم  العمل قانون  في  عليه منصوص  هو  كما العمل، 
  المتكامل التعليم  سياسات  ورقة"  على المصادقة  خالل من العمل،   وسوق  ةالفلسطينيّ  التنمية احتياجات   مع ،العالي والتعليم  التقني، و  المهني

 ."201787 شباط 14 بتاريخ ،04/139/17 رقم الوزراء  مجلس  لقرار  وفقاً  ،لجنة  تهاأعدّ   التي  ،العالي   التعليم  ساتمؤسّ  في

 مواطن الضعف، والثغرات السياساتي ة.
  بشأن السياسة  في ،حقيقيّ  تغيير  إلى ل التحوّ   من المذكورة اإلنجازات يمنع  ما بالضبط هو  ،ةالفوقيّ   البنية  إلى االفتقار   إنّ   القول يمكننا 

  لعام  العامّ   التعليم  ، وقانون 2000 لعام  الفلسطينيّ  العمل قانون  وجود من الرغم  على فإّنه ": الوطنيّ  للتقرير   وفقاً و . المهني  والتدريب التعليم
  كافية أدوات   على يحتوي  ال  ،مجمله في  ،التشريع هذا  إال أنّ  المواد، بعض  من فيه ورد  ، وما 2017 لعام  العالي التعليم  ، وقانون 2017
  والتدريب  التعليم  لتنظيم   تشريع إلى   ،قائمة الحاجة  تزال بحيث ال .جوانبه ىشتّ التقني، بما يطال و  المهنيالتعليم والتدريب  نظام  لتطوير 
  ، والتقني المهني   والتدريب للتعليم  األعلى المجلس  من بتوجيه  ، للحوكمة  نموذج إطالق  ، تمّ 2016 عام في ، وأخيراً . عامّ  بشكل المهني

  عامين ة الحوكمة مدةهيكليّ  ت استمرّ  فقد  ذلك، ومع  . التقنيو  المهنيوالتدريب   للتعليم الفلسطينيّ   التطوير  مركز  اسم   عليه ق ي طل   بذراع فنيّ و 
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  ،الوزراء   مجلس قرار  بموجب ،التقنيو  المهنيالتعليم والتدريب  لتطوير   رؤية لصياغة ، ةوزاريّ  لجنة تشكيل تمّ " المطاف نهاية وفي  فقط،
  تتيح الفرصة لوضع" بحيث ، السابقة اإلخفاقات   على بالتغلّ  وتتمّثل في كبيرة، ةالوزاريّ  اللجنة  من عات التوقّ  إنّ ". 2019 ار أيّ  13 خ المؤر  

  التقني. و  المهني التعليم والتدريب    نظام اتاستراتيجيّ  القيادة، إضافة إلى تمكين تنفيذ وتوفير   د،موحّ  من أجل نظام الالزمة السياسات 
  للتعليم  مهّمة دًا لحظةل مجدّ تمثّ  ، 2020 عام نهاية أنّ  يبدو  لذلك،". 88الفلسطينيّ  التقنيو  المهني التعليم والتدريب    نموذج توفير  ، وبالتالي

  ،المتزايدة  الفعالية د تؤكّ  ، والتي 2022-2020 حديثاً  لة المعدّ  العمل قطاع  ةاستراتيجيّ  وذلك بالتزامن مع   فلسطين، في  المهني  والتدريب
  إنشاء  قانون  على الوزراء  مجلس صادقفقد  ،آخراً  وليس  أخيراً و . الرئيسة  أهدافها أحد باعتباره   التقني، و  المهنيالتعليم والتدريب   نظام  ةوأهميّ 
 توقيع الرئيس عليها. لنتظار االقيد  اآلن  هيو  الجديدة، التقنيو  المهنيالتعليم والتدريب  هيئة

 التوصيات 3.1.3

  للتعليم  ةهيئ  وإنشاء ،التقنيو  المهنيلتعليم والتدريب ل  ةلحوكمة الشاملل  النموذج   القاضي بتجديد  ،2020 لعام   الوزراء مجلس  قرار  ي عدّ 
  المهنيالتعليم والتدريب  توفير  ة ستداميؤّدي ال ،انتظاره   طال حلّ  إلى   يفضي أن  قرارًا مطمئنًا، والذي من شأنه التقني، و  المهنيوالتدريب  

  بخطر  دة تبقى مهدّ  العمل بسوق  والجودة، والربط ، لتحاقباال  قةرات المتعلّ التطوّ  من  العديد ، فإنّ وبالتالي.  قوالمنس   ، دالموحّ   التقنيو 
  ةاستراتيجيّ  من ، السابقة اإلصدارات  في الواردة  التوصيات   وتجدر اإلشارة إلى أنّ .  مستقبالً  التجزئة مشكلة حلّ  يتمّ  لم في حال  التالشي، 

  هناك   ة، علمًا أنّ تبقى ذات أهميّ ( 2010 عام في تأكيدها  وأعيد ،1999 عام  إلى تاريخها  يعود  التي )  التقني، و  المهنيالتعليم والتدريب  
  ة الفلسطينيّ معهد أبحاث السياسات االقتصاديّ دراسة   إليها أشارت  التي ،ةاالستراتيجيّ  العناصر  لمعالجة ضخمة  جهود بذل إلى  حاجة

  تقديم  جودة  ، وتحسينالتقنيو  المهنيالتعليم والتدريب  والفرص التي يعرضها  النظام، تمكين مثل منهج،م بشكل ، 2015 عامال في )ماس(، 
 .89تهوملكيّ  ، التدريب

  توسيع  خالل اغتنامه، من يكون هناك زخم يجب   فقد  ذاتها،  بحدّ  ةملحّ  ةأولويّ   اآلن لتمثّ  المهني   والتدريب التعليم  حوكمة أنّ  من الرغم  على
 ر يتغيّ كي بالتوازي معه؛  أو   المهني، والتدريب  التعليم  هامش  على اإمّ   تحدث التي األخرى   المبادرات الستغالل  ؛التنسيق هذه  جهود  نطاق
  زخم إال أنّ . وغيرها ، التكنولوجيّ  والتدريب  ،المستمرّ  المهني والتدريب  ، المهني والتدريب  التعليم  بين الحواجز  وتتالشى ،التعليم  مشهد

  يّ هيكل  بمنظور  ،الجديدة  ةالمجتمعيّ   االحتياجات في  للنظر   فريدة فرصة  ي عدّ  ،فلسطين في  المهني  والتدريب التعليم حوكمة نموذج  مراجعة
 .أخرى   جهة من ، ةالفرديّ  م التعلّ   مسارات من  مزيدإتاحة الفرصة لو  جهة، من البشريّ   المال رأس  لتنمية شامل

، من بدالا  على أساس الموهبة،  الحياة  مدى  الفردي  للتعل م اإلرشاد  على التركيز ساتي  اإلطار الشامل لرأس المال   تطوير عند  المؤس 
 .البشري  

  المهنيدريب التعليم والت  ة منبعد. ومع انخفاض المستويات الحاليّ   المزيد لم يأت   ة في حياة الناس، ولكنّ م مدى الحياة حقيقة واقعيّ التعلّ  يعدّ 
ين، كما هو الحال في البلدان األخرى،  ع أن الفلسطينيّ نا نتوقّ في فلسطين، فإنّ  إضافة إلى انخفاض مستويات التعليم مدى الحياة ،المستمرّ 
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ذكرت  لقد ر.  والتطوّ  ،بة للحداثةمن أجل الحفاظ على مهاراتهم مواك   ؛ م طوال حياتهمرون بشكل متزايد إلى االنخراط في التعلّ سيضطّ 
ة المهنير المهن، وتصبح اآلفاق الت عديدة طوال حياتهم، حيث تتغيّ ون اآلن بتحوّ "األفراد يمرّ  ة في تقرير حديث لها أنّ ة األوروبيّ المفوضيّ 

فرص   شامل، ومنصف، وتعزيز  د إلى "ضمان تعليم جيّ  يفضي هدف التنمية المستدامةو ". عاً ة أكثر تنوّ ، والمسارات الوظيفيّ وضوحاً  أقلّ 
  ،والتدريب المناسب للشباب  ،ة لتقديم التوجيهمرونة وشموليّ  ر رؤية أكث ،نظور مدى الحياة هذا ر ميوفّ كما . "م مدى الحياة للجميعالتعلّ 

 .وصقلها ، من جميع األعمار، ولدعم إعادة تشكيل المهارات كبار وال

يتيح لنا  و . الحياة مدى الالزم  والتدريب التوجيه تقديم ل  وذلك؛ الفرد   نقل محور التركيز نحو الضروريّ  من  سيكون  القصير، المدى  على
  ذلك  في بما  والعشرين،  الحادي القرن   في اقتصاد المهّمة ةاألساسيّ   الكفاءات تعزز  التي المواهب،   القدرة على إدارة هذا  الفرد   نحو لالتحوّ 
  وبما أنّ  . تفصيالً  أكثر  بشكل مهّمشة،ال الفئات  بإدراج  يسمح ذلك  أنّ   كما .90ذلك   إلى وما   الذاتية، واإلدارة واإلبداع، ف،التكيّ  على  القدرة
  إجراءات  خاذاتّ  األمر   بفقد أضحى يتطلّ  والعشرين، الحادي القرن   اقتصاد في  مغزى  ذي طريق  إليجاد  يكافح  الفلسطينيّ  الشباب  ةغالبيّ 

  تطوير  في  الفلسطينيّ  الشباب   من شأنها أن تساعد التي ، وصقلها  ،المهارات  تشكيل إعادة  برامج نطاق بتوسيع ذلك  يبدأ ، حيث عاجلة
  والقدس  ة،الغربيّ  ةغزة، والضفّ كّل من قطاع ل ةالقطاعات االقتصاديّ   في أفضل بشكل االندماج  من تمكينهل  ؛ةإضافيّ  ات يمهارات، وكفا

 .ةالتقني مهارات لل  اً اكتساب  هذا  يعني فقد العمل، عن  العاطلين الجامعات  يجيخرّ  من كبيرة لمجموعة  وبالنسبة.  ةالشرقيّ 

  غير و  ة،الرسميّ )  المنعزلة ةالفرعيّ  ة نظماأل خالل  من ، مالتعلّ عملّية  تنظيم  في االستمرار  الصعب  من  سيكون فإّنه  الحدود،  ةضبابيّ  معو 
 أكثر   مالتعلّ  أنظمة جعل من الضروريّ : يأتي ما على 2018 لعام  األوروبيّ   المجلس  توصية تنّص و (. إلخ العمل،  أثناءوالتدّرب  ة،الرسميّ 

  ،أكبر  بشكل المدرسيّ  التعليم  وتعزيز  رة،المبكّ  الطفولة  مرحلة في  دةالجيّ  والرعاية ، التعليم  لتطوير "  ،سلس مسار  شمواًل؛ وذلك لضمان 
  والتدريب التعليم  تطوير  ، وكذلكمن الكبار  ةمتدنيّ لذوي المهارات ال  المهارات صقل  مسارات لتوفير  ه مهمّ كما أنّ  .الممتاز  التدريس   وضمان
 ةحقيقيّ  بيئة خلق  على ، الجديدة  المهارات أجندة   في ،بشدة األوروبيّ   االتحاد يركز و   . "91العالي   التعليم  وتحديث والمستمر  ، األوليّ   المهني

.  البلدان  من العديد في م التعلّ   ألنظمة ةالمحوريّ   هي النقطة ،رد مطّ  نحو على  ، ةالفرديّ   مالتعلّ   مسارات هذا وقد أصبحت. 92الحياة  مدى مللتعلّ 
عملّية   مركز  في م المتعلّ  لجعل  تجربة أفضل  هاأنّ   على(، One-Stop Shops-)النافذة الموّحدة  فنلندا لتجربة  بالريادة ي شهد  ما غالباً و 

  ،(compte personnel de formation)‘  فرنسا  ة فيالفرديّ  التدريب  حسابات األخرى  األمثلة تضمّ كما  .العمر  حسب التمييز   دون  ، التعّلم
  ر التطوّ  تضع  التي ، الحياة مدى  مالتعلّ  مسارات  كالهما  حيث يسّهل ، (loopbaancheques)،(بلجيكا ) ، فالندرز  في ةالمهني والقسائم 
 .93عينيها نصب  الوظيفيّ 

 

 
 ، ينّص المجلس األوروبّي على أّنه "في الوقت الحاضر، تغّيرت متطّلبات الكفاءة، مع خضوع المزيد من الوظائف   2018في توصيته لعام   90
التغيير.   ع مجاالت العمل والحياة، وأصبحت الكفاءات الريادّية، واالجتماعّية، والمدنّية، أكثر أهمّية لضمان المرونة، والقدرة على التكّيف مع لألتمتة، كما وتلعب التقنيات دورًا أكبر في جمي  

كنولوجيا''، فقد عّمق المنتدى االقتصادّي العالمّي في عام (. بينما في تقريره بعنوان "رؤية جديدة للتعليم: تعزيز التعلم االجتماعّي، والعاطفّي من خالل الت1ص ،  2018a)االتحاد األوروبّي  
مل المتطّورة. )المنتدى االقتصادّي العالمّي فكرة مهارات القرن الحادي والعشرين حول التعلم االجتماعّي والعاطفّي، الذي يعّد الطالب ليكونوا أكثر تنّوعّا، ورشاقة في أماكن الع  2016
2016.) 

  .3، ص2018االتحاد األوروبّي    91
 . 4، ص 2020bاالتحاد األوروبّي   92
 .54  - 49، ص 2020aاالتحاد األوروبّي   93
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  التنسيق تعزيز  على  ز تركّ  التي   اإلصالحات  من وبدالً . الفلسطينّية  ةالعقليّ  في تغيير  إلى   أيضاً  حاجة هناك  نجد أنّ  ط، المتوسّ  المدى  على
تنمية رأس المال   حوكمة لمعالجة الجهود  أن تنصبّ  يجب  التدريب، مي لمقدّ   ةالحاليّ  ةالفرعيّ  واألنظمة  ، المهني  والتدريب التعليم بين

 .94الحياة  مدى مينللمتعلّ  المهني منظور ال وذلك من  ة،وشموليّ  ، مرونة أكثر  إطار   في ،البشريّ 

  الحياة،  م مدى التعلّ و  ة التوجيهعمليّ  صميم  في الفرد   ووضع العرض،  د على المعتم    التدريب توفير  عن ي التخلّ   فإنّ  البعيد،  المدى  على
  الجهات  تعمل ،المثاليّ  في الوضع "ه فإنّ  ةاألوروبيّ  ةالمفوضيّ  تنّص  وكما .لتطوير رأس المال البشريّ  شامل حوكمة  تنسيق نموذج بسيتطلّ 
تطوير   لنظام  الشامل اإلصالح  هذا  مثل". 95الفرد  حياة  دورة عبر   سلسة خدمة تقديم  بهدف  الخدمات ، وتقوم بتنسيقبشكل تعاونيّ  الفاعلة

  الشامل  المستوى  على مراجعة حتماً  بسيتطلّ  ،( ةالفرديّ   التعلم  حسابات مثل) ة الفرديّ  م التعلّ   مسارات غرار  على  مالمصم   ،رأس المال البشريّ 
  بات والمتطلّ  ،ةاالجتماعيّ   القضايا وكذلك   ،التوظيف قبل ليّ األوّ   التدريب االعتبار   بعين األخذ مع  ة،الفرعيّ  ةالفلسطينيّ  م التعلّ  ألنظمة

 .ةاالقتصاديّ 

ز، التنسيق القائمة حول المناقشة إلى  التوازن  إعادة    ؛ لالستفادة(انتظاره طال الذي)  المهني والتدريب للتعليم الشاملة والحوكمة المعزَّ
 .من عملية تطوير رأس المال البشري   أوسع نطاق  على

 هذا في ، تجاهلها يمكن ال  2020 عام في ةإضافيّ   عناصر  هناك  ولكن، . قائمة المهني والتدريب  للتعليم  الشاملة الحوكمة   ةأهميّ  تزال ال

 :النقاش

  عدد  في المنتشر  ، المهني  والتدريب للتعليم  الفرعيّ  النظام   من جزءاً  اً يسمى حاليّ  ما في الثغرات   ،بالتفصيل ، الوطنيّ   التقرير  يصف ■
  واللوائح للقوانين  وفقاً   ،(إلخ   ة،االجتماعيّ  التنمية وزارة  العمل،  وزارة العالي،  والتعليم التربية  وزارة والتعليم، التربية وزارة )  الوزارات من

 .الشهادات من عةمتنوّ  مجموعة عنه ينتج الذي  التدريب م يقدّ كما  . المختلفة
  ، المختلفة ةالتعليميّ  المسارات  بين الحواجز  أنّ  ، العامّ   التعليم في ،المهني المستمر  والتدريب  للتعليم  ، والناجحاإلبداعيّ  ع التوسّ  ي ظهر  ■

  كان إذا  ما حول ،الطويل وذلك بالتغاضي عن النقاش   .االزدياد  في  المسارات آخذبين هذه  التداخل وأنّ  حواجز مصطنعة،  أصبحت
.  ك المفكّ  النظام  في المندثرة النقاط  على  الضوء  طيسلّ  أيضاً  هذا . أم ال المهني   أحد مسارات التعليم ، التجاريّ  المسار  اعتبار  ينبغي

  والتدريب  التعليم  مسار  إال أنّ   ،96ةالتدريبيّ   والقدرة المهني المحتوى  في نقصاً  ، العامّ   التعليم في المهنيالتعليم   وحدات وفي حين تعاني
  الصعوبات علمًا أنّ  . الطالب  على ز تركّ  التيو والرقمنة،  مالتعلّ  نحو ةالمستمرّ  اإلصالحات من ذاته سيستفيد الوقت  في  ،نفسه المهني

 فرض اصطناع االنقسام.  على آخر  مثال  هي  ،األمد  قصير  ،"97التكنولوجيّ  مسار ال" موقع  تحديد  تكتنف التي

 

 
 نصف  وأنّ  تعليمهم، أثناء  مهنّية  استشارات  أيّ   يتلّقوا  لم  إّنهم   الخّريجين   يقول غالبّية" أّنه ووجدتا المهني،  والتدريب التعليم  خّريجي  وكير  أوراد   استطلعت  ،2015 عام في  أ جريت  دراسة  في  94

 (. 8ص ،2015وكير    أوراد " )المكاتب  هذه  مثل لديها  بأنّ   تؤمن  فقط  التعليمّية  المؤّسسات
 .49، ص2020aالمفوضّية األوروبّية   95
 في   كانوا   ،المهنيو التقني  والتدريب التعليم  عرض لغرض  التعليم،  وزارة   وّظفتهم  الذين   المعّلمين   أنّ   الواضح  من "للوكالة األلمانّية للتعاون الدولي،   منشور،  أخير، غير  تحليل  يوّضح  كما   96

 هؤالء  لتأهيل   التدريب  تدابير   بعض   تنفيذ  بالفعل  وقد تمّ .  المهنيو  التقني   والتدريب في التعليم  خلفّية   لديهم   وأّنه ليس  العلوم.   أو  األدب،  أو  العربّية،  اللغة   في   كي يصبحوا مدّرسين   مدر بين  الغالب
الوكالة )مثّبطة.    حّتى أو  واقعّية، غير  بطريقة  الطلبة  لجذب  ؛المهنيو التقني  والتدريب للتعليم   التعّرض  فكرة  لتنفيذ   مهّددًا بالخطر، المتمّثل في اآللّية المّتبعة  يزال  ال   هذا   لكنّ   المعّلمين.

 (.4ص  ،2020األلمانّية للتعاون الدولّي 
 . بصورة مبّكرة  مؤخرًا،  إيقافه  تمّ   ولكن   التعليم،  نظام  في  وجيزة،  التكنولوجّي منذ فترة  الفرع  بدأ 97
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  ومراكز  ، مدارس من سلسلة حيث أصبحت ؛هثمار  يؤتي المستمرّ   المهنيجة للتعليم والتدريب المروّ   ،ةالتجريبيّ   المشاريع  من عدد  بدأ ■
فإّن التعليم والتدريب المهني   ،من هذا النظام  مون من فوائدالمتعلّ  يجنيه وإضافًة لما . المساء   في أبوابها   تفتح المهني  والتدريب التعليم

  العاملة، وإعادة القوى  مهارات صقل لتشمل  المهني، والتدريب التعليم مي خدمات مقدّ  تنظيم  إلعادة  كبيرة المستمّر، يوّفر فرصة
  المتزايدة،  باألعداد  لةالمتمثّ  ة،اإليجابيّ   التوجهات  من الرغم وعلى. مباشر  غير  بشكل المهني، والتدريب  التعليم سمعة وتعزيز  تشكيلها،
للتعليم    الشاملة  الرؤية  فإنّ  اآلن،  تحقيقه يمكن الجزئيّ  التأهيل  أنّ  وحقيقة ، ات اإلقتصادّيةقطاعال مع  للدورات  المشترك والتطوير 

  ،الحياة   مدى مالتعلّ   سياسة من بدالً للتعليم والتدريب،  مواز   نظام  وضع   في الخطر   ليتمثّ و . توّفرةغير م ،المستمرّ   المهنيوالتدريب  
 .للجميع تكامالً  األكثر 

المهني    والتدريب لتعليما  قطاع داخل  الرسميّ  وغير  ، الرسميّ   التدريب  بين الفجوة   على التغلب  على زت ركّ   ،السابقة التوصيات   وبما أنّ 
  ببذل ةاألوروبيّ   التدريب سةمؤسّ  توصي  القصير،  المدى علىف.  جديدة بدايةب االنطالق  إلى يدعو  الجديدة  المراجعة منظور  فإنّ  ،والتقني
 .المهني والتدريب  التعليم  لنظام  الشاملة  الحوكمة نطاق تقييم  إلعادة ، جديدة جهود

 تطوير رأس المال البشريّ  نظام من ، متكامالً  كامالً  فرعاً  باعتباره ،االهتمام  من  مزيداً  قيستحّ  المستمرّ   التعليم  فإنّ  ط، المتوسّ  المدى  على

  تخطيط  "أيّ أّن ل بـالمتمثّ    يالتحدّ   وهي ة لتعليم الكبار، ة األلمانيّ وصفتها الجمعيّ  التي   ،الرئيسة  المشكالت  مواجهةوذلك ل   المزدهر؛ 
  واقع تعكس ، مةمنظّ  بيانات لقاعدة  الشديد  الضعف  وفي الكبار،  تعليم لموضوع   دموحّ  فهم  غياب في يكمن ، الكبار   تعليم لتطوير  استراتيجيّ 

  خالل من ،المستمرّ  للتعليم  ةالوطنيّ  ةاالستراتيجيّ  مراجعة  المهمّ  من  سيكون  أولى، محاولة في ".98سات بالمؤسّ  قيتعلّ  فيما التعليم  هذا 
 . "ةاالستراتيجيّ  لهذه   ةتنفيذيّ  ةخطّ  ة، ووضعالخطّ  عمر  من الماضية  السنوات   خالل العمل خبرة من  االستفادة"

  عن بمعزل ،المستمرّ  أو التعليم   المهني، والتدريب  للتعليم  االستراتيجيّ  العمل إطار   مراجعة ه ال يجبفإنّ  الطويل، المدى  على ،أخيراً 
  المختلفة،  التعليم  أنظمة بين السلس  التنسيق وضمان النظام،  في الثغرات  سدّ  أجل األوسع؛ وذلك من  تطوير رأس المال البشريّ  منظور 

  أنشاء الهيئة  في ةالمختّص  السلطات  استمرار  مع  ىحتّ و (. الكبار   إلى الصغار  من)  انالسكّ  لجميع  شاملة خدمة تقديم  ، المطاف  نهاية وفي
سة تعليم الكبار  مؤسّ  دراسة منطق  فإنّ  ،المهني والتدريب  للتعليم  البيئيّ  النظام  الساعي لتحسين المهني والتقني،  والتدريب للتعليم  ةالوطنيّ 
  كي يكونوا رأس حربة في قيادة فلسطين؛ في الكبار  لتعليم  صةمخّص  ،عليا ةوطنيّ   سلطة إلى الحاجة لدى إبرازه   ،سارياً  ة يبقىاأللمانيّ 
  الشامل، التنسيق  يتمّ أن   ه سيكون من الضروريّ فإنّ  ا سيحدث، النظر عمّ  وبغّض .  ة باالعتبار ، آخذين السياسة االجتماعيّ المستمرّ   التعليم

  في و. ة لمنظومة تطوير رأس المال البشريّ الفرعيّ  م ظ  الن   مختلف في  ،والبرامج ، الخدمات مي مقدّ  من العديد   للربط بين  ؛وتضافر الجهود 
  ،الحياة   مدى مالتعلّ   منظور  من ،شامل تدريب نظام وتنفيذ  فلسطين، في األساليب  بعة لتوحيدالمتّ  السبل  أفضل  حول األمر   فإنّ  النهاية، 
 للنقاش.  اً مطروح اً أمر سيبقى 
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 الوطني ة. المؤه الت إطار من عاجل   بشكل االنتهاء خالل  تطوير رأس مال بشري  مرن، من  لنظام  القاعدة إعداد
  مشترك؛  الت مؤهّ  هيكل وجود  على االفتقار إلى  ، الماضيين العقدين في  المهني، والتدريب  التعليم  لنظام  ةاالستراتيجيّ  المراجعات  جميع ز تركّ 

  لالعتماد وضمان شامل نظام إلى   يحتاج المهني،   والتدريب التعليم: "أنّ   (2020)  الوطنيّ   ح التقرير يوّض و . ةأساسيّ   اعتبار ذلك فجوةب
 يشتمل أن  يجبكما . أيضاً   المقترح  والقانون  ،المقترحة ةاإلستراتيجيّ  في  ذكرها تمّ  وهي تلك التي مصاحبة، أنظمةوجود  وإلى  الجودة، 
  ، هرةاالم   مالةالع لمستويات   تأهيل واعتماد نظام إلى   كبداية، المهني،  التدريب يحتاجو . والمراجع  والهيكل، للمعايير،  توضيح على  النظام 

 ."99الخبرة  خالل من المكتسبة والمهارات  كذلك، المسبق م التعلّ   واعتماد ، والعمالة محدودة المهارة

  أنّ   أيضاً  يعني أعاله،  حموّض  هو كما ،البشريّ   المال رأس  لتنمية أوسع  نهج ضمن  ،الفرعيّ  المهني   والتدريب التعليم  قطاع تفسير  إعادة  إنّ 
دراسة   أوضحت كما . أيتجزّ  ال ، واحداً  على اعتباره كياناً  ،بأكمله  التعليم  لقطاع  القانونيّ   على التأسيس تشمتل أن يجب  ،باألمر  التفكير  إعادة 
  ، الحدّ  هذا  إلى .  الرؤية هذه  لتحقيق  ،ما بطريقة ، ةالحاليّ   والتدريب التعليم  قوانين دمج  تمّ  إذا  إال  ،الهدف  هذا  تحقيق يمكن ال" فإّنه ، ماس

  مهارات  وجود مستويات بتتطلّ  التي ، التعليم  أنواع  لجميع الوطنيّ  المستوى   على م، وإقرارهالتقدّ   بمسار  االعتراف  ،بمكان  ةاألهميّ   من أصبح
  هذا  ، علمًا أنّ الحاليّ  التعليم  نظام  في الوطنيّ  المستوى على  ، بالشهادات االعتراف  ه يجبفإنّ  لذلك،  وفقاً و . التقنيو  المهنيالتعليم والتدريب  

تعليم ذو نهاية   هعلى أنّ  ،الفلسطينيّ   المجتمع  السائدة في والتقني، المهني  للتعليم والتدريب ةالصورة النمطيّ  تغيير  إلى سيقود  بالتأكيد 
 .100" مسدودة

 .بأكمله التعليم  لقطاع  والمراجع  ،القانونيّ  اإلطار   في التفكير   إعادة في يجب البدء  القصير، المدى  على

  حول واسع  إجماع وجود  من الرغم  شامل. وعلى  لنظام  الفقريّ   هو العمود ، التللمؤهّ  الوطنيّ  اإلطار   يصبح أن  يجب ط، المتوسّ  المدى  على
د على  يتجسّ  لم ه أنّ  إال  السابقة،   التقنيو  المهنيالتعليم والتدريب   اتاستراتيجيّ   جميع فيذكره   تمّ  وقد  الت،لمؤهّ ل  الوطنيّ   طار اإل  إلى   الحاجة

  اإلطار  تنفيذ  علمًا أنّ  الت،المؤهّ   ألنظمة ةأساسيّ   أهمية ذات نفاذّيةوال ة، الشفافيّ   قضايا عتبر ت  و .  المنصرمين  العقدين خالل ،أرض الواقع
  التربية وزارة أشارت  ،2022-2017 االستراتيجية  تهاخطّ  وفي . المهني  والتدريب التعليم  قطاع  ىتتخطّ  جهوداً  ب سيتطلّ  ،للمؤهالت   الوطنيّ 
  على الحصول في  فارقة ، عالمةيّ الفلسطين  المهني الت، إضافة إلى وجود التصنيفللمؤهّ   وطنيّ  إطار  وجود يشّكل " هأنّ  إلى  والتعليم

  تكامل  تحقيق من الرغم   علىو . "101ين المهني  من كبير  لعدد العمل   وفرص  الالزم،  االعتراف  منح[ و ] ، سابقاً  بها معترف  غير  التمؤهّ 
  المهني التعليم   يزال وال  .المختلفةة المعنيّ  الوزارات  بين ماً مقس   يزال  ال ، والشهادات الت بالمؤهّ  االعتراف  أنّ   إال نة،معيّ  لنظام إلى درجةا
. 103المهني  للتدريب   الت، واالعتمادتطوير المؤهّ  إلى  بحاجة تزال  ال العمل وزارة  ؛ السيما أنّ 102مسارات ال على بعض  يقتصر  التقنيو 
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 . 4، ص2015 ماس100
 . 87، ص 2017وزارة التربية والتعليم العالي  101
 كان من ضمنها  مؤّخرًا،  مختلفة   إجراءات  اعتماد   تمّ  وعليه،.  المختلفة  المستويات  بين   نفاذّية  النظام   ي فترض   ،(2010)  المهنيو  ، التقني  والتدريب للتعليم   المعتمدة   االستراتيجّية  للخّطة  " وفقاً  102

 فضاًل عن.  بدراساتهم فقط  الصلة   ذات   المجاالت  في  ي قبلون   السابق  في   كانوا   بينما  ،(الطبيّ   التخّصص   باستثناء)  الجامعات  في   التخّصصات  بجميع   ،المهني  التعليم   خّريجي   التحاق   قبول
 لربطه   وتأهيل؛  اعتماد  نظام  إلى  بحاجة  يزال  ال  المهني   فإّن التدريب  لـلتصنيف المعيارّي العربّي المعت مد،  ووفقاً   المختلفة.  المستويات  ضمن  المهن   من   لعدد  والمناهج  ة،المهني   المعايير  تطوير 
 (.10- 9 ص التقريرالوطنّي لعملّية تورينو،)الوطنّي".    والتدريب  التعليم   بإطار
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موجودة   للمؤهالت   الوطنيّ   ر اإلطا هيكل  دةمسوّ "إذ أّن :  متفائالً  يزال ال(  2020) الوطنيّ  التقرير   إال أنّ  المحدود،  م التقدّ   من وبالرغم 
  إطار  يساعد  أن  يجب األخرى. وفور إتمامه،  واألصعدة  ،المهني  والتدريب  التعليم  على صعيد  ، وتعديل ، تحديث إلى بحاجة ها ولكنّ   بالفعل،

  المهني والتدريب  والتعليم  ، األكاديميّ  ، والتعليم ليّ األوّ  المهني والتدريب  التعليم  بين المضمونة  ةعلى تسهيل النفاذيّ  ، واحد وطنيّ  عمل
 ."104الحياة  مدى  موالتعلّ  ،المستمرّ 

  هألنّ  ؛أعاله   المذكور   ،الحياة   مدى المهني  للتوجيه  عنه غنى ال  اً شرط ، أيضاً  الت لمؤهّ ل  الوطنيّ   طار اإل  وجود  لسيشكّ  الطويل،  المدى  على 
غير الرسمي، أو   م التعلّ  خالل  من المكتسبة  التوالمؤهّ  المهارات،  من  قوالتحقّ  ،لتمكين االعتراف  ،مشتركة ةمرجعيّ  نقطة بمثابة سيكون 

 االنتشار  إلى   بالنظر و . التدريب   من الالزمة لمزيد  ،المرنة ةالفرديّ   مالتعلّ  مسارات لتطوير  ، ه سيعمل كعالمة فارقةكما أنّ  .النظاميّ  غير 
  أن  يمكن ،غير رسميّ  بشكل ،المكتسبة المهارات   من قوالتحقّ  المسبق،  مالتعلّ ب االعتراف  فإنّ  فلسطين، في  الرسميّ  غير  لالقتصاد الواسع 
صعبة    كانت مهما ة، الملحّ  الضرورة تتأّتى هنا   ومن. بها واالرتقاء   ،ةاالقتصاديّ   القطاعات  على الرسميّ   الطابع  إضفاء في مهّماً  دوراً   يلعب

 .والشهادة ،لالعتماد الفقريّ   العمود باعتباره ،الت للمؤهّ   الوطنيّ   اإلطار  إنشاء  عمل ي لتولّ  المنال، 

  حقيقة   الرقمي    ل التحو    يعتبر  مدى   أي    إلى  االزدهار؟  نحو   ة الرقمي    الموجة  ون الفلسطيني    ركبسي   هل   3.2
 ؟  المهني الفلسطيني   لشبابلمستقبل ا مغزى   ذات فرصة م يقد   وهل ، الفلسطيني   لالقتصاد

 المطروحة ةالقضي   3.2.1

  جديدة، وزيادة  وظائف لخلق   فرصة هوهو في الوقت ذات . العمل لسوق   تهديداً  ةللقطاعات االقتصاديّ   الرقميّ  لل التحوّ يشكّ  عالميًا،
  على  القائمة  الخدمات تعزيز " إلى الدوليّ  البنك  يشير  الوظائف، حول 2019 لعام  تقريره فيو . 105 اإلقتصاديّ النموّ   ودفع ة،اإلنتاجيّ 

  فإنّ  ة،الحقيقيّ  التجارة   على المفروضة االقتصاد، والقيود  حجم لصغر  نظراً : لفلسطين الرئيسة  الوظائف مصادر  أحد باعتبارها   ،"التكنولوجيا
  مثل ة،الرقميّ   اتالتقني على  القائمة  تلك سيما ال  ؛للتداول   القابلة الخدمات   هو تعزيز ]...[   ، وأفضل ، أكثر  وظائف  لخلق األفضل  الخيار 

  المعلومات  تكنولوجيا قطاع ةوبالرغم من حّص . 106عليها بسرعة العالميّ   الطلب يتزايد  التي واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا خدمات
  عات التوقّ  أنّ  إال  ، (2018 ، الفلسطينيّ  لإلحصاء  المركزي  الجهاز )  لفلسطين اإلجماليّ  يّ المحلّ   الناتج من  ،فقط ٪ 3.2 البالغة واالتصاالت 

  ،ةاستراتيجيّ  ة"قوّ  ز بكونهيتميّ  والذي التكنولوجيا،  قطاع  نموّ  اتبإمكانيّ  قيتعلّ  فيما ، عالية كانت فلسطين في تورينو  ةعمليّ  مناقشات خالل
 ."107ة واالجتماعيّ  ة، االقتصاديّ  التنمية  من عالية الت معدّ  لتحقيق
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 إمكاني ات نمو  القطاع. 
  ، عامّ  بشكلو . للقطاع التفصيليّ   التفكيك من  مزيد إلى حاجة هناك فإّن   للوظائف،  د كمولّ   الفلسطينيّ   التكنولوجيا  قطاع إمكانات  فهم أجل من

،  واالتصاالت المعلومات  تكنولوجيا  كخدمات  ًا،تكنولوجيّ  والمق د مة البيانات، على  القائمة  الخدمات ، كما هو متعارف عليه،القطاع يشمل
  أيضًا،  على المستوى الفلسطينيّ  ما إنّ  فحسب،  العالميّ  المستوى على  متناميًا ليس  عمالً  ،اإلنترنت  عبر ، الحرّ  العمل يعتبر و .  األعمالو 

  د التعهّ  شركات  األفراد، أو   حيث سواء من ،( ةغزّ  في ةخاّص )  اإلنترنت  عبر  ينالمستقلّ   ،ةفي أصحاب األعمال الحرّ  شهد زيادة  الذي
  األمم برنامج يرى و . الدقيقة األرقام على  الحصول  ه من الصعب، علمًا أنّ (العربيّ  العالم  في  معظمها) أخرى  دوالً   تخدم التي ، الصغيرة

  ون المستقلّ   ميقدّ كما . 000,7108و 000,2 ما بين النطاق   دحيث يحدّ  .ابةللبوّ   وفقاً   يختلف ينعدد العاملين المستقلّ  أنّ  اإلنمائيّ  حدة المتّ 
  البيانات، وإدخال  ،مناسبات ال وتنظيم  والتسويق،  المحاسبة،  ذلك  في بما) الدعم   وخدمات ،ةواإلداريّ  ،ةالرقميّ   الخدمات من مجموعة اآلن

 .109( ذلك  إلى وما   والبرمجة، والتصميم،

  للصناعة ةالعالميّ  القيمة سالسل في  دور   ولعب ، الرقميّ  ل التحوّ  ثمار  جني ،الفلسطينيّ   لالقتصاد ه بصورة أفضليجب أن يتيح فهم التوجّ 
  للشباب كبيرة ات بإمكانيّ  عيتمتّ  ،فرعيّ  قطاع  هعلى أنّ  ،اإلنترنت عبر  ،المستقلّ  العمل إلى   ي شار  ما غالباً و . ممكن حدّ  أقصى  إلى   ،4.0

  وهو موجود أيضاً )  ،اً عالميّ  اتجاهاً   الدوليّ   البنك د يحدّ  الصدد،  هذا   فيو . ةغزّ  في سيما  ال ؛ةااللكترونيّ  ة المنّص   اقتصاد  لدخول  ،الفلسطينيّ 
  العالم، إلى   من ما  جزء في ، للشركات الممنوحة  ،الكبيرة  المشاريع  ة تقسيمالرقميّ   التكنولوجيا  أتاحت"  حيث ، (العربيّ  العالم  في أقلّ  بدرجة

  المهام   تكون  أن  يمكنو .  العالم  من أخرى   أجزاء  في وأفراد ، لشركات ةخارجيّ  بمصادر  االستعانة  فيها صغيرة، تتمّ  ذات أجزاء ومهامّ   مشاريع
  ، اإللكترونيّ  والتسويق  الويب، مواقع  وتصميم المحتوى،  وتطوير  الوسائط،   وإنتاج ة،البيانيّ  الرسوم   وتصميم ّيات،البرمج تطوير  مثل) دةمعقّ 

  ؛ (المكالمات  على  والردّ  البيانات،   وجمع المنتجات،  ووصف  الفيديو،  مقاطع أو  ، الصور  على  العالمات  وضع  مثل) بسيطة ، أو(والترجمة
 التنمية وكالة   أجرته  الذي ،العمل   سوق  احتياجات تقييم يشير . "110سواء  حدّ  على  يةالعالية، والمتدنّ   ذوي المهارات رصًا للشباب ف   ر يوفّ  اممّ 

:  وهما المجال،  في ،ةغزّ  لقطاع  ةالتنافسيّ   الميزة  ركائز  من ركيزتين  إلى للتوظيف ةالقابليّ   مصفوفة باستخدام ، 2016 عام في ةالبلجيكيّ 
  األعمال؛   لنجاح ، المدى طويلة ،ةتنافسيّ  ةاستراتيجيّ  أنه  على متزايد، بشكل به االعتراف  يتمّ  الذي ،ةدات الخارجيّ التعهّ   أعمال  نموذج (1)"

  الموسميّ  العمل عبء  على  ب الفريدة، والتغلّ   لألعمال ةاألساسيّ  الوظائف  على التركيز   وتعزيز  ة،التحتيّ   البنية  في االستثمار  انخفاض  بسبب
  التركيز  مع  ،التكنولوجيّ   مالتقدّ  على  ويعتمد  ة، بشدّ  مرتبط الخدمات لهذه   الفقريّ  العمود   أنّ (  2)  و جدد؛  موظفين تعيين بيتطلّ  ال  الذي

 ."111واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  تطوير  على الملحوظ

 

 
لون   آخرين 000,2 وحوالي  ،freelancer.com في  عليهم  العثور   يمكن  مستقلّ   فلسطينيّ   000,3 حوالي هناك  المثال،  سبيل  على " 108  يقرب  ما تسجيل  وقد تمّ .  Upwork.com على  مسج 
 إليها   الوصول  تم  "،Mostaql.com  العالم العربيّ   بوابة  في   مستقّل،  فلسطينيّ   7,000 من
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م" و " ناشئ" بيئي   نظام بين  الناشئة.   للشركات" متقد 
  المرتكز   ،الناشئة الشركات  عالم ل  ه قد يكون أنّ   فيه مما ال شكّ و الناشئة.    للشركات متنام  هولكنّ  صغير،  بيئيّ  لنظام  موطناً  تعتبر فلسطين

  ،العمل فرص  وخلق  االقتصاد،  في الصافية القيمة في مساهمته في حين أنّ  والمجتمع، االقتصاد  على  شامل إيجابيّ  تأثير  ، النموّ  على
  حيث  ا منأمّ . ةغزّ  وقطاع ة، الغربيّ   ةالضفّ  في الناشئة ةالتقني الشركات   مشهد في  يبحث الدوليّ   البنك حديث، فإنّ  تقرير  وفي.  غموضاً  أكثر 
  بالعام مقارنةً  ،عام كل ناشئة شركة 19 طهمتوسّ إنشاء ما  يتمّ " هيحصي أنّ  الدوليّ  البنك   فإنّ  ،2015-2009 الفترة خالل  النموّ  لمعدّ 

  ،الناشئة  الشركات  ثلثيّ  ه حواليأنّ  أفاد [ و ]  الناشئة. الشركات  إنشاء في  ،المائة في 34 بنسبة ب، مركّ  نموّ  لمعدّ  إلى ي يؤدّ  اممّ  ؛السابق 
وهذا يقودنا إلى إجراء   .ناشئة" شركة لكلّ   وظائف ثالث  طبمتوسّ  ، األقلّ  على  واحد  ف موظ   توظيف تعمل على ،االستطالع   شملها التي

  العالية  عاتبالتوقّ  مقارنة ، صغيراً   اً رقم  هذا ، حيث يعتبر البيئيّ  النظام   في وظيفة 1,247 إنشاء  ه تمّ لنجد أنّ  ؛ خالل الفترة ذاتها حسابيّ 
 .112العمل" فرص  خلق  حيث  من ،التكنولوجيا  لقطاع 

  أبحاث  لشبكة استطالع   في ،ينالفلسطينيّ  األعمال  رواد  من مئات  ة عدّ  مقابلة ت تمّ فقد  الرئيسة،  دوافعه وتحديد   ،البيئيّ  النظام   نضج لفهم و 
  بين الفلسطينيّ   البيئيّ   ف النظاميصنّ   الدوليّ  البنك  فإنّ  المسح،  نتائج على  . وبناءً 2017113و 2016 عاميّ  بين ،ةالعالميّ  األعمال ريادة 

  فإنّ  ،ماً تقدّ  أكثر   مستوى على التمويل  إلى والوصول  ،العالقة أصحاب  مجتمع على  الحكم   تمّ  حين وفي". مةالمتقدّ " و ،"الناشئة" مرحلتيّ 
 .114النشوء مرحلة في  تزال ال  ،الداعمة ةالتحتيّ  والبنية ، المهارات

  في  مبتدئ تقنيّ  بيئيّ  لنظام  ،ما  حدّ  إلى ،مواتية بيئة هناك أنّ   يبدوإال أنه   ،( المحدودة ةالتحتيّ  كالبنية)  الجلّية القيود  وجود بعض  بالرغم من 
  دةالمحدّ  الحالة فيحيث أّنه . البيئيّ   النظامأجزاء  بين الترابط هو    كذلكو  ، دافعاً  يعتبر  تالتمويل، والتسهيال  ر توفّ  بالتأكيد، فإنّ و . فلسطين
  للشركات البيئيّ  النظام   أنّ   الواضح  ه منعلمًا أنّ  .الحركة على والقيود، ديّ ا الم  ذلك يخضع للفصل  كبير، فإنّ  إلى حدّ   أمجزّ  لمجتمع

  بيرزيت  ة، وجامعةغزّ  في  جيكس سكاي ةغزّ : رئيسين قطبين حول يتمحور  هأنّ   الدوليّ   البنك وجد  وقد  ،أ نظام مجزّ  ، هو الناشئة ةالفلسطينيّ 
  ةالدوليّ  بالجهات  ةبشدّ  مرتبط" هأنّ   على ،الفلسطينيّ   البيئيّ  النظام  إلى   ي نظر ه إال أنّ   ل،التنقّ   قيود من الرغم   علىو . 115ةالغربيّ  ة الضفّ  في

 "116ةغزّ  وقطاع  ،ةالغربيّ  ةالضفّ  خارج  لمجموعات  ،المعرفة من  واسعة كذلك بشبكات رتبط مو  الفاعلة، 
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 جمع تمّ   . كما2017( فبراير)  ، وشباط 2016(  ديسمبر)  األول  كانون   غّزة، في الفترة ما بين  وقطاع الغربّية  الضّفة   في   األعمال   رّواد  من  423  دراسة   تّمت  التحليل،  هذا   أجل   "من    113

 إال أنّ   فلسطين،  في   شوهدت  التي  المسح للشركات الناشئة،  عّينات أكبر  من   واحدة   أّنها   من  الرغم  وعلى .  من مؤّسسي الشركات الناشئة"  196و ناشئة،  شركة   142 عن  المتعّلقة بذلك   البيانات
 الناشئة  الشركات  يشمل  الحياة، وال   قيد   على   البقاء  لنزعة   خاضع فهو   ذلك، على  عالوة .  البيئيّ   النظام  في   الناشئة  الشركات  من   فقط   فرعية   مجموعة  ة، وهي تمّثلشامل  ليست  البيانات  "مجموعة

 (.29  ،3 ،2، ص 2018bالبنك الدولّي  )  العمل"  مجال في  موجودة  تعد   لم   التي
 . 9،  3، ص 2018bالبنك الدولي  114
 .يفرضها الكيان اإلسرائيليّ   أخرى  ومالّية  إدارّية،  أل ط ر   أيضاً   تخضع   إال أّنها  الغربًية،  بالضًفة   وثيقاً   ارتباطاً   ترتبط   ومع أّنها . الدوليً   البنك   دراسة   في   منفصالً   كياناً   الشرقية   القدس  تعتبر   ال 115
 الجامعات  شبكات  من   العديد   ذلك   في   بما  ،(األّول  المقام   في  أمريكّية  فاعلة   جهات)  وأخرى دولّية   ،(إفريقيا  وشمال األوسط  الشرق   منطقة )  إقليمّية   العالمّية، هي جهات  الفاعلة   "الجهات   116

تقنّية البنك '' )آخر  عالميّ  إقامة  ومقرّ   الغربّية وغّزة،   الضّفة   بين   تطفو  تلك التي  أو   األجنبّية،  الخبرة   ذات  الناشئة،  للشركات  البيئيّ   النظام   من   كبيرة   نسبة  هناك  أنّ   إلى   يشير   األمر الذي   ؛]...[
 (.20ص  ،2018الدولّي 
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  غالباً  قاس ت   الناشئة الشركة   بقاء فرص ألنّ  الشركات الناشئة؛ نظراً   بالنسبة لمشهد ، مطمئناً  الشبكات  هذه   مدى يكون  أن  يمكنهذا و 
 يختبر  حيث ذلك،   من أبعد إلى   حديث مقال يذهب و . عالقةال أصحاب شبكة أو  ، المحيط  البيئيّ   النظام  مع التفاعل  على باتصالها، وقدرتها

  مفادها  ةنظريّ  المقالة تطرح كما . ةمرجعيّ  كنقطة الشبكة  ةمركزيّ  وتستخدم  ة،ؤيّ تنبّ  بقدرة  عتتمتّ  ، الشركات المبتدئة  شبكات بأنّ  القائلة  ةالفرضيّ 
  تطلق  أن  الناشئة  الشركات بين ةالمهني  العالقات لشبكة و"يمكن . ''المستقبليّ  لنجاحها  مهمّ  ، البيئيّ   نظامها داخل الناشئة الشركة "موقع  أنّ 

ة لهذه  الحاليّ  ةاالقتصاديّ   القيمة  الصعب قياس صافيبالمخاطر، وإال سيكون من  المحفوفة  للمشاريع  ،األجل  طويلة 117لإلمكانات  العنان 
  ، علىالفلسطينيّ   الشتات  مع روابط ال أي )  ، العالميّ   ضالتعرّ  هذا   ات خصوصيّ  لتحديد   البحث  من مزيد  إلى   حاجة هناك  ستكون . المشاريع"

 .118العمل فرص  خلق  على  النهائيّ   وتأثيره  للحدود،  العابرة ، ةاالقتصاديّ  للتنمية  إمكاناته  ، أو(المثال سبيل

 المهارات التقليدي ة.
الحديثة   اتالتقني"فإّن  الناشئة، األعمال  لريادة   البيئيّ   النظام بخالف ، هبأنّ  جدالً  الدوليّ   البنك يطرح  الحديثة،  ةالدوليّ   اتاألدبيّ   إلى باإلشارة

  ي ظهر و .  ةوالعاطفيّ  ،ةواالجتماعيّ  ،ةالمعرفيّ  المهارات و  ،الحديثة التكنولوجياتستعمل  التي   للعمالة الماهرة، جديدة  عمل  فرص أيضاً  د تولّ 
 ىوتتبنّ   وتبتكر، ة،التجاريّ   باألعمال للقيام ، للشركات  داعمة بيئة وتضمن المهارات،  هذه  في أكثر  تستثمر  التي   البلدان أنّ تقرير حديث 

ذلك، فإنهم يخاطرون  [  يفعلون ]  ال الذين  أولئك  أنّ  حين في .ةالتكنولوجيّ   التغييرات  من استفادة   أقصى  قستحقّ فإّنها  الجديدة، التكنولوجيا
 ."119الركب   عن فبالتخلّ 

  التكنولوجيا  قطاع ثمار  جني من  نهاد، يمكّ جيّ  وضع في ، المرتفع  التعليميّ   بتحصيلها فلسطين  تكون  أن  يجب  ة،النظريّ  الناحية من
ر الذي تدفعه  لتطوّ ا  لنموّ  الرئيسة كات المحرّ  أحد باعتبارهم    العالية، المهارات   ذوي بالبنان لشبابها  يشار  ما غالباً حيث أّنه . المزدهر 

  أعاله  المثال من إّنه و .  أم ال  ،المناسبة  المهارات مجموعة توفير  في تستثمر  فلسطين  كانت إذا  فيما هو  السؤال   فإنّ  ذلك،   ومع.  التكنولوجيا
  للبنك وفقاً و . أساسي  دافع   هاأنّ  على  بالضرورة المهارات إلى  ي نظر  ال  هال؛ وذلك ألنّ  هي  اإلجابة أنّ   يبدو الناشئة، للشركات  البيئيّ  للنظام 
  المائة في 55 من أكثر  حيث أنّ  ة، غزّ  وقطاع ، ةالغربيّ  ةالضفّ  في ،سينالمؤسّ   بين خاّص  بشكل مرتفع اإللكترونيّ  التعليم " ، فإنّ الدوليّ 

  ةغالبيّ [...] دكتوراه(.   أو ماجستير،)  العليا  الشهادات  يحملون  ،منهم  المائة  في 19 من وأكثر  ة،جامعيّ  شهادة  على  ن و حاصل ،منهم
  لديهم  بالمائة 21و ،( STEMات )الرياضيّ  الهندسة، أو  التكنولوجيا، أو  أو   العلوم،  في ةعلميّ  درجة  على بالمائة( حاصلون  52)  سين،المؤسّ 
  مجموعة أنّ   فقد و جد ذلك، ومع . ات"والرياضيّ  والهندسة العلوم، والتكنولوجيا،  في شهادات  لديهم   بالمائة 11و  ة،التجاريّ  األعمال   في شهادة

 عتبر ت   الالزمة؛ لذلك،   ةالماليّ   والقدرة اإلبداع،   إلى وتفتقر  للغاية،   ةمهارات تقليديّ  ، هي (الفريق  وأعضاء سين،المؤسّ )  األعمال اد روّ  مهارات
 .المستثمرين من  للعديد بالنسبة، 120عقبة  المهارات

 

 
 اكتسبوا   الذين   للمستشارين،  حيث أّنه يمكن  ات؛التقني  بأحدث  الفنّية   الدراية   معهم  يجلبوا  أن   جديدة، فرص  عن  بحثاً   الشركات  عبر  ينتقلون   الذين   المهرة،   للموّظفين   يمكن  المثال،  سبيل  على " 117

 االعتماد  جيدًا،  المترابطين   اإلدارة،  مجلس   وأعضاء والمقرضين، للمستثمرين،  يمكن  بينما  أخرى.  شركة   في  فاعلية،  األكثر  االستراتيجّيات  تحديد  في  يمكنهم المساعدة  الشركات،  إحدى   في   خبرة 
 (.1، صNature  2020)أخرى".    شركة  في   والتمويل   األعمال،  فرص   من  لالستفادة  الشركات  إحدى  في   المكتسبة  المعرفة  على 
118Nature   2020 4،  1، ص.  
 . 31، ص 2019cالبنك الدولّي  119
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  اقتصاد  يزدهر  لكيو . عالتوسّ  على  قدرتها  يعيق اممّ  ؛التكنولوجيا  على القائمة ،األخرى   للخدمات مهارات  في مماثلة فجوات  هناك أنّ  يبدو
  ةاألساسيّ   القيود  ان منيعدّ  اإلرشاد،   فرص ونقص المهارات،  على  المحدود التدريب   فإنّ  لذلك، . األّولّية الشروط   بعض تلبية يجب ة، المنّص 

  البنك   عن صادر  الشباب،  توظيف  حلول تقرير فإّن  التكنولوجيا،  قطاع إمكانات  ولتحقيق.  ككلّ  التكنولوجيا  قطاع  تطوير  تعترض التي
  ، ةواالجتماعيّ  ، ةاالقتصاديّ  الحواجز  على  بالتغلّ " البلدان على  يجب هذا و . مطلوب السابقة  الشروط  بعض كون  من ر يحذّ  ،الدوليّ 
،  ماً المطلوبة، واألكثر تقدّ   ةوالبرمجيّ  ة،التقني  المهارات لتوفير وذلك  لديها؛   والتدريب  التعليم  أنظمة تغيير " أجل من واالستثمار  ،"ةيّ تاسوالمؤسّ 

 ."121مرة  لألوّ  العمل سوق ل  نضّمون ي الذين  للشباب   خاّص  بشكل  اً مهمّ  سيكون  هذاعلمًا أّن  . الجديد  االقتصاد  تلك التي تحظى بالثناء من 

 االرتباط بالتعليم والتدريب المهني. 
  فإنّ  األخرى،  القطاعات  تحويل على  تعمل ة، التيالرقميّ   التكنولوجيا في م التقدّ   مدى وتقييم  ة،التقني الخدمات   قطاع خارج النطاق  بتوسيع

  تطابق  عدم في الرقميّ   لالتحوّ   يساهم" هأنّ   إلى اإلشارة خالل من ،أيضاً   الحذر  يرفعون درجة ةالوطنيّ  تورينو  ةعمليّ  في ةعالقال أصحاب 
  ات عمليّ  عن الناشئة  ،رةالمتغيّ  االحتياجات   الرامية لفهم ، لمهاراتا  عتوقّ  من لمزيد   حاجة هناك   ستكون لذا، ف". ، بين العرض والطلبالمهارات

  حاجة هناك أيضاً   ستكون كما أّنه إعادة تنظيم،  العمل   ،سوق  تحليل اتعمليّ  ب ستتطلّ  حتياجات، اال ولفهم  هذلك، فإنّ   ومع.  الرقميّ   لالتحوّ 
  التقرير  يشير  لذلك، نتيجةً . االقتصادّية  اتالعمليّ  في تغييرات  أيّ  الستيعاب ؛ الخاّص  القطاع   في ،الفاعلة الجهات  مع  التعاون  من مزيد  إلى 

  المهن تحديد  بأساليب  ،ةالتكنولوجيّ  المهارات   التعامل مع فجوة على  المهني والتدريب  التعليم  ر قدرةتتأثّ " هأنّ   إلى تورينو ةلعمليّ   الوطنيّ 
 ."122الحاالت   من كثير  في الحكومة[ تقودها]والتي  العمل، سوق  في المحدودة  المساهمة  ذات  المناهج وتطوير  الجديدة، 

  العامّ   بالتعليم الحال هذا  ق ال يتعلّ و . مدى الصلة  من ق الشاملة، والتحقّ   لمراجعةل  حاجة هناك  تكون فسوف  التدريب، توفير  وعلى صعيد 
  التعليم  نظام مها يقدّ  التي   ،ةالشخصيّ   الملفات  مالءمة مدى  هناك عدم وضوح حولإّن  . أيضاً  المهني والتدريب  بالتعليم ماإنّ  فحسب،
  عبر  الرقميّ  لالتحوّ  أتمتة  أوعملية  التكنولوجيا،  لقطاع وكونها كافية  المهرة، شبه مستوى على  ، اً حاليّ  الفلسطينيّ   المهني  والتدريب

تطوير   في ح موّض  هو  )كما   ،المهني والتدريب  التعليم  توفير  تنويع مبادرات كانت إذا  ما فهم  مثمّثاًل في المفاتيح أحد  سيكون . القطاعات
  المشكالت، حل) الالزمة  ةاألساسيّ   المهارات ذلك  في  بما المطلوبة،  المهارات  مجموعة توفير  قادرة على  ،( 1رقم ة، قضيّ رأس المال البشريّ 

  التي  القطاعات  مع ف، المتكيّ ، المرن، والمستمرّ األوليّ  المهني  والتدريب التعليم إضافة إلى  ،الرياديّ  م والتعلّ  ، (ذلك  إلى   وما واإلبداع،
  .الرقمي ل التحوّ   بسبب لتتعطّ 

 استجابات السياسة  3.2.2

 والفعالي ة.  األولوي ات،
  ةقضيّ  عرضت والتعليم التربية وزارةفإّن  األخيرة،  STEM والرياضيات ،والهندسة ، والتكنولوجيا ، العلوم ةالستراتيجيّ  المشكلة طرح  في

  االحتياجات تلبية أجل  من ؛ البشريّ   المال  رأس تحسين ، وبالتالي]...[    .ةالفلسطينيّ   المدارس  في موالتعلّ  التعليم  ةعمليّ  في النوعيّ   لالتحوّ "
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  ة، االقتصاديّ   التنمية  مشاكل حلّ الضرورة الم لّحة لـ " ةاالستراتيجيّ  تثير و . "العمل  وسوق  ، المعرفة  اقتصاد  في للمجتمع ةوالمستقبليّ  ،ةالحاليّ 
  العمل  سوق  برفد تهتمّ  حيث  ؛والفقراء األغنياء  بين الهائلة الفجوة عن فضالً  الشباب،  بين والفقر  ، والبطالة ، التوظيف الت معدّ  انخفاض ك

  ، والهندسة ،والتكنولوجيا ،العلوم  مواد  تدريس على التركيز  من  الرغم على و . high-techعالية ال  التكنولوجيافي مجال  لةالمؤهّ  بالعمالة
، و  ةاليوميّ   الحياة في العلميّ  المنهج دمج ( أ: مثل أوسع قضايا  أيضاً   يعالج المقترح  التربويّ   النهج  فإن فقط، العام   التعليم  في والرياضيات 

  ،الجماعيّ   والعمل القرار،  خاذواتّ  ، المنطقيّ  التفكير   ذلك  في بما ة، الدراسيّ  المناهج  في  والعشرين الحادي القرن  لمهارات  الشامل التنفيذ (  ب
  من جهة، اتوالرياضيّ  ،والهندسة ، والتكنولوجيا ، العلوم تعليم  بين  ةالقويّ  بالصلة يعترف ، صاتالتخّص   دمتعدّ  نهج( جو  ،ذلك  إلى   وما

  االكتشاف،  خالل من  ،الخبرة  على القائمة األنشطة  حول م التعلّ  تنظيم ( ود   ،واالبتكار  واإلبداع التصميم   ز عزّ ي مما من جهة أخرى؛  والفنون 
  وكذلك  ،ةاالستراتيجيّ  تنفيذ مستوىإّن هذا التوّجه يشير إلى أهمّية إجراء متابعة؛ للتأكد من .  ذلك  إلى   وما ،  ةاليدويّ   واألنشطة ق، والتحقّ 
 .123سابقاً  المذكورة  ،ةالتقليديّ   مالتعلّ  ثقافة تخّطي  على قدرتها

  في ماً د  ق   لمضيّ ل  دفعهم،  الصلة  وي ذ  والطلبة ،مينوالمعلّ  ،والمدارس ،الوزارات   (19)كوفيد  جائحة تفشي دفعفقد   ،ما سبق إلى   إضافة
  من  ةاإللكترونيّ   مالتعلّ  ات منّص  توفير وتشمل  مختلفين،  شركاء مع بالتعاون  متعّددة، جهود  بذل تمّ فقد  الصدد،  هذا  فيو . مالتعلّ  تجربة رقمنة
  وتقديم ، العلميّ   والبحث العالي التعليم  وزارة   بقيادة ،اإللكترونيّ  م التعلّ  دليل وتطوير  ، )/https://i2.elearn.edu.ps( والتعليم التربية  وزارة

  التجارة غرف  مع بالتعاون  ،العمل وزارة قبل ،الهجينة  اراتالسيّ  وتكنولوجيا  ،ةالشمسيّ  الطاقة مجال  في اإلنترنت عبر  قصيرة دورات
 .124ة يّ المحلّ 

 السياساتي ة. والثغرات القصور، أوجه
  ، من الطلبة 4,700 رب ا يق ما جذب في المسار  نجحوقد  ، العامّ  التعليم  في باعتباره مسارًا  التكنولوجيا  مسار  إطالق تمّ  ،2016 عام  في
  قطاع في الطموحين للطلبة اً إيجابيّ  اً مهنيّ  اً خيار كونه  المهني، والتدريب التعليم  مسار  خارجبشكل متعّمد  ؤه إنشا تم ، حيث مدرسة 170 في

  عام في ،ةالفلسطينيّ   ةالدراسيّ  المناهج  من  استبعاده  تمّ سرعان ما و   ،طويالً   ميد   لم  مسار ال  أنّ   إال  نجاحه، من الرغم   علىو . التكنولوجيا
.  ، بصفته مسارًا تعليمّياً لحذفه الرئيسة األسباب  أحد على أّنه   ة مؤهالت المسار،مكان بشأن  الوضوح  عدم إلى   اإلشارة  تتمّ قد و . 2019

 . المهني  والتدريب والتعليم  ،العامّ  التعليم سقط المسار، إن جاز التعبير، في الشقوق بين  قد وبالتالي، ف

التعليم    قسم عن  الصادرة ، 2018 لعام  المفاهيم ورقة  فإنّ  فلسطين، في ةالمستمرّ  المهني   والتدريب التعليم  إصالحات ةأهميّ  إهمال  دون و 
.  ل الرقميّ ال تشير إلى تكنولوجيا التحوّ  ، ق د ماً الطريق  تصف والتي ، (العالي والتعليم )  والتعليم التربية  وزارة في التقني، و  المهنيوالتدريب  
من حيث زيادة   ، ت مناقشة مزاياهافقط. وقد تمّ  االلتحاق  تومعّدال ، والحوكمة ،المهني ز على تحسين جودة التعليم والتدريب  ركّ ت حيث أّنها 
والتعليم   ،المهنيت مناقشة كسر الحواجز بين التعليم والتدريب كما تمّ  . 2القضية رقم  - تنمية رأس المال البشريّ إطار   ضمنااللتحاق 

 والتعليم العالي.  ، العامّ 
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  من الرغم  على ) ، ةذهبيّ   فرصة أعاله   المذكورة  ،والرياضيات  ، والهندسة ،والتكنولوجيا ،بالعلوم  ةالخاّص  ةستراتيجيّ اال الخطة لستشكّ  
  لجميع  ،الفلسطينيّ   جالمنهالمستقبلّية ل  لمراجعةنحو ا ،(فقط  اتوالرياضيّ  ،والهندسة ، والتكنولوجيا ، العلوم  دورات  على اً حاليّ  اقتصارها 
  ات واإللكترونيّ  ، والكهرباء ،الترميز   إلى واضحة ، إشارةبالفعل تشير  ةالخطّ كما أن . المهني  والتدريب التعليميشمل   بما ة، التعليميّ   المسارات

  الحصر،   ال المثال  سبيل على  اإللكتروني،  والتصميم  ،والتصميم ، النقل  وتكنولوجيا  ،الميكانيكا ك  األخرى،  لموضوعاتل  علمًا أنّ  .ةالرقميّ 
  ،القطاعات  جميع   فيتدريجيّ ال  الرقميّ  التحول مع و .  والعشرين  الحادي   القرن مهارات   ضمن  المهني، والتدريب  التعليم  مع  واضح  تداخل

  نطاق على  التعليم  نظام  لتشمل  ،ةاالستراتيجيّ  ةالخطّ   منظور  توسيع ، بمكان ةاألهميّ  من سيكون  فإّنه المهارات،  مستويات جميعضمن و 
  التعليم  ذكر   يتمّ  لم   ذلك، ومع . العالي التعليم  مع  التعاون  وزيادة  ،للمناهج  التدريجيّ   تعديللل  ،وطنيّ  فريق تشكيل ةاالستراتيجيّ  تذكر و . أوسع

  والتدريب التعليم  إلى ي تؤدّ  أن  شأنها من التي  ،المتباينة  ةالتعليميّ   للمسارات  وصف  أيّ   يوجد ال كما أّنه  .ستراتيجيةاال في  المهني  والتدريب
 . الثالث المستوى في أو   ،ةالثانويّ   المدرسة سنّ  في سواء المهني، 

 التوصيات 3.2.3

  على فقتتّ  المصادر  من  العديدفإّن   أعاله، ح موّض  هو  كما و . والفرص ، ياتالتحدّ   من بكلّ  مصحوباً  العالميّ  لالقتصاد   الرقميّ  لالتحوّ  يأتي
  المهارات   إلى ي نظر كما و . العمل فرص  وخلق  ، ةاالقتصاديّ  التنمية في رئيس  دور  لعب  على  القدرة  ، الفلسطينيّ  التكنولوجيا قطاعلدى  هأنّ 

  ،لالقتصاد الفلسطينيّ   الرئيس  موردال هو  البشريّ   المال  رأس أنّ  بما و . في المجال تمكين عامل  كونها من أكثر   ،عائق  أنها  على  الحالّية
  الحدّ ك ) ، األعمال  مناخ لتحسين  اتالسياس   في المطلوبة ،األخرى   التغييرات إلى   باإلضافةو  . الفرصة اغتنام   سوى األخير  أمام  خيار  الإّنه ف

  ضمن  فلسطين مشاركة في كبير  بشكل يسهم  أن ،نالفلسطينييّ   مهارات مجموعة لتطوير   مكنفإّنه من الم ،125( المعيقات الحالّية مثالً  من
 . ةالعالميّ  ةالرقميّ  القيمة سلسلة

 .التدريب توفير تجديد  خالل من للوظائف كمول ِّد  التكنولوجيا، على القائمة الخدمات إمكانات   أ. تعظيم
  الالزمةو  ،الكافية المهارات  مجموعة لتوفير   ؛المختلفة ةالتعليميّ  المسارات   مالءمة مدى التعليم  نظام  يراجع  أن  يجب القصير، المدى  على

  الفلسطينيّ   البيئيّ   النظام في  ،رئيساً   كاً محرّ  تصبح كي  للمهارات   والسماح ،ةالتكنولوجيّ  القيمة سلسلة ضمن ،ةالفلسطينيّ   المساهمة لتعزيز 
  تحليل أو  ، للمهارات شامل عتوقّ  إلى   المراجعة هذه   تستند أن يجبعلمًا أّنه . أيضاً  التكنولوجيا  على  المعتمدة   الخدمات وتعزيز   ،للتكنولوجيا

إنه  . ةالمهني المستويات  مختلف ل والمالئمة، ،الجديدة  السمات  من مجموعة إلى   حتماً  ي ستؤدّ كما أّنها  .( ب التوصية  مراجعة) للقطاع  مهنيّ 
  والكفاءات  ،المهارات   أنّ وذلك   ؛واحد  تعليميّ  مسار  على  ، الصلة ذات   المؤهالت لتوفير   ،التعليم نظام  استجابة  تقتصر  أنمن غير الممكن  

  إلى   ،الفلسطينيّ   التعليم  نظام استجابة  تستند أن  يجبفإّنه  ذلك،  من  بدالً و . مختلفة  مستويات على منتشرة ، التكنولوجيا قطاع  من  المطلوبة

 

 
أحد مصادر باعتبارها    ،مة على التكنولوجياالتي تعوق قدرتها على تعزيز الخدمات القائ  ، من القيود  اً عدد  ، فلسطينلدى    من الواضح أنّ فإّنه  ة،  أو البيئة التمكينيّ   ،ةمن حيث البنية التحتيّ   125

تعاني من هي  و   ،)في الضفة الغربية(  2018 العام  في  فقط  إدخال شبكات الهاتف المحمول من الجيل الثالث  )"تمّ   ة بعض القيود خارجة عن سيطرة السلط  في حين أنّ و الوظائف الرئيسة.  
، "يتطلب األمر للبنك الدوليّ   وفقاً و على سبيل المثال(.    ،نظام الدفع عبر اإلنترنتمنّصة آمنة لعدم وجود ك)  ، الظروف األخرىيمكن تحسين  . علمًا أّنه  عدم كفاية طيف الهاتف المحمول"(

  والسياسات  لوائح الإلزالة    إصالح تنظيميّ ق ببيئة األعمال، لن تكون هناك حاجة إلى  فيما يتعلّ و والرقابة في صناعة االتصاالت".  ، لتحسين المنافسة  وتنظيمّيًا؛  مؤّسساتّيًا، إصالحاً   أيضاً 
 ة)الضفّ   لتعزيز االقتصاد الرقميّ   (، ولكن ينبغي إيالء اهتمام خاّص 1رقم   ، قضيةح في تطوير رأس المال البشريّ هذا هو الحال بالنسبة لجميع الشركات )كما هو موّض و ألعمال.  ل  المعيقة
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  شقوق  بين وقع  الذي )  التكنولوجيّ   لمسار ا  إضافة إلى تجربة ، العامّ   التعليم  في ، والرياضيات ، والهندسة ،والتكنولوجيا  ،العلوم  استراتيجّية
 . العالي التعليم  القطاعات االقتصادّية لدى   مع التعاون تجربة حاضنات األعمال، و و  ،( العامّ  والتعليم  المهني،   والتدريب التعليم

  ملتعلّ ا  لتجارب  اهتماماً ( األدنى   المهارات مستوى على  ذلك  في بما)  المهني،   والتدريب التعليم  مسار  يولي  أن يجب فإّنه  ذلك،  إلى   باإلضافة
  إذ أّنها ؛ (أيضاً  ةالحياتيّ  والمهارات  ،األعمال ريادة  لتعليم  ولكن  فحسب، كنولوجيا للت ليس )  ةالتمهيديّ  المخّيمات التدريبّية  ضمن ، الرسميّ  غير 

لبيئّي. كما أّنه من  ا  التكنولوجيّ  م االنظ   ضمن ة،التكنولوجيّ عند بدء المشاريع   ، والطلب ،السوق  لفجوات   السريع التقييم   عند ا،نجاحه تأثبت"
  مجموعة توفير  خالل من   التكنولوجّي،البيئيّ   النظام في ، المنخفض  التعليم  ذوي ، انالسكّ  تضمين على  تعمل أن الممكن لهذه التجارب 

  أن  فإّن بإمكانه جًدا، اً تقليديّ نظامًا  المهني والتدريب  التعليم   نظام يكون  عندما ف. 126"البيئيّ  النظام   بطلب المرتبطة   المهارات من ةأساسيّ 
  الحادي القرن  مهارات  على تركيزها  مع  ، العامّ  التعليم في( اتوالرياضيّ  ، والفنون  ، والهندسة ،والتكنولوجيا ،العلوم )  مسارات تجربة من يستفيد

  والتدريب للتعليم ةالعمليّ   دوراتال   في والمبادرة ،االبتكار  إلدخالوذلك   مثاًل؛ الجماعيّ  والعملت، المشكالحّل و  ، اإلبداعكمهارات  والعشرين،
  أو  المعارض،   تنظيم خالل  من ، فلسطين في واإلبداع  االبتكار  تحفيز  على،127النيزك   مثل مؤّسسات عاملة في المجال، تز ركّ وقد . المهني

  فإنّ  ،الرسميّ  غير  المجال   إلى المبادرات  هذه  تنتمي بينما و . الجاهزة  المعامل   أو ، التصنيع  ومختبرات  التصنيع،  أو  ،االبتكار   مساحات
 توجيه طريقةلدى  أنّ  كما . التدريبيّ  عرضه  لتحديث الخبرات  من سيستفيد ،(المهني   والتدريب التعليم  بما في ذلك) ، الرسميّ   التعليم

  يمكن ةقوّ  نقاطلديها   ه،الموج    العمليّ   ريادة األعمال وتدريب  ،ليّ األوّ  المال  رأس إلى  الوصول  تشمل والتي الناشئة، للشركات  ات الحاضن 
  يستفيد أن  يجب هذا و .  المهني والتدريب  التعليم  تعريف ملفات  من عةمتنوّ  لمجموعة ذي تقنّية منخفضة،  ،احتضان  تيار  على  تطبيقها
  ،ةتعليميّ  مخرجاتباعتبارها  ،(ةوالرقميّ  ، ةالرياديّ  المهارات   ذلك في بما ) ،الرئيسة  الكفاءات وتعميم  ، الممارسات أفضل  من الرسميّ   التعليم

 ةالرقميّ   المهارات تطوير  ةأهميّ  ،19-كوفيدجائحة  أزمة أظهرت وقد  . المهني   والتدريب التعليم  يشمل بما المختلفة،   ةالتعليميّ  المسارات عبر 
 . االتجاه  هذا  في خطوات  خاذاتّ  تمّ علمًا أّنه  التدريس، وهيئة ،لطلبةل

  القيمة  سلسلةل  ،التعليم مواءمة  تعزيز من أجل  ؛مستمرّ  بشكل التدريب توفير  لتحديث  برمجّي؛  تركيز  إلى  حاجة هناك ط، المتوسّ  المدى  على
  في والبحث  ،المختلفة ةالتعليميّ  المسارات  بين الفجوة   تجاوز  الضروريّ   من سيكون  كما .الخاّص   القطاع  مع الوثيق  بالتعاون ة، التكنولوجيّ 

  ،128من جهة أخرى  ، العامّ  التعليم  في ، اتوالرياضيّ  ،والهندسة ،والتكنولوجيا ، العلومو  ؛ المهني من جهة والتدريب  التعليم   بين المتبادل التزاوج 
  البيئيّ   النظام في  الجهات الفاعلة  عتمتّ وت. الدبلوم مستوى بعدلما   ،العالي   التعليم  في ةوالصناعيّ  ،ةالتجاريّ  ةالتقني الدراساتوذلك مع  

 تجربة تكون  أن  يمكن الصدد، هذا  فيو .  للغاية  اً تقليديّ تعليمًا  يعتبر  تعليمهم لكنّ  مرتفع،  تعليميّ  بتحصيل ،الناشئة للشركات  التكنولوجيّ 
  البنك  يشير  كما . األخرى  التعليمية المسارات  في  مالتعلّ   لمراجعة ةضروريّ تجربة  ،العمل  في بيئة م التعلّ   في المهني،  والتدريب التعليم مسار 

  التعليم ببرامج المرتبطة   ،عات والمسرّ  ،المهارات   على السريع  التدريب برامج خالل من ، الجامعات في العمليّ  التعليم "تطوير  ألهمية الدوليّ 

 

 
 . 26، ص 2018b البنك الدوليّ   126
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  لتعزيز و  ، أخيراً . مماثلة بطريقة ، (رئيسمعيق   هأنّ   علىحّدده المستثمرون  الذي)  ،ةالماليّ  المعرفة في  العامّ  النقص  معالجة يمكنو ". العامّ 
  تعزيز  خالل من  ،اإلرشاد  برامج تعزيز  يجبفإّنه  ، "الدعم  خدمات وتعزيز  ، الجودة  ذوي هينالموجّ  في النقص  معالجة"و ، التدريب ةأهميّ 

  مثل)  العالمّية، المواهب  دخول وتسهيل ،األعمال   عاتمسرّ  على  المهني الطابع   ضفاءوذلك إل  ؛Angel networkالمساند   المالك شبكات
 .129ترابطه  تعزيز كذلك و  ،التكنولوجيّ  البيئيّ   النظام  في ،( القدرات بناة  أو ،األعمال   ادروّ  أو ،هينالموجّ 

  ل التحوّ   ييؤدّ  التي   البلدانأّما .  الهندسة ي لفنيّ  الخامس  المستوى  شهادات في االستثمار ب التفكير  يجدر فإّنه  الطويل، المدى  على ،أخيراً 
  هم  الخامس،   المستوى  من( أقلّ )  شهادة  على  الحاصلين  ،ينالهندسيّ  ينالفنيّ  يجيخرّ  فإنّ  ،130العمل سوق  راب اضطّ   إلى  فيهاالرقميّ 

  غرار  علىو . الهندسة قسم  يجيخرّ  فيهم بمن الجامعات،  يجيخرّ   بين يجينالخرّ   بطالة تسود  فلسطين،  فيو . 131مرغوبة صةمتخّص  مجموعة
  المناقشات  تشير حيث . فلسطين في  المهني  والتدريب للتعليم  فرصةً  أعلى،  ةتقنيّ ذي  تعريف  ملف إنشاء ر يوفّ  أن  يمكنفإّنه  ،الدوليّ  الطلب 

  في  التكنولوجيا مسار  وقف أنّ   إلى ،2020132 عام أوائل في ، ةالشرقيّ   القدس في ، التكنولوجيا قطاع  من زةمركّ  مجموعة مع  جرت التي
  م أ  المهني،  التعليم  مستوى ضمنأكان ذلك  سواء  المهني،  والتدريب التعليم مسار بحاجة أن يتّم ملؤه، بواسطة  فراغاً  ترك  قد  ، العامّ   التعليم
  تأكيدها يتم)  فحسب، للتكنولوجيا  ةالعالميّ   القيمة  سلسلة في مكانة لملء  فرصة هذه   تكون  ال  قدو (. الدبلوم مستوى)التقني  ستوىالم ضمن

القائم على   المهني،   والتدريب للتعليم  ةالعامّ   الصورة تحسين  في أيضاً   تساهم قد هالكنّ   ،( قةالمتعمّ   المهارات عتوقّ  من المزيد  خالل من
 . فلسطين في ،والعشرين الحادي   لقرن ا  مهارات

؛  الوقت في  المهارات، توق ع احتياجات  في ب. يجب االستثمار ل تأثير لتقييم الفعلي  ليتم     االقتصادي ة، القطاعات جميع على  الرقمي   التحو 
 . تنمية رأس المال البشري  ل الجديدة المتطل بات فهم
  جميع على ،كبير  حدّ  إلى ،يؤثر  إّنما  فحسب، التكنولوجيا  قطاع  علىذلك   يقتصر  الو  ، المهارات في  تطابق عدم الرقميّ   لالتحوّ  عن ينتج

 . األساس هو لمهاراتل  الحتياجات ا  في التغيير   فهملذا، فإّن . ةاالقتصاديّ  القطاعات

  التي   األساليب  على بناءً وذلك  فلسطين،  في ر متكرّ  بشكل ،المهاراتاحتياجات   ع توقّ في  الستثمار ل  حاجة هناك  القصير، المدى  على
  ف التعرّ   أجل من  ؛إبداعاً  األكثر   األساليب من  وغيرها ، الضخمة  البيانات  واستخدام ،القطاع في الفاعلة   الجهات  مسح مثل جدواها، أثبتت
  القيمة  سالسل تشكيل إعادة أو   المختلفة عن السابق، ات التقني ظهور  خالل منوذلك  ، القطاعات  لويتحتعمل على  التي  االتجاهات على

 .  التكنولوجي م لتقدّ ا نتيجة

 

 
 .26،  4، ص 2018b البنك الدوليّ   129
 . بما في ذلك االقتصاد اإلسرائيليّ   130
 يعزى  أن  ويمكن  العمل،  سوق   في   طلباً  أكثر  يكونوا  أن   المحتمل   من: "اآلتي  النحو   على  والهندسة  العلوم  تقنّيي   إلى  الحاجة  األوروبّي،  االتحاد   في   األعضاء  للدول   المهارات  بانوراما تقّيم  131

 والهندسة  العلوم   في   المتخّصصين   من   المائة  في   53  حصل  ،2018 عام وفي.  تينالمهني  المجموعتين  هاتين   توّظف   التي   القطاعات  في  المستوى،  عالية للمهارات  المتزايدة   الحاجة   ذلك إلى 
 عالية  المؤّهالت  العمالة ذوي  نسبة   تزداد   أن   المتوقع  من  المقابل،  وفي .  2030 عام في  المائة،  في   45 إلى  النسبة  هذه  تنخفض  أن  المتوقع  ه من كما أنّ .  المستوى  متوّسطة  مؤّهالت   على 

 المائة،  في   11 من  ستنتقل  حيث  ؛2030- 2018 الفترة  خالل  ما  حدّ   إلى   تغيير   المحدود دون   المؤهالت  مستوى  ذوي العمالة  نسبة   وستبقى .  المائة  في  45 إلى  المائة،   في  36 من  المستوى
 إليها من خالل   يمكن الوصول.  المائة  في   10 إلى

2019-challenges-and-opportunities-sskill-technicians-engineering-https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/science 
 .ةفي القدس الشرقيّ   ،المهنيالتعليم والتدريب  مواءمة  حول   ،ةسة التدريب األوروبيّ ة لمؤسّ قائمكجزء من دراسة    132

https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/science-engineering-technicians-skills-opportunities-and-challenges-2019
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تتيح   أن  يجب ، المهارات على  الطلب   حول المعلومات  فإنّ  ،ثمّ   ومن.  133عةمتوقّ  غير  عوامل نتيجة بشكل تصاعدّي؛ التغييرات هذه وتتزايد  
  بصقل للقطاعات  السماح  ،بمكان  ةاألهميّ   منفإّن  ،ليّ األوّ  التدريب  جانب إلى و . ةوائمم استجابة  لصياغة والتدريب التعليم  الفرصة أمام 

  عدّ ي   الرقميّ   لالتحوّ فإّن  لذلك، نتيجةو . اإلنتاجية وزيادة  ،تحسينها أو   الصلة  ذات  الكفاءات على  للحفاظ  ؛ تأهيلهم وإعادة ، الموظفين  مهارات
 (. 1رقم ، قضيةتطوير رأس المال البشريّ   في  حموّض  هو  كما)  ،الحياة   مدى م التعلّ   أنظمة  نحو ،رئيساً   كاً محرّ  حتماً 

  في الضعيفة الفئات  مشاركة  زيادة  ضمان  أجل من؛ اإلدماج  إلى النشطه  العمل  سوق  سياسات تهدف أن  يجب ، طالمتوسّ  المدى  على
  البيئة في ، العالية  المهارات ذوات   النساء مشاركة  تعزيز  إلى هذا  ي ترجم قد ف المثال، سبيل على  ة، غزّ  حالة فيو .  ةالعالميّ   القيمة سالسل

  سكاي  ة غزّ  فريق عليها  يشرف التي   ،الناشئة الشركات  سيمؤسّ  نصف حوالي: "هنا الممارسات  أفضل جيكس  سكاي ةغزّ  متقدّ هذا و .  ةالرقميّ 
  80 ي ه الهدف   النسبةفإنّ  التكنولوجيا،   عالم في  ،واإلناث الذكور   بين ةالحاليّ   الفجوة  لتعويض محاولة  فيو . النساء من هّن  ،جيكس
  المزيد  دمج  أمل  على الويب، وتطوير  ،البرمجة  بمهارات اتالشابّ   لتعريف  المبذولة   الجهود  فقد دعمت المؤّسسة، ، ذلك  على عالوة . بالمائة

  ةالتصاعديّ   االتجاهات  تخلقكما . لهنّ   عمل فرص ر وتوفّ  ،ةالفلسطينيّ  األراضي  في بسرعة تنمو  التي ،التكنولوجيا  صناعة في النساء  من
  ،المؤهالت   النساء من كبيرة لمجموعةالفرصة    المثال، سبيل على  ة، المنّص   اقتصاد  في اإلنترنت  عبر  ،الحرّ   والعمل ،الصغيرة  األعمال في

  ا ممّ  ّن؛ منازله من ةالعالميّ  القيمة سالسل إلى   للوصول ؛ (أيضاً  فلسطين من أخرى  أجزاء  في  ولكن  ،ة غزّ  في) ، العمل  عن العاطالت
  سوق  إلى  الوصول  منتحول دون تمّكنهّن  التي ،"ةاالجتماعيّ  والحواجز  ،األعراف  على  للتغلب  ؛ إليها يحتجن التي المرونة" نّ يمنحه
 .134العمل 

  ، النطاق  واسع ،الرقميّ   لالتحوّ  ؛ إذ أنّ التكنولوجيا  قطاع ،التغييرات  تقييم على  التركيز  يتجاوز  أن  يجب فإّنه  الطويل، المدى  على ،أخيراً 
  ،ةالتقليديّ  القطاعات  من المزيد  مع  ، جنب إلى جنباً  تعمل أن ، المختلفة  ةالتكنولوجيّ  ةالبيئيّ   لألنظمة يمكن كيف فهم ل  المفاتيح  أحد ليمثّ 

  مختلفة  مجاالت ومعالجة  واالتصاالت، المعلومات  تكنولوجيا قطاع خارج  ، واإلبداع ، االبتكار  توسيع  أجل  من ،ةتكنولوجيّ  قطاعات  وإنشاء
  وسوق   ةالعالميّ   لالتجاهات  قويّ  فهم  إلى   استناداً و . ةاليدويّ  والحرف ، الزراعة  ذلك  في بما  ،ةالتقليديّ   القطاعات  ودخول ، أخرى  قطاعات  في

  خالل من  القطاعات االقتصادّية، المشاريع الناشئة، ضمن  في االبتكار  لتحفيز   اتّية؛سياس إجراءات  تطبيق يمكن" ، فإّنه المحليّ   العمل
 135". للخدمات  المشترك التطوير   وعمليات، االبتكار إتاحة 

 

 
والطلب على   ، على الوظائف  - كات التغيير األخرى ومحرّ -واالبتكار   ،ة على أساليب جديدة الستكشاف كيفية تأثير التغيير التكنولوجيّ ، تعمل مؤسسة التدريب األوروبيّ 2020في عام    133

 من خالل   الوصول إليها يمكن  في البلدان الشريكة لها.  ،  دةالمهارات في قطاعات محدّ 
sectors-economic-specific-demand-skills-emerging-studies-country-future-https://openspace.etf.europa.eu/pages/skills 

 .43، ص 2019c  ؛ البنك الدوليّ xiii –xii  ،41 -42ص،  2018a البنك الدوليّ   134
 . 27، ص 2018b البنك الدوليّ   135

https://openspace.etf.europa.eu/pages/skills-future-country-studies-emerging-skills-demand-specific-economic-sectors
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 االستنتاجات 
 نتتمكّ  فلسطين لم إال أن  ، اقتصادها لنموّ  كاً محرّ  يكون  أن يجبمن الناحية النظرّية، فإّنه و   .لفلسطين الرئيس  المورد   هو  البشريّ  المال  رأس
  من مجموعة إلى   هااقتصاد ينقسم حيث  ؛الراهن   الجيوسياسيّ   وضعهاكونها مكّبلة ب ؛األخيرة  السنوات في  االقتصاديّ   النموّ  أرقام  تسجيل من

  عليها نيتعيّ  والتي  ،(ةالشرقيّ  والقدس  ، ج  المنطقة  ذلك  في بما ،ةالغربيّ   ةوالضفّ  ، ةغزّ قطاع ) ( االقتصادّية، الجزر )رخبيل قطاعات األ
  تهيمن  لديه، خاّص  قطاع بوجود  ،الخارجيّ  التمويل  على يعتمد الذي  ،الفلسطينيّ   االقتصاد  نيتمكّ  لم. الخاصة قيودها  مع  التعامل مجتمعة

وهذا  . العمل  سوق  يدخلون  الذين ،يجينللخرّ  ةالسنويّ  األعداد   الستيعاب الالزمة  الوظائف  خلق من منتجة، غير  قطاعات الغالب في عليه
 . الفلسطينيّ  االقتصاد  في النشطة المشاركة  من المؤّهلين،  الفلسطينيين من متزايدة مجموعة يستثني

  أنحاء  جميع  في السائدة  ةاالجتماعيّ  األعراف   إلى ،العمل   سوق  إلى الوصول   في اإلناث  ضد والتمييز  ،يجينالخرّ  بطالة  قضايا جذور  تعود
  ، علمًا أنّ للقلق مثير  أمر هو  ، المجتمع  في نشط دور  لعب  من  ،ات الشابّ   ةوخاّص  ، الشباب استبعاد   فيها يتمّ  التي الدرجة  ولكنّ  المنطقة، 

 . أيضاً   للخطر   ضانمعرّ  ، فلسطين في العامّ   واالقتصاد ،البشريّ  المال رأس  علمًا أنّ  هذه األ سر.   واقتصاد ، سرهموأ   ،األفراد   همالمتأّثرين   أول

  فلسطينكما أّنه ليس باستطاعة . االقتصاد  عن منفصل  ،ليّ األوّ   التعليم  حول ات السياس مجال  فإنّ  البلدان،  من  العديد  في الحال  هو  كماو 
كما  (. للرجال٪ 19.0و ،للنساء ٪  47.6٪ )31.5 تصل الى   لخريجينل  بطالة تال معدّ  الخّريجين، في ظل  مهارات  تطابق عدم تجاهل

  التقليديّ   التعليم  نظام في النظر   إلعادة  فرصة ، المرنة  ةالفرديّ   مالتعلّ   مسارات اتجاه  نحو ، والتدريب التعليم أنظمة  في ةالعالميّ  الت التحوّ  ر توفّ 
  ،ةالفنيّ   بالمهارات االرتقاء   مسارات فيه تصبح أنمن المتوّقع    لمجتمع  ،اً ضروريّ  ، أمراً م للتعلّ   شامل نهج باع اتّ  يعدّ و . فلسطين في للغاية 

 . العمل عن العاطلين  ،الجامعات   يجيخرّ  ألغلب حياة  شريان ، إليها  الحاجة  دتشتّ  التي ، ةالمهني  والمهارات

  قدرة  من القصوى  االستفادة  سوى، فلسطين في أالمجزّ  األرخبيل  اقتصاد  يوجد خيار أمامه ال فإنّ  الراهن،   الجيوالسياسيّ   بالوضع داً مقيّ وكونه 
  إعادة  ت تمّ  والتي) ، داً جيّ  مةوالمتعلّ  ، المرنة  العاملة للقوى  يمكن لذلك، ونتيجة.  ةالعالميّ  القيمة سالسل في  دور   لعب  على البشريّ  المال  رأس

  من عةموسّ  لنسخة يمكنو .  ةالتقليديّ   للقطاعات  الرقميّ  ل التحوّ  خالل من أو   ،التكنولوجيا  قطاع داخل  اإمّ  ، للنموّ  كاً محرّ  تكون  أن  ، (تأهيلها 
  في ،البشريّ   المال رأس  مساهمة  تعزيز  في ، اً محوريّ  دوراً   تلعب أن(  المستمرّ   التدريب ذلك   في بما ) المهني،   والتدريب والتعليم  التدريب  نظام 

  للقيام   ، مجّهزًا بصورة أفضلالبشريّ  المال  رأس تنمية حول ،شموالً   األكثر   الحياة مدى مالتعلّ  منظور  يكون  قد  لكنو  . ثةالمحدّ   القيمة سالسل
  .بذلك 
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 التوصيات  صملخ  . 1 الملحق
مشكلة تنمية رأس المال البشرّي،  

 واستخدامه 
 التوصيات 

 الشرح  التوصية 

بدأت الحواجز بين المسارات التعليمّية 
بالتالشي، وأصبح التدريب من ظواهر التعّلم 

التي تستمّر مدى الحياة، إاّل أّن الرؤية 
الشاملة المشتركة لتنمية رأس المال البشرّي 

 ما تزال متخّلفًة عن الركب. 

التركيز على إرشاد المواهب الفردّية،  
نحو   -وليس المؤّسسات-وتوجيهها 

تعّلم مدى الحياة، لدى تطوير  ال
اإلطار الشامل لتنمية رأس المال  

 البشرّي.

لتزويده   نحو الفرد؛على المدى القصير، توجيه التركيز  ■
لدعم   ،اإلجراءات العاجلةب  بدءاً   ،الحياة  مدىتدريب  الو   باإلرشاد،

 ها.وصقل  برامج إعادة تشكيل المهارات 
التركيز على من    طريقة التفكير،تغيير   المتوّسط،على المدى   ■

حوكمة  تناولإلى    ، التعليم والتدريب المهنيخدمات  تنسيق    تحسين 
من و   ، وشمولية  ،أكثر مرونة  في إطار  تنمية رأس المال البشرّي،  

 .التعّلم مدى الحياةمنظور  
في ة  الفرعيّ   للن ظ م التعليمّية  شاملة إجراء مراجعة  على المدى الطويل،   ■

بالتركيز   منظومة تنمية رأس المال البشرّي،إصالح    لتيسير   ؛فلسطين
 ليّ االعتبار التدريب األوّ بة، مع األخذ  مسارات التعّلم الفرديّ   على 

 . ةبات االقتصاديّ والمتطلّ  ،ةالقضايا االجتماعيّ و  ،لتوظيفالسابق ل

  ،)الذي طال انتظاره(، إعادة التوازن 
  المحّسن،التنسيق  حوار إلى 

والتدريب    والحوكمة الشاملة للتعليم
نطاق  وذلك من أجل توسيع  ،المهني

 . تنمية رأس المال البشريّ 

إلعادة تقييم نطاق   ؛بداية جديدة  تدشين  القصير،على المدى   ■
 ؛ نظرًا لوجود التعليم والتدريب المهني  لمنظومة الحوكمة الشاملة  

 . 2020تجاهلها في عام  باإلمكان  د  ع  ة لم ي  عناصر إضافيّ 
 ،ات التعليم والتدريب المهنياستراتيجيّ   ة راجعمط،  المتوسّ على المدى   ■

 لتنمية رأس المال البشرّي؛منظور األوسع  الأو التعليم المستمّر من  
 الن ظ م بين    الفّعال، وضمان التنسيق  المنظومةفي    الفجوات  سدّ   بهدف
من   )بدءاً للمجتمع بأْسره،  تقديم خدمة شاملة  و المختلفة،    ّيةالتعليم

 . في نهاية المطاف  (سّنًا، إلى األكبر سّناً ة األصغر  لعمريّ الفئات ا
مختلفة في طرائق التدريب التوحيد  النظر فيعلى المدى الطويل،   ■

من منظور  انطالقاً ة موّحدة  شامل  ّية تدريب وتطبيق منظومة  ،فلسطين
 التعّلم مدى الحياة.

تطوير رأس مال   لنظام القاعدة إعداد
  االنتهاء خالل بشري  مرن، من 

  المؤه الت إطار من  عاجل بشكل
 الوطني ة.

 اإلطار  في  التفكير   إعادة  يجب البدء في   القصير،  المدى   على  ■
 .بأكمله التعليم  لقطاع  والمراجع   القانونّي،

 للمؤّهالت،  الوطنيّ   اإلطار   يصبح   أن  يجب  المتوّسط،  المدى   على  ■
 شامل.  لنظام   الفقريّ   هو العمود 

  أيضًا،  الوطنّي للمؤّهالت  اإلطار   وجود  سيشّكل  الطويل،  المدى   على  ■
 ألّنه   أعاله؛   المذكور  الحياة،  مدى   المهني   للتوجيه  عنه  غنى   ال  اً شرط

 من   والتحّقق   لتمكين االعتراف،  مشتركة،  مرجعّية   نقطة  بمثابة  سيكون 
غير الرسمي، أو  التعّلم  خالل  من  المكتسبة  والمؤّهالت  المهارات،

 النظامّي.   غير 
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هل يتجّول الفلسطينّيون في الموجة  
 الرقمية نحو االزدهار؟ 

إلى أّي مدى ي عتبر التحّول الرقمّي  
حقيقة لالقتصاد الفلسطينّي، وهل يقّدم  

فرصة وظيفّية ذات مغزى للشباب  
 الفلسطينّي؟ 

  القائمة الخدمات، إمكانات تعظيم
  من  للوظائف كمولّ د  التكنولوجيا على

 .التدريب توفير تجديد خالل

  المسارات  مالءمة  مدى  أن تتّم مراجعة  القصير،  المدى   على  ■
  مناسب؛  بشكل الالزمة،  المهارات  مجموعة   لتوفير   المختلفة   التعليمّية

 خالل   من   التكنولوجّية،   القيمة   سلسلة   في  الفلسطينّية  المساهمة  لتعزيز
 مثل )  الرسميّ   غير  التعّلم  في  الممارسات  أفضل  من   االستفادة
 .الرئيسة  الكفاءات  وتعميم  ،(التدريب  مخّيمات

 مع  الوثيق   بالتعاون   التدريب  توفير  بتحديث  قم   المتوّسط،  المدى   على  ■
 التعليمّية  المسارات  بين  الفجوة   سدّ   خالل  ومن  الخاّص،  القطاع

 العلوم،  وتوفير  المهني،  والتدريب التعليم  ذلك  في   بما   المختلفة؛
 والدراسات  العاّم،  التعليم   في   والرياضّيات،  والهندسة،  والتكنولوجيا،

 .العالي  التعليم   في   والصناعّية،  التجارّية،  التقنية
 الخامس   المستوى   شهادات  في   باالستثمار   فّكر   الطويل،  المدى   على  ■

 .الهندسيين  للفنيين

  توّقع احتياجات في استثمر
  لتقييم  الفعلّي؛ الوقت في المهارات،

  جميع على  الرقميّ  التحّول تأثير
  فهم  أجل  من االقتصادّية؛ القطاعات
تنمية   حيث من  الجديدة؛ المتطّلبات 

 . رأس المال البشريّ 

 توّقع احتياجات  في  يجب البدء باالستثمار  القصير،  المدى   على  ■
 صياغة   من   والتدريب  التعليم   لتمكين   الفعلّي؛  الوقت  في  المهارات،

 األّولّي،  التدريب  حيث من  للقطاعات  الرقميّ   للتحّول  مناسبة  استجابة
 .المهارات  واكتساب

 سياسات  خالل من  يجب التأّكد من اإلدماج،  المتوّسط،  المدى   على  ■
 ذلك  في   بما)  الضعيفة  الفئات  تمّكن   النشطة، التي   العمل  سوق 

 القيمة  سالسل  في   المشاركة  من(  العالية  المهارات  ذوات  النساء
 الحّرة  واألعمال المتناهية الصغر،  األعمال  الل خ   من   العالمّية،

 المنّصة.  اقتصاد  ضمن
 جنباً   والعمل   التكنولوجيا،  قطاع   تجاوز   الطويل، يجب  المدى   على  ■

 تقنّية،  قطاعات  إلنشاء  التقليدّية،  القطاعات  من  المزيد   مع  جنب، إلى
 .واإلبداع  االبتكار   توسيع   أجل  من
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