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إبريل    مع قيام معالي وزير العمل د. أحمد مجد+ني بتشكيل2010/بدأ إعداد هذا التقرير في نيـسـان
ها. با(ضافة إلى ها وتحليـل انات وضمان جمـع لى تحـديد ـمصادر البـي ريق وطـني مخـتص ل*شراف ـع  ـف

 وقد تضمنت مهام الفريق إجراء مراـجعة ناقدة للتـقرير وـتقديم تغذية راجعة ملهمة وتسليط اـلضوءذلك، 
رير لو+ الجـهود الجـمة تاج هذا التـق  عـلى الد+ئل الداعـمة للحـجج وا+ستنتاجات. وما كان با(مـكان إـن
ية كتابة  والدعم من جانب هذا الفريق بـقيادة د. ص,ح الزرو، وكذلك مازن حشوة الذي تولى قيادة عمـل

التقرير، ومن جانب فريق  منهجية تورينو بتنسيق من ماريافيتوريا جار+بي.

 يـتـضمن ـمـجال التعـلـيم واـلـتدريب التـقـني وا$ـهـني الذي يـعـرضه هذا التـقـرير ـتـقديم التعـلـيم واـلـتدريب
 النظامي وغير النظامي، ويشمل التدريب على ا$ستوى ا'ساسي، إلى جانب أنشطة التعليم ا(ضافي
ية وـقطاع لة، ـبما فـيها اـلضفة الغرـب تدريب في جـميع أـنحاء ا'رض الفـلسطينية ا$حـت  واـ$ستمر وإعادة اـل

غزة.

ها وزارة شرف علـي وية التي ـت ية الثاـن دارس ا$هـن ظامي ا$ ني وا$هـني الـن تدريب التـق يم واـل ضمن التعـل  يـت
غـير حكومـية وتنـتج حرفيـ%. كـما  /التربـية والتعلـيم الـعالي والتي تديرها الوزارة أو مؤسـسات خـاصــة
ـعالي وا'ونروا ـيم اـل ـية والتعـل ـية التي تديرها وزارة الترـب ـيات الجامـع ـية والكـل ـيات التقـن ـضمن الكـل  يـت

غير الحكومية وتنتج تقني%. /وا$ؤسسات الخاصــة

قدم تدريبـاً ني التي ـت تدريب ا$ـه راكز اـل ظامي فيـتضمن ـم ير الـن ني ـغ ني وا$ـه تدريب التـق يم واـل  أما التعـل
غـير ـان وتنـتج عـما+ً مـهرة. هذه ا$ؤسـسات تديرها ا'ونروا وا$ؤسـسات الخـاصــة سنـت مد  /طـويل ا' ( ) 
 الحكومية. كما يتضمن التعليم والتدريب غير النظامي مراكز التدريب ا$هني التي تقدم برامج تدريبية

ـة وتنتج عما+ً شبه مهرة.  أقل من سـن )قصيرة ا'مد   وهذه تشمل مراكز التدريب ا$هني التابعة لوزارة(
غير الحكومية  /العمل، ومراكز التأهيل التابعة لوزارة الشؤون ا+جتماعية، وا$ؤسسات التدريبية الخاصــة
 والهادفة للربح وغيرها. كما توجد أنشطة للتدريب ا(ضافي وإعادة التدريب في مساق التعليم والتدريب
يات يم اـ$ستمر في الكـل ها دوائر التعـل ما فـي وعة، ـب قدمه ـمصادر متـن ير الـنظامي الذي ـت  التـقني وا$ـهني ـغ

والجامعات.

 إن الجامعات التي تنتج أخصائي% غير مشمولة في مجال التعليم والتدريب التقني وا$هني لهذا التقرير
 بسبب عدد متنوع من القيود، وذلك على الرغم من اعتبارها مكونـاً مهمـاً لنظام التعليم والتدريب التقني

وا$هني الفلسطيني ا$ستقبلي تماشيـاً مع ا+ستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب التقني وا$هني.

مـاً تدريب الـنظامي أكثر شمولية وأكثر تـيسراً، مع أـنها لم ـتكن مـتاحة داـئ يم واـل  كانت البـيانات عن التعـل
 في الـشكل ا$طـلوب ولم تـكن مـتوفرة بـشكل كـامل للـسنوات العـشر ا'خيرة بـسبب عدم الـقدرة عـلى
 الحصول على بيانات من غزة. وقد مكنت العملية الفريق من تحديد البيانات ا$تاحة ومصادرها، ولكنها
رير أكثر تاج تـق انات ال,زمة في اـ$ستقبل ـلكي ـيكون من ا$ـمكن إـن ريق أـيضـاً من تـحديد البـي  مـكنت الـف
ً على الد+ئل. على العموم، كانت العملية مجزية إلى حد كبير بالنسبة لكل ا$شارك% فيها، ونحن  اعتمادا
 ـنأمل أن تكون نتيجـتها ذات قـيمة بالنسبة لصناع السياسات ذات اـلصلة تمكنهم من تقديم دعم أـفضل
 لتطوير نظام التعليم والتدريب التقني وا$هني بما يساهم بفاعلية في تحقيق التنمية ا$ستدامة والتماسك

ا+جتماعي في ا'رض الفلسطينية ا$حتلة.

 تجدر ا(شارة إلى أن ا$راجعة التشاركية للتقدم في نظام التعليم والتدريب التقني وا$هني في ا'رض
ـو" مؤسسة التدريب ا'وروبيةالفلسطينية ا$حتلة، والتي أجريت في إطار    سيتم تكرارها" منهجية توريـن

عد سنت% ، أي في  وسط إلى"  وستتخذ.2012/2013مرة أخرى ـب دى ا$ـت لى ا$ ، ـع ـو ـن  " منهجـية تورـي
، شكل عملـية تقيـيم موجـهة ذاتـيـاً $راقـبة سيـاسات التعلـيم والـتدريب التقـني2013البعـيد ( ـد  ) وما بــع
وا$هني.
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ذيملخص تنفي

 يولي الفلـسطينيون أهمـية كبيرة للتعلـيم. وقد ارتفـعت حـصة ا(نـفاق عـلى التعلـيم من النـاتج ا$حـلي
تدريب التـقني وا$ـهني.2003 سنة% 11.5 إلى 2000 سنة% 7.5ا(ـجمالي من  يم واـل   وـيشكل التعـل

 ركيزة مهمة في قطاع التعليم وتطوير ا$وارد البشرية، على الرغم من واقع أن مساهمة ا$ؤسسات التي
 تـقدم الـتدريب ا'ولي ا'سـاسي في إنـتاج عـمال مـهرة وحرفيـ% تـعد صغيرة إلى حد ما و+ تتـعدى

  خريج سنويـاً. 25,000 خريج في السنة في ح% أن التعليم العالي ينتج أكثر من 5,500

ية ني التي رسمت في ا+ستراتيجية الوطـن ني وا$ـه تدريب التـق يم واـل ظام التعـل سطينية لـن رؤية الفـل  إن اـل
سط% تتمـيز تدريب التقـني وا$هـني تتـحدث عن نـظام يـرمي إلى تـكوين قوى عامـلة في فـل يم واـل  للتعـل
 با$عرفة والكفاءة والدافعية وروح ا$بادرة والقدرة على التكيف وا(بداع وا+بتكار بما يساهم في مكافحة
 الفقر وتحقيق التنمية ا+جتماعية وا+قتصادية من خ,ل تيسير بناء تعليم وتدريب تقني ومهني مستجيب
ـستويات وجمــيع الفئات ـصادية وجمــيع اـ$ ـجودة يت,ءم مع جمــيع القطــاعات ا+قـت ـبات وعالي اـل  للطـل
زمات، ـاومـاً ل) ـرنـاً ومـق ـعا+ً وكفئـاً، وـم ـمـاً، وـف ـوحداً، وم,ـئ ـظام ـم ـكون هذا الـن أمول أن ـي ـسكانية. وا$  اـل
فاذاً، وشفافـاً، وشموليـاً، لم مدى الحـياة، وـن حو التـع شاركيـاً، وموجـهـاً ـن سراً، وـت صفـاً ومـي ستدامـاً، ومـن  وـم
 وجذابـاً. إ+ أن التحرك نحو تحقيق هذه الرؤية اتسم  بالبطء. فقد لوحظ ارتفاع طفيف في معد+ت القيد

ـوية في % 6.0( ـبة في ا$رـحـلة الثاـن ـعدد الـكـلي للطـل ـارنة مع 2009/2010من اـل   في%4.0، با$ـق
احـاً. وي,حظ وجود1999/2000 ظام أكثر انفـت صبح الـن ظام، وـي ناث ا$لتحـقات بالـن زايد عدد ا(  )، ويـت

 ا$زيد من التعاون والتنسيق ب% مختلف ا'طراف ا$عنية، وتجري محاو+ت (حياء ا+ستراتيجية الوطنية
 للتعليم والتدريب التقني وا$هني. كما أن ا'طراف ا$عنية تعمل على تجريب مجموعة متنوعة من التدابير
 الساعية لدعم تحقيق هذه الرؤية. إن رفع معد+ت القيد وتحس% م,ءمة التعليم والتدريب التقني وا$هني
 ـيـشك,ن اـ$ـجال% الرئـيـسي% اـلـلذين ـيـتوجب إـعـطاء ا'وـلـوية للـعـمل عليـهـما. ويتـطـلب التـعـامل مع هذه
 ا'ولويات تغيير نظرة ا$جتمع السلبية تجاه التعليم والتدريب التقني وا$هني وجعل فرع التعليم ا$هني
 أكثر جاذـبـية. ـكـما يتـطـلب جـمـلة أمور أخرى ـلـيس أقـلـها التـفـاعل ـبـشكل أـفـضل مع ـقـطاع ا'ـعـمال

والصناعات.

اجات ا+قـتصاد وسوق الـعمل،  ية احتـي ما يتـعلق بتلـب وقع أنفـي طة يـت ناك ث,ثة ـتحديات اقـتصادية متراـب  ـه
انخفض  (تحدد طبيعة الطلب على ا$هارات في ا$ستقبل القريب. التحدي ا'ول هو التراجع ا+قتصادي 

، والذي%63 وتعيش حوالي% 55الناتج القومي ا(جمالي بنسبة  ـر  ) من ا'سر ا$عيشية تحت خط الفـق
  في الضفة%17.0% (25.2أدى إلى توسع خطير في القطاع العام، حيث يوظف القطاع العام حاليـاً 

، حـيث يتطـلب موارد بـشرية ذات مـهارة في قطـاعات مـثل التعلـيم%48.1الغربـية و  ) في قـطاع غــزة
في  ظامي  ير الـن طاع ـغ مو الـق ثاني هو ـن حدي اـل صحة. الـت ير2008(واـل طاع ـغ عاملون في الـق   شكل اـل

، ويعني ذلك وجود%9.2النظامي   ) من جميع العامل%، باستثناء أولئك الذين يعملون في قطاع الــزراعــة
 ا$ـزيد من الـعامل% لحـسابهم الـخاص، وبالـتالي الحـاجة إلى الـتدريب عـلى تنظـيم ا$ـشاريع وتدريب
عامل% في ازدادت ـنسبة اـل لة ا+قـتصاد ـعلى شكل ـتوسع ـقطاع اـلخدمات  ثـاً، إن إعادة هيـك بار. ثاـل  (الـك

  ـعـلى ـحـساب الـقـطاع% اـلـصناعي)2009 سنة% 64.4 إلى 2000 سنة% 52.3هذا الـقـطاع من 
ية اـلزيادة الكـمية في الـطلب، ولكـنها تدريب ـعلى اـلخدمات لتلـب ــزراعي تـعني الـحاجة إلى اـ$زيد من اـل  وال
 تعني أيضـاً الحاجة إلى ا$زيد من التدريب لتحس% إنتاجية القطاع الــزراعي والقطاعات ا'خرى. كما
 أن على نظام التعليم والتدريب التقني وا$هني أن يكون جاهزاً للتحو+ت ا+قتصادية ا$ستقبلية ا$توقعة
توجه ـنحو الـتصدير ومقاـطعة الـعمل في  والناتجة عن ا+ستراتيجيات الحكوـمية ا$خـططة، ـبما في ذلك اـل

ا$ستوطنات ا(سرائيلية غير الشرعية في ا'رض الفلسطينية ا$حتلة ومقاطعة منتجاتها. 

ستجابة إلى هذه  حتى هذه اللحـظة، لم يـكن نـظام التعلـيم والـتدريب التقـني وا$هـني ناجـحـاً في ا+
قدمه هذا يرات في ما ـي كن التـغ هارات ال,زمة ل,قـتصاد، لم ـت لق ـبضمان توفر اـ$ ما يتـع حديات. ففـي  الـت

يم واـلصحة  قديمالـنظام ـمكافئة ل,حتـياجات التي تم تـحديدها في ـمجا+ت التعـل عام، أو في ـت  للـقطاع اـل
لى تدريب ـع جال اـل ظامي، أو في ـم طاع غـير الـن خاص في الـق عامل% لحـسابهم اـل تدريب ا(ضافي لـل  اـل
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سية في صادية الرئـي كون القطـاعات ا+قـت ارها مـرشحة 'ن ـت سياحة، الخ، باعتـب ــزراعة واـل خدمات وال  اـل
تم توظيف    فقط من خريجي ا$دارس ا$هنية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي في%27(ا$ستقبل 

. كما%55 وعمل 2006-2004الفترة  ـم  ) من مجموع من تم توظيفهم في حقول + تتعلق بمجال تدريبـه
ية. درجة كاـف بار وفي إشراك الـقطاع اـلخاص ـب تدريب للـك قديم اـل ً في ـت  أن الـنظام لم ـيكن ناـجحـاً كثيرا
ني تدريب التـق يم واـل بة التعـل فرص لطـل لى صعيد توفير اـل وسة ـع ناك نجـاحات ملـم قد كانت ـه  ومع ذلك، ـف

إذ أن    من الخرـيجات ا(ناث%57 من الخريج% الذكور و%51(وا$ـهني ـعلى مستوى التعليم العالي 
  واصلوا تعليمهم العالي2006-2004من ا$دارس الثانوية ا$هنية في ا'رض الفلسطينية ا$حتلة للفترة 

ـات وفي تقديم ا(رشاد الوظيفي. )سواءً في كليات أو جامـع

 هناك مجموعة من القضايا التي تمنع نظام التعليم والتدريب التقني وا$هني من تقديم استجابة أفضل
يرة.  اجات ا+قـتصادية ا$تـغ لىإلى ا+حتـي ية ـع ير مبـن دية ـغ اهج تقلـي يه مـن ير مرن، وـتستخدم ـف ظام ـغ  فالـن

 ـنظام اـلوحدات، وـتكون ـخيارات ـفتح التخصـصات أو إغ,ـقها مرـكزية ومن اـلصعب أن ـتحدث. ـكما يـملك
 طاقم التدريب القليل من الفرص للتفاعل مع قطاع ا'عمال، و+ تملك ا(دارة التمك% ال,زم ل,ستجابة
 ل,حتياجات بفاعلية وسرعة. وأخيراً، يتم رصد سوق العمل ونظام معلومات إدارة التدريب بشكل متقطع
. يلزم اتخاذ عدد متنوع من الخطوات لكسر هذه الحواجز والتصدي لهذه  و+ يتم بشكل منتظم أو كافٍ
ستراتيجية التعـلـيم والـتدريب التـقـني وا$هـني وتنفـيذها أهـمـية  التـحديات. ويكتـسب التـبـني اـلـرسمي +
رامج قدم ـب ني ـت ني وا$ـه تدريب التـق يم واـل  حـاسمة. ـتسعى هذه ا+ستراتيجية إلى وجود مؤسـسات للتعـل
راكز ها، وتتجـنب ا+زدواجـية. ستكون هذه اـ$ ما بيـن ها، وتتكـامل فـي ية في محافظاـت سوق ا$حـل مة لـل  م,ـئ
بل كل ذلك، قديم اـلخدمات ل,قـتصاد وتدريب ا$درب% وخدمات أخرى للمجـتمع ا$ـحلي. وـق  قادرة ـعلى ـت
مة ـعلى ـنهج أكثر مي,ً ـنحو تدريب التـقني وا$ـهني رسالة واضحة قاـئ يم واـل  سيكون لدى مؤـسسات التعـل
 ال,مرـكـزية، وسيكون نهـجـها في ا(دارة ديمقراـطـيـاً وـتـشاركيـاً وتعاوـنـيـاً وقاـئـمـاً ـعـلى إجراءات إدارة
اهج، وا(دارة ثل تكـييف ا$ـن سية ـم قرارات ـبشأن الـقضايا الرئـي خاذ اـل لى اـت كون قادرة ـع وحدة حتى ـت  ـم
سوق العـمل ومات ـل ظام معـل طوير ـن ها، الخ. وسيتم ـت شارك فـي كادر، والقطـاعات التي ـت ية وإدارة اـل  ا$اـل
صلة. وستكون انات ذات اـل قرار، بالبـي ني، وخـاصة صناع اـل ني وا$ـه تدريب التـق يم واـل ظام التعـل زويد ـن  لـت
بــررات +فتـتاح بـرامج  الهيكلـية ال,مركـزية قائـمة عـلى نـظام معلـومات سوق العـمل، مث,ً في تـقديم ا$

ومساقات جديدة.

 فيما يتعلق بتعزيز ا(نصاف وتلبية الطلب ا+جتماعي على التعليم والتدريب، ثمة ث,ثة تحديات رئيسية
 أو+ً، إن ا'وضاع الديموغرافية على شكل ارتفاع معد+ت الخصوبةتحدد طبيعة الطلب على ا$هارات. 

 وبالـتالي ارتـفاع مـعد+ت النـمو الـسكاني تـمارس الـضغط عـلى نـظام التعلـيم والـتدريب بأكمله حتى
لة تـتزايد قوى العاـم زايدة من اـلشباب ا$ـحتاج% إلى تـحضير للـحياة وللـعمل. إن اـل  ـيستجيب ل)عداد ا$ـت

عاني في ا'صل من%4.2بـنسبة  ً ـعلى سوق الـعمل الفـلسطينية التي ـت   سنويـاً، ـمما يـخلق عبئـاً كبيرا
 نـقص الـفرص وضعف النـمو ا+قتـصادي. ثانـيـاً، إن مـعد+ت البطـالة مرتفـعة للغـاية، إذ بلـغت البطـالة

واقع 2009 في سنة% 24.7 ـب لذكور و24.3%(  طاع%26.6 ـل شكل خاص في ـق فع ـب ، وترـت ـاث ـن  ) ل*
سبة.2009 سنة% 38.6غزة حـيث وصلت إلى  ضـاً بانخـفاض ـن لة أـي سطينية ا$حـت سم ا'رض الفـل   تـت

ـغت  ـلة، والتي بـل ـقوى العاـم ـشاركة في اـل ناث إلى 2009 سنة% 43.3اـ$ وتنـخـفض ل*  )16.3،(% 
تدريب التـقني وا$ـهني في يم واـل  واـلسؤال الذي ـيطرح نـفسه ـهنا هو ما الذي يـمكن أن يفـعله ـنظام التعـل
ثـاً، ـيستدعي عزل هذا اـلوضع. ثاـل  ضوء ارـتفاع ـمعد+ت البـطالة وضعف اـ$شاركة وفي سبيل الـتصدي ـل
يم والـتدريب التقـني قدس والهـجرة الداخلـية إلى مديـنة رام ا¢ أن يـتم تفـصيل تدخ,ت التعـل  مديـنة اـل

وا$هني بحيث تستجيب للسكان ا$عزول% وا$هاجرين داخليـاً. 

ية التي تدريب التـقني وا$ـهني ناـجحـاً ـنسبيـاً في الـتصدي للـتحديات ا+جتماـع يم واـل قد كان ـنظام التعـل  ـل
 وقد سعى التعـلـيم واـلـتدريب التـقـني وا$ـهـني إلى زيادة الـطـاقةـتـحدد طبـيـعة الـطـلب ـعـلى اـ$ـهارات. 

مة، وسيع الطـاقة ا+ستيعابية للمؤسـسات القاـئ امة مؤسـسات جـديدة وـت ظام من خ,ل إـق  ا+ستيعابية للـن
تدريب اـ$صمم قديم اـل مل، وـت اجات سوق الـع ها واحتـي وافق ـب% مخرجاـت  وضمان أكبر قدر مـمكن من الـت
يم ظام التعـل ستطيع ـن كي ـي سابق ـل ية. وقد تم بذل جـهود ضخمة في اـل عات ا$حـل اجات ا$جتـم  وفق احتـي
 والتدريب التقني وا$هني ا+ستجابة +حتياجات ا'سرى الفلسطيني% ا$حررين من السجون ا(سرائيلية
 في أعـقاب اتفاقـية أوسلو. كـما أن الطـيف ا$تـنوع من مـقدمي التعلـيم والـتدريب التقـني وا$هـني في
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ال,جـئـ%،  (ا'رض الفـلـسطينية ا$حـتـلة قد أتاح أـيـضـاً ـتـقديم اـلـخدمات $خـتـلف ا$جـمـوعات ا$ـحـرومة 
ـخ بطريـقة مختـصة وفعـالة. وقد تم تنفـيذ مجمـوعة واسعة من ا'نـشطة لتحـس%  )والفـقراء، وا'يـتام، اـل
 جاذبية التعليم والتدريب ا$هني على ا$ستوى الوطني وا$ؤسسي. وعلى الرغم من هذه الجهود، + يزال
 ينظر إلى الفرع ا$هني كخيار ثانٍ أو أخير يفرد 'ولئك الذين + يحالفهم الحظ لكي يكملوا تعليمهم في
قديم تدريب التـقني وا$ـهني ـنسبيـاً في ـت يم واـل قد ـنجح ـنظام التعـل يادي اـلسائد. ـل فرع ا'كاديمي ا+عـت  اـل
 فرص التعلم للفئات الشابة وا'كثر انكشافـاً، إ+ أنه كان أقل نجاحـاً حتى ا&ن في توفير الفرص لتطوير
ذكــورة أع,ه يتطـلب حديات ا$ قدرات الشخـصية. إن الـتصدي للـت ية اـل شطة، وتنـم هارات، وا$واطـنة الـن  اـ$
ومات سوق تدريب، وتحـس% معـل ءمة اـل ما في ذلك تحـس% م, وعة من الخـطوات، ـب خاذ مجمـوعة متـن  اـت

العمل، ودعم التدخ,ت لتوفير فرص التشغيل.

 ـمـشك,ت رئـيـسية متعـلـقة بالـكـفاءة والفاعـلـية الداخـلـية هي الـتـجزؤ وـقـلة استخدام اـ$ـرافقـتـوجد ث,ث 
 وانخفاض جودة التدريب ا$قدم. كما أن ارتفاع معد+ت التسرب من مراكز التدريب ا$هني لوزارة العمل

ومات وا+تـصا+ت يمث,ن تـحديـاً إضافيـاً أمام الكـفاءة%20إلى    وانخـفاض استخدام تكنولوجـيا ا$عـل
 والفاعلية الداخلية. يقدم عدد من مقدمي التعليم والتدريب التقني وا$هني التخصصات ذاتها في ا$نطقة
يم ية مؤسـسات التعـل ستخدم غالـب ما بينـهم. وـت باين في ا$ـعايير وفي منافـسة فـي  الجغرافـية ذاتـها مع ـت
 والتدريب التقني وا$هني في ا'رض الفلسطينية ا$حتلة في فترة الصباح فقط وتغلق عدة أشهر خ,ل
كشفت إحدى الدراسات أن  (السنة. إن هناك حاجة عالية (دخال تحسينات على جودة النظام وفاعليته 

  من أرباب العمل يعتقدون%60 من مقدمي التدريب  و%42 من الخريج% الذين تم توظيفهم و44%
 . ـاً )أن التدريب الذي يقدم في ا$دارس ا$هنية الثانوية ليس كافي

ـد جودةهناك حاجة (دخال تحسينات على مستوى كافة ا$دخ,ت التي ت  :ؤثر في الجودة، وهي بالتحدـي
 ا$علـم% وا$درب%، وا$ـناهج اـ$ستخدمة، وا$وارد البنـيوية ا$ـتاحة. ويـتوقع أن ـتساهم مجـموعة متـنوعة من
يات ني وا$هـني وجودته. ومن ا&ـل تدريب التـق يم واـل ظام التعـل ية في تحـس% كـفاءة ـن يات ا(دارة وا$اـل  آـل
 ا$قـترحة لتـحس% الـكفاءة واـلجودة في ـمجال ا(دارة ـعلى ـمستوى الـنظام ـككل أن يتم توـحيد الـنظام أو
 دمجه وأن يتم إشراك الشركاء ا+جتماعي%. أما في مجال ا(دارة على مستوى ا$دارس، فالتحول نحو
 ال,مرـكـزية في وزارة الـعـمل ووزارة الترـبـية والتعـلـيم اـلـعالي وا'ونروا، إلى جانب توفير اـ$ـزيد من
دارس، يكتـسب أهمـية حيـوية لتحـس% الكـفاءة والـجودة. وفيـما يتعـلق بآلـيات ستق,لية في إدارة ا$  ا+
 ا(دارة ا$الية، ثمة أهمية بالغة لتوفير قاعدة تمويل مستدامة $ؤسسات التعليم والتدريب التقني وا$هني
 لدعم استخدام ا$رافق لفترات أطول وبالتالي معالجة مسألة انخفاض الكفاءة ا$ؤسسية. لم ينجح نظام
تدريب التقني وا$ـهني، حتى ا&ن، في إشراك ا'طراف ا$عنية الرئيسية في ـتصميم وإدارة  التعليم واـل
 سيـاسات التعلـيم والـتدريب التقـني وا$هـني، كـما لم ينـجح في تـطوير قدرات هذه ا'طراف ا$عنـية.
 وتتضمن أهم الخطوات ا$نتظرة لتحس% الجودة إقامة إطار وطني للمؤه,ت ونظام لضمان الجودة، إلى

جانب تدريب ا$علم% وعصرنة ا$ناهج وتنويع وتحس% البنية التحتية للتعليم والتدريب التقني وا$هني.

 وروح ا$ـبادرة، ظـهر العـديد من مـجا+ت ا+بتـكار خ,ل الـعام% ا$ـاضي%من حـيث ا+بتـكار والـشراكة 
 (مـحـطة الـتـسوق اـلـواحدة، وـمـجالس الـتـشغيل واـلـتدريب ا$حـلـية، والـتـعرف إلى عالم ا'ـعـمال كاب، -

واسطة ـمشاريع كار حتى ا&ن ـب . وقد تم دعم ا+بـت ـخ ية، اـل مذة الحرـف تدريبي من خ,ل التـل امج اـل  )والبرـن
 الجهات ا$انحة وا$شاريع الوطنية من خ,ل تجريب مجموعة متنوعة من البرامج وا$شاريع. ومع ذلك، إن
 وضع ا+بتـكارات مـوضع التنفـيذ يتطـلب وجود نـظم وثقـافات مؤسـسية من شأنها أن تـسمح بـازدهار
 ا+بتكار، وهو ما + يتوفر في نظام التعليم والتدريب التقني وا$هني الحالي. فسياسات التدريب والتعليم
يم ية للتقـي كار ـبشكل صريح. وع,وة ـعلى ذلك، إن عدم وجود إجراءات كاـف ني وا$ـهني + تدعم ا+بـت  التـق
 والتوـثـيق والتعـمـيم ـيـشكل عـقـبات رئـيـسية أمام تعـمـيم ا+بـتـكارات ودمـجـها في اـلـسياق اـلـعام. و+ ـيـتم
 التصريح عن أية تدابير واضحة أو السعي نحو تدابير كهذه لدعم ا+بتكار في قطاع التعليم والتدريب

التقني وا$هني.

ذكــورة أع,ه في استراتيجية   التعلـيم والـتدريب التقـني وا$هـنييـجري تـناول العـديد من التـحديات ا$
 ا$قترحة، ولكن بعضها يحتاج إلى مزيد من التركيز. على وجه التحديد، إن قضايا توجيه نظام التعليم
تدريب، وتوفير تدريب ا(ضافي وإعادة اـل اجات لـل ية ا+حتـي حو تلـب قدر أكبر ـن ني ـب ني وا$ـه تدريب التـق  واـل
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كار شجيع ا+بـت شطة أخرى لـت ظم وأـن جاد ـن تدريب، وإـي كاليف اـل انات أـفضل بخـصوص ـت هم أـفضل وبـي  ـف
 على مستوى ا$ؤسسات والنظام ككل، وإيجاد نظم لتوثيق واستيعاب ونشر ا$عرفة، كل هذه قضايا ذات
 أولوية يتوجب معالجتها في ا$ستقبل. ويبدو أن ا+نتقال من التخطيط ووضع ا+ستراتيجيات نحو التنفيذ
 ا$لموس يمثل أهم مطالب جميع ا'طراف ا$عنية. ومن ا$جا+ت التي يمكن تحقيق نجاحات سريعة فيها

  تدريب)1:في نطاق نظام التعليم والتدريب التقني وا$هني أن يتم العمل على تطوير النظم في مـجـال (
بار، ( تدريب،) (2الـك كاليف اـل كار،) (3 وـحساب ـت زيز ا+بـت لى)4 وتـع مل ـع رفة. ومن شأن الـع   وإدارة ا$ـع

ا'ولويات ا$ذكــورة أع,ه أن يمضي بعملية التغيير قدمـاً من التخطيط إلى التنفيذ.
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الرؤية وأحدث التطورات في التعليم والتدريب ا%هني. 1

  فبعد أن لم يتبق لهم سوى القليل، أصبح التعليم جواز.يولي الفلسطينيون أهمية كبيرة للتعليم
يتجلى ا+لتزام بتنمية قطاع  "سفرهم الوحيد إلى مستقبلهم وس,حهم الرئيسي في مواجهة بيئة عدائية. 

  من بنود مشروع ا$وازنة للنفقات الجارية لقطاع التعليم،%30التعليم من خ,ل تخصيص ما يزيد على 
  من ا$نح ا$الية ا$قدمة من الدول ا$انحة لبرنامج ا+ستثمار العام. كنسبة مئوية%20إلى جانب حوالي 

طاع من  لى هذا الـق فاق ـع مالي، زاد ا(ـن اتج ا$ـحلي ا(ـج  %11.5 إلى 2000 خ,ل عام% 7.5من الـن
1".2003في عام 

 اـلـرؤية الفـلـسطينية لـنـظام التعـلـيم واـلـتدريب التـقـني وا%ـهـني مـعـروضة ـبـوضوح فيإن 
  استراتيجية23 وهي واحدة من ب% – ا(ستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب التقني وا%هني

ـة).2013-2011 (2قطاعية واردة في الخطة الوطنية الفلسطينية : تتضمن هذه الرؤـي

ـة وارد البـشرية الـقادرة عـلى تلبـية التـحديات وا$ـشاركة بنـشاط في التنمـية  :الـرؤية والغـاـي   توفير ا$
هاء ا+حت,ل. دولة الفـلسطينية وإـن ناء اـل ية اـلشمولية ـنحو ـب ية، وكذلك في التنـم  ا+قـتصادية وا+جتماـع
 ـيـكون للتعـلـيم واـلـتدريب التـقـني وا$ـهـني قيـمـته الـخـاصة، وـيـصبح ـخـياراً للجـمـيع، ويرـتـبط بـحـقوق

ا(نسان، ويقود إلى التطوير الفردي.

ـحـددة رفة والكـفاءة  :ا'هداف ا+ستراتيجية وا'هداف اـ$ يز با$ـع سط% تتـم كوين قوى عامـلة في فـل   ـت
بداع وا+بتـكار، بـما يـساهم في مكافـحة الفـقر  والدافعـية وروح ا$ـبادرة والـقدرة عـلى التكـيف وا(
يم وتدريب تـقني ومـهني مستجيب  وتحـقيق التنمية ا+جتماـعية وا+قتصادية من خ,ل تيسير بناء تعـل
 للطلـبات وعالي اـلـجودة يت,ءم مع جمـيع القطـاعات ا+قـتـصادية وجـمـيع ا$ـستويات وجـمـيع الفئات

السكانية. 

 مـوحد، وم,ئم، وفـعال وكـفؤ، ومرن  :لنـظام التعلـيم والـتدريب التقـني وا$هــنـي  الخـصائص الرئيـسية  
زمات، ومـستدام، ومنـصف وميـسر، وتـشاركي، وموجه نـحو التعـلم مدى الحـياة، ونـفاذ،  ومـقاوم ل)

وشفاف، وشمولي، وجذاب. 

 ـة  الدور صادـي ية وا+قـت ية ا+جتماـع ني في التنـم ني وا$ـه تدريب التـق يم واـل ظام  :الوطني للتعـل   سيكون ـن
كن من صادية بحـيث يتـم ية وا+قـت ية ا+جتماـع سيـاً للتنـم ونـاً رئـي ني مـك ني وا$ـه تدريب التـق يم واـل  التعـل
ناء فاق أمام ا'فراد، ودمج الفئات ا$همـشة، من خ,ل ـب قر، وتحـس% ا& حة الـف ساهمة في مكاـف  اـ$

3موارد بشرية مؤهلة، مما يعزز التنمية ا+قتصادية وتنظيم ا$شاريع ويحسن صــورة ا$نتجات.

 لم يتـغـير اـلـكثير من ـحـيث تحـقـيق رؤية التعـلـيم واـلـتدريب التـقـني وا%ـهـني ـعـلى مدى
فاع طـفيف في ـمعد+ت الـقيد وفي ـنسبة ا(ناث ا$لتـحقات.اـلسنوات ا&خيرة   ـفمع أنه كان ـهناك ارـت

قد جرت خ,ل اـلسنة اـ$اضية ـمحاو+ت ـجديدة واضعة. ـل تبر مـت زيادات + تزال تـع ظام، إ+ أن هذه اـل  بالـن
تدريب التـقني وا$ـهني. وـيجري إعداد استراتيجية منـقحة لـتحل يم واـل ية للتعـل  (ـحياء ا+ستراتيجية الوطـن

ها سنة  سابقة التي تم تبنـي سخة اـل سية ل,ستراتيجية.1999مـحل الـن ويات الرئـي بول با$حـت قد تم الـق   ـل
 السابقة وتم تحديثها. ويتوقع أن تتم ا$صادقة النهائية على ا+ستراتيجية في النصف الثاني من سنة

واصلة.2010 ظامي ـ$ ني الـن يم ا$ـه بة التعـل جال لطـل تح اـ$ يرات ا'خرى التي حدثت مؤخراً ـف   ومن التـغ
ها بـنجاح.  تعليـمهم اـلعالي في الجاـمعات، وتعـميم ومأـسسة مجـموعة متـنوعة من الـبرامج التي تم تجريـب
 با(ضافة إلى ذلك، يعبر ا$مارسون وا$خططون وا$انحون في حقل التعليم والتدريب التقني وا$هني عن

.2007، السلطة الوطنية الفلسطينية، 2010-2008 خطة ا(ص,ح والتنمية الفلسطينية  1
.2009، وزارة التخطيط والتنمية ا(دارية، 2013-2011 مقترح لتطوير خطة وطنية عامة  2
مارس GTZ اقتباسات مكيفة عن  ا+ستراتيجية ا$نقحة للتعليم والتدريب التقني وا$هني ا$سودة ا'ولى، –  3 .2010/، آذار
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غة واحدة، وتخـفيض ما في ذلك الـتحدث بـل افة ا'طراف اـ$شاركة، ـب عاون والتـنسيق ـب% ـك زيد من الـت  اـ$
ا$نافسة فيما بينهم، وتجميع ا$وارد.

 اـلتدابير ا%تعـلقة بالسـياسات من ـقبل مخـتلف ا&طرافـلقد تم اـتخاذ مجـموعة متـنوعة من 
  ومن ا'مثلة على التدابير الرامية إلى تحس% م,ءمة.ا%عنية لترجمة الرؤية ا%تبناة إلى ممارسة

امج تدريبي من فاءات، وتـجريب برـن لى الـك مدة ـع وحدات ومعـت ظام اـل لى ـن ية ـع اهج مبـن تدريب إعداد مـن  اـل
، وتـجريب خدمات ا(رشاد ا$ـهني خــاص تدريب ـمشترك مع شركات الـقطاع اـل ية  مذة الحرـف )خ,ل التـل ) 

سعيـاً نحو تقديم خدمات منهجية في مجال ا(رشاد ا$هني.

 مع أن هناك احتياجات بارزة على كافة ا%ستويات، ثمة قضيتان تعتبران من ا%جا(ت ذات
ثانوي منخـفضـاً إلى حد4.ا&وـلوية التي بحـاجة إلى معاـلجة يم ا$ـهني اـل يد في التعـل   ف, يزال الـق

 ، با$قارنة مع2009/2010 فقط من العدد الكلي للطلبة في ا$رحلة الثانوية في% 6.0ما، إذ يقف عند 
  وا'ولـوية الثانـية هي تحـس% الـربط بـ% مخـرجات نـظام التعلـيم والـتدريب.1999/2000 في% 4.0

 التقني وا$هني واحتياجات سوق العمل. يمثل ذلك ا$فتاح لتخفيض مشكلة البطالة العالية ب% الشباب
التي يعاني منها ا$جتمع الفلسطيني.

  فرفع.هناك مجموعة متنوعة من القضايا التي تقف في طريق التصدي ل'ولويات ا%ذكورة أع*ه
 معد+ت القيد يتطلب تغيير نظرة ا$جتمع السلبية تجاه التعليم والتدريب التقني وا$هني وجعل فرع التعليم ا$هني
 أكثر جاذـبـية من خ,ل تـحـس% اـلـجودة وـفـتح الـنـظام أمام أولئك اـلـراغب% بمتاـبـعة تعليـمـهم اـلـعالي. أما ربط
 مـخـرجات ـنـظام التعـلـيم واـلـتدريب التـقـني وا$ـهـني با+حتـيـاجات ا$تـنـوعة ـلـسوق الـعـمل فيـنـطوي ـعـلى قدر من
كون كاد ـي بؤ ـي ستقبلية وصياغتها في ظل بيئة غـير خـاضعة للتـن نة واـ$ اجات الراـه حدي. إذ أن تحـديد ا+حتـي  الـت
فع وجد ـمستوى مرـت رونة، و+ يـمكن ـتحديثها أو ـعصرنتها ـبسهولة. وـي ية إلى اـ$ رامج التدريـب قر الـب  ـمستحي,ً. وتفـت
يل من التـفاعل مع ـقطاع ا'ـعمال واـلصناعات ـعلى جـميع تدريب. وـيجري القـل  من ا$رـكزية ـعلى ـمستوى ـتقديم اـل

ا$ستويات. 

 تجزؤ وصياغة وتنفيذ سياساتوحتى يتم التصدي لهذه التحديات بالقدر الكافي، يلزم معالجة قضايا ال
كون ني ـت ني وا$ـه تدريب التـق يم واـل ية للتعـل أسيس هيئة وطـن مل تتطـلع إلى ـت وحدة. إن وزارة الـع ية ـم  وطـن
راهن حوار جدي جري في الوقت اـل سييره. وـي سيقه وـت مه وتـن طوير النـظام بأكمله وتنظـي  مـسؤولة عن ـت
 بخصوص هذه ا$سألة وسيكشف الوقت عما إذا كانت هذه الهيئة ستخرج إلى حيز الوجود. وعلى الرغم

من وجود تمثيل للقطاع الخاص، إ+ أن السلطة الفعلية + تزال في أيدي الحكومة.

.2008 نحو نوعية التعليم من أجل التطوير، وزارة التربية والتعليم العالي، – 2012-2008 الخطة الخمسية التطويرية ا+ستراتيجية  4
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ـة تلبية احتياجات ا(قتصاد وسوق العمل. 2 :الكفاءة الخارجـي

ثة انات ا(ـحصائية الحدـي لة في سنة 5تـظهر البـي قوى العاـم عدل اـ$شاركة في اـل   في ا'رض2009 أن ـم
. وكان ا$عدل أخفض في قطاع%15.5 للذكور و%67.0% (41.6الفلسطينية ا$حتلة قد بلغ  ـاث  ) ل*ـن

.%12.2 للذكور و%62.5% (37.6غزة مما هو في الضفة الغربية، إذ بلغ في قطاع غزة  ـاث ) ل*ـن

ـمل  ـمل% 39.6يـع ـما يـع ـخدمات، فـي ـعامل% في اـل شخاص اـل ـنادق%19.1 من ا' ـجارة والـف   في الـت
طاعم. حوالي واـ$ شغيل الرئـيسي ل*ناث  خدمات حـقل الـت عد اـل توفر فرص%).61.8( وـت ــزراعة ـف   أما ال

حوالي  عاملون سنة%20.5ـعمل ـل لة. وقد توزع ا'شخاص اـل   من ا(ناث في ا'رض الفـلسطينية ا$حـت
تاـلـي 2009 ية، و%63.4: ـحسب ـمكان الـعمل ـعلى الـنحو اـل   يعـملون%26.4 يعـملون في اـلضفة الغرـب

طاع غزة، و ضفة%10.2في ـق هم يأتون من اـل جميـع ستوطنات ا(سرائيلية  لون في إسرائيل واـ$  ( يعـم
. ـل )الغربية 'نه + يسمح 'حد من غزة بالعمل في إسرائـي

 %19.2 منهم أرباب عمل، و%6.3التشغيلية أن تظهر البيانات عن ا'شخاص العامل% حسب حالتهم 
ما أن% 66.5يعـملون لـحسابهم اـلخاص، و بارة عن عامل% مـقابل أجر، فـي بارة عن عامل%%8.0 ـع   ـع

لة سنة  من أفراد ا'سرة ـغير مدفوعي ا'جر. وقد وظف الـقطاع اـلخاص في ا'رض الفـلسطينية ا$حـت
  في%69.1 في قطاع غزة و%51.9 من مجموع ا'شخاص العامل%% (64.6 ما يصل إلى 2009

. ـة )الضفة الغربـي

ثة ـتـحديات اقـتـصادية رئـيـسية متراـبـطة يـتـوقع أن ـتـحدد طبـيـعة الـطـلب ـعـلى  ـتـوجد ث*
  ونـمو ا(قتـصاد غـير)2 التراجع ا(قتـصادي،) (1:ا%ـهارات في ا%ـستقبل القـريب، وهــي (

 وإعادة الهيكلة ا(قتصادية.)3النظامي، (

  أدى التراجع ا+قـتـصادي في ا'رض الفـلـسطينية ا$حـتـلة، متراـفـقـاً مع الـنـمو:التراجع ا+قـتـصادي
امة وتوفير الدخل ل)سر. وتأثر خدمات الـع قديم اـل عام لتـيسير ـت طاع اـل وسع الـق فع، إلى ـت  اـلسكاني ا$رـت
 ا+قتصاد الفلسطيني سلبـاً بالوضع السياسي السائد وانهيار عملية الس,م. إذ انخفض الدخل القومي

ـسبة  ـمالي بـن حوالي% 55ا(ـج ـقر  ـستوى خط الـف ـفرد إلى ـم ـوسط الدخل لـل ـبط مـت 830ً( وـه   دو+را
ني أن  ما يـع ، ـم ـاً ي قر.%63)أمريـك شديد6 من ا'سر تـعيش ـتحت خط الـف حدار ا+قـتصادي اـل   وأدى ا+ـن

وسع ية، وـت فاع في ـعجز ا$يزاـن مالي، وارـت اتج ا$ـحلي ا(ـج فرد من الـن  إلى انـخفاض ثابت في ـحصة اـل
 كبير في التـشغيل في القـطاع الـعام وخـاصة في غزة. إن عدم مـقدرة أهالي غزة عـلى العـمل في

نذ سنة  هم بالـعمل في إسرائيل2006إسرائيل ـم ية الذين ـيسمح ـل   وانـخفاض عدد أهالي اـلضفة الغرـب
ً أمام قطاعي التشغيل الخاص2009 سنة% 13.9 إلى 2000 سنة% 22.4من    قد خلق تحديـاً كبيرا

 %25.2والعام في ا'رض الفلسطينية ا$حتلة +ستيعاب هذه القوى العاملة. يوظف القطاع العام حاليـاً 
. ويتركز التوسع في التشغيل في%48.1 في الضفة الغربية و%17.0من العامل% (  ) في قطاع غــزة

 القطاع العام با'ساس في قطاعي التعليم والصحة، حيث يؤدي ارتفاع معد+ت الو+دة والنمو السكاني
  إلى تزايد الطلب على الخدمات العامة بشكل دائم، مما يعني فرض ضغط هائل%3.4الذي يصل إلى 

7على البنية التحتية للخدمات ا+جتماعية ا'ساسية، وخاصة ا$دارس وا$رافق الصحية الحكومية.

ـشكل رقم  ـركزي ل*حــصاء:1اـل الجــهاز اـ$ ـطاع  ـعامل% حــسب الـق شخاص اـل ـسبي ل) ـوزيع الـن  ( الـت
)2010الفلسطيني، 

ـة التقرير السنوي. 2010 الجهاز ا$ركزي ل*حصاء الفلسطيني،  5 ، رام ا¢ فلسط%. –2009: مسح القوى العامـل
6  Khawaja, M. and Omari, M., Labor Market Performance and Migration Flows in Palestine, PCBS, 2009.

.2007، السلطة الوطنية الفلسطينية، 2010-2008 خطة ا(ص,ح والتنمية الفلسطينية  7
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زمة ا+قتـصادية وعـجز القـطاع النـظامي عن استيعاب ا$ـزيد من:نـمو القـطاع غـير النـظامي   أدت ا'
 ، بـلغ ا$جـموع الكـلي ل)شخاص2003الـعامل% إلى تـوسع القـطاع غـير النـظامي أيـضـاً. فـفي سنة 

 شخـصـاً (98,727ا$نخرطـ% في منـشآت ا+قتـصاد غـير النـظامي في ا'رض الفلـسطينية ا$حتـلة 
، يعملون في 7,653 ذكراً و91,074 ـى   من هؤ+ء في تجارة%62 منشأة. عمل حوالي 54,885) أنـث

  فقط من منشآت%6.1 في التصنيع. وقد أنشئت% 19الجملة وتجارة التجزئة والتصليحات، فيما عمل 
ير الـنظامي من.2000ا+قـتصاد الـنظامي ـبعد سنة  لغ عدد ا'شخاص ا$نخرـط% في ا+قـتصاد ـغ   وـب

ـشــآت  خارج ا$ـن ـية  )خ,ل مــشاريع عائـل شكل الذكور 82,303( ناث%91.6( أشخاص  ـهم وا(   مـن
ظامي. إ+ أن%).8.4 ير الـن سائدة في ا+قـتصاد ـغ زعات اـل توفر ـمسوح عبر اـلخط الزـمني تب% الـن   + ـت

 ا(حساس السائد هو أن ا+قتصاد غير النظامي قد مر في مرحلة نمو في السنوات القليلة ا$اضية، إذ
عامل% في شباب اـل زايد أعداد اـل ية، وـت ضفة الغرـب ظم في اـل ير ا$ـن قل ـغ طاع الـن مو ـق  ينـعكس ذلك في ـن
 تجارة ا'نفاق في غزة. ولكن هذا ا(حساس بالنمو لم تثبته البيانات بوضوح، إذ أن دراسة أجريت سنة

  لـصالح الجـهاز ا$ـركزي ل*حـصاء الفلـسطيني كـشفت أن الـعامل% في القـطاع غـير النـظامي2008
  من مجموع العامل%، بمن فيهم الذين يعملون في قطاع الــزراعة. وقد كان عدد العامل%%9.2يشكلون 

  من5,000 من الذكور و47,000 شخص، منهم 52,000في القطاع غير النظامي، با'رقام ا$طلقة، 
هم  ية و39,000ا(ناث، ومـن عامل% لـحسابهم13,000 في اـلضفة الغرـب لغ ـنسبة اـل   في ـقطاع غزة. وتـب

ناث وتنخـفض إلى%70%، وترتـفع هذه النـسبة إلى 48الـخاص في القـطاع غـير النـظامي    بـ% ا(
  في قـطاع غزة، مـؤكدة أنه حيثـما كانت%59 في الـضفة الغربـية و%45 بـ% الذكور، وتبـلغ% 46

، يكون القطاع غير النظامي أكثر أهمية. ـاث أي في قطاع غزة وفي أوساط ا(ـن )معد+ت البطالة أعلى  )8 

اشر ـعلى ا لذلك من أثر مـب رها $ هارات وتطوـي قل اـ$ عامل% لـحسابهم اـلخاص ـعلى ـن هم تدريب اـل  من اـ$
 ا(نتاجية، وبالتالي على الدخل. ومن ا'همية بمكان معالجة احتياجات أولئك الذين قد ترسخ عملهم في
 ا(ـنـتاج ـغـير الـنـظامي ويـحـتاجون إلى ـتـطوير ـمـهارات ـخـاصة من خ,ل تعريـفـهم بالتقـنـيات الحدـيـثة

وا$نتجات الجديدة، على سبيل ا$ثال.

سرائيلية ـلـفترة طوـيـلة من الوقت، وـغـياب:إعادة الهيـكـلة ا+قـتـصادية   أدى ا+عـتـماد ـعـلى اـلـسوق ا(
اقة ا+ستثمار في يود ـعلى الـحركة، إلى إـع  ا+ستقرار السـياسي، وـتوسيع اـ$ستوطنات، إضافة إلى الـق
 القطاعات ا$نتجة وتأخير نمو ا$ؤسسات الصناعية وا(نتاجية في ا'رض الفلسطينية ا$حتلة. تمثلت قوة
ــزراعة والبناء والـعمل في إسرائيل. في ا$قابل، لم يتم  ا+قتصاد في سنوات ا+ستقرار في قـطاعات ال
 توجيه ا+ستثمارات نحو تأسيس مؤسسات مختصة بالتصدير من شأنها أن تتمكن من تشكيل القاعدة

ال,زمة +قتصاد مستدام ومعتمد على الذات.

سبة سنوات العـشر ا'خيرة، إذ طرأت زيادة كبيرة عـلى ـن شغيل في اـل ماط الـت غر بارز عـلى أـن  طرأ ـت
ــزراعة  ا'شخاص اـلعامل% في ـقطاع اـلخدمات، ـبموازاة ا+نـخفاض في عدد ا'شخاص اـلعامل% في ال

ـاء عـلى نـحو ما يرد في الـجدول رقم  خـاصة بـسبب انخـفاض الـعامل% في البــن )والتـصنيع    فـقد.1(
ــزراعة من   .2009 سنة% 11.8 إلى 2000 سنة% 13.7انخـفـضت ـنـسبة اـلـعامل% في ـقـطاع ال

ديسمبر. 2009 الجهاز ا$ركزي ل*حصاء الفلسطيني،  8 ول كانون ا' ـر أكتوـب ول دورة تشرين ا' / مسح القوى العاملة  - /   الربع)2008(
 رام ا¢ فلسط%.. –2008الرابع من عام 
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موس من  طاع ـبشكل مـل شغيل ا(ناث في هذا الـق   سنة%20.5 إلى 2000 سنة% 34.8وانخـفض ـت
بالنسبة للذكور، بقيت النسبة على حالها تقريبـاً، من 2009 %).9.9 إلى% 9.8( 

  نسبة ا$ساهمة في الناتج ا$حلي ا(جمالي ونسبة التشغيل بالنسبة $ختلف القطاعات:1الجدول رقم 
ا$صــدر الجهاز ا$ركزي ل*حصاء الفلسطيني، إحصاءات :ا+قتصادية في ا'رض الفلسطينية ا$حتلة  ) 

)2010خاصة، 
200020052006200720082009

الـزراعة
9.85.25.65.55.94.8نسبة ا$ساهمة في الناتج ا$حلي ا(جمالي

13.714.615.915.713.411.8نسبة التشغيل

قيــمة /  (ا$ــساهمة في النــاتج ا$حــلي ا(جــمالي التــشغيل 
ـة )محسوـب

0.70.40.40.40.40.4

الصناعة
13.217.015.015.314.914.6نسبة ا$ساهمة في الناتج ا$حلي ا(جمالي

34.025.923.223.422.923.8نسبة التشغيل

قيــمة /  (ا$ــساهمة في النــاتج ا$حــلي ا(جــمالي التــشغيل 
ـة )محسوـب

0.40.70.60.70.70.6

الخدمات والقطاعات ا&خرى
77.077.879.479.279.280.6نسبة ا$ساهمة في الناتج ا$حلي ا(جمالي

52.359.560.960.963.764.4نسبة التشغيل

قيــمة /  (ا$ــساهمة في النــاتج ا$حــلي ا(جــمالي التــشغيل 
ـة )محسوـب

1.51.31.31.31.21.3

شجع ا(نتاجـية سطينية التي ـت سلطة الفـل استراتيجيات اـل شغيل ـب ماط الـت حول في أـن تأثر الـت وقع أن ـي  يـت
يح ل,قـتصاد الفـلسطيني أن ــزراعة وا(سكان واـلسياحة وتـت  والـنمو والتناـفسية في قـطاعات اـلصناعة وال
ية إلى جانب  يـبني محـفظة صادرات متـنوعة. سيتطلب ذلك توفير موارد ـبشرية ـجديدة ذات مؤه,ت عاـل

إضافي للعامل% الحالي%.الحاجة إلى تدريب 

من  بـاً خ,ل اـلسنوات الـعشر ا'خيرة  ها تقرـي لة ـعلى حاـل   سنة%43.7(بـقيت اـ$شاركة في اـلقوى العاـم
من) 2009 سنة% 43.3 إلى 2000 ناث    إلى2000 سنة% 13.5( وأـظـهرت ارتـفـاعـاً بالـنـسبة ل*
سنوات الـعشر ا'خيرة أـيضـاً زيادة2009 سنة% 16.3 سبة + تزال منخـفضة. شهدت اـل  )، مع أن الـن

ساء ا$ـساهمات في عـمل ا'سرة. فـفي سنة عام,ت مقـابل أجر عـلى حـساب الـن ساء اـل سبة الـن  في ـن
  من أرباب العمل، وعملت%0.7 من النساء العام,ت يعملن مقابل أجر، وكانت% 55.5، كانت 2000
 ، فقد2009 منهن يساهمن في عمل ا'سرة. أما في سنة% 33.8 لحسابهن الخاص، وكانت% 10.0

عام,ت مقـابل أجر نـسبة  صالح%67.1شكلت اـل   من النـساء الـعام,ت، وانخفـضت نـسبة الـعام,ت ـل
%.19.8أسرهن إلى 

ير – فع ـب% ـغ هي ترـت ً من ا+ستقطاب ـف لة قدرا سطينية ا$حـت شغيل في ا'رض الفـل ية الـت  تـعكس إمكاـن
  بالنسبة.2الحاصل% على أي تعليم وب% الحاصل% على تعليم جامعي عالٍ كما يظهر في الشكل رقم 

 للذكور، يبدو أن هناك درجة عالية من التناسب الطردي ب% إمكانية التشغيل وا$ستوى التعليمي، أي أن
ية لى ا(ناث، ـحيث تنـخفض إمكاـن بق ذلك ـع يم. و+ ينـط فاع ـمستوى التعـل شغيل تزداد مع ارـت رصة الـت  ـف
فع عود وترـت يات، لـت جات الكـل % خرـي ها ـب لغ أدنى حد ـل يم إلى أن تـب فاع مـستوى التعـل شغيل مع ارـت  الـت
يم بـاً إلى جـنب مع التعـل ظامي، جـن يم ا$هـني الـن جات الجامعـيات. ينعـكس التعـل % الخرـي شكل حاد ـب  ـب

 ، وينعـكس التعلـيم)ISCED 3(الـثانوي الـعام، في الفئة الثالـثة من التـصنيف ا$عـياري الدولي للتعلـيم 
يم)ISCED 5(التـقني الـنظامي في الفئة الخاـمسة  امة من التعـل لة ا'ولى الـع بـاً إلى ـجنب مع ا$رـح  ، جـن

بعد الثانوي. و+ ينعكس التدريب ا$هني غير النظامي في ا(حصاءات ا$تاحة.

33 / 12الصفحة  



 ا'رض الفلسطينية ا$حتلة– 2010عملية تورين 

الـجـهاز اـ$ـركزي ل*ـحـصاء الفـلـسطيني،:2اـلـشكل رقم   ( إمكاـنـية الـتـشغيل ـحـسب اـ$ـستوى التعلـيـمي 
)2010إحصاءات خاصة، 

0
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100

ذكـور إناث وع جـم ا$

بدون تعليم

ISCED 0

ISCED 1

ISCED 2

ISCED 3

ISCED 5

ISCED 6

ضافة إلى هذه الـقـضايا ا$تعـلـقة ـبـإعادة الهيـكـلة ا+قـتـصادية، فإن الـخـسارة ا$توـقـعة 'كثر من  با(
ربما25,000  ( شخص يعملون في ا$ستوطنات ا(سرائيلية في الضفة الغربية والحاجة إلى استيعابهم 

ـم في السوق ا$حلية سيكون لها تأثيرات ذات شأن على الطلب على ا$هارات وإعداد  )بعد إعادة تدريبـه
ا$هارات.

ً في التصدي لهذه التحديات ً كثيرا  .لم يكن نظام التعليم والتدريب التقني وا%هني ناجحـا
:ويعود ذلك إلى العوامل التالية با'ـسـاس

صاد زمة ل,قـت هارات ال, ني وا$هـني عـلىمن ناحـية ضمان توفر اـ$ تدريب التـق يم واـل ظام التعـل  ، عـمل ـن
 تـزويد ا+قتـصاد بمـهارات متدنـية الغـاية ومنخفـضة الـجودة بـشكل رئيـسي. فنـظرة إلى التخصـصات
قدمه تدريب الذي ـت باين في اـل يل من الـت ني تب% القـل يم ا$ـه ني والتعـل تدريب ا$ـه لى ـمستوى اـل احة ـع  ا$ـت

اـنظر اـلجدول رقم  يم اـلعالي رـبما ـباستثناء2(وزارة الـعمل  ية والتعـل  )، وا'مر كذلك بالـنسبة لوزارة الترـب
اـنـظر اـلـشكل رقم  ـنات  ـيم الـتـجاري للـب ـكبير في التعـل   إن هذا ا'مر + يتـمـاشى مع).3(الـتـوسع اـل

تدريب ا(ضافي خاص، أو اـل طاع اـل يم واـلصحة للـق ديدها في ـمجا+ت التعـل اجات التي سبق تـح  ا+حتـي
 للعامل% لحسابهم الخاص في ا+قتصاد غير النظامي، أو التدريب لصالح قطاعات الخدمات والــزراعة

والسياحة، الخ، باعتبارها القطاعات ا+قتصادية ذات ا(مكانيات ا$ستقبلية الرائدة.

ا$صــدر وزارة العمل،: 2الجدول رقم  : خريجو مراكز التدريب ا$هني لدى وزارة العمل  )2010(
200020052006200720082009التخصص

201305266155220226سكرتارية تنفيذية

12113110811792131تصفيف شعر

775857505769خياطة

182344484358كهرباء عامة

666043475452ميكانيكا سيارات

121525141720خراطة وماكينات

395947375355نجارة

9914412111911397أ$ونيوم وتعدين 

201428141513تكييف وتبريد

101410588دهان سيارات

223339323734كهرباء سيارات

476076516447تبليط

474634373144رسم معماري

232621192018مياه وصرف صحي
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72422161818إذاعة وتلفزيون

01209026صيانة أجهزة مكتبية

شكل رقم  ية:3اـل صــدر وزارة الترـب اـ$ يم  ية والتعـل ية في وزارة الترـب وية ا$هـن دارس الثاـن بة في ا$ : الطـل ) 
)2010والتعليم، 
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شريعة

 ، تظهر دراسات ا$تابعة التي يجريها مقدمو التدريب تباينـاًمن ناحية تحس% آفاق سوق العمل ل)فراد
ً  في معد+ت التشغيل ما ب% خريجي التعليم والتدريب التقني وا$هني، مع وجود تباينات بارزة اعتمادا

  ـفـقط من%27 أن 9ـعـلى ا$نـطـقة وا$ـهـنة والـجـهة ا$ـقـدمة لـلـتدريب. وقد أـظـهرت دراسة متاـبـعة حدـيـثة
باستثناء طلبة2006-2004خريجي ا$دارس ا$هنية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي في الفترة   ) 

شغيلهم وأن  جــاري تم ـت فرع الـت عامل% كانوا يعمـلون في حـقول + تتعـلق بمـجال%55)اـل   من هؤ+ء اـل
شغيل  فترة%33تدريبهم. للمقـارنة، تم ـت عة لوزارة العـمل لـل تدريب ا$هـني التاـب جي مـراكز اـل   من خرـي

صل إلى  شغيل مثير للم,حـظة ـي عدل ـت انات ا'ونروا وجود ـم ها. وتظـهر بـي سنة% 79.4ذاـت ، و2009 ـل
سنة% 74.2 سنة% 93.8، و2008 ـل ما يـعكس2005 ـل ني، ـم تدريب ا$ـه نديا لـل ركز قـل جي ـم   ـب% خرـي

على ا'رجح تركيز ا'ونروا على التدريب العملي واستثمارها الطويل في جودة ا$علم% وا$درب%.

 ، كان التعليممن ناحية توفير الفرص لطلبة التعليم والتدريب التقني وا$هني في مستوى التعليم العالي
كن حاق بالجامـعات، وـل ما يتعـلق با+لـت صل إلى طـريق مـسدود فـي ني وا$هـني يمـيل 'ن ـي تدريب التـق  واـل
 الخريج% كانوا يواصلون تعليمهم في الكليات التقنية. وا&ن لم يعد ا'مر كذلك 'ن ا$زيد من الجامعات
 أصبحت تقبل بخريجي التعليم ا$هني النظامي للدراسة في برامجها. حتى أن خريجي الفرع ا$هني
 التطبيقي يمكنهم أن يقدموا امتحانـاً إضافيـاً خ,ل سنت% من تاريخ تخرجهم حتى يتمكنوا من مواصلة

عالي. وقد أظـهرت دراسة حديـثة   من الخريـجات%57 من الخريجـ% الذكور و%51 أن 10تعليمـهم اـل
فترة  ية لـل وية ا$هـن دارس الثاـن ناث من ا$ يات أو2006-2004ا( عالي سواءً في كـل   واصلوا تعليمـهم اـل

 جامعات. إ+ أن النظام يكاد يكون موصداً بالكامل أمام خريجي نظام التعليم والتدريب التقني وا$هني
قد واصل عة لوزارة الـعمل وا'ونروا. ـف تدريب ا$ـهني التاـب راكز اـل ما في ذلك خرـيجي ـم ير الـنظامي، ـب  ـغ

-2004 فـقط من خريـجي مـراكز الـتدريب ا$هـني التابـعة لوزارة العـمل للـفترة% 4.5التعلـيم الـعالي 
 ولكن دون اعتماد تدريبهم السابق.2006

بار نيمن ناحـية تدريب الـك تدريب التـق يم واـل ستوى مؤسـسات التعـل لى ـم له ـع تم عـم ما ـي يل ـم ناك القـل  ، ـه
 وا$هـني النظامـية. فأغلب تدريب الكـبار يـتم في دوائر التعلـيم ا$ـستمر في الجامـعات وعـلى مـستوى

مجموعة واسعة من ا'طر غير النظامية في مؤسسات ا$جتمع ا$دني وا$ؤسسات الربحية.

9  Al Zaroo, S., The compatibility of the Palestinian Vocational Secondary Education with the labor market, An Najah 
University Journal, 2009.

 ا$رجع السابق. 10
33 / 14الصفحة  



 ا'رض الفلسطينية ا$حتلة– 2010عملية تورين 

  في إقليم الشرق ا'وسط بما في ذلك ا'رض11، أشارت دراسة مقارنة حديثةمن ناحية ا(رشاد ا$هني
 الفلسطينية ا$حتلة إلى أن أغلب خدمات ا(رشاد ا$هني + تزال في مرحلة الطفولة، وذلك نتيجة عدد من
عوائق، حـقق رغم من هذه اـل لى اـل شابكة. وـع اسية ا$ـت ية والسـي ية والثقاـف  ا'سباب ا+قـتصادية وا+جتماـع
دارس  الفـلـسطينيون ـتـقدمـاً ملـمـوسـاً في هذا اـ$ـيدان. فالـعـمل الذي ـيـجري تنـفـيذه ـعـلى ـمـستوى ا$
ير مل ـغ واقع الـع شغيل وكذلك في ـم كاتب الـت ني وـم ني وا$ـه تدريب التـق يم واـل ية ومؤسـسات التعـل  ا'كاديـم

 ا'$انية واليونسكو والوكالة ا'مريكية للتنمية الدولية، الخ، GTZالنظامي مع الشباب بدعم من مؤسسة 
مه حتى ا&ن تم تنظـي قدر أكبر.  ومع أن ا(رشاد ا$ـهني لم ـي يق اـلصلة وـمستدامـاً ـب يـاً ووـث  ـيصبح منهـج
 بواسطة قانون، إ+ أنه مدمج بشكل عضوي في نظام التعليم والتدريب ا$قترح في استراتيجية التعليم

والتدريب التقني وا$هني.

 ، تعد هذه ا$شاركة محدودة ومتفرقة وغير ممأسسة بالقدر الكافي.من ناحية مشاركة القطاع الخاص
اسات وجد سـي سابق، و+ ـت ظامي وغـير النـظامي اـل  كـما أنه + يـوجد اعتراف ومـصادقة عـلى التعـلم الـن

مصاغة للتدريب والتشغيل في ا+قتصاد غير النظامي.

 تشارك ا%ؤسسات ا(قتصادية في تطوير سياسات التعليم والتدريب التقني وا%هني ولكن
يم والـتدريب.بـقدر مـحدود   فـقد كانت ا$ؤسـسات ا+قتـصادية مـشاركة في صياغة استراتيجية التعـل

ً في حـجمه وـطغت يل كان ـمحدودا جارة واـلصناعة. إ+ أن التمـث حاد غرف الـت لة باـت ني، ممـث ني وا$ـه  التـق
 عليه مختلف ا$ؤسسات الحكومية والوزارات. يمكن أن يعزى ذلك جزئيـاً إلى نقاط الضعف في ا+تحاد،

 ، وهو ما تم ع,جه في وقت1967وخاصة نتيجة مواصلة هذا ا+تحاد العمل بدون انتخابات منذ سنة 
حق. ولم تـشارك أية اتـحادات صناعية مختـصة رئيـسية. كـما أن ا$جـلس ا'على للتعلـيم والـتدريب + 
 التقـني وا$هـني، والذي يتـوقع مـنه أن يـكون قـاعدة لتـطوير السيـاسات، غـير فـاعل حالـيـاً. إن مـجالس
ً في أربع محافظات تشمل تمثي,ً للمؤسسات ا+قتصادية  التشغيل والتدريب ا$حلية التي أقيمت مؤخرا
 من خ,ل غرف التجارة والصناعة، ولكن التمثيل مرة أخرى ضئيل إلى حد ما وسيكشف الوقت ما إذا
 كان كافيـاً لتطوير سياسات مناسبة للتعليم والتدريب التقني وا$هني. و+ يوجد حاليـاً تطوير لسياسات

التعليم والتدريب التقني وا$هني على ا$ستوى الوطني.

 هناك مجموعة متنوعة من القضايا التي تمنع نظام التعليم والتدريب التقني وا%هني من
اجات ا(قـتصادية ا%تغـيرة قديم استجابة أـفضل إلى ا(حتـي قدر الذي.ـت ير مرن باـل ظام ـغ   فالـن

ما وحدات، ـم ظام اـل لى ـن ية ـع ير مبـن دية ـغ اهج تقلـي يه مـن ستخدم ـف كون أكثر استجابة. وـت سمح له بأن ـي  ـي
زية ها مرـك تح التخصـصات أو إغ,ـق ما أن خـيارات ـف سرعة. ـك يف ـب أو التـك ير و  /يجـعل من اـلصعب التغـي
 إلى حد كبير وتساهم تبعات هذه الخيارات من ناحية ا$يزانية وا$وارد البشرية، وخاصة بالنسبة $قدمي
. ويملك طاقم  التدريب في القطاع العام، في جعل تنفيذ هذه الخيارات صعب للغاية إن لم يكن مستحي,ً
 الـتدريب القلـيل من الـفرص للتفـاعل مع قـطاع ا'عـمال والـصناعات والتـعرف عـلى أحدث ا+بتـكارات
ستجابة ل,حتيـاجات بفاعلـية وسرعة.  التربـوية والتكنولوجـية، و+ تمـلك ا(دارة التمكـ% الـعام ال,زم ل,
مث,ً، تتبع الخريج% ً وليس آخراً، يتم رصد سوق العمل وكذلك نظام معلومات إدارة التدريب  )وأخيرا ) 

 . بشكل متقطع و+ يتم بشكل منتظم أو كافٍ

 .ـيـلزم اـتـخاذ عدد مـتـنوع من الـخـطوات لـكـسر هذه اـلـحواجز والـتـصدي ـلـهذه الـتـحديات
ني وا$هـني وتنفـيذها أهمـية حـاسمة في تدريب التـق يم واـل رسمي +ستراتيجية التعـل ني اـل سب التـب  ويكـت
 التصدي لهذه التحديات. تسعى هذه ا+ستراتيجية إلى وجود مؤسسات للتعليم والتدريب التقني وا$هني
 تقدم برامج م,ئمة للسوق ا$حلية في محافظاتها، وتتكامل فيما بينها، وتتجنب ا+زدواجية. ستكون هذه
 ا$راكز قادرة على تقديم الخدمات ل,قتصاد وتدريب ا$درب% وخدمات أخرى للمجتمع ا$حلي. وقبل كل
بط امة، وا$رـت ني الـع ني وا$ـه تدريب التـق يم واـل ية مؤسـسات التعـل بارز في فعاـل صور اـل جة الـق  ذلك، و$عاـل
تدريب يم واـل كون $ؤسـسات التعـل زية، ينـبغي أن ـي ارها إلى ا+ستق,لية ا(دارية عن الوزارات ا$رـك  بافتـق
ها في كون نهـج زية، وـيجب أن ـي حو ال,مرـك هج أكثر مي,ً ـن لى ـن مة ـع ني وا$ـهني رسالة واضحة قاـئ  التـق
 ا(دارة ديمقراطيـاً وتشاركيـاً وتعاونيـاً وقائمـاً على إجراءات إدارة موحدة حتى تكون قادرة على اتخاذ
ية وإدارة اـلكادر، والقـطاعات التي  اـلقرارات ـبشأن الـقضايا الرئيسية ـمثل تكـييف ا$ناهج، وا(دارة ا$اـل
11  Sultana, R. Career Guidance in the OPT – Mapping the field and the ways forward. UNESCO, 2008.
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مل ومات ـلسوق الـع ظام معـل طوير ـن ير والتـكيف. وسيتم ـت لى التـغ وسع قدرتها ـع ما ـي ها، الخ، ـم  ـتشارك فـي
صلة. وستكون انات ذات اـل قرار، بالبـي ني، وخـاصة صناع اـل ني وا$ـه تدريب التـق يم واـل ظام التعـل زويد ـن  لـت
بــررات +فتـتاح بـرامج  الهيكلـية ال,مركـزية قائـمة عـلى نـظام معلـومات سوق العـمل، مث,ً في تـقديم ا$

ومساقات جديدة.

ً بدعم من ا+ـتحاد ا'وروبي والذي سينفذ في تدريب التقني وا$ـهني اـ$عد مؤخرا  إن ـمشروع التعليم واـل
 تنادي به ا+ستراتيجية ا$عدلة باـلضبط ـنهج من القاع إلى الـقمة – يقترح القيام ـبما 2011أوائل سنة 

 (عادة تنظيم مؤسسات التعليم والتدريب ا$هني والتقني في ث,ث محافظات لتقديم برامج م,ئمة لسوق
 الـعمل في مواقـعها اـ$حددة، والـعمل في شراكة مع ـقطاع ا'ـعمال واـلصناعات، والتـمتع بـمستوى أـعلى

من ا+ستق,لية.
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ـة تعزيز ا)نصاف وتلبية الطلبات ا(جتماعية على. 3  :الكفاءة الخارجـي
التعليم والتدريب

ـضمنإن  ـهارات تـت ـلى اـ% ـعة الطــلب ـع ـحدد طبـي ـسية التي ـت ـية الرئـي ـحديات ا(جتماـع  الـت
الضغوط الديموغرافية، والبطالة وضعف النشاط، والعزل والهجرة الداخلية.

  مع أن معد+ت الخصوبة شهدت انخفاضـاً في ا'عوام ا'خيرة، إ+ أنها + تزال:الضغوط الديموغرافية
  إن هذا ا$ـعدل ا$رتـفع للخـصوبة وما يتبـعه من نـمو سكاني.2006 في سنة 4.6مرتفـعة، إذ بلـغت 

 يفرض ضغوطـاً على نظام التعليم والتدريب ككل لكي يستجيب إلى ا'عداد ا$تزايدة من الشباب الذين
ية ية وتعليـم رافق تدريـب ناء مدارس جـديدة وـم مل. يـتضمن ذلك الحـاجة لـب  بحـاجة إلى إعداد للحـياة وللـع
ً من ا$يزانيات. إن القوى العاملة  أخرى، وتوظيف ا$زيد من ا$علم% وا$درب%، الخ، مع توفر القليل جدا

  سنويـاً، ووصلت اـلـزيادة ا(جماـلـية%4.2 ـفـقد ازدادت ـبـحوالي 12:الفـلـسطينية تـتـزايد ـبـشكل تدريـجـي
  إن هذا النمو السنوي الكبير في القوى العاملة%.37.5 إلى) 2008-2000للسنوات التسع ا$اضية (

سطيني مع الفـل ها، وذلك 'ن ا$جـت فترة ذاـت سكاني خ,ل اـل مو اـل مرة وـنصف عن مـعدل الـن زيد ـب كاد ـي  ـي
  يعتبر هذا%.44 سنة حوالي 14-0يتسم بهرم سكاني عريض القاعدة، حيث تبلغ نسبة الفئة العمرية 

لى سوق ثل عبئـاً ـع لى اـ$ستوى الدولي، ويـم لدان ا'خرى في ا$نطـقة وـع ارنة مع الـب عـاً با$ـق مو مرتـف  الـن
 العمل الفلسطينية التي تعاني أص,ً من نقص الفرص وضعف النمو ا+قتصادي، كما أنه أدى وسيؤدي
حث عن حو الـب سطيني% ـن طبيعي أن يخـلق ذلك عـوامل تدفع بالفـل فاع مـعد+ت البطـالة. ومن اـل  إلى ارـت
 بدائل خارج الب,د. إ+ أن العثور على بدائل في  الخارج أمر معقد للغاية بسبب العوائق أمام مغادرة

ا'رض الفلسطينية ا$حتلة، ناهيك عن ذكر ا$صاعب ا$رتبطة با'زمة ا$الية العا$ية ا'خيرة.

 وفي حال التوصل إلى تسوية سياسية تتضمن بناء دولة فلسطينية، سيكون هناكعلى ا$دى ا$توسط، 
جة عودة أعداد كبيرة من ال,جـئ% الفـلسطيني%، إلى جانب تـحرير هارات نتـي طوير اـ$  ـطلب عالٍ ـعلى ـت

ا&+ف من ا'سرى الفلسطيني% من السجون ا(سرائيلية.

 فية تستوجب من نظام التعليم والتدريب التقني وا$هني أن يتوسع +ستيعابإن هذه الضغوط الديموغرا
 ا$زيد من الطلبة سواءً على مستوى التأهيل ا'ساسي لصغار السن أو التدريب ا(ضافي 'ولئك الذين
كون ني أن ـي ني وا$ـه تدريب التـق يم واـل ظام التعـل ستوجب ذلك من ـن ما ـي لة. ـك قوى العاـم واجدون في اـل  يـت
ً على توفير برامج إعادة التدريب للكبار، وتقييم واعتماد التعلم السابق والخبرات ا$وجودة، وتقديم  قادرا

برامج تدريبية تأهيلية تستجيب +حتياجات العائدين وا'سرى ا$حررين.

  + شك أن البـطالة ـتعد أـخطر الـتحديات ا+جتماـعية. إن البـطالة مرتـفعة ـبشكل:البـطالة وضعف الـنشاط
غت البطـالة قد بـل طاع غزة. ـف ية 13بالغ، وخـاصة في ـق ضفة الغرـب راوحة ـب% 17.8 في اـل  %17.6%، مـت

ـلذكور و ـالة في غزة% 18.8ـل ـعد+ت البـط ـغت ـم ـما بـل ناث، فـي ـواقع 38.6 ل* ـلذكور و%37.3%، ـب  ـل
غت البطـالة سنة% 45.8 ناث. وقد بـل لة كـكل 2009 ل* سطينية ا$حـت واقع%24.7 في ا'رض الفـل ـب  ) 
لذكور و24.3% يم. أما%26.6 ـل فع ـمستوى التعـل ما ارـت الة كـل لذكور، تنـخفض البـط . بالـنسبة ـل ـاث  ) ل*ـن

بالنسبة ل*ناث فا'مر على العكس تمامـاً كما يتضح في الشكل التالي.

شكل رقم  الجـهاز ا$ـركزي ل*حـصاء الفلـسطيني، إحـصاءات:4اـل  ( البطـالة حـسب ا$ـستوى التعليـمي 
)2010خاصة، 

12  Khawaja, M. and Omari, M., Labor Market Performance and Migration Flows in Palestine, PCBS, 2009.
ـة هم ا'فراد  13 حسب تعريف منظمة العمل الدولـي ) ا'شخاص ا$تعطلون عن العمل    سنة فأكثر الذين لم يعملوا بتاتـاً خ,ل15(

 ا'سبوع ا$رجعي، والذين لم يكونوا غائب% عن العمل، وكانوا على استعداد للعمل، ويبحثون عن عمل بنشاط خ,ل ا'سبوع
ا$رجعي.
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شباب  % اـل غت 24-15تتركز البطـالة ـب مر، حـيث بـل واقع 2009 سنة% 38.9 سنة من الـع ـب  )37.2% 
لذكور و رية،% 46.9ـل لذكور في هذه الفئة العـم سبة ـل . بالـن ـاث الة ـب% أولئك) ل*ـن عدل للبـط لى ـم وجد أـع  ـي

يم ( هوا أية سنة من التعـل وجد ـب% أولئك63.3الذين لم يـن الة ـب% ا(ناث ـي عدل بـط ما أن أـعلى ـم  %)، فـي
ثانوي (   ستحتاج سوق العمل الفـلسطينية 'ن%).60.2اللواتي أنـه% ا$رحلة ا'ولى من التعليم ـبعد اـل

ـة حوالي 48,000توفر حوالي  سـن فة ـجديدة في اـل لذكور و34,000: وظـي قـاً 'كثر12,000 ـل   ل*ناث وـف
.  وهذا أمر غير ممكن في ظل ا'وضاع السياسية السائدة.14السيناريوهات تفاؤ+ً

 إلى جانب قـضية البطـالة، تتـصف ا'رض الفلـسطينية ا$حتـلة بانخـفاض مـعدل ا$ـشاركة في الـقوى
لغ  ارنة مع 2009 سنة% 41.6العامـلة، والذي ـب با$ـق  في إسرائيل، و%56.5 في ا'ردن، و54%( 

ناث،64% . يـعزى مـعدل ا$ـشاركة ا$نخـفض با'ساس إلى انخـفاض مـعدل مـشاركة ا( ـا  ) في سورـي
  للذكور. وتوجد أخفض معد+ت $شاركة ا(ناث ب% أولئك%67.0 فقط با$قارنة مع% 15.5والذي بلغ 

لواتي في الفئة العـمرية    سنة ـحيث64-55 وفي الفئة العـمرية% 9.5 سنة، ـحيث يـبلغ اـ$عدل 24-15اـل
ناث من%. 10.8يبـلغ   ،2009 سنة% 16.3 إلى 2000 سنة% 13.5 لـقد ارتـفع مـعدل مـشاركة ا(

قوى قاء ا(ناث خارج اـل ثل اـلسبب الرئـيسي لـب عالم. يتـم ً من أـخفض الـنسب في اـل نه + يزال واحدا  ولـك
واجدت  قد ـت نزل. ـف لة في تدبير شؤون اـ$  ) من ك, الجـنس% خارج%47.3 من ا(ناث% (66.6العاـم

لة سنة  قوى العاـم ابة2009اـل قراءة والكـت رفة اـل عدل عدم مـع ما أن ـم نزل. ـك شؤون اـ$ شغال ـب سبب ا+ـن   ـب
لذكور في سنة% 2.6 ل*ناث با$قارنة مع% 8.3أعلى ب% ا(ناث مما هو ـب% الذكور (  )، ـمما2009 ـل

غة ـعلى ـنظام لة. ستكون ـهناك تأثيرات باـل  يـعني أـنهن يواجهن صعوبة أكبر في ا+لـتحاق بالقوى العاـم
أو إعادة قديم تدريب إضافي و اسات لـت يذ السـي صميم وتنـف ني وا$هـني إذا تم ـت تدريب التـق يم واـل  /التعـل
ناث ا$نهـمـكات في تدبير شؤون اـ$ـنزل حاـلـيـاً لـكي يلتحـقن بالقوى العامـلة بنـشاط  تدريب ـلـهؤ+ء ا(
فع ما ارـت انات التي تظـهر أنه كـل ها في البـي ً ـل يدا جد تأـك اسة ـت مل. إن مـثل هذه السـي لى ـع  ويحـصلن ـع
ثانوي عد اـل يم ـب هوا التعـل كل من ا(ناث والذكور الذين أـن عدل ـنشاطهم. ـف فع ـم يم ا'فراد يرـت  ـمستوى تعـل

يتسمون بقدر أكبر بكثير من النشاط با$قارنة مع أولئك الحاصل% على تعليم أقل.

ـشكل رقم  ـسطيني،:5اـل ـركزي ل*ـحـصاء الفـل الـجـهاز اـ$ ـمي  ـستوى التعلـي ـشاط ـحـسب اـ$ ـعدل الـن  ( ـم
)2010إحصاءات خاصة، 

 ا$رجع السابق. 14
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 يمكن البحث في إمكانية تقديم تدريب منظم ومدعوم داخل الصناعات وفرص للتمرن العملي للمتعطل%
ني وا$ـهني للـتصدي تدريب التـق يم واـل ظام التعـل سبة لـن يار بالـن جدد، كـخ مل، وـخاصة الخريـج% اـل  عن الـع

لتحديات البطالة وضعف النشاط على ا$دى القريب.

  إن عزل اـلـقدس وغـيـرها من اـ$ـناطق ـبـواسطة اـلـجدار الـفـاصل الذي تبـنـيه:   والـهـجرة الداخـلـية  اـلـعزل
صادية ية وا+قـت ها ا+جتماـع صلة عن بيئـت ها قد أصبحت منـف عات واسعة بأكمـل ني أن مجتـم  إسرائيل يـع
 الطبيعية. في القدس الشرقية على سبيل ا$ثال، تتزايد أهمية تقديم التدريب ا$,ئم للسوق ا(سرائيلية
 بالنظر إلى أن التنقل والوصول إلى بقية ا'رض الفلسطينية ا$حتلة يزداد صعوبة كل يوم. لقد أصبحت
ية ا'خرى في ية وا$اـل خدمات الحكوـم ركز اـل عام% ا'خيرين ـبسبب ـت مل في اـل ركز الـع نة رام ا¢ ـم  مدـي
 هذه ا$دينة. أدى ذلك إلى هجرة كبيرة للعامل% من مختلف أنحاء الضفة الغربية الذين يأتون للعمل في
ً أكبر ويوظف أكثر من ثلثي ا(ناث وثلث الذكور. ويعتبر قطاعا  رام ا¢، حيث يلعب قطاع الخدمات دورا

التجارة والبناء من القطاعات الرئيسية ا'خرى التي توظف الذكور في رام ا¢.

 للتصدي لقضايا العزل والهجرة الداخلية، على نظام التعليم والتدريب التقني وا$هني أن يسمح بتطوير
هدف حددة ـب ية اـ$ واقع الجغراـف اجات اـ$ يم والتعـلم مـصممة حـسب احتـي  واستخدام وحدات خـاصة للتعـل

ـدس و اللغة العبرية على سبيل ا$ثال ل,ستخدام في مدارس الـق )تحس% ا$,ءمة   أن يعمل على أن يكون(
فلسطيني ودولي على  (التعلم مبنيـاً على ا$عايير الدولية مما يتيح الحصول على اعتماد متعدد للبرامج 
. كما أن توسيع تقديم التدريب في منطقة رام ا¢ ليشمل التدريب في ا$هن ا$تعلقة بقطاع ـال  )سبيل ا$ـث

الخدمات يعد من السياسات ا'خرى التي يمكن اعتبارها.

ً في التـصدي للتـحديات  لـقد كان نـظام التعلـيم والـتدريب التقـني وا%هـني ناجـحـاً نـسبيـا
  فـاستجابة للـضغط الديموغرافي، سعى.ا(جتماعـية التي تـحدد طبيـعة الطـلب عـلى ا%ـهارات

 التعليم والتدريب التقني وا$هني إلى زيادة الطاقة ا+ستيعابية للنظام من خ,ل إقامة مؤسسات جديدة
ستيعابية للمؤـسـسات القاـئـمة من خ,ل إضافة تخـصـصات جـديدة وورش ـجـديدة،  وتـوسيع الـطـاقة ا+
تدريب ماذج اـل رها من ـن ية وغـي مذة الحرـف ماذج للتـل جري تـجريب ـن ية. وـي بل ا$نظـمات ا'هـل  وـخاصة من ـق
وسيع ءمة الـتدريب فحـسب، بل ولـت يس لتحـس% م,  التعاونـية، وقد أصبحت ا&ن جاهزة ل,ستنـساخ ـل
دارية حديات ا( لف الـت سبب مخـت لة، وخـاصة ـب يام بمـحاو+ت قلـي ضـاً. تم الـق ظام أـي  قدرات مخـرجات الـن
ستخدام مـرافق التعلـيم والـتدريب التقـني وا$هـني بكـفاءة أكبر ولـفترات أطول، مـما يـسمح  وا$الـية، +
تدريب ا'ولي ا'سـاسي سي عـلى اـل شكل رئـي ً ـب ركزا مام ـم قد كان ا+هـت وسيع الطـاقة ا+ستيعابية. ـل  بـت

وليس على توفير الفرص ل)شخاص البالغ% ا$وجودين في القوى العاملة من قبل.

 لقـضايا البطـالة وضعف النـشاط، سعى نـظام التعلـيم والـتدريب التقـني وا$هـنيمن ناحـية التـصدي 
تائج ني الطـويل ا'مد ـن يم ا$ـه قد أظـهر التعـل مل. ـل اجات سوق الـع % مخـرجاته واحتـي وافق ـب ضمان الـت  ـل
 أفضل من حيث إمكانية التشغيل با$قارنة مع التعليم القصير ا'مد على النحو الذي يبينه مسح الجهاز

تدريب ا$هني عالي واـل يم اـل   ويـعرضه اـلشكل15اـ$ركزي ل*ـحصاء الفـلسطيني حول أوضاع خرـيجي التعـل
  أدناه.  يجب أن تشجع هذه النتائج صناع سياسات التعليم والتدريب التقني وا$هني على تركيز9رقم 

كانون أول  15  -كانون ثاني2005( الجهاز ا$ركزي ل*حصاء الفلسطيني، مسح ظروف خريجي التعليم العالي والتدريب ا$هني 
.2006 رام ا¢،). 2006
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مد التي تـقدمها مختـلف  جـهودهم عـلى إعادة تـصميم بـرامج الـتدريب ا'ولي ا'سـاسي القـصيرة ا'
تدريب ا(ضافي وإعادة قدم فرص اـل عداد عـمال شبه مـهرة بحـيث ـت ها وزارة العـمل ( ما فـي  الجـهات ـب
 التدريب للمتعطل% عن العمل. من شأن هذه البرامج جنبـاً إلى جنب مع تدابير التشغيل النشطة ا'خرى
حد التـحديات الرئيـسية التي تواجه ا$جتـمع  أن تمـكن وزارة العـمل من تحقـيق تـقدم في التـصدي '

الفلسطيني في الوقت الحالي.

الة ـب% خرـيجي: 9اـلشكل رقم  عدل البـط ركزي ل*ـحصاء، ـم الـجهاز اـ$ تدريب ا$ـهني  عالي واـل يم اـل  (التعـل
2006(

شهور6‐-10  	شهادة تدريب مهني 

شهور10  	شهادة تدريب مهني أكثر من 
ثانوية مهنية
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تدريب التقـني يم واـل ظام التعـل جدار الفـاصل، كان ـن ضررين من اـل سكان ا$ـت ما يتعـلق با+ستجابة لـل  فـي
 وا$هني أكثر استجابة وسعى ويسعى إلى تقديم تدريب مفصل حسب احتياجات ا$جتمعات ا$حلية على
شرقية. ومن قدس اـل ية العامـلة في اـل تدريب ا$هـني ا'هـل يم واـل قدمه مؤسـسات التعـل حو ا$ـثال الذي ـت  ـن
 الجدير با$,حظة أنه قد تم بذل جهود ضخمة في السابق لكي يستطيع نظام التعليم والتدريب التقني
سرائيلية في أعـقاب سرى الفلـسطيني% ا$حـررين من الـسجون ا( ستجابة +حتيـاجات ا'  وا$هـني ا+

اتفاقية أوسلو.

 ن الطيف ا$تنوع من مقدمي التعليم والتدريب التقني وا$هني في ا'رض الفلسطينية ا$حتلة قد أتاحإ
تدريب ا$هـني التابـعة خدمات $ختـلف ا$جمـوعات ا$حـرومة بطريـقة مختـصة وفعـالة. فمـراكز اـل  تـقديم اـل
 ل)ونروا على سبيل ا$ثال تستجيب +حتياجات ال,جئ% الفلسطيني% بشكل خاص. وتقدم مراكز وزارة
 الشؤون ا+جتماعية التأهيل ا$هني للحا+ت ا+جتماعية، وتستجيب مجموعة متنوعة من مراكز مؤسسات
ني وا$ـهني تدريب التـق يم واـل ظام التعـل نوع في ـن تام، الخ. إن الـت قراء وا'ـي اجات الـف مع ا$دني +حتـي  ا$جـت
 أمر جيد، غير أن التجزؤ من ناحية وجود جهات مختلفة تقدم فرصـاً متشابهة ولكن مع تباين كبير في
رباب العـمل والطلـبة بـسبب عدم الثـبات في رباك '  الـجودة وفترة الـتدريب ونـواتج الـتدريب تـسبب ا(

مخرجات النظام.

وعة واسعة من ا'ـنشطة لتحـس%  يذ مجـم لى اـ$ستوى الوطنيتم تنـف ني ـع تدريب ا$ـه يم واـل ية التعـل  جاذـب
رفع زيون ـل امة واستخدمت في ـبعض اـلحا+ت ا(ذاعة والتلـف ية الـع قد أـجريت حم,ت للتوـع  وا$ؤسـسي. ـف
به ـلصالح ا'فراد، تدريب التـقني وا$ـهني ويـمكن أن يلـع يم واـل به التعـل  الوعي وإبراز الدور اـ$هم الذي يلـع
 وخاصة الشباب. كما تم العمل على التوجيه وا(رشاد ا$هني وكذلك على ا(رشاد الوظيفي إلى درجات
 متفاوتة. وتمت أيضـاً في مختلف ا$ؤسسات تجربة إتاحة الفرصة للمتدرب% ا$حتمل% وعائ,تهم للتعرف
 على مؤسسات التعليم والتدريب التقني وا$هني من خ,ل أيام مفتوحة وزيارات موجهة ووسائل أخرى.
يم وقة وا$ـحدثة حول وضع الخريـج% يـجعل من اـلصعب ـعلى مؤـسسات التعـل انات ا$وـث  إ+ أن ـنقص البـي

والتدريب التقني وا$هني أن تروج لنفسها بقوة. 

فرد 'ولئك الذين + فرع ا$ـهني كـخيار ثانٍ أو أـخير ـي رغم من هذه الـجهود، + يزال يـنظر إلى اـل  ـعلى اـل
كاديمي ا+عـتـيادي اـلـسائد.  سبابـيـحالفهم اـلـحظ ـلـكي يكـمـلوا تعليـمـهم في اـلـفرع ا'  يـكـمن أحد ا'

ظام مـوصد تدريب التقـني وا$هـني عـلى أنه ـن يم واـل ظر إلى التعـل سية لذلك ا'مر في واقع أنه يـن  الرئـي
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 وطريقه مسدود 'نه + يسمح للخريج% الذين يمتلكون القدرة وا+هتمام في متابعة تعليمهم وتدريبهم بأن
 يحققوا ذلك. إن هذا الوضع آخذ بالتغير في السنت% ا'خيرت% كما تم توضيحه أع,ه، ويستطيع طلبة
قدر أكبر مل ـب ية. للـع يات التقـن ية إلى جانب الكـل عات ا$حـل ية الجاـم قوا بغالـب ني ا&ن أن يلتـح يم ا$ـه  التعـل
 على تغيير هذا التصور، حاولت مؤسسات عديدة الحصول على اعتماد من مؤسسات وهيئات دولية مثل
 أوراكل، وميكروسوفت، وإنتل، وسيسكو، وكلية دبلن للسياحة، الخ. وحاولت بعض ا$ؤسسات في القدس
زيد من ية أن ـت ما حاولت عدة مؤسـسات أهـل ية أـيضـاً. ـك ماد ا(سرائيلي لبرامـجها التدريـب نال ا+عـت  أن ـت

جاذبية برامجها من خ,ل تقديم تدريب مختلط للذكور وا(ناث.

شابة وا'كثر لم للفئات اـل قديم فرص التـع سبيـاً في ـت ني ـن ني وا$ـه تدريب التـق يم واـل ظام التعـل جح ـن قد ـن  ـل
فرص لتـطوير ا$ـهارات، وا$واطـنة النـشطة،  انكـشافـاً، إ+ أنه كان أقل نجـاحـاً حتى ا&ن في توفير اـل

لم $جمـوعة واسعة منو قديم فرص التـع اريخ طـويل في ـت ظام ـت قد كان للـن قدرات الشخـصية. ـل  تنمـية اـل
%، والذين ـحظي اجات ال,جـئ ية احتـي لى تلـب لت ـع )ونروا عـم عة ـل تدريب ا$ـهني التاـب راكز اـل  ا$واطن%. فـم
 العديد منهم بفرص عمل ممتازة في بعض الدول العربية وفي الخارج. كما استهدف النظام الفقراء من
 خ,ل ـتـزويدهم باـلـتدريب ا'ولي ا'ـسـاسي ال,زم للـتـشغيل. إ+ أن الـنـظام + ـيـقدم سوى القـلـيل من
قد استهدف بالغ% ا$تعطـل% عن الـعمل. ـل يـاً أو لـل  اـلفرص لـتطوير اـ$هارات لدى أولئك الذين يعـملون حاـل

  آ+ف10 حوالي 2006نـظام التعلـيم والـتدريب التقـني وا$هـني في ا'رض الفلـسطينية ا$حتـلة سنة 
تدريب ا'سـاسي سنويـاً، وحوالي  ـة في%3 ألف شخص (25شخص في ـمجال اـل ـل قوى العاـم  ) من اـل

ثانوي ا$ـهني الـنظامي  يم اـل يدين في التعـل بة ا$ـق تدريب اـ$ستمر. وبـلغت ـنسبة الطـل   ـفقط%4.9ـمجال اـل
وية. وفي سنة  بة ا$دارس الثاـن سبة إلى 2008من مجـموع طـل عت الـن سبة5.6، ارتـف عت ـن ما ارتـف  %، ـك

ستوى ناث في اـ$ لغ مـشاركة ا( ثانوي. وتـب عد اـل ستوى ـب ني في اـ$ ني وا$ـه تدريب التـق يم واـل بة التعـل  طـل
تدريب التقـني وا$هـني  ثانوي من التعلـيم واـل وزارة التربـية والتعلـيم الـعالي،% 33.5اـل  )، وهي2008( 

 ليست نسبة مرضية با$قارنة مع بلدان أخرى في ا$نطقة. ومن الجدير با$,حظة أن غالبية الفتيات في
هذا القطاع يلتحقن با$ساقات التجارية التي تتسم بطبيعة أكاديمية أكثر منها مهنية.

اضية، وـخاصة سنوات اـ$ ني خ,ل اـل تدريب ا$ـه يم واـل ظام التعـل قون بـن بة الذين يلتـح فع عدد الطـل قد ارـت  ـل
عدد من  فع اـل ية، ـحيث ارـت وية ا$هـن مون في ا$دارس الثاـن   إلى2000 في سنة 3,906أولئك الذين يتعـل

عة لوزارة العـمل.2008 في سنة 8,409 تدريب ا$هـني التاـب جي مـراكز اـل سنوي لخرـي عدد اـل قي اـل   وـب
ية في900يدور حول  ية التقـن )ونروا والكـل تابع ـل تدريب ا$ـهني اـل ما أن عدد خرـيجي ـمركز اـل   ـخريج، فـي

يم والتدريب التـقني300-200رام ا¢ قد تراوح ب%    خريج سنويـاً ـلكل منـهما. ـعلى الـعموم، يركز التعـل
ية ية والترـب هارات الحياـت لى اـ$ يزه ـع قل ترـك ما ـي بة، فـي ية للطـل هارات التقـن قل اـ$ لى ـن قدر أكبر ـع ني ـب  وا$ـه

تنمية القدرات الشخصية.ا$دنية. كما أنه + ييسر 

ـك.إن التصدي للتحديات ا$ذكــورة أع,ه يتطلب اتخاذ مجموعة متنوعة من الخطوات : يتضمن ذـل

تدريب  لزم تـحس% التـفاعل مع ـقطاع ا'ـعمال واـلصناعات ـعلى ـكافة اـ$ستويات من:تـحس% م,ءمة اـل   ـي
مذة ية من خ,ل التـل رامج تدريـب يذ ـب وقع اتباـعها تنـف لة ـعلى اـلوسائل التي يـت  أجل تحـقيق ذلك. ومن ا'مـث

الحرفية وتطوير واستخدام مناهج معتمدة على الكفاءات.

  إن البيـانات عن سوق العـمل مـتوفرة، إ+ أنـها غـير مكتمـلة و+ تـسمح:تحـس% معلـومات سوق العـمل
 بـاستخدامها بـسهولة في صنع الـقرارات. ومع أنه تم بذل الـكثير من الجـهود والتمـويل في مـكاتب

امة التي أـنشئت سنة  ية والـجهاز1998الـتشغيل الـع   في وزارة الـعمل بـمساعدة من منـظمة الـعمل الدوـل
 ا$ركزي ل*حساء الفلسطيني، إ+ أن هذه ا$كاتب تخفق في إتاحة بيانات مفيدة عن ا$تعطل% عن العمل
جأ مال ـلكي تـل نافع أو حوافز للمتعطـل% عن الـعمل و$ـنشآت ا'ـع وجد ـم شاغرة 'نه + ـت وظائف اـل  وعن اـل
امل في هذه طاقم الـع مل تب% أن عدد اـل رها وزارة الـع انات التي توـف كاتب. إن البـي  إلى خدمات هذه اـ$

لغ حوالي  كاتب يـب ما50اـ$ ير ذات شأن ـك لة إلى حد ما بل وـغ شواغر اـ$سجلة قلـي ما أن اـل   شـخصـاً، فـي
يتضح من الشكل التالي.
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شكل رقم  مل، إحـصاءات:10اـل وزارة الـع سجلة  شواغر اـ$ مل واـل شغيل في وزارة الـع كاتب الـت  ( طاقم ـم
)2010خاصة، 
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طاقم مكاتب التشغيل

عدد الشواغر

  سنة35,499، و2005 سنة 132,932كان عدد ا$تعطلـ% عن العـمل ا$ـسجل% في هذه ا$ـكاتب 
  إن اـلـعدد اـلـكبير.2009 سنة 10,867، و2008 سنة 12,898، و2007 سنة 9,653، و2006

سجل% في سنة  مل اـ$ شغيل2006 وأوائل سنة 2005للمتعطـل% عن الـع امج الـت يذ برـن رجع إلى تنـف   ـي
  وحتى تتمـكن وزارة العـمل من بـناء نـظام فـاعل.2006-2004الـطارئ في هذه ا$ـكاتب في الـفترة 

 $عـلـومات سوق الـعـمل من خ,ل ـمـكاتب الـتـشغيل، علـيـها أن ـتـوسع جـهـودها لـتـقديم اـلـحوافز ـلـ)فراد
وا$ؤسسات حتى تلجأ إلى استخدام هذه ا$كاتب.

  إن الـتدريب + يوفر التـشغيل بـحد ذاته. وحتى يـكون التعلـيم:دعم الـتدخ,ت لـتوفير فرص التـشغيل
 والتدريب التقني وا$نهي فعا+ً في التصدي $شكلة البطالة ب% الشباب، فينبغي أن يتم إثراؤه بمجموعة
 واسعة من السياسات والتدابير النشطة ا$تعلقة بسوق العمل. + تتوفر بيانات عن مستوى ا(نفاق على
مل في سنة شأت وزارة الـع يل إلى حد ما. أـن فاق قـل سائد أن هذا ا(ـن قاد اـل كن ا+عـت تدابير، وـل  هذه اـل

 ، سجل2005 صندوق التشغيل كبرنامج يرمي إلى تخفيض معد+ت البطالة. وفي أواسط سنة 2004
  من ا(ناث.%38 مـنهم من الذكور و%62 ألف شخص متعطل عن الـعمل، 394في ا$شروع حوالي 

  وإلى جانب صندوق التشغيل،16 بسبب عدم توفر ا$زيد من التمويل.2006وقد توقف البرنامج في سنة 
  فرص17تقدم الحكومة أيضـاً برامج للتشغيل الطارئ ضمن خطة ا+ستثمار الطارئ. يتيح هذا البرنامج

قدر % عن العـمل في مـشاريع مـستدامة. وهو يعتـمد ـب شغيل ا$تعطـل ثة أشهر لـت  عـمل مؤقـتة مدتها ث,
عد يه. با(ضافة إلى ذلك، ـت ساء ـف إشراك الـن مام خاص ـب ناك اهـت ية، وـه خام ا$حـل لى ا$واد اـل كان ـع  ا(ـم
لون حوالي سطيني% الذين يمـث اثة ل,جـئ% الفـل شغيل وا(ـغ رامج الـت سيـاً في توفير ـب  ا'ونروا شريكـاً رئـي

ها في ا'رض44% جـاً ـخاصـاً ـب فذت برناـم   من مـجموع اـلسكان الفـلسطيني%. وقد صممت ا'ونروا وـن
 الفلسطينية ا$حتلة يهدف إلى توفير فرص عمل للفلسطيني% ا$تعطل% عن العمل. بدأ هذا البرنامج سنة

ية ـفقط2001 رها أن ا'ونروا في اـلضفة الغرـب انات عن فرص الـعمل التي تم توفـي   وتـكشف أحدث البـي
ها 39 في توفير 2007نجـحت سنة  رصة عـمل استفاد مـن صميم300 ألف ـف تم ـت   ألف شخص. لم ـي

 وتنفيذ أي تدريب $ساعدة ا$تعطل% عن العمل، ولكن تم بذل جهود كبيرة لتفعيل مكاتب العمل لدى وزارة
محطة تسوق واحــدة بحيث يكون من ا$مكن بشكل مريح وميسر وكفؤ "العمل، حيث تم تصميم برنامج  " 
 أن يقوم الباحثون عن عمل وا$تعطلون عن العمل بالتسجيل، وأن يتم تقييمهم، وتدريبهم عند الضرورة،

أو شواغر مناسبة لهم ما أن تتاح مثل هذه ا(مكانية. /وتشغيلهم في وظائف +ئقة و

16  Khawaja, M. and Omari, M., Labor Market Performance and Migration Flows in Palestine, PCBS, 2009.
 ا$رجع السابق. 17
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 الكفاءة الداخلية والجودة وا)دارة والتمويل.4

قدم ـنظ تدريب التـقني وا$ـهني الفـلسطيني خـمسة ـمستويات من ا$ؤه,ت من خ,ل ـطيفـي يم واـل  ام التعـل
ظاميالعـمال شبه ا%ـهرةواسع من الجـهات. ا$ـستوى ا'ول هو  قديمه في ا$ـسار غـير الـن  ، ويـتم ـت

أقل من صيرة ا'مد  ية ـق رامج تدريـب قدم ـب ني التي ـت تدريب ا$ـه راكز اـل وعة واسعة من ـم واسطة مجـم  (ـب
. تتضمن قائمة هذه ا$راكز  ـة  في الضفة الغربية و7 مركزاً للتدريب ا$هني تابعة لوزارة العمل (13)سـن

، و5 ية و8 ـمركز تأـهيل تاـبعة لوزارة اـلشؤون ا+جتماـعية (13) في ـقطاع غــزة   في5 في اـلضفة الغرـب
عة عة 'رباب ـعمل والتاـب ية والتاـب ية والربـح تدريب الـخاصة وا'هـل راكز اـل ً من ـم ً كبيرا ، وعددا  )ـقطاع غــزة

التي ـخرجت  عة لوزارة الـعمل  تدريب ا$ـهني التاـب راكز اـل امة أخرى. وإذا استثنينا ـم  906($ؤسـسات ـع
 )، فلن نجد إحصاءات كافية وحديثة العهد بخصوص عدد الخريج%2009طلبة في الضفة الغربية سنة 

 خريج وخريجة سنويـاً.5,000من هذه ا$راكز، ولكن يقدر أن يكون العدد ا(جمالي أكثر من 

ثاني هو  ستوى اـل هرةاـ$ راكزالعـمال اـ% عة ـم واسطة أرـب ظامي ـب ير الـن سار ـغ قدم في اـ$ ضـاً ـي  ، وهو أـي
نان في ـقطاع غــزة وحوالي  ية واـث نان في اـلضفة الغرـب اـث عة ـل)ونروا  تدريب ا$ـهني تاـب )لـل   مؤـسسات10(

ثة الـعهد بـخصوص عدد الخريـج% ية وحدـي ية. ومرة أخرى، + ـتتوفر إـحصائيات كاـف ية ـخاصة وأهـل  تدريـب
 خريج وخريجة سنويـاً.1,500من هذه ا$راكز، ولكن يقدر أن يكون العدد ا(جمالي أكثر من 

ثالث هو  تدريب التـقني وا$ـهني. في سنةالحرـفيونا$ستوى اـل يم واـل  ، وـيقدم في اـ$سار الـنظامي للتعـل
 15 خاصة، 5 تديرها وزارة التربية والتعليم العالي و13 مدرسة ثانوية مهنية (18، كانت هناك 2009

  خريجـا4,021ً طالبـاً وطالبة و8,059) في قطاع غــزة تبلغ طاقتها ا+ستيعابية 3في الضفة الغربية و
وخريجة.

رابع هو  ستوى اـل يوناـ$ ني. في سنةالفـن ني وا$ـه تدريب التـق يم واـل ظامي للتعـل سار الـن قدم في اـ$  ، وـي
ناك 2009 ها ا+ستيعابية 25، كانت ـه لغ طاقـت ية تـب ية جامـع ية وكـل بة و19,275 كـل بـاً وطاـل  5,638 طاـل

 خريجـاً وخريجة. ومن الجدير بالذكر أن هذه ا'عداد تشمل طلبة وخريجي جميع هذه الكليات والكليات
الجامعية وليس تلك التي تتعلق بالتعليم التقني في نظام التعليم والتدريب التقني وا$هني فقط.

 ، ويـقدم في الكلـيات الجامعـية والجامـعات و+ يعـتبر في الوقتا&خـصائيونا$ـستوى الـخامس هو 
ً من نظام التعليم والتدريب التقني وا$هني. الراهن جزءا

تدريب ا(ضافي وإعادة تدريب  قديم اـل تم ـت نيـي تدريب التـق يم واـل ظامي للتعـل ير الـن سار ـغ بار في اـ$  الـك
وا$هني الذي تقدمه أطراف متنوعة، بما في ذلك دوائر التعليم ا$ستمر في الكليات والجامعات.

تدريب ا'ولي ا'سـاسي   (عداد ـعمال ـمهرة وحرفـي% صغيرـيشار إلى أن ـحجم مـخرجات مؤسـسات اـل
 25 خريج وخريجة في السنة في وقت ينتج فيه التعليم العالي أكثر من 5,500إلى حد ما و+ يتعدى 

ألف خريج وخريجة سنويـاً.

ية هي التـجزؤ قة بالكـفاءة والفاعلـية الداخـل  ، وقـلة استخدام ا$ـرافق،تـوجد ث,ث مـشك,ت رئيـسية متعـل
عاني فاءة ـت لق بالـك ثل ـمشكلة تتـع بدو أن الـتسرب يـم قدم. ع,وة ـعلى ذلك، ـي تدريب اـ$  وانـخفاض جودة اـل

  سنة%20.9منـها مـراكز الـتدريب ا$هـني التابـعة لوزارة العـمل، إذ وصل مـعدل التـسرب فيـها إلى 
يم اـلعالي ـبهذه اـ$شكلة، إذ أن.2009 ية والتعـل ية التاـبعة لوزارة الترـب   و+ تـتشارك ا$دارس الثاـنوية ا$هـن

لغ  ها ـب سرب فـي قط سنة% 2.4مـعدل الـت بدو أن انخـفاض استخدام تكنولوجـيا.2007/2008 ـف   كـما ـي
تدريب يم واـل قديم التعـل افة ـمستويات ـت ية تواجه ـك فاءة والفاعـل ثل ـمشكلة في الـك ومات وا+ـتصا+ت يـم  ا$عـل

التقني وا$هني. 
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ً ويتم تقديم هذا التعليم:  ا(دارة  التجزؤ على مستوى    + يزال نظام التعليم والتدريب التقني وا$هني مجزأ
الكليات التقنية من قبل وزارة التربية  /والتدريب من قبل مجموعة واسعة من الجهات. تدار كليات ا$جتـمـع
 والتعليم العالي وا'ونروا ومؤسسات عامة وخاصة. وتتولى وزارة التربية والتعليم العالي ا$سؤولية العامة
 عن هذا الـقطاع من ناـحية ترـخيص ا$ؤـسسات، واعـتماد الـبرامج، وتـحديد ا$ـناهج، الخ. وتـخضع جـميع
دارس بـحد ذاتـها من قـبل الوزارة شراف وزارة التربـية والتعلـيم الـعالي. وتدار ا$ دارس ا$هنـية (  ا$
 ومختلف ا$ؤسسات ا'هلية. وتشرف إدارة واحدة في وزارة التربية والتعليم العالي على كل من التعليم
تدريب يم ا$ـهني والتـقني. أما كـليات ا'ونروا وـمراكز اـل يم ا$ـهني، هي ا(دارة الـعامة للتعـل  التـقني والتعـل
يم في وجد ضمن مـكتب التعـل ني، والتي ـت تدريب ا$ـهني والتـق ها دائرة اـل ها فـتشرف علـي عة ـل  ا$ـهني التاـب
امة مل ا(دارة الـع عة لوزارة الـع ني التاـب تدريب ا$ـه راكز اـل لى ـم . وـتشرف ـع ردن ا' مان  )ا'ونروا في ـع ) 
زيـاً إلى حد كبير. وتـملك مؤـسسات ومـاً، ـيعد ـنظام الـحكم وا(دارة مرـك تدريب ا$ـهني في الوزارة. عـم  لـل
ً من ً جدا ـالة ـبـشكل خاص قدراً ـمـحدودا ـعة للوـك ـية والتاـب ـتدريب التـقـني وا$ـهـني الحكوـم ـيم واـل  التعـل
لى ـمستوى احة ـع شحيحة ا$ـت فاءة في استخدام ا$وارد اـل قود إلى ضعف الـك جزؤ ـي  ا+ستق,لية. إن الـت
 النـظام. فـعدد من مـقدمي التعلـيم والـتدريب التقـني وا$هـني يـقدمون التخصـصات ذاتـها في ا$نطـقة

الجغرافية ذاتها مع تباين في ا$عايير وفي جو من ا$نافسة فيما بينهم. 

  مع أنه ـيـجري تـجـريب أساليب تعاوـنـية في اـلـتدريب وـتـوسيعها ـبـشكل:انـخـفاض استخدام اـ$ـرافق
تدريب التقـني وا$هـني + تزال تـجري في إطار ا$ـدرسة أو يم واـل  تدريجي، إ+ أن غالبـية أنـشطة التعـل
ً ضمان تدريب التقـني وا$هـني مكـلف جداً، كـما هو مكـلف جدا يم واـل  ا$ـركز. إن إنـشاء مؤسـسة للتعـل
 مواكبتها للتكنولوجيا ا$تغيرة بسرعة. يقتصر استخدام غالبية مؤسسات التعليم والتدريب التقني وا$هني
 في ا'رض الفلسطينية ا$حتلة على فترة الصباح فقط وتغلق عدة أشهر خ,ل السنة، بما في ذلك لفترة

ث,ثة أشهر خ,ل الصيف.

  هناك أيضـاً مجال كبير (دخال تحسينات على جودة النظام وفاعليته.:انخفاض جودة التعليم والتدريب
ـد جودة دخ,ت التي تؤثر في الـجودة، وهي بالتحـدـي  :إن التحـسينات ضرورية عـلى مـستوى كـافة ا$
 ا$علم% وا$درب%، وا$ناهج ا$ستخدمة، وا$وارد البنيوية ا$تاحة. فأرباب العمل يشكون من جودة التدريب
ـية  وم,ءـمـته، وـيـقول الـعـديد مـنـهم أن خرـيـجي التعـلـيم واـلـتدريب ا$ـهـني يفـتـقرون إلى اـ$ـهارات العمـل

  من الخريج% الذين تم%44 أن 18وا(ضافية الرئيسية التي تلزم 'داء العمل. لقد كشفت عينة دراسية
تدريب  و%42توظيفهم و قدمي اـل قدم في%60 من ـم تدريب الذي ـي قدون أن اـل مل يعـت   من أرباب الـع

ا$دارس ا$هنية الثانوية ليس كافيـاً. 

فة بوضوح،  + يجري تقييم ل)داء ا(جمالي لنظام التعليم والتدريب التقني وا$هني. والجودة ليست معرّ
ـجودة أو ضمانها سو ـياس اـل ـظام لـق ـوجد ـن ـستوىو+ ـي ـلى ـم ـتدريب أو ـع ـقدمي اـل ـستوى ـم ـلى ـم  اءً ـع

السيـاسات. لـقد بدأت ا'ونروا ببرنـامج للتحـقق من ا$ـهارات بـهدف التـأكد من أن مخـرجات  /النــظـام
 برامجها التدريبية تتماشى مع معايير ا$ؤه,ت الدولية وا$حلية. كما وضعت وزارة التربية والتعليم ضمن
 خطتها التطويرية التربوية ا+ستراتيجية غايات ومؤشرات إنجاز واضحة وقابلة للقياس وتعمل على تتبع
 التقدم با$قارنة مع هذه الغايات على أساس سنوي. تضمنت الغايات التي يجري السعي لتحقيقها مع

  فيما يخص نوعية التعليم والتدريب التقني وا$هني، على نحو ما ورد في الخطة، ما2012نهاية سنة 
:يـلـي

 اهج طوير مـن حديث سيتم ـت لة للـت وحدات وقاـب ظام اـل ية وفق ـن فاءات ومبـن لى الـك مدة ـع   مع)CBMC(معـت
  لعشرة تخصصات مهنية على ا'قل، وسيتم ضمان توافق كفاءات الخريج% مع2010نهاية سنة 

احتياجات سوق العمل ا$حلية.
 يل للمـهن عـلى سيتم إجراء تدريب التقـني وا$هـني حتى أواسط سنة19تحـل يم واـل   مهـنة في التعـل

2009.
 من الـطاقم التعليـمي في نـظام التعلـيم والـتدريب التقـني وا$هـني عـلى340سيتم تدريب ً   عـضوا

.)CBMC(ا$ناهج الحديثة ا$عتمدة على الكفاءات وا$بنية وفق نظام الوحدات 

 ا$رجع السابق. 18
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 ية في تدريب التـقني وا$ـهني105سيتم ـتحديث اـ$عدات وا$وارد التعليـم يم واـل   مـختبرات وورش للتعـل
بشكل سنوي.

إن هذه مؤشرات على نوعية ا$دخ,ت و+ تقدم د+ئل كافية بخصوص نوعية العملية ومخرجات التدريب.

يات ا(دارة  وعة من آـل ساهم مجمـوعة متـن وقع أن ـت تدريبيـت يم واـل ظام التعـل ية في تحـس% كـفاءة ـن  وا$اـل
التقني وا$هني وجودته. 

 ، يعد توحيد النظام ودمجه وإشراك الشركاء ا+جتماعي% من  ا(دارة على مستوى النظام ككل  في مجال 
ا&ليات ا$قترحة لتحس% الكفاءة والجودة. 

ـد دخ,ت وا$ـخـرجات، من خ,ل:دمج النـظام/توـحــي قة ـبـ% ا$   سيتم تحـس% كـفاءة الـنـظام، أو الع,
يم ا$ـهني مة، ومن خ,ل دمج مؤسـسات التعـل تدريب القاـئ  تـحس% استخدام ا$وارد في مؤسـسات اـل
 ا$ـوجودة حالـيـاً ضمن ص,حية وزارة التربـية والتعلـيم الـعالي ومؤسـسات الـتدريب ا$هـني التابـعة
يات ني وكـل ني وا$ـه تدريب التـق يم واـل ظام التعـل صلة ـب% ـن مل، ومن خ,ل تحـس% اـل يـاً لوزارة الـع  حاـل
 ا$جـتـمع. إن هذه التغـيـيرات ستخفض الـتـجزؤ اـلـراهن في الـنـظام التعلـيـمي، وباـلـتالي ستـحـسن

الكفاءة.

%تدريب:إشراك اـلشركاء ا+جـتماعي يم واـل ية في ـنظام التعـل   ـيعد الدور الـنشط لجـميع ا'طراف ا$عـن
 التقـني وا$هـني مكـونـاً رئيـسيـاً في استراتيجية التعلـيم والـتدريب التقـني وا$هـني. وتتـضمن هذه
ابات، ومؤسـسات خاص، والنـق طاع اـل ية، والـق عات ا$حـل ومة، وا'ونروا، وا$جتـم ية الحـك  ا'طراف ا$عـن
ية سيتيح اـ$جال  سوق الـعمل، ومنـظمات ا$جـتمع ا$دني، وغـيرها. إن إشراك مخـتلف ا'طراف ا$عـن
 لتحس% التنسيق وتقليل التنافس مما يؤدي إلى تحقيق مكاسب مهمة من ناحية الكفاءة. ع,وة على
 ذلك، من شأن مشاركة جميع مقدمي التدريب في إعداد واستخدام معايير مشتركة لضمان الجودة،
 ومناهج موحدة، وإجراءات مشتركة ل,ختبار وا$صادقة، أن يتيح ا+ستفادة من كافة ا$وارد ا$تاحة

وليس موارد الحكومة فقط.

 ، يكتسب التحول نحو ال,مركزية في وزارة العمل ووزارة التربية  ا(دارة على مستوى ا$دارس  في مجال 
دارس، أهمـية حيـوية ستق,لية في إدارة ا$  والتعلـيم الـعالي وا'ونروا، إلى جانب توفير ا$ـزيد من ا+

لتحس% الكفاءة والجودة. 

امة،:ال,مركـزية ني الـع ني وا$ـه تدريب التـق يم واـل ية مؤسـسات التعـل بارز في فعاـل صور اـل جة الـق   $عاـل
دارية عن الوزارات ا$رـكـزية، سيكون للمؤـسـسات رسالة ستق,لية ا(  وا$رـتـبط بافتـقـارها إلى ا+
 واضحة قائمة على نهج أكثر مي,ً نحو ال,مركزية لتجنب البيروقراطية، ويجب أن يكون نهجها في
لى كون قادرة ـع مـاً عـلى إجراءات إدارة مـوحدة حتى ـت يـاً وقاـئ شاركيـاً وتعاوـن  ا(دارة ديمقراطـيـاً وـت
 اتخاذ القرارات بشأن القضايا الرئيسية مثل ا$ناهج وا(دارة ا$الية وإدارة الكادر والقطاعات التي

تشارك فيها، الخ، مما يوسع قدرتها على التغير والتكيف. 

مة لـلسوق:استق,لية ا$دارس رامج م,ـئ تدريب التـقني وا$ـهني ـب يم واـل قدم مؤسـسات التعـل   ـيجب أن ـت
يز في ها وتتجـنب ا+زدواجـية، بحـيث ـتسعى إلى التـم ما بيـن امل فـي ها، وأن تتـك ية في محافظاـت  ا$حـل
راكز قادرة كون هذه اـ$ جب أن ـت لى ـمستوى ا$نطـقة. ـي فاءات ـع راكز ـك نة وـتصبح ـم  تخصـصات معـي

على تقديم الخدمات ل,قتصاد وتدريب ا$درب% وتقديم خدمات أخرى للمجتمع ا$حلي.

ويل يات التـم لق بآـل ما يتـع تدريبفـي يم واـل ويل ـمستدامة $ؤسـسات التعـل اعدة تـم توفير ـق غة ـل ية باـل مة أهـم  ، ـث
ـفاءة ـفاض الـك ـسألة انـخ ـجة ـم ـتالي معاـل ـفترات أطول وباـل ـرافق ـل ـني لدعم استخدام اـ$ ـني وا$ـه  التـق
 ا$ؤسسية. إن النظام حاليـاً يعتمد بشكل بالغ على التمويل الحكومي والتمويل من ا$انح%. ويدفع طلبة
ني تدريب ا$ـه ية ومـراكز اـل دارس ا$هـن بة في ا$ يه. أما الطـل تدريب الذي يحـصلون عـل ابل اـل يات مـق  الكـل
كاليف سبة من ـت ية ـن ستوفي ا$ؤسـسات ا'هـل امة وفي مؤسـسات ا'ونروا ف, يدفعون أية رسوم. وـت  الـع
كون كاد ـت رية فـت قات التطوـي ية والنـف ية التحـت انح%. أما البـن ساهمات ا$ باقي من ـم ل اـل تدريب وتحـصّ  اـل
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يم ظام التعـل خاص لـن طاع اـل انح%. وإن وجد أي دعم مالي من الـق مع ا$ واسطة مجـت ها ـب طاة بأكمـل  مـغ
والتدريب التقني وا$هني فإنه يكون قلي,ً جداً.

ستدام ظام ـم أسيس ـن جودة فحـسب، بل وكذلك لـت فاءة واـل يس لتحـس% الـك ية ـل ويل بالغ ا'هـم تبر التـم  يـع
 إذللتعليم والتدريب التقني وا$هني. هناك إقرار بأن الحاجة للتمويل ستتزايد بشكل كبير في ا$ستقبل، 

طوير. اسة إلى ـت ظام بحـاجة ـم ما أن الـن ظام، ـك ضروري ـمضاعفة الطـاقة ا+ستيعابية للـن  سيكون من اـل
سطيني ني الفـل ني وا$ـه تدريب التـق يم واـل ظام التعـل ويل ـن ظام. وسيكون تـم ويل الـن وعة لتـم قترح سبل متـن  ـت
اـلضرائب ا$ـفروضة ـعلى أرباب رـسـوم لدخل، ـهـي التـمويل الـحكومي، واـل ً ـعلى خـمسة ـمصادر ـل مدا /معـت : 

العمل، ودفعات الطلبة، وا'نشطة ا$درة للدخل، والهبات وا$نح.

 التدريب ا'هلية. وينبغي العملتتوفر معرفة قليلة عن تكلفة التدريب، باستثناء ا'ونروا وأغلب مؤسسات 
تدريب يم واـل ظام التعـل واحد، والنفـقات العـامة وا'خرى التي يتكـبدها ـن فة للمـتدرب اـل  عـلى تحـديد التكـل
 التقني وا$هني وتحليلها بشكل منتظم من أجل زيادة الكفاءة ومن أجل التخطيط لتمويل النظام بالشكل
تدريب ية ـعلى ـمستوى ـمقدمي اـل  ا$ـناسب. ع,وة ـعلى ذلك، + ـيوجد ما يدل ـعلى أن تخصـيصات ا$يزاـن

الحكومي% يتم بناءً على أعداد الطلبة أو غير ذلك من مؤشرات ا$دخ,ت أو ا$خرجات.

ية الرئـيسية في تدريب التـقني وا$ـهني، حتى ا&ن، في إشراك ا'طراف ا$عـن يم واـل  لم يـنجح ـنظام التعـل
 تصميم وإدارة سياسات التعليم والتدريب التقني وا$هني، كما لم ينجح في تطوير قدرات هذه ا'طراف

ية.  تالي لم ـتكن ا'طرافا$عـن ً وباـل له أبدا تدريب التـقني وا$ـهني لم ـيتم تفعـي يم واـل  فا$جلس ا'على للتعـل
ية لدوائر كافي في ـتصميم وإدارة السـياسات ذات الع,قة. إن اـ$شاركة الحاـل قدر اـل ية ـمشاركة باـل  ا$عـن
 التدريب في غرف التجارة في مجالس التشغيل والتدريب ا$حلية تعد خطوة في ا+تجاه الصحيح ولكنها
ية وانـطلق الـعمل  + تزال بحاجة إلى إثبات أـنها كاـفية. وـعلى مستوى وزارة الـعمل، تم تشكيل لجنة ث,ـث

على بناء القدرات بشكل جدي بمساعدة من منظمة العمل الدولية.

 إن استراتيجية التعليم والتدريب التقني وا$هني تتطلع إلى مشاركة واسعة من جميع ا'طراف ا$عنية.
 وتنـظر إلى القـطاع الـخاص كـشريك في صنع السيـاسات والتمـويل والتنفـيذ وا$ـشاركة في الـتدريب

التلـمذة  ـة وتـطوير البـرامج وا$نـاهج وا+ختـبارات والتـقديرات وا$راقـبة والتقيـيم. كـما(التـعاوني   )الحرفــي
 سيشارك في تغيير الثقافة في كل من مؤسسات التعليم والتدريب التقني وا$هني وسوق العمل لتيسير
 التعاون ا$تبادل وتخصيص ا$وارد ا$توفرة محليـاً للتدريب. وينتظر أن تشارك النقابات بشكل فعال في
 صنع وتنفـيذ السيـاسات ا$تعلـقة بنـظام التعلـيم والـتدريب التقـني وا$هـني، لدفع النـظام باتـجاه توفير
 الـتـشغيل ال,ئق لـلـشباب الفـلـسطيني، ولـتـشجيع أـعـضائها ـعـلى اـ$ـشاركة في ـبـرامج إعادة اـلـتدريب

والتدريب ا(ضافي، مما سيحسن من وضعهم في العمل.

جودة، إلىتـتضمن أهم  ظام ـلضمان اـل مؤه,ت وـن امة إطار وـطني لـل جودة إـق عة لتـحس% اـل كار ا$توـق  ا'ـف
جانب تدريب ا$علم% وعصرنة ا$ناهج وتنويع وتحس% البنية التحتية للتعليم والتدريب التقني وا$هني.

:تفصل استراتيجية التعليم والتدريب التقني ا$هني ذلك على النحو ا&ـتـي

سيكفل نظام التعليم والتدرب التقني وا$هني توفر خيارات أمام الطلبة:  إقامة إطار وطني للمؤه,ت  
لة واعـتماد شهادات الـتخرج تداخل في ـمسارات الـنظام التعلـيمي بأكمله ما ـب% اـ$ستويات ا$تماـث  لـل
ير ظامي وـغ سارين الـن ية ـب% اـ$ ودية وأفـق نوات عـم ما سيوفر ـق مؤه,ت، ـم ريد لـل  ضمن إطار وطـني ـف
يح كام,ً يـت شكل ا$ـساران مـعـاً نظـامـاً مـت تدريب التقـني وا$هـني، بحـيث ـي يم واـل ظامي في التعـل  الـن

للمتعلم% التنقل من مسار إلى آخر وفقـاً $عايير محددة ويسمح بتحقيق التعلم مدى الحياة.

ـلـضمان التـحـس% والـتـطوير اـ$ـستمر لعمـلـيات وـنـتائج ـنـظام التعـلـيم:  إـقـامة ـنـظام ـلـضمان اـلـجودة  
 والتدريب التقني وا$هني، سيتم تبني نظام (دارة الجودة كجزء + يتجزأ من نظام التعليم والتدريب
 للتأكد من م,ءمة نواتج النظام مع طلبات سوق العمل وضمان توفر إمكانية التشغيل لدى الخريج%
 من خ,ل ا+ستخدام الفعال والكفء للموارد ا$تاحة وحسب معايير موحدة للجودة. ع,وة على ذلك،
ؤه,ت وسيتم ظام ا+متحـانات +مركـزيـاً لجمـيع مـستويات ا$ ظام، سيتم جـعل ـن ضمان جودة الـن  وـل
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 اـتـباع ـنـظام امتـحـانات ـمـحدد سلفـاً يـكـفل ـمـشاركة الـقـطاع اـلـخاص وخبراء خارجي%. ستجمع
 ا+متحـانات بـ% التقيـيم العمـلي والنـظري وستقيم ا$عـرفة وا$ـهارات وا+تجـاهات، ويـجب أن يؤدي
 النجاح في هذه ا+متحانات إلى الحصول على الترخيص أو ا'هلية ل,نتقال إلى مستوى أعلى في
 التعليم والتدريب التقني وا$هني. كما سيتضمن النظام كذلك منظومة شاملة ل,ختبارات ا$هنية و$نح
 التراخيص ـلـ)فراد وأماكن الـعـمل $ـمـارسة اـ$ـهن، ـبـما ـيـشمل إجراء اخـتـبارات ـلـ)داء وـمـستوى

ا$هارات تقدم قياسات حقيقية للكفاءات ال,زمة.

%ني:  تدريب ا$علـم تدريب التـق يم واـل شرية للتعـل افة ا$وارد الـب يل واستبقاء ـك طوير وتـحس% وتأـه   إن ـت
ظم، طوري الـن ساند ومدربي ا$علـم% وـم طاقم اـ$ دراء وا$علـم% وا(داري% واـل هم ا$ من فـي ني، ـب  وا$ـه
 وكذلك كوادر البنية التطويرية وا(دارية القاعدية، يتطلب تأسيس نظام وطني لتنمية ا$وارد البشرية
 بحيث يتولى ا$سؤولية عن تفحص احتياجات بناء القدرات لدى ا$وارد البشرية، وربطها باحتياجات
 سوق العمل، وموافقتها مع الجهات ا$ؤهلة العاملة في تنمية ا$وارد البشرية. + يوجد حتى اللحظة
 أي نظام لتأهيل ا$درب% وا$علم% وغيرهم من طاقم التعليم والتدريب التقني وا$هني. فا$دربون هم
صناعات. ويخـتار يل منـهم تم تدريبهم من خ,ل ا'عـمال واـل يات أو جامـعات، والقـل  إما خريـجو كـل
ؤه,ت العالـية أن يعمـلوا في قـطاع ا'عـمال والـصناعات أو يديروا أنـشطة أعـمال  الـكوادر ذوو ا$

خاصة بهم حيث يكون ا$ردود ا$الي أعلى بكثير.

في إطار نظام التعليم والتدريب التقني وا$هني ا$وحد، ستكفل ا$ناهج وجود تداخل:  تطوير ا$ناهج  
تم ية الـتشغيل، ـيجب أن ـي  ـعمودي وأـفقي وستـخضع $راـجعة وـتحديث دائـم%. ومن أجل زيادة إمكاـن
اقد، وحل اـ$شك,ت، ير الـن هارات التفـك اهج. ـيشمل ذلك ـم ها في ا$ـن ية ودمـج هارات الحياـت طوير اـ$  ـت
 والعمل كفريق، وتنظيم ا$شاريع، وا$هارات ا+جتماعية والحياتية، الخ. إن التأهل للمعايير الدولية +
بة بـحيث يـحسن لوغه إ+ من خ,ل ـتطبيق تدريب مـبني ـعلى اـلوحدات وموجه ـنحو ـمهام مرـك  يـمكن ـب
 ا$عرفة وا$هارات خطوة فخطوة. فالطلبة الذين يتدربون في وحدات تدريبية مبنية على أساس ا$هام
استق,لية. سيتلقى شكل كـامل وـب هم ـب وبة مـن هام ا$طـل جاز اـ$  ا$ركـبة $هـنة ما سيكونون مؤهل% (ـن
 الطلبة شهادات إنجاز بعد أن ينجحوا في إنهاء كل مساق تدريبي قائم على الوحدات ويستطيعون

أن يتخرجوا كعمال مهرة بعد أن يلتزموا بحضور جميع ا$ساقات الخاصة با$هنة ا$عنية.

ـلـضمان اـلـجودة والـكـفاءة، ـعـلى:  تـنـويع وتـحـس% البـنـية التحـتـية للتعـلـيم واـلـتدريب التـقـني وا$ـهـني  
 مؤسـسات التعلـيم والـتدريب التقـني وا$هـني أن تـظل مجـهزة بـا'دوات وا$ـعدات الحديـثة وا$واكـبة
 للتكنولوـجـيا الـجـديدة والكاـفـية وا$,ـئـمة للمـنـهاج وا$لـبـية للـمـعايير الدوـلـية. وـيـجب أن تـلبي اـ$ـعدات
غرف جودة من ناحـية مـساحة اـل ماد وضمان اـل ية ل,عـت ها الهيئة الوطـن  وا$ـرافق ا$ـعايير التي تتطلـب
نوع اجات الخـاصة واـل صحة وا+حتـي س,مة واـل صميمها ومـستلزمات اـل قرات وـت صفية والــورش واـ$  اـل
مال قرات ا'ـع ضـاً استخدام ـم ني أـي ني وا$ـه تدريب التـق يم واـل ويع التعـل ماعي، الخ. يـتضمن تـن  ا+جـت
ية ـيركز ـعلى تـبني ـعقود مذة الحرـف امج للتـل ً من برـن تدريب. ـيشكل هذا جزءا  واـلصناعات 'غراض اـل
رباب الـعـمل ـعـلى شكل إـعـفاءات من ا+لـتـزامات  للتـلـمذة، وتـحـديد ـمـستويات للمـكـافآت، وحوافز '
مذين، وينبـغي أن صالح ا$تتـل حــوادث ـل زامي ضد اـل تأم% إـل بات العـمر، وتبـني  ضريبية، ومتطـل "اـل " 
يق ـب% مؤسـسات عاون وـث ظري في ـت لي والـن لم العـم ية الجـديد ـب% التـع مذة الحرـف امج التـل  يجـمع برـن

التعليم والتدريب التقني وا$هني وأرباب العمل.
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ا(بتكار والشراكة وروح ا%بادرة. 5

تدريب التقـني وا$هـني، وخـاصة فيـما يتعـلق ب يم واـل  تحـس%ظـهرت عدة مـجا+ت من ا+بتـكار في التعـل
ـا :إمكانية التشغيل، خ,ل العام% ا'خيرين. ومنـه

تم تصميم محطة التسوق الواحدة بدعم من مؤسسة:   محطة التسوق الواحدة GTZ ا'$انية ووضعت 
قوم فؤ أن ـي سر وـك ريح ومـي كون من ا$ـمكن ـبشكل ـم مل بـحيث ـي عة لوزارة الـع مل التاـب كاتب الـع  في ـم
 الباحثون عن عمل وا$تعطلون عن العمل بالتسجيل، وأن يتم تقييمهم وتدريبهم وتشغيلهم في وظائف

أو شواغر مناسبة لهم. /+ئقة و

ية تدريب ا$حـل شغيل واـل شئت سنة:   مـجالس الـت ية في أربع GTZ بدعم من مؤسـسة 2009 أـن  ا'$اـن
حافظ%، وهي تـتضمن ممثـل% عن ـل ـتحت توجيه اـ$ ـي حم والخـل يت ـل نابلس ورام ا¢ وـب ظات  )محاـف ) 
شارين محلـي%. ماعي% ومسـت شركاء ا+جـت ية واـل سلطات ا$حـل يات واـل عات والكـل جارة والجاـم  غرف الـت
قوم بدور قـيم لتعـزيز ية. ومن هذا ا$نطـلق، يمكنـها أن ـت سية في التنمـية ا$حـل ها الرئـي  وتتمـثل غايـت

الحوار والتعاون ا+جتماعي ب% العرض والطلب على ا$هارات.

 أنشئت هذه ا$بادرة بدعم من منظمة العمل الدولية، لدمج كفاءات19:   كاب–  التعرف على عالم ا'عمال  
يات التقنـية. كاب عـبارة عن وية والكـل دارس الثاـن اهج ا$  تنظـيم ا$ـشاريع والقـيادة وا+بتـكار في مـن
 برنامج تدريبي للمدرب% وا$علم% في التعليم ا$هني والتعليم الثانوي وكذلك التعليم العالي، مصمم

 سنة.18 إلى 15 ساعة للطلبة الشباب في عمر 120على شكل دورة من 

يجري بدعم من الوكالة ا'مريكية للتنمية الدولية ويقدم التوجيه:  برنامج التوجيه ا$هني في ا$دارس  
  شاب600وا(رشاد ا$هني في ا$دارس ا'كاديمية في الصفوف الثامن والتاسع والعاشر 'كثر من 

وشابة في أربع مدارس حكومية ومدرست% خاصت% ومركزين شبابي%.

 مذة امج التـل ية  برـن ية مدته GTZ تم بدعم من مؤسـسة:   الحرـف مذة الحرـف امج للتـل ية تجـريب برـن  ا'$اـن
 سنتان في مجالي ميكانيكا السيارات والسياحة في عدة محافظات. وهناك محاو+ت جارية $أسسة

هذا البرنامج وتوسيعه في السنة ا$قبلة.

تتضمن برنامج إنجاز الذي يرمي إلى ضخ كفاءات تنظيم ا$شاريع وا(دارة ا$الية:  ابتكارات أخرى  
 ب% طلبة ا$دارس والجامعات من خ,ل متطوع% من القطاع الخاص، وبرنامج رواد للتعلم عن طريق
 التجربة، والتمويل التعاوني ب% الجهات ا$انحة من خ,ل تجميع ا$ساعدات الفنية، وتمويل تحس%
نك الدولي، ودعم يم التـقني من خ,ل برـنامج صندوق تـحس% اـلجودة بدعم من الـب  اـلجودة في التعـل
توجيه ا$ـهني ناء الوعي واـل هام، وأـنشطة ـب امج إـل لم من خ,ل برـن يم والتـع كار في منهـجيات التعـل  ا+بـت

من خ,ل برنامج شارك، الخ.

 بواسطة مشاريع الجهات ا$انحة وا$شاريع الوطنية من خ,ل تجريب مجموعة متنوعة منتم دعم ا+بتكار 
 البرامج وا$شاريع. ومع ذلك، إن وضع ا+بتكارات موضع التنفيذ يتطلب وجود نظم وثقافات مؤسسية من
 شأنها أن تسمح بازدهار ا+بتكار ودمجه في السياق العام، وهو ما + يتوفر في نظام التعليم والتدريب
ثبيطه. تم ـت حالي. فالقبول با$جـازفة + يحـظى با$ـساندة بل عـلى العـكس من ذلك ـي  التقـني وا$هـني اـل
ـوا ـلـ*جراءات يمتـثــل درب% والطـلـبة أن  "الـتـوقع اـلـسائد من إدارة التعـلـيم واـلـتدريب التـقـني وا$ـهـني وا$ " 
اـلـصحيحــة دون سواها. و+ تـعـطي الـنـظم اـ$ـستخدمة ـلـ*دارة أو "وا$ـمـارسات باعـتـبار أـنـها وحدها  " 
 ا$درب% ا$ساحة أو الص,حية لتجربة أشياء جديدة. و+ تتوفر إجراءات على ا$ستوى ا$ؤسسي ا$حلي
 أو الوطني تسعى إلى التقاط ا$مارسات ا$بتكرة ومكافأة ا$سؤول% عنها. و+ يتم تخصيص أية صناديق

تمويلية لتجربة ممارسات جديدة مبتكرة.

19  http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/moscow/areas/kab.htm
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يم التـقني وا$ـهني + تدعم ا+بـتكار ـبشكل صريح. ـعلى سبيل اـ$ثال، + يردإن  تدريب والتعـل  سـياسات اـل
ذكر ل,بتكار، أو إدارة التعلم وا$عرفة، أو دعم القبول با$جازفة ال,زمة ل,بتكار.

كارات سية أمام تعمـيم ا+بـت بة رئـي يق والتعمـيم عـق يم والتوـث ية في التقـي شكل عدم وجود إجراءات كاـف  وـي
 ودمجها في السياق العام. إن هناك مي,ً حديث العهد نحو تقييم ا$شاريع ا+ستط,عية وتعميمها على
 مـستوى النـظام. إ+ أن تقيـيم التـجارب وتوثيقـها ونـشرها يبـقى مـحدوداً. إن ورش العـمل تـصبح أكثر
 انتظامـاً ومن شأنها أن توفر أرضية جيدة لتبادل وجهات النظر والتعرف على ا+بتكارات الجديدة، ولكن
أمل والـنقاش ا$ـعمق ـبهدف الـتوصل ونات الـت زيد من مـك ناك ـحاجة 'ن تـحتوي هذه التجـمعات ـعلى اـ$  ـه
 إلى استنتاجات. ـكـما أن الـتـعرض +بـتـكارات أخرى ـعـلى اـ$ـستوى الدولي ـمـحدود ـنـسبيـاً. وـتـساعد

ا$شاريع ا(قليمية في تحس% هذا الوضع في ا&ونة ا'خيرة.
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  نظام التعليم والتدريب ا%هني نطاق العمل وا)طاران: –1لحق رقم الم
القانوني وا%ؤسسي وبيانات إضافية

سطيني نظـامـاً صغير الحـجم يتـقاطع عبر القطـاعات تدريب التقـني وا$هـني الفـل يم واـل  يـعد نـظام التعـل
ـة التعليم ا$درسي النظامي والتعليم بعد الثانوي والتعليم والتدريب غير النظامي على النحو ا$ب%  :الث,ـث

 إن أهداف ومحـتوى وبنـية نـظام التعلـيم والـتدريب التقـني. 11في ا$ـساحات ا$ظلـلة في الـشكل رقم 
وارد البـشرية، تجـمع بـ% بـعدين رئيـسي% متـكامل% بـعد ً في تنمـية ا$  :وا$هـني، باعتـباره مكـونـاً بارزا
إنساني يركز على احتياجات الفرد والتطلعات ا(نسانية وبعد اقتصادي يستجيب +حتياجات ـي  -اجتماـع

ا$جتمع ومتطلبات سوق العمل.

ما سانية فـي ية وا(ـن ثل التعليـم يم واـ$ ني في الـق ني وا$ـه تدريب التـق يم واـل ظام التعـل جذر ـن شكل، يـت هذا اـل  ـب
 ينمو ويتوسع في عالم بيئة العمل. إن التعليم والتدريب التقني وا$هني يعّرف على أنه النظام الذي يقدم

ـة :التدريب لتحقيق الغايات ا&تـي

%سنوي للـعامل جدد ال,زمـ% $ختـلف القطـاعات ا+قتـصادية نتيـجة ل,ستبدال اـل  تدريب الـعامل% اـل
 بسبب التقدم في السن أو ا$رض، والنمو ا+قتصادي الذي يتطلب توفر عامل% جدد، والتكنولوـجيا

الجديدة التي تتطلب نوعـاً مختلفـاً من العامل%.
يا أو ير التكنولوـج ية وتغـي زيادة ا(نتاـج حالي%، ـل عامل% اـل تدريب لـل تدريب ا(ضافي وإعادة اـل قديم اـل  ـت

هياكل العمل أو تكييفها.
.تدريب ا'فراد للعمل لحسابهم الخاص
بدرجة أقل، تمك% ا'فراد من تطوير هواياتهم، وا$حافظة على صحة ومعنويات جيدة، والتحول إلى 

مختلف ا$هارات الحياتية.مواطن% نشيط%، واكتساب 

ية تدريب التـقني وا$ـهني الـنظامي في ا$دارس الثاـنوية ا$هـن يم واـل  تـماشيـاً مع ما سبق، ـيتم ـتقديم التعـل
يـاً مدته مـاً تقـن قدم تعلـي يات التي ـت يم مـهني مدتها سنتان وتـنتج حرفـي%، وفي الكـل قدم ـبرامج تعـل  التي ـت

سنتان وتنتج فني%. أما الكليات الجامعية والجامعات فتنتج أخصائي%.

ـتدريب ـتدريب ا'ـسـاسي إلى جانب اـل ـتدريب التـقـني وا$ـهـني ـغـير الـنـظامي اـل ـيم واـل  ويـتـضمن التعـل
 ا(ضافي. ويتم تقديم التدريب ا$هني ا'ساسي للشباب أساسـاً بواسطة مراكز التدريب ا$هني التابعة

مل ( ـان والتي6-4لوزارة الـع سنـت ية  هرة، وا'ونروا وا$ؤسـسات ا'هـل ما+ً شبه ـم تج ـع ـر التي تـن ) أشـه ) ( 
 تنـتج عـما+ً مـهرة. كـما يـتم تـقديم تدريب تأهيلي للـشباب بـواسطة وزارة الـشؤون ا+جتماعـية وبـعض
ضافي وإعادة تدريب الـكـبار ـبـواسطة مؤـسـسات أهـلـية،  ا$ؤـسـسات ا'هـلـية. وـيـتم ـتـقديم اـلـتدريب ا(
وعة أخرى، ية متـن عالي، وهيئات حكوـم يم اـل يم اـ$ستمر في مؤسـسات التعـل ية، ودوائر التعـل  ومنـظمات ربـح
قول . ويمـكن اـل تدريب في الخـدمــة سبة لـل بالـن شركات  عامل%، واـل رباب العـمل واـل )وا+تـحادات ا$هنـية ' ) 
 عمومـاً أن هناك الكثير من ا+زدواجية في برامج التدريب و+ توجد استراتيجية إجمالية لتحديد مواطن

الضعف في ا$هارات ومعالجتها.

 نظام التعليم والتدريب الفلسطيني:11الشكل رقم 
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 لـقد فـتح نـظام التعلـيم والـتدريب التقـني وا$هـني الطـريق إلى التعلـيم الـعالي مـنذ الـعام% ا'خيرين.
 فبإمكان خريجي التعليم ا$هني ا+عتيادي أن يواصلوا تعليمهم العالي في الكليات وأصبحوا يستطيعون
حاق بالتعليم ني أن يخـتاروا ا+لـت يم ا$ـه بة في فرع التعـل كن للطـل عات مؤخراً. ويـم لب الجاـم  ذلك في أـغ
 ا$هـني التـطبيقي الذي يحـتوي عـلى الـتدريب العمـلي بـقدر أكبر ويوفر فـرصـاً أقل ل,لتـحاق بالتعليم
ظام عات. إ+ أن خرـيجي ـن هم في الجاـم واصلوا تعليـم ية أن ـي يات التقـن ما يـمكن لخرـيجي الكـل عالي. ـك  اـل
 التعليم والتدريب التقني وا$هني غير النظامي تكاد تكون فرصهم معدومة من ناحية مواصلة التعليم. ف,
حدودة جداً للـحصول عالي إ+ في حا+ت ـم حاق بالتعليم اـل ني ا+لـت تدريب ا$ـه راكز اـل  يـمكن لخرـيجي ـم

على دبلوم مهني مختص في عدد قليل من الكليات.

ً في كل من التدريب ا$بدئي وا$ستمر.  ً صغيرا  ففي ح% تجريعلى العموم، يؤدي القطاع الخاص دورا
 شركات عديدة التدريب على رأس العمل $وظفيها الجدد، إ+ أنها + تشارك في برامج التعليم والتدريب
 التقني وا$هني النظامية أو غير النظامية. وقد تم تجريب التدريب من خ,ل التلمذة الحرفية في العام%
ـجارب ـيم هذه الـت ـمام جدي بتعـم ـوجد اهـت ـسياحة، وـي ـسيارات واـل ـكا اـل ـجالي ميكانـي  ا'خيرين في ـم

ا+ستط,عية.

ظم اساتي الذي يحـكم الـن مي والسـي قانوني وا$ؤسـسي والتنظـي قاط ضعف جـدية في ا(طار اـل وجد ـن  ـت
 الفرعـية ا$ختلـفة التي تم تحـديدها. ف, تـوجد هيئات ومـجالس ولـجان راسخة ومكـرسة لتنظـيم ودعم
 التعليم والتدريب التقني وا$هني. لقد تم تأسيس مجلس أعلى للتعليم والتدريب التقني وا$هني قبل عدة
ً تشكيل مجالس محلية للتشغيل والتدريب على مستوى أربع  سنوات ولكن لم يتم تفعيله أبداً. وتم مؤخرا

محافظات. و+ يزال أثر هذه ا$جالس وقيمتها بحاجة إلى إثبات.
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يمفـيما ـيخص  تم ـتقديم هذا التعـل ً وـي تدريب التـقني وا$ـهني، + يزال الـنظام ـمجزأ يم واـل  إدارة ـنظام التعـل
الكليات التقنية من قبل وزارة التربية  /والتدريب من قبل مجموعة واسعة من الجهات. تدار كليات ا$جتـمـع
 والتعليم العالي وا'ونروا ومؤسسات عامة وخاصة. وتتولى وزارة التربية والتعليم العالي ا$سؤولية العامة
 عن هذا الـقطاع من ناـحية ترـخيص ا$ؤـسسات، واعـتماد الـبرامج، وتـحديد ا$ـناهج، الخ. وتـخضع جـميع
دارس بـحد ذاتـها من قـبل الوزارة شراف وزارة التربـية والتعلـيم الـعالي. وتدار ا$ دارس ا$هنـية (  ا$
 ومختلف ا$ؤسسات ا'هلية. وتشرف إدارة واحدة في وزارة التربية والتعليم العالي على كل من التعليم
تدريب يم ا$ـهني والتـقني. أما كـليات ا'ونروا وـمراكز اـل يم ا$ـهني، هي ا(دارة الـعامة للتعـل  التـقني والتعـل
يم في وجد ضمن مـكتب التعـل ني، والتي ـت تدريب ا$ـهني والتـق ها دائرة اـل ها فـتشرف علـي عة ـل  ا$ـهني التاـب
امة مل ا(دارة الـع عة لوزارة الـع ني التاـب تدريب ا$ـه راكز اـل لى ـم . وـتشرف ـع ردن ا' مان  )ا'ونروا في ـع ) 

للتدريب ا$هني في الوزارة. 

 عمـومـاً، يـعد نـظام الحـكم وا(دارة مركـزيـاً إلى حد كبير. وتمـلك مؤسـسات التعلـيم والـتدريب التقـني
ً من ا+ستق,لية. و+ يزال هناك غياب ً جدا  وا$هني الحكومية والتابعة للوكالة بشكل خاص قدراً محدودا
لم مدى الحـياة، مع أنه جرت ا(شارة بار أو استراتيجية للتـع تدريب الـك اسة  ـل  'ية استراتيجية أو سـي
يات ل,عتراف يـاً أية آـل وجد حاـل تدريب التـقني وا$ـهني. و+ ـت يم واـل ية للتعـل  إليـهما في ا+ستراتيجية الوطـن
وجد ما + ـي شهادات. ـك نح اـل يم وـم جي للتقـي ظام منـه سبب عدم وجود ـن ظامي ـب ير الـن  بالتعلم الوظيفي ـغ
 قانون ينظم شؤون نظام التعليم والتدريب التقني وا$هني، مع أن هناك محاو+ت جارية لصياغة مثل هذا

القانون. 

جدول رقم  جدر3يب% اـل ني. وـت ني وا$ـه تدريب التـق فة ذات صلة بالتعليم واـل اهات مختـل   إـحصاءات واتـج
ناك  ـلـي ـه ية:م,ـحظة ما ـي عدل اـ$شاركة في سوق الـعمل وإمكاـن اشر للتـحصيل التعلـيمي ـعلى ـم  أثر مـب

زيادة في التحصيل التعليمي على مدى السنوات ا$اضية. إ+  /التشغيل. تظهر البيانات أنه حدث تحـسـن
 أن مستوى التحصيل التعليمي أخفض في ا$ناطق الريفية ويحظى الذكور بتحصيل تعليمي أعلى مما

ثانوي64-25لدى ا(ناث. ويـمكن لـلمرء أن ي,حظ انـخفاض ـنسبة اـلسكان  يم اـل   ـعامـاً الذين أـنهوا التعـل
قل ( ـارنة مع% 36.1ا'على عــلى ا' ـلة با$ـق ـسطينية ا$حـت ـحاد%71.5 في ا'رض الفـل   في ا+ـت

حوالي يم ا$ـهني  عام أو التعـل يم اـل سبة ضئيلة سواءً من التعـل يم اـلخاص ـن ما ـيشكل التعـل . ـك ـي (ا'وروـب ( 
. وتعـتبر نـسبة طلـبة%12 في ا'رض الفلـسطينية ا$حتـلة با$قـارنة مع% 4 ـي  ) في ا+تـحاد ا'وروـب

ً أيـضـاً (   في ا'رض الفلـسطينية ا$حتـلة%6التعلـيم ا$هـني في التعلـيم الـثانوي ا'على ضئيلة جدا
. ومع ذلك، فإن ا(نفاق العام على التعليم يبدو مرتفعـاً ويبلغ%50با$قارنة مع  ـي  ) في ا+تحاد ا'وروـب

أعلى بضعف% إلى ث,ثة أضعاف مما هو في بلدان ا+تحاد ا'وروبي.

ً من العناصر الرئيسية   تبني نموذج:يتضمن إص*ح التعليم والتدريب التقني وا%هني عددا
تداخل في ـمسارات الـنظام التعلـيمي بأكمله ما بة لـل قديم ـخيارات أمام الطـل  إدارة ـجديد وـموحد، يـكفل ـت
 ب% ا$ستويات ا$تماثلة واعتماد شهادات التخرج ضمن إطار وطني فريد للمؤه,ت، مما سيوفر قنوات
 عمودية وأفقية ب% ا$سارين النظامي وغير النظامي في التعليم والتدريب التقني وا$هني، وتأسيس هيئة
وحدات، ية عـلى أساس اـل اهج مبـن طوير مـن سييره، وـت سيقه وـت مه وتـن ظام بأكمله وتنظـي طوير الـن ية لـت  وطـن

ونظام معلومات لسوق العمل، ونظام إدارة الجودة، الخ.
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