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 واقع التعلیم والتدریب المھني والتقني في (الضفة الغربیة) من منظور النوع االجتماعي  ورقة حقائق:

 ومدى استجابتھ الحتیاجات الفتیات الفلسطینیات

  مقدمة

عندما بدأت السلطة الوطنیة الفلسطینیة عملھا في األراضي الفلسطینیة، حاولت أن تنطلق مما ھو موجود من مراكز 

"االستراتیجیة الوطنیة للتعلیم والتدریب المھني  1996ومعاھد ومدارس وكلیات مھنیة وتقنیة، حیث تبنت عام 

، ومراجعتھا 2000والتقني. ومن ثم تم بلورتھا عام مع توجھات التعلیم والتدریب المھني التي تنسجم والتقني" 

  . 2010وتطویرھا في عام 

ركزت االستراتیجیة على تحسین وتطویر نظام التعلیم والتدریب المھني والتقني، كما وأخذت بعین االعتبار لقد 

م، لكن لم تناقش أو متساویة للذكور واإلناث ووصول النساء الفلسطینیات لھذا النوع من التعلی ضرورة إتاحة فرصٍ 

تتطرق ألھمیة إدماج قضایا النوع االجتماعي في أھدافھا، وتبني معاییر وإجراءات لجسر الفجوة بین الجنسیین في 

أطلقت وزارة التعلیم العالي ووزارة العمل الفلسطینیتان المجلس األعلى  2005. الحقا في شباط عام 1ھذا القطاع

ین وبدوره قرر المجلس تأسیس مركز التطویر المھني والتقني لیكون بمثابة الذراع للتعلیم والتدریب المھني في فلسط

في أیار و. 2الفني للنظام، وأنشأ مجلس تنفیذي لتطویر الخطط والتنسیق مع مؤسسات التعلیم والتدریب المھني والتقني

قرر مجلس الوزراء إنشاء الھیئة الوطنیة للتعلیم والتدریب المھني والتقني واعتبرھا الجھة المسؤولة عن تنفیذ  2014

ً ُجّمد  االستراتیجیة الوطنیة، وسرعان ما  أوصى المجلس التنفیذي  2018عام الفي و ھذا القرار في نفس الشھر. مجددا

تكلیف لجنة قانونیة إلعداد قانون التعلیم والتدریب المھني والتقني وتم وضع مسودة للتعلیم والتدریب المھني والتقني ب

. وتعیین لجنة لمراجعة وتحدیث االستراتیجیة الوطنیة التي 3صفریة لقانون خاص بالتعلیم والتدریب المھني والتقني

ولجنة أخرى لمراجعة المناھج. شاركت بھا وزارة المرأة الفلسطینیة وتم مراجعتھا من منظور النوع االجتماعي، 

 ً بقرار من مجلس الوزراء تم تشكیل لجنة فنیة انبثقت من وزارة التربیة والتعلیم،  2019؛ أي في حزیران حدیثا

ووزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، ووزارة االقتصاد الوطني، ووزارة تكنولوجیات المعلومات بھدف مراجعة 

رات لمجلس الوزراء لیم والتدریب المھني والتقني" في فلسطین، وتقدیم توصیات وتصوّ "االستراتیجیة الوطنیة للتع

الھیكلیة الخاصة للتدریب والتعلیم المھني والتقني في فلسطین  . نالحظ أنّ 4الفلسطیني إلصالح وتطویر ھذا القطاع

 .5لذلك ال یزال ھذا القطاع یعاني من صعوبات إداریة وتنظیمیة ،ضعیفة

ح التدریب والتعلیم المھني والتقني في فلسطین على بناء تعاون قوي بین جمیع أجسام المؤسسات الحكومیة یعتمد نجا

وغیر الحكومیة والخاصة والدولیة لتطویر ھذا القطاع. ویجب أن یكون لمدراء ومدیرات الشركات والمؤسسات دور 

ع البرامج المھنیة والتقنیة. ومن المھم التركیز ووض ،ال في التخطیط ورسم السیاسات الخاصة لھذا القطاعوفعّ  مھمٌ 
                                                             
1 http://iijoe.org/v6/IIJOE_03_01_06_2017.pdf 
2 https://library.palestineeconomy.ps/public/files/server/20151412134557-2.pdf 
12/06/2019مقابلة مع مدیر مركز التطویر األستاذ أنور حمیدات بتاریخ  3  
2019حزیران  11زیاد جویلس (خبیر ومقرر اللجنة الفنیة)، بتاریخ مقابلة مع األستاذ  4  
5 https://library.palestineeconomy.ps/public/files/server/20151412134557-2.pdf 
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باإلضافة للتدریب في أماكن  ،على المھارات المھنیة العملیة والتدریب داخل المركز أو المعھد أو المدرسة أو الكلیة

  العمل مع المتابعة والتقییم بشكل دائم. ویجب أن تكون المناھج مصممة لتالئم احتیاجات سوق العمل الفلسطیني. 

  المعیقات والتحدیات 

یواجھ نظام التعلیم والتدریب المھني والتقني في الضفة الغربیة معیقات حقیقیة في ظل الوضع الحالي، ویمكن تقسیم 

ھذه المعیقات لمعیقات وتحدیات بنیویة والتي تحتل األولویة لنقاشھا للخروج في حلول جذریة للمصلحة الجمعیة أي 

وأیضا ھناك معیقات في البنیة التحتیة لقطاع ونظام التعلیم والتدریب المھني والتقني، لمصلحة الشباب الفلسطیني، 

باإلضافة لمعیقات أخرى على مستوى المدربین والمدربات والمدرسیین والمدرسات، والمناھج الدراسیة النظریة 

ام مع التركیز على الفتیات والممارسة العملیة. سنناقش أیضا المعیقات والتحدیات التي تواجھھا الطلبة بشكل ع

 الفلسطینیات في رحلة التدریب والتعلیم المھني والتقني في الضفة الغربیة. 

  المعیقات والتحدیات البنیویة:

  تتعدد الجھات التي تشرف على نظام التعلیم والتدریب المھني والتقني في فلسطین المحتلة، منھا الحكومیة

جد جسم رسمي یمثل جمیع المدارس والكلیات التقنیة وكلیات المجتمع والخاصة والدولیة واألھلیة. وال یو

والمراكز المھنیة والتقنیة الخاصة والحكومیة والدولیة واألھلیة. وكمثال بسیط، لكي یحصل الباحث على 

معلومة أو إحصائیة عن ھذا القطاع یجب أن یتوجھ لجمیع الوزارات التي تشرف على نظام التعلیم 

  .ِحدةٍ  ھني والتقني لطلب كل معلومة أو إحصائیة علىوالتدریب الم

  ال یوجد في الوقت الحالي تفعیل لدور مركز تطویر التعلیم والتدریب المھني والتقني، والمجلس األعلى

للتعلیم والتدریب المھني والتقني والمجلس التنفیذي الذي بدوره یوفر الدعم الفني والمشورة ومراجعة 

  محتلة. السیاسات لمتابعة وتطویر التعلیم والتدریب المھني والتقني في فلسطین ال

  عدالة التوزیع الجغرافي للمراكز والمدارس والكلیات التقنیة وكلیات المجتمع في محافظات الضفة الغربیة

  ومناطقھا كالمدن والقرى والمخیمات. 

  إعاقة وصول الطالب والطالبات للمراكز والمدارس والكلیات بسبب الحواجز العسكریة اإلسرائیلیة خاصة

  ربیة وشمالھا. في منطقة جنوب الضفة الغ

  ضعف الوعي ببرامج التعلیم والتدریب المھني والتقني في منطقة الضفة الغربیة، بالرغم من وجود نشرات

وأیضا وجود صفحات لھا على  ،وبروشورات في المراكز والمعاھد والمدارس والكلیات المھنیة والتقنیة

  مواقع التواصل االجتماعي. 

  معیقات البنیة التحتیة:

  .بعض المباني بحاجة لصیانة فعمل صیانة دوریة للمباني والمشاغل التي یتعلم ویتدرب بھا الطالب

  بحاجة لتوسیع المكان. اآلخر والبعض 
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  ،كل وزارة تخصص جزء من المیزانیة الخاصة فال یوجد میزانیة واضحة للتعلیم والتدریب المھني والتقني

ما بالنسبة للمراكز والمدارس والكلیات الخاصة والدولیة فتمویلھا بھا للبرامج التي تقدمھا وتشرف علیھا. أ

 ذاتي أو تبرعات من جھات مختلفة، مما یجعل تكلفتھا مرتفعة.

 .توفیر ھیئة تدریسیة بدیلة في حال اإلجازات (إجازة األمومة، إجازة طارئة) أو التقاعد  

 م تدریسھا كل ثالث سنوات، والعمل على اعتماد خطة مراجعة شاملة للمناھج النظریة والعملیة التي یت

  التقییم السنوي الدائم لجمیع التخصصات. 

  ُدرس في تقدیم التدریبات الدائمة بما ویتناسب مع التطورات التكنولوجیة في مختلف التخصصات التي ت

 جمیع المؤسسات.

  المدارس الصناعیة.ذوي الشھادات المتخصصة خاصة في المراكز المھنیة ومن نقص في الكفاءات المھنیة  

  المعیقات والتحدیات التي تواجھ اإلناث: 

 مؤسسات تعلیم وتدریب مھنیة وتقنیة قریبة من أماكن سكن الفتیات. قلة  

 للمرأةومعظمھا ینحصر في تعزیز الدور النمطي  محدودیة التخصصات المتاحة لإلناث في الضفة الغربیة 

 .والفتاة

  مراكز التدریب المھني، وحتى إن وجدت یكون الراتب الیومي أو قلة فرص العمل المتاحة لخریجات

 ً  . الشھري قلیل جدا

  ّللوصول للمؤسسة والرجوع للبیت، مما  الحواجز العسكریة اإلسرائیلیة التي تعیق وصول الفتیات وتأخرھن

 یقلل فرصة خروجھن من البیوت. 

 َ في صفوف مختلطة (ذكور واناث)راسة ل األھل والمجتمع لبعض التخصصات التي تستلزم الدتقبُّعدم 

 التخصصات تخضع لتقسیم العمل حسب الجنس في المجتمع الفلسطیني.  ألنّ  ،والتي تعتبر مھنة ذكوریة

  .وأوال یصنف ھذا التعلیم للذكور، فھو ثقافة المجتمع الفلسطیني حول التعلیم والتدریب المھني والتقني ً  ثانیا

ً مي ضعیفللفئات التي تعتبر تحصیلھا العل ً ا  شة.ھمّ تتوجھ لھ الفئات الفقیرة والمُ  ، وثالثا

  دخول الكلیات التقنیة أو كلیات على ال یوجد سیاسة لتشجیع طالب وطالبات المدارس المھنیة والصناعیة

 المجتمع ومتابعتھم/ن. 

  التوصیات 

  والتخصصات التي تتجھ إجراء مسح إحصائي یحدد انخراط النساء والفتیات في المراكز المھنیة والتقنیة

 لھا.

  ّاه تقییم نوعیة التعلیم والتدریب الذي ً یتلق ً  الطلبة وخاصة اإلناث في جمیع المؤسسات التي تقدم تعلیما  مھنیا

 ً وقدرة الخریجین والخریجات على العمل بمھارة في  ،، وربطھا باحتیاجات السوق المحلي الفلسطینيوتقنیا

 تخصصھ. 
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 بما یواكب التطورات و ،لتوجیھ تخصصات التعلیم المھني والتقني تطویر خطة عابرة للقطاعات

التكنولوجیة واحتیاجات سوق العمل، وزیادة مشاركة المرأة الفلسطینیة بھ، والتخطیط لتطویر مشاریع 

تساھم في تنمیة االقتصادي الفلسطیني، ولتوفیر فرص عمل الستیعاب الخریجین وخاصة الخریجات 

 اإلناث. 

  مما یعزز من توفیر مساحات امان ، والرقابة على مراكز التدریب المھني والتقنيت اإلشراف آلّیاتعزیز

 لمشاركة الفتیات والنساء.

  ً ً  العمل على خلق بیئة جاذبة للطالبات في المؤسسات التي توفر تعلیما ً مھنیّ  وتدریبا ً  ا ّ ع من حیث تنوّ  وتقنیا

التخصصات، تحفیز وتشجیع المتدربات، توعیة المجتمع الفلسطیني بأھمیة التعلیم والتدریب المھني والتقني 

وھذا یتطلب طرح مناھج لطلبة المرحلة االبتدائیة لتعریفھم وتعریف األھل بأھمیة دور التعلیم المھني في 

 تطویر وتنمیة االقتصاد الفلسطیني. 

 یجات ھذا القطاع، والعمل على تطویر نظام یجي وخرّ ة لتشغیل خرّ تطویر سیاسات وإجراءات واضح

 یجات مع أصحاب العمل والمؤسسات الفلسطینیة. یجین والخرّ متابعة محوسب لربط الخرّ 

  تطویر قاعدة بیانات لجمیع خریجي وخریجات قطاع التعلیم والتدریب المھني والتقني المختلفة من مراكز

صحاب العمل والمؤسسات الفلسطینیة والمؤسسات التي تقدم برامج المنح أل وإتاحتھاومدارس وكلیات، 

 ً . حیث تعمل ھذه القاعدة على إتاحة المجال لجمیع المؤسسات بفئاتھا الصغیرة لتمكین النساء اقتصادیا

 یجات بكافة تخصصاتھم والتواصل معھم.یجین والخرّ وأھدافھا المختلفة االطالع على جمیع ملفات الخرّ 

  التوزیع الجغرافي لكلیات المجتمع والكلیات التقنیة والمدارس والمراكز والمعاھد الحكومیة والدولیة دراسة

 ً  والدینیة والخیریة ومدى سھولة الوصول الیھا وسیاسات االلتحاق بھا، وخاصة المؤسسات التي تقدم تعلیما

ً مھنیّ ً وتقنیّ ا ً مجانیّ  ا خاصة لإلناث اللواتي یعانین من  ،والذي بدوره یساھم في عملیة التمكین االقتصادي ،ا

 ظروف اقتصادیة صعبة. 

 وھذا یتطلب  ،تحدید میزانیة خاصة من السلطة الوطنیة الفلسطینیة لقطاع التعلیم والتدریب المھني والتقني

 ة.ة وتنظیمیّإعادة ھیكلة إداریّ

 ة ومراجعة مسودة القانون الصفریّ ،یم والتدریب المھني ومركز التطویرتفعیل عمل المجلس األعلى للتعل

 التي تم نقاشھا. وإقرار قانون خاص بنظام التعلیم والتدریب المھني والتقني في فلسطین المحتلة. 

 وھذا یتطلب طرح مناھج لطلبة المرحلة  ،توعیة المجتمع الفلسطیني بأھمیة التعلیم والتدریب المھني والتقني

 البتدائیة لتعریفھم وتعریف األھل بأھمیة دور التعلیم المھني في تطویر وتنمیة االقتصاد الفلسطیني. ا

 

 


