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وزارة التربية والتعليم العالي

تنويه

نتيجــــًة لعــــدم القــــدرة علــــى احلصــــول علــــى التوقعــــات 
الســــكانية لألعــــوام  لغايــــة 2022 مــــن اجلهــــاز املركــــزي 
لإلحصــاء الفلسطيني حلــني اإلنتهــاء مــن املســح العــام 
للســــكان واملســــاكن مــــع نهايــــة العــــام  2017 فــــإن العديــــد 
ــيتم  ــابها، وســ ــنى حســ ــم يتســ ــتهدفة لــ ــج املســ ــن النتائــ مــ

حســــابها حلظــــة توفــــر البيانــــات.

ومت اإلبقــاء علــى النتائــج لغاية العــام 2019.
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كلمة معالي وزير التربية والتعليم العالي

 كبيــرة هــي طموحاتنــا كبيــرة رغــم عظــم التحديــات يف املشــهد التربــوي يف العالــم عمومــا ويف فلســطني 
علــى وجــه اخلصــوص، ودومــا مــا نتطلــع  إلــى املســتقبل بــروح التفــاؤل؛ بثقــة غيــر محــدودة  بقــدرات اجليــل 
ــه مــن اســتعادة حقوقــه  ــه مــا ميكّن ــا أن نقــدم ل ــأّن مــن واجبن ــم ب ــه، وبشــعور دائ ــه وبوطنيت ــد وبإمكانيات اجلدي
والدفــاع عنهــا، وأن نســلّحه بالعلــم وباملعرفــة، وبالقيــم وباألخــالق ليتمكــن مــن شــّق طريقــه يف احليــاة، ليكــون 

قــادرا علــى املنافســة يف أســواق العمــل التــي تــزداد انحســاراً.

     لقــد أصبــح إصــالح التعليــم وحتســني نوعيتــه، والبحــث عــن حلــول ملشــاكل النظــام التعليمــي بــؤرة اهتمــام 
ــا، وخاصــة يف ضــوء شــكاوى الطلبــة واملعلمــني واملديريــن وأوليــاء األمــور  املجتمــع الفلســطيني مبســتوياته كلّه
ومؤسســات التعليــم العالــي وأصحــاب األعمــال مــن ضعــف مخرجــات التعليــم وجودتــه، وكثرة املقــررات، وصعوبة 
االمتحانــات، وعــدم قدرتهــا علــى قيــاس إمكانيــات الطالــب وكفاياتــه، والتركيــز علــى احلفــظ والتلقــني، والهــدر 
التعليمــي والتســرب، ومشــاكل املبانــي املدرســية، والتجهيــزات، وطــرق التدريــس، وســلوك الطــالب، وأســاليب 
التقــومي وغيرهــا مــن مشــاكل العمليــة التعليميــة، إضافــة إلــى عــدم وجــود ارتبــاط بــني مــا يتعلمــه الطلبــة 
ــث  ــك حدي ــح ذل ــة للمجتمــع . وأصب ــة احلقيقي ــم يف التنمي واحتياجــات ســوق العمــل، وعــدم وضــوح دور التعلي
الســاعة وهمــاً جماعيــاً علــى جميــع املســتويات السياســية والتربويــة واالجتماعيــة، يف محاولــة إلعــادة توجيــه 
النظــام التعليمــي ووضعــه علــى املســار الصحيــح الــذي يواكــب التغيــرات العامليــة والتوجهــات التربويــة احلديثــة 
للنهــوض باملجتمــع الفلســطيني، وبنــاء جيــل ميتلــك املهــارات والصفــات واملعرفــة والقيــم؛ قــادر علــى تنميــة 

احليــاة، وإنتــاج العلــوم، وحــل املشــكالت.

وتداعــت جهــود اإلصــالح علــى املســتوى الرســمي بتشــكيل جلنــة مراجعــة مســيرة التعليــم يف فلســطني برئاســة 
دولــة رئيــس الــوزراء وبتنســيق وزيــر التربيــة والتعليــم العالــي، ومتخضــت جهــود اللجنــة عــن وثيقــة وخطــة عمــل 
إلصــالح النظــام التربــوي الفلســطيني. وخطــت الــوزارة خطــوات عــّدة يف طريــق اإلصــالح خــالل الســنة األخيرة؛ 
كان أبرزهــا إقــرار خطــة لتطويــر املناهــج، والبــدء يف تطويــر مناهــج الصفــوف 1-4، وبــدء تنفيــذ سياســة لرقمنــة 
التعليــم الفلســطيني وفــق أحــدث مــا توصلــت إليــه تكنولوجيــا التعليــم والتعلــم، وإقــرار نظــام جديــد وعصــري 
للثانويــة العامــة )اإلجنــاز(، وإدمــاج التعليــم املهنــي والتقنــي يف التعليــم العــام لصفــوف 7-9 عبــر  تعريــض طلبــة 
هــذه الصفــوف ملواضيــع مهنيــة توثــق العالقــة بــني األســس واملعــارف النظريــة والتطبيقــات العمليــة يف احليــاة 
وتشــجعهم علــى االلتحــاق باملســار املهنــي يف املرحلــة الثانويــة، كمــا ســارعت الــوزارة إلــى تطويــر اإلطــار القانونــي 
واملرجعــي لقطــاع التعليــم مــن خــالل تطويــر قانــون تعليــم عصــري مت إقــراره، وتطويــر قانــون للتعليــم العالــي، 
وإقــرار قانــون التميــز واإلبــداع، وتنفيــذ الــوزارة أفــكارا إبداعيــة توّفــر االســتدامة يف مصــادر الطاقــة للمــدارس 
مــن خــالل اخلاليــا الشمســية واالســتفادة مــن الطاقــة املتجددة،.وغيرهــا العديــد مــن املبــادرات التــي ال يتســع 

املقــام لذكرهــا وتفصيلهــا.

ومــع اعتمــاد دولــة فلســطني أجنــدة السياســات الوطنيــة خلطــة التنميــة 2017-2022 التــي اســتظلت بإطار 
أهــداف التنميــة املســتدامة التــي أقــّرت يف قمــة نيويــورك 2015، مــع ايــالء االهتمــام باألولويــات الوطنيــة وعلــى 
رأســها التخلــص مــن االحتــالل الــذي مــا فتــئ يســتهدف باخلــراب والدمــار كل مــا ينجــزه الشــعب الفلســطيني، 
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مــع مراعــاة اإلمكانيــات املتوافــرة واملتاحــة، وبالتزامــن بــدأت القطاعــات املختلفــة بإعــداد اخلطــط القطاعيــة 
ــى إطــار اخلطــة  ــم 2017-2022 اســتناداً إل ــة للتعلي ــم إذ بوشــر بإعــداد اخلطــة القطاعي ــا قطــاع التعلي ومنه
ــا لالنطــالق  ــة يعــول عليه ــادئ وأهــداف وبرامــج متين ــه مــن مب ــة 2014-2019 ومــا احتوت االســتراتيجية الثالث
نحــو تطويــر التعليــم الفلســطيني، مــع مراجعــة ومواءمــة مــا احتوتــه مــع أجنــدة السياســات الوطنيــة، وااللتزامــات 
الدوليــة للتعليــم الفلســطيني يف حتقيــق الهــدف الرابــع وغاياتــه التــي اعتمــدت يف إعــالن إنشــبون/ كوريــا يف 
ــوزارة، ومبشــاركة  ــم اخلــاص بال ــة والتقيي ــة باالسترشــاد مبؤشــرات نظــام املتابع ــو/ 2015. ومتــت املراجع ماي
جميــع الشــركاء وأصحــاب العالقــة بقطــاع التعليــم مــن مؤسســات حكوميــة، وأهليــة، ومجتمــع مدني، ومؤسســات 

تعليــم عــاٍل، ومؤسســات دوليــة، وداعمــني دوليــني لقطــاع التعليــم.

وهدفــت اخلطــة االســتراتيجية لقطــاع التعليــم 2017-2022 بشــكل رئيــس الــى حتويــل نظــام التعليــم 
الفلســطيني مــن أســلوب التلقــني )التحفيــظ( إلــى أســاليب تربويــة ديناميكيــة تتمحــور حــول الطالــب، بوجــود 
ــب هــذا التحــول  ــم، وتطويــر املهــارات والكفايــات بــدالً مــن تقــدمي املعرفــة. و يتطلّ ــم املؤهــل كميســر للتعل املعل
النوعــي يف النظــام التعليمــي  إصالحــات عميقــة وصعبــة يف املنهــاج احلالــي، ونظــام التقــومي، وأســاليب التعلــم 
والتعليــم، وأدوار املعلمــني، واملشــرفني، واعتمــاد نظــام مبنــي علــى النتائــج والعوائــد بشــكل أكبــر إلدارة التعليــم.

وال يســعني أخيــراً إاّل أن أشــكر فريــق إعــداد اخلطــة االســتراتيجية لقطــاع التعليــم ومجموعــات مراجعــة 
إســتراتيجية التعليــم القطاعيــة مــن جميــع املؤسســات والهيئــات، مجــدداً التزامــي وكادر الــوزارة مبواصلــة العمــل 
وبشــراكة حقيقــة مــع جميــع أصحــاب العالقــة بالشــأن التربــوي لتحقيــق األهــداف التــي تضمنتهــا اخلطــة 

االســتراتيجية لقطــاع التعليــم 2022-2017 .

د. صبري صيدم

وزير التربية والتعليم العالي
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يف إطــار التوجهــات العامليــة اجلديــدة التــي تبلــورت باعتمــاد أهــداف التنميــة املســتدامة 2030؛ خاصــة 
الهــدف الرابــع والغايــات التــي يتضمنهــا، واملقــرة مــن  وزراء التربيــة والتعليــم يف قمــة انشــيون/ كوريــا عام 2015، 
وتبنــي احلكومــة الفلســطينية ألجنــدة سياســات وطنيــة معبــّرة عــن األولويــات الوطنيــة لســت ســنوات 2017-
2022 ، ويف طليعــة هــذه األولويــات التعليــم اجليــد ألبنائنــا، فقــد بدأنــا يف قطــاع التعليــم الفلســطيني يف إعــداد 
ــم 2019-2014  ــة للتعلي اخلطــة االســتراتيجية لألعــوام 2017-2022، مســتندين للخطــة االســتراتيجية الثالث
ــر املنشــود،  وقامــت وزارة التربيــة والتعليــم  ــه مــن هيــاكل عمــل وبرامــج يعــول عليهــا يف التطوي ومــا أسســت ل
العالــي بتكليــف فريــق مــن كبــار املســؤولني بإعــداد االســتراتيجية القطاعيــة للتعليــم 2017-2022 منطلقــة مــن 
رؤيــة التعليــم ل »مجتمــع فلســطيني ميتلــك القيــم والعلــم والثقافــة والتكنولوجيــا إلنتــاج املعرفــة وتوظيفهــا يف 
التحــرر والتنميــة« ومســتظلة بإطــار أهــداف التنميــة املســتدامة 2030 وملتزمــة بأجنــدة السياســات الوطنيــة 

 .2022-2017

 وألن املســتهدفات التــي نســعى إلــى حتقيقهــا مــن خــالل اســتراتيجية التعليــم طموحــة والتزاماتهــا كبيــرة 
ــني مــن  ــع الشــركاء الدولي ــود مــع جمي ــد مــن تكامــل اجله ــة، كان ال ب ــا بالقطاعــات األخــرى محوري وتداخالته
شــركاء التطويــر، واإلقليميــني مــن خــالل االجتماعــات اإلقليميــة التــي تنظمهــا اليونســكو، واحملليــني مــن 
مؤسســات مجتمــع مدنــي، ورســميني مــن مؤسســات حكوميــة أخــرى، وداخليــني مــن املســؤولني عــن محــاور 

التطويــر التربــوي داخــل الــوزارة، إلخــراج اســتراتيجية حتقــق لنــا كل مــا ســبق.

بــدأ الفريــق عمليــة مشــوارات واســعة النطــاق مــع جميــع اصحــاب العالقــة، ومت اســتعراض التقــدم يف كل مرحلــة 
مــن مراحــل العمــل مــن خــالل ورش عامــة ملناقشــة وإقــرار مــا أجنــز ، وتواصلــت هــذه اجلهــود حلوالــي ثمانيــة 
ــي واألداء الشــمولي  ــّرة عــن الطمــوح الكل ــى اســتطعنا إخــراج هــذه الوثيقــة املعب أشــهر مــن العمــل املكثــف حت

جلميــع أصحــاب العالقــة بقطــاع التعليــم.

   ومــن موقعــي كرئيــس لفريــق إعــداد اخلطــة االســتراتيجية لقطــاع التعليــم 2017-2022 ال يســعني إال  التقــّدم 
بالتقديــر واالحتــرام لزمالئــي أعضــاء الفريــق، وإلــى الفــرق املســاندة، وللشــركاء الدوليــني واحملليــني ممــن تآلفت 
جهودهــم املوحــدة واملشــتركة  وصــوال إلــى هــذه الوثيقــة التــي تعتبــر املوجــه الرئيــس لتطويــر التعليــم الفلســطيني 
خــالل الســنوات الســتة القادمــة، مــع ثقتــي الكاملــة بــأن مــا تضمنتــه الوثيقــة يعتبــر لبنــة أساســية لتحقيــق رؤيتنــا 

للتعليــم الفلســطيني الــذي نطمــح والــذي نريــد، وســط تطلعــات بجمــع إبداعــي بــني األصالــة واملعاصــرة.

د. بصري صالح

وكيل وزارة التربية والتعليم العالي
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املصطلحات

احلد األعلى إلجمالي األموال املتاحة لتخطيط النفقات ألغراض محددة. سقف إعداد املوازنة:

املــوارد املاليــة التــي يتــم احلصــول عليهــا مــن جهــة واحــدة أو أكثــر مــن الشــركاء 
ــر  ــى واحــد أو أكث ــة فلســطني أو مباشــرة إل ــة دول ــى موازن املانحــني مباشــرة إل
مــن املشــاريع التــي إمــا أن تكــون ممولــة حصرًيــا مــن اجلهــات املانحــة أو ممولــة 

بالشــراكة مــع دولــة فلســطني.

متويل املانحني:

ــة  ــال املقبل ــي احتياجــات احلاضــر دون املســاس بقــدرة األجي ــي تلب ــة الت التنمي
علــى تلبيــة احتياجاتهــا اخلاصــة؛ االســتدامة هــي منــوذج للتفكير حول املســتقبل 
الــذي يضــع يف احلســبان االعتبــارات البيئيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة يف 

إطــار الســعي للتنميــة وحتســني جــودة احليــاة.

التنمية املستدامة

كل فترة ثالث سنوات من فترة املوازنة متوسطة األمد. متوسطة االمد :

ــراض واملعامــالت  ــرادات، واالقت ــات، واإلي ــة الســنوي جتــاه النفق ــان احلكوم بي
املاليــة األخــرى املقترحــة ملــدة ثــالث ســنوات. ويشــمل ذلــك مخرجــات البرنامــج 
التــي تخطــط احلكومــة لتقدميهــا وأهــداف سياســات البرنامــج التــي تســعى 

لتحقيقهــا مــن خــالل تقــدمي هــذه املخرجــات.

املوازنة متوسطة 
األمد:

اختيــار كميــة مخرجــات البرنامــج ونفقــات مهــام العمــل بعــد االنتهــاء مــن الــدورة 
النهائيــة لتخطيــط نفقــات البرنامــج متوســط األمد.

خطة نفقات البرنامج 
متوسط األمد:

مجموعــة العمليــات الواجــب القيــام بهــا إلمتــام دورة تخطيــط نفقــات البرنامــج 
متوســط األمــد. )إلعــداد املوازنــة متوســطة األمــد(.

تخطيط نفقات 
البرنامج متوسط 

األمد:

الكمية القابلة للقياس ملخرج معني. كمية املخرج:

كمية املخرج التي يسعى البرنامج لتحقيقها. تخطيط كمية املخرج:

النفقــات التــي مت تخطيطهــا ملهــام العمــل لتحقيــق كميــات املخــرج التــي خطــط 
لهــا.

تخطيط النفقات:

ــاع القــرار يف كل وزارة/مؤسســة فيمــا يتعلــق بجميــع  فريــق اإلدارة العليــا وصن
وتخطيــط  السياســة  السياســات،  ومراجعــة  بوضــع  العالقــة  ذات  املســائل 
البرامــج، وإعــداد موازنــة الــوزارة متوســطة األمــد، وتنفيذهــا ومتابعتهــا. ويتكــون 
مــن الوزيــر او رئيــس املؤسســة ووكيــل الــوزارة الــذي ينــوب رئيــس مجموعــة 
إدارة التخطيــط واملوازنــة، يتكــون األعضــاء مــن مــدراء البرامــج باإلضافــة إلــى 

ــط. ــي ومســئول التخطي مســئول مال

مجموعة التخطيط 
وإدارة املوازنة:
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ــاع القــرار يف كل وزارة/مؤسســة فيمــا يتعلــق بجميــع  فريــق اإلدارة العليــا وصن
وتخطيــط  السياســة  السياســات،  ومراجعــة  بوضــع  العالقــة  ذات  املســائل 

البرامــج، وإعــداد موازنــة الــوزارة متوســطة األمــد، وتنفيذهــا ومتابعتهــا.

مجموعة 
االستراتيجية وإدارة 
التخطيط واملوازنة:

فريــق اإلدارة العليــا ومجموعــة صنــاع القــرار مــع ممثلــني عــن الشــركاء يف 
القطــاع األهلــي، للــوزارات واملؤسســات التــي تشــمل القطــاع فيمــا يتعلــق بجميــع 
األمــور املتعلقــة بتصميــم ومراجعــة السياســات اإلســتراتيجية وتخطيــط البرامج 

وإعــداد املوازنــة متوســطة األمــد وتنفيذهــا ومتابعتهــا.

مجموعة 
االستراتيجية 

القطاعية:

قواعد ألجل القرار  وفعل احلكومة. السياسة:

مجموعــة مهــام عمــل ممكــن التحكــم بهــا يف إطــار تقــدمي اخلدمــات العامــة 
التــي حتقــق املخرجــات بشــكل » ســمارت: محــددة، وقابلــة للقيــاس، وممكــن 
حتقيقهــا، وذات صلــة، ومرتبــط بعامــل زمنــي« وتســاهم يف حتقيــق أهــداف 
ــك تســاهم يف حتقيــق  ــر واملتوســط وكذل ــى األمــد القصي سياســة البرنامــج عل

غايــات سياســة البرنامــج علــى األمــد الطويــل.

البرنامج:

الســلع واخلدمــات التــي ســيتم حتقيقهــا مــن خــالل برنامــج معــني والتــي تســاهم 
يف حتقيــق كل مــن أهــداف سياســة البرنامــج قصيــرة األجــل إلــى متوســطة 

األجــل وغايــات سياســة البرنامــج طويــل األجــل.

مخرج البرنامج:

ــي  ــي ينبغ ــة الت ــال احلكوم ــاس الناجتــة عــن أعم ــة للقي النتيجــة املرجــوة القابل
اجنازهــا علــى األمــد البعيــد )يف مرحلــة مــا بعــد فتــرة موازنــة البرامــج متوســطة 

األمــد، ويتــم حتديدهــا مــن قبــل الوزارة/املؤسســة(.

غايات سياسة البرامج:

اإلجنــازات املرغــوب فيهــا بالنســبة إلــى سياســة البرنامــج املمكــن قياســها بدقــة 
مــن حيــث الوقــت )لــكل ســنة مــن فتــرة موازنة البرامج متوســطة األمــد(، والعدد، 
والتكلفــة، وهــذه اخلطــوات الوســيطة لتحقيــق غايــات سياســة البرنامــج. ينبغــي 
أن تســاهم كافــة نفقــات الوزارة/املؤسســة يف حتقيــق أهدافهــا املبينــة يف أهداف 

سياســة البرامج.

هدف سياسة 
البرنامج:

هــي عمليــة مراجعــة وتنقيــح غايــات، وأهــداف، ومعاييــر سياســة البرنامــج 
»ســمارت«. بشــكل 

مراجعة سياسة 
البرنامج:

املقاييــس الكميــة والنوعيــة التــي جتعــل غايــات وأهــداف سياســة البرامــج أكثــر 
حتديــداً، إذ ينبغــي تخطيــط الغايــات واألهــداف وفقــاً ملعاييــر محــددة قــد تكــون 

دوليــة أو فلســطينية أو مــن جهــات أخــرى.

معايير سياسة 
البرنامج:

العمــل الــذي ســيتم تنفيــذه مــن أجــل إجنــاز مخــرج معــني، ومــن املمكــن أن تكــون 
هنــاك عــدة مهــام عمــل ملخــرج واحــد.

مهمة عمل البرنامج:

ترتيبــات إداريــة داخــل البرنامــج مت تصميمهــا لتحقيــق مجموعــة مــن املخرجات، 
ولهــا تاريــخ بدايــة ونهايــة يف إطــار مــوارد ماليــة محــددة.

املشروع:
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مخرج البرنامج الذي يتم التخطيط له وينفذ يف إطار ترتيبات إدارة املشروع. مخرج املشروع:

اإلجنــازات املرجــوة مــن سياســة القطــاع، الناجتــة عــن تأثيــر واحــد أو أكثــر 
مــن أهــداف سياســة البرنامــج املخطــط لهــا حنبــاً إلــى جنــب مــع التأثيــر الــدور 
ــر إجــراءات القطــاع  ــى تأثي ــه مــع الشــركاء يف القطــاع باإلضافــة إل املتفــق علي

اخلــاص.

الهدف االستراتيجي 
للقطاع:

خطــة مــن جميــع اإلجــراءات احلكوميــة التــي يتعــني تبنيهــا مــن قبــل وزارة/
ــر مــن األهــداف  ــق واحــد أو أكث ــر مــن وزارة يف القطــاع لتحقي مؤسســة أو أكث
اإلســتراتيجية للقطــاع بالتعــاون مــع اجلهــات غيــر احلكوميــة الفاعلــة يف هــذا 

ــا القطــاع اخلــاص يف هــذا القطــاع. القطــاع ومــع معرفــة نواي

اإلستراتيجية 
القطاعية:

خطــة مــن جميــع اإلجــراءات احلكوميــة التــي يتعــني تبنيهــا مــن قبــل وزارة/
مؤسســة أو أكثــر مــن وزارة يف موضــوع معــني غيــر القطــاع احملــدد )علــى ســبيل 
املثــال البيئــة، اجلنــدر، الشــباب( يف واحــد أو أكثــر مــن األهــداف اإلســتراتيجية 
عبــر القطــاع بالتعــاون مــع اجلهــات غيــر احلكوميــة الفاعلــة يف نفــس املوضــوع 

عبــر القطــاع ومــع معرفــة نوايــا القطــاع اخلــاص يف هــذا املوضــوع.

االستراتيجية عبر 
القطاعية:

متثــل السياســات الوطنيــة موضوعــات السياســات العامــة العاليــة املســتوى مــن 
أجنــدة السياســات الوطنيــة والتــي ســيتم وضعهــا مــن خــالل مجموعــة تدخــالت 
الداعمــة  السياســاتية  التدخــالت  الوطنيــة.  اخلطــة  مــدى  علــى  سياســاتية 
للسياســات الوطنيــة يجــب أن يتــم عكســها يف اإلســتراتيجية القطاعيــة واملوازنــة 
ــرة ونطــاق التدخــالت السياســاتية هــذه تخضــع للمــوارد  متوســطة األمــد. وتي

املتاحــة خــالل املوازنــة متوســطة األمــد.

السياسات الوطنية:

وثيقــة رفيعــة املســتوى حتــدد التوجهــات اإلســتراتيجية التــي ميكــن حتقيقهــا مــن 
ــي واملالــي املتوســط  خــالل االســتراتيجيات القطاعيــة يف إطــار االقتصــاد الكل
األمــد. كوثيقــة وطنيــة فهــي تعكــس مســاهمات اجلهــات الفاعلــة احلكومية وغير 
احلكوميــة. تشــكل أجنــدة السياســات الوطنيــة واالســتراتيجيات القطاعيــة معــاً 

خطــة التنميــة الوطنيــة.

أجندة السياسات 
الوطنية:

نتــاج مجموعــة عمليــات مترابطــة تســعى احلكومــة للتأثيــر مــن خــالل تدخالتهــا 
ومــن خــالل تدخــالت الشــركاء داخــل احلكومــة وخارجهــا، وغالبــاً مــا تكــون 

ــة للحكومــة. خــارج الســيطرة الكامل

النواجت:

مجمــوع أســقف إعــداد املوازنــة متوســطة األمــد مت تخصيصــه لنفس الــوزارات/
املؤسســات لتلك السنة.

مغلف املوارد املالية:
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احملتويات

17املقدمــة
25أواًل: نبــذة عــن قطــاع التربيــة والتعليــم العالــي

27قطــاع التعليــم الفلســطيني 
29مراكــز املســؤولية واجلهــات األخــرى التــي تقــدم خدمــات / أعمــاال ذات ارتبــاط مباشــر بالقطاع

30الشــركاء الرئيســيون
32الربــط بالغايــات وبالقطاعــات األخرى

37ثانيــًا: رؤيــة القطــاع، واألهــداف االســتراتيجية
39رؤيــة القطــاع التعليمي 

40األهــداف االســتراتيجية لقطــاع التعليــم
40الهــدف األول : ضمــان التحــاق آمــن وشــامل وعــادل يف التعليــم علــى مســتويات النظــام جميعهــا.

41الهــدف الثانــي: تطويــر أســاليب وبيئــة تعليــم وتعلــم متمحــورة حــول الطالب
41الهــدف الثالــث: تعزيــز املســاءلة، والقيــادة املبنيــة علــى النتائــج، واحلوكمــة واإلدارة.

43ثالثــًا: سياســات القطــاع
45الهــدف األول : ضمــان التحــاق آمــن وشــامل وعــادل يف التعليــم علــى جميــع مســتويات النظــام. 

46الهــدف الثانــي: تطويــر أســاليب وبيئــة تعليــم وتعلــم متمحــورة حــول الطالب
47الهــدف الثالــث: تعزيــز املســاءلة، والقيــادة املبنيــة علــى النتائــج، واحلوكمــة واإلدارة 

49رابعــًا: حتليــل الوضــع 
51الســياق التاريخي
51الوضع السياســي

51الواقــع الدميغــرايف يف فلســطني
52العمالة
53الزراعة

53التكنولوجيــا
53الوضــع االقتصادي

54االحتــالل االســرائيلي والوضــع التعليمــي
57الواقــع التعليمــي يف فلســطني

57تشــخيص الواقــع التربوي
111األولويــات اجلديــدة للخطــة القطاعيــة للتعليــم 2022-2017 

111الهــدف األول : ضمــان التحــاق آمــن وشــامل وعــادل يف التعليــم علــى جميــع مســتويات النظــام .
113الهــدف الثانــي: تطويــر أســاليب وبيئــة تعليــم وتعلــم متمحــورة حــول الطالب

116الهــدف الثالــث: تعزيــز املســاءلة، والقيــادة املبنيــة علــى النتائــج، واحلوكمــة واإلدارة.
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121خامســًا: العالقــة مــع أجنــدة السياســات الوطنيــة والربــط بهــا 
123أ. أجنــدة السياســات الوطنيــة 2022-2017

124ب. السياســات الوطنيــة ذات العالقــة املباشــرة بقطــاع التعليــم
127ت. العالقــة مــع أجنــدة السياســات الوطنيــة والربــط بها

137السياســات الوطنيــة ذات العالقــة غيــر املباشــرة بقطــاع التعليــم 
139مســاهمة االســتراتيجية القطاعيــة للتعليــم 2017-2022 باالســتراتيجيات عبــر القطاعيــة

141سادســًا: مغلفــات املــوارد املاليــة لقطــاع التعليــم
149ســابعًا: األهــداف  االســتراتيجية للقطــاع، والنتائــج 

151الهــدف االســتراتيجي األول: ضمــان التحــاق آمــن وشــامل وعــادل يف التعليــم علــى مســتويات النظــام جميعهــا.
151النتائــج املرتبطــة بــه: وفــق برامج اخلطة

155الهــدف االســتراتيجي الثانــي: تطويــر أســاليب وبيئــة تعليــم وتعلــم متمحــورة حــول الطالــب:
155النتائــج املرتبطــة بــه: وفــق برامج اخلطة

162الهــدف الثالــث: تعزيــز املســاءلة، والقيــادة املبنيــة علــى النتائــج، واحلوكمــة واإلدارة.
162النتائــج املرتبطــة بــه: وفــق برامج اخلطة

167ثامنــًا: بيانــات سياســات البرامــج
169البرنامــج )1(: التعليــم يف ريــاض األطفــال

173البرنامــج )2(: التعليــم األساســي
178البرنامــج )3(: التعليــم الثانــوي
184البرنامــج )4(: التعليــم املهنــي

189البرنامــج )5(: التعليــم غيــر النظامــي
192البرنامــج )6(: احلوكمــة واالدارة

198البرنامــج )7(: التعليــم العالــي
201تاســعًا: خطــة العمــل 

203أوالً: برنامــج ريــاض االطفال
204ثانيــاً: برنامــج التعليم األساســي

205ثالثــاً: برنامــج التعليــم املهنــي
205رابعــاً: برنامــج التعليــم غيــر النظامي

205خامســاً: برنامــج احلوكمــة واالدارة
207سادســاً: برنامــج التعليــم العالي

209عاشــرًا: خطــة إدارة القطــاع االســتراتيجي 
211نظــام املتابعــة والتقييــم

213مجموعــات التقييــم واملراجعــة
215حــادي عشــر: الربــط بــني أهــداف االســتراتيجية وغايــات التنميــة املســتدامة وااللتزامــات الدوليــة 

235ثانــي عشــر: املالحــق 
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فهرس اجلداول
الصفحة العنواناجلدول

56حجم اخلسائر التي حلقت بالعملية التعليمية نتيجة اإلنتهاكات اإلسرائيلية خالل العام 12016
71التوزيع النسبي لألسئلة التي يطرحها املعلمون يف احلصص الصفية2

3
التكلفة املتوقعة التطويرية ) االحتياج الفعلي : تتضمن الفجوة التمويلية( حسب البرامج  باأللف 

شيقل لألعوام 2022-2017
143

4
التكلفة املتوقعة التشغيلية ) االحتياج الفعلي : تتضمن الفجوة التمويلية( حسب البرامج  باأللف 

شيقل لألعوام 2022-2017
144

5NIS )000 (  2017145فجوة متويل القطاع السنوية املتوقعة يف العام
6NIS )000 (  2018145فجوة متويل القطاع السنوية املتوقعة يف العام
7 NIS)000 ( 2019 146فجوة متويل القطاع السنوية املتوقعة يف العام
8NIS )000 (  2020 146فجوة متويل القطاع السنوية املتوقعة يف العام
9NIS )000 (   2021147فجوة متويل القطاع السنوية املتوقعة يف العام
10NIS )000 (  2022 147فجوة متويل القطاع السنوية املتوقعة يف العام
11NIS )000 (  2019-2017 148فجوة التمويل املتوقعة لالعوام
12NIS )000 ( 2022-2020  148فجوة التمويل املتوقعة

فهرس األشكال
الصفحة العنوانالشكل

19أهداف التنمية املستدامة 12030
29القطاعات واملراحل التعليمية التي يتكون منها قطاع التعليم الفلسطيني2
42االطار املنطقي الذي يربط بني الرؤية واالهداف وبرامج اخلدمة3
58معدل االلتحاق االجمالي للطلبة يف رياض االطفال )بستان ، متهيدي(4
60نسبة الطلبة امللتحقني يف برامج رياض االطفال احلكومية )بستان ، متهيدي( يف فلسطني5
60عدد رياض االطفال املرخصة ) خاصة وحكومة ( يف احملافظات الشمالية6
63معدل االلتحاق الصايف يف املعدل )NERA( يف املرحلة األساسية7
64معدل االلتحاق الصايف )NER( يف املرحلة األساسية8
64معدل الدخول اإلجمالي للمرحلة األساسية يف فلسطني9
64معدل االلتحاق االجمالي )GER( يف املرحلة األساسية10
65معدل البقاء حتى الصف اخلامس يف فلسطني11
65معدل البقاء حتى الصف العاشر يف فلسطني12
66معدالت تسرب الطلبة يف املرحلة األساسية يف فلسطني13
66درجة مالئمة البناء املدرسي وحتقيقة ملعايير األبنية14
68حتصيل الطلبة يف االختبارات املوحدة للعام 2014 مقارنة باملستهدفات للعام 152019
68درجة امتالك طلبة الصف الثامن للقيم األخالقية واالجتاهات16
69درجة امتالك طلبة الصف الرابع ألمناط التفكير املختلفة  لسنة األساس 172014
69درجة امتالك طلبة الصف الثامن ألمناط التفكير املختلفة  لسنة األساس 182014
69درجة امتالك طلبة الصف الرابع للمهارات احلياتية19
69درجة امتالك طلبة الصف الثامن للمهارات احلياتية20
70نسبة معلمي املرحلة االساسية املؤهلني وفق استراتيجية اعداد املعلمني وتأهيلهم21
70نسبة معلمي املرحلة االساسية  املتدربني ضمن برامج التطوير املهني املستمر22
71درجة انخراط الطلبة النشط يف احلصة الصفية )االنخراط النشط(23
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الصفحة العنوانالشكل
72درجة حتقيق املدارس ملعايير البيئة الصحية املعززة للتعليم24
72نسبة احلصص الصفية التي يتم فيها استخدام وسائل تعليمية25
73نسبة الطلبة الذين يستخدمون مختبر العلوم وادواته26
73نسبة طلبة املرحلة االساسية الذين يتعرضون للعنف يف املدارس  بأشكاله املختلفة27
74نسبة مشاركة الطلبة يف االنشطة الالصفية الداعمة التي تربط التعلم بواقع احلياة28
74درجة متثل محتوى مناهج اللغة العربية والرياضيات والعلوم للصف الرابع األساسي ألمناط املعرفة29
75درجة متثل محتوى مناهج اللغة العربية والرياضيات والعلوم للصف العاشر األساسي ألمناط املعرفة30
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مقدمة:

ــون » حتويــل عاملنــا: خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030« وضعــت  ــة العامــة 1/70 املعن يف قــرار اجلمعي
ــاس  ــل هــذه اخلطــة برنامــج عمــل ألجــل الن ــة. ومتث ــة للتنمي ــدة وطموحــة وعاملي ــي خطــة جدي ــع العامل للمجتم
وكوكــب األرض وألجــل االزدهــار. وســتعمل جميــع البلــدان واجلهــات صاحبــة املصلحــة علــى تنفيــذ هــذه اخلطــة 

يف إطــار مــن الشــراكة التعاونيــة.
ويبلــغ عــدد أهــداف التنميــة املســتدامة للعــام 2030:  17 هدفــاً، و عــدد غاياتهــا 169 غاية، وهي أهداف وغايات 
متكاملــة غيــر قابلــة للتجزئــة، وعامليــة بطبيعتهــا وشــاملة مــن حيــث تطبيقهــا، تراعــي اختــالف الواقــع املعيــش يف 
كل بلــد وقدراتــه ومســتوى تنميتــه والنمــاذج واألدوات املتاحــة وحتتــرم السياســات واألولويــات الوطنيــة. وتعتبــر 
الغايــات مــن املرامــي ذات الطابــع العاملــي املأمــول بلوغهــا، إذ حتــّدد كل حكومــة غاياتهــا الوطنيــة اخلاصــة بهــا 
مسترشــدة مبســتوى الطمــوح العاملــي ولكــن مــع مراعــاة الظــروف الوطنيــة. وعلــى كل حكومــة أن تقــرر أيضــا 
ســبل إدمــاج هــذه الغايــات العامليــة الطموحــة ضمــن عمليــات التخطيــط والسياســات واالســتراتيجيات الوطنيــة.، 
ومــن األهمّيــة مبــكان مراعــاة الصلــة بــني التنميــة املســتدامة وبــني ســائر العمليــات اجلاريــة التــي تتصــل بهــا يف 

املياديــن االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة.
واملنشــود مــن هــذه األهــداف والغايــات هــو مواصلــة مســيرة األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وإجنــاز مــا لــم 
يتحقــق يف إطارهــا، كمــا  يقصــد بهــا إعمــال حقــوق اإلنســان الواجبــة للجميــع وحتقيــق املســاواة بــني اجلنســني 
ومتكــني النســاء والفتيــات كافــة. وهــي أهــداف وغايــات متكاملــة غيــر قابلــة للتجزئــة حتقــق التــوازن بــني األبعــاد 

الثالثــة للتنميــة املســتدامة: البعــد االقتصــادي والبعــد االجتماعــي والبعــد البيئــي.
وألوجــه الترابــط بــني أهــداف التنميــة املســتدامة وطابعهــا املتكامــل أهميــة حاســمة يف ضمــان حتقيــق مــا نطمــح 
إليــه مــن هــذه اخلطــة بكامــل جوانبهــا،  مــا مــن شــأنه حتســني حيــاة  اجلميــع وحتقيــق نقلــة نوعيــة يف مجمــل 

مــا يرتبــط بحياتنــا مــن جوانــب يشــكل التعليــم أحــد أهــم ركائزهــا..

الشكل )1(: أهداف التنمية املستدامة 2030



20

وزارة التربية والتعليم العالي

الهدف الرابع للتنمية املستدامة، وأهميته:
ــام 2030، ويشــّكل عنصــراً أساســياً للنجــاح يف  ــة املســتدامة لع ــم خطــة التنمي ــم يف صمي ــدرج التعلي ين
حتقيــق جميــع أهــداف التنميــة املســتدامة. وانطالقــاً مــن االعتــراف بأهميــة دور التعليــم، تســلط خطــة التنميــة 
املســتدامة لعــام 2030 الضــوء علــى التعليــم كهــدف قائــم بذاتــه )الهــدف 4 للتنميــة املســتدامة وهــو الهــدف الذي 
ينــص علــى »ضمــان التعليــم اجليــد املنصــف والشــامل للجميــع، وتعزيــز فــرص التعلــم مــدى احليــاة للجميــع( . 
وتشــتمل علــى غايــات تتعلــق بالتعليــم وهــي تنــدرج يف إطــار أهــداف أخــرى مــن أهــداف التنميــة املســتدامة، وال 
ســيما الغايــات املتعلقــة بالصحــة، والنمــو، والعمالــة؛ واالســتهالك واإلنتــاج املســتدامني؛ وتغير املنــاخ. ويف الواقع، 
فــإن بإمــكان التعليــم أن يعّجــل التقــدم نحــو حتقيــق جميــع أهــداف التنميــة املســتدامة ولــذا ينبغــي أن يشــكل 
دة جلــدول  جــزءاً مــن االســتراتيجيات الراميــة إلــى حتقيــق كل هــدف مــن هــذه األهــداف. فــإن الصيغــة املجــدَّ
أعمــال التعليــم التــي يتضمنهــا الهــدف 4 مــن أهــداف التنميــة املســتدامة هــي صيغــة شــاملة وكليــة وطموحــة 
وواعــدة وعامليــة وتسترشــد برؤيــة مفادهــا أن التعليــم يحقــق التحــول يف حيــاة األفــراد واجلماعــات واملجتمعــات، 
وتقــوم علــى مبــدأ إشــراك اجلميــع وعــدم نســيان أحــد. وتتمّثــل الرؤيــة العامليــة يف تغييــر حيــاة النــاس عــن طريــق 
التعليــم، فاجلميــع يقــّر بالــدور املهــم للتعليــم يف هــذا املجــال، ويف حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة األخــرى 
املقترحــة نظــراً لكونــه الســبيل الرئيــس للتنميــة. ولــذا تعهــد املوقعــون علــى إعــالن انشــيون/كوريا 2015 بالعمــل 
لوضــع جــدول أعمــال واحــد جديــد للتعليــم يكــون شــاماًل وطموحــاً وواعــداً فــال يُتـَـرك أحــد بــدون تعليــم. ويعّبــر 
الهــدف 4 املقتــرح للتنميــة املســتدامة واملتمثــل يف »ضمــان التعليــم اجليــد املنصــف والشــامل للجميــع، وتعزيــز 
فــرص التعّلــم مــدى احليــاة للجميــع« والغايــات اخلاصــة بــه تعبيــراً تامــاً عــن هــذه الرؤيــة اجلديــدة الراميــة إلــى 
تغييــر حيــاة النــاس. وهــي رؤيــة عامليــة تراعــي مــا لــم يُنجــز بعــد مــن جــدول أعمــال التعليــم للجميــع، ومــا لــم 
يتحقــق بعــد مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة املتعلقــة بالتعليــم، وتتصــّدى لتحديــات التعليــم العامليــة والوطنيــة. 
وقــد اســتُلهمت مــن رؤيــة إنســانية للتعليــم والتنميــة تقــوم علــى حقــوق اإلنســان والكرامــة والعدالــة االجتماعيــة 
واإلدمــاج واحلمايــة والتنــوع الثقــايف واللغــوي واإلثنــي واملســؤولية املشــتركة واملســاءلة املتبادلــة. ومــن البديهــي 
التأكيــد مجــدداً أّن التعليــم صالــح عــام وحــّق أساســي مــن حقــوق اإلنســان، وأســاس يُســتند إليــه لضمــان إنفــاذ 
احلقــوق األخــرى. وهــو ضــروري للســالم والتســامح واالزدهــار البشــري والتنميــة املســتدامة. ونعلــم أن التعليــم 
ــة ويف القضــاء علــى الفقــر. وســترّكز  اجلهــود علــى إمكانيــة االنتفــاع  عامــل رئيــس يف حتقيــق الِعمالــة الكامل
بفــرص التعلّــم والتعليــم، وعلــى اإلنصــاف والشــمول واجلــودة، وعلــى نتائــج التعلّــم، يف إطــار نهــج للتعلّــم مــدى 

احليــاة. 

االلتزامات العاملية بخصوص الهدف الرابع )التعليم اجليد(:
ضمــان توفيــر 12 عامــاً مــن التعليــم االبتدائــي والثانــوي اجلّيــد املُنصــف املجانــي املمــّول مــن األمــوال 	 

العامــة، ومنهــا 9 أعــوام علــى األقــّل مــن التعليــم اإللزامــي، مــن أجــل حتقيــق نتائــج التعلّــم املالئمــة.

تشــجيع علــى توفيــر عــام واحــد علــى األقــّل مــن التعليــم قبــل االبتدائــي اجلّيــد املّجانــي واإللزامــي، وعلــى 	 
متكــني جميــع األطفــال مــن التمتــع بفــرص التنميــة والرعايــة والتربيــة اجليــدة يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة.

التعهــد بتوفيــر فــرص حقيقيــة للتعليــم والتدريــب لألطفــال واملراهقــني الكثيريــن غيــر امللتحقــني باملــدارس، 	 
الذيــن يتطلــب وضعهــم اتخــاذ تدابيــر فوريــة هادفــة ومســتدامة لضمــان التحاقهــم جميعــاً باملــدارس وضمــان 

متكينهــم جميعــاً مــن التعلـّـم.

التصــّدي لــكل أشــكال االســتبعاد والتهميــش ولــكل أوجــه انعــدام التكافــؤ واملســاواة يف مجــال االنتفــاع 	 
بفــرص التعلّــم والتعليــم واملشــاركة ولــكل أوجــه التفــاوت يف نتائــج التعلّــم. 
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ــم املراعيــة لقضايــا اجلنســني، وبتعميــم مراعــاة قضايــا 	  التعهــد بدعــم السياســات واخلطــط وبيئــات التعلّ
اجلنســني يف إعــداد املعلمــني ويف املناهــج الدراســية، وبالقضــاء علــى التمييــز والعنــف القائمــني علــى نــوع 

اجلنــس يف املــدارس.

التعهــد بتوفيــر التعليــم اجلّيــد وبتحســني نتائــج التعلّــم، مبــا يتطلبــه مــن تعزيــز املُدخــالت والعمليــات 	 
وتعزيــز تقييــم النتائــج ووضــع آليــات لقيــاس التقــّدم. وضمــان متكــني املعلمــني واملربــني وتوظيفهــم توظيفــاً 
مالئمــاً وتدريبهــم تدريبــاً جيــداً وتأهيلهــم تأهيــاًل مهنيــاً مناســباً، وضمــان متتعهــم باحلوافــز وأوجــه الدعــم 

الالزمــة يف إطــار نُظــم تعليميــة ناجعــة تُــدار بطريقــة فعالــة وتُــزّود مبــوارد كافيــة.

التعهــد بتعزيــز فــرص التعّلــم اجليــد مــدى احليــاة للجميــع يف الســياقات كلّهــا؛ ويف مســتويات التعليــم كافــة. 	 
ويشــمل هــذا األمــر تعزيــز إمكانيــة االنتفــاع املنصــف بفــرص التعليــم اجليــد والتدريــب اجليــد يف املجــال 

التقنــي واملهنــي، وبفــرص التعليــم العالــي والبحــث، مــع إيــالء العنايــة الواجبــة لضمــان اجلــودة.

ضمــان متكــني كل الشــباب والكبــار	 ال ســّيما الفتيــات والنســاء	 مــن بلــوغ مســتويات مالئمــة ومعتــرف بهــا 	 
مــن الكفــاءة الوظيفيــة يف القــراءة والكتابــة واحلســاب ومــن اكتســاب املهــارات احلياتيــة الالزمــة، وضمــان 
ــا  ــوم والتكنولوجي ــز العل ــك بتعزي ــد فضــاًل عــن ذل ــم. ونتعه ــار له ــب الكب ــم وتدري ــم وتعلي ــرص تعلّ إتاحــة ف

واالبتــكار.

التعهــد بوضــع نُظــم تعليميــة أكثــر شــموالً وجتاوبــاً ومرونــًة لتلبيــة حاجــات األطفــال والشــباب والكبــار 	 
ــى ضــرورة االضطــالع  ــون. والتشــديد عل ــم النازحــون والالجئ ــن النزاعــات، ومنه يف املناطــق املتضــررة م
بالتعليــم يف أجــواء تعليميــة آمنــة ومشــجعة ومأمونــة وخاليــة مــن العنــف. واتخــاذ مــا يكفــي مــن التدابيــر 
ملواجهــة األزمــات بــدءاً بالتدابيــر اخلاصــة بحــاالت الطــوارئ ثــّم التدابيــر اخلاصــة باإلنعــاش وإعــادة البنــاء، 
وحتســني تنســيق املســاعي الوطنيــة واإلقليميــة والعامليــة الراميــة إلــى مواجهــة األزمــات، وتنميــة القــدرات 
الالزمــة للحــّد مــن مخاطــر األزمــات والتخفيــف مــن وطأتهــا بصــورة شــاملة، مــن أجــل ضمــان االســتمرار يف 
توفيــر التعليــم أثنــاء النزاعــات وحــاالت الطــوارئ وخــالل مرحلــة مــا بعــد النــزاع ومرحلــة اإلنعــاش املبكــر.

واملبــادئ التــي يقــوم عليهــا إطــار العمــل هــذا مســتمدة مــن الوثائــق التقنينيــة واالتفاقــات الدوليــة، وتشــمل هــذه 
املبــادئ مــا يأتــي:

التعليــم حــق أساســي مــن حقــوق اإلنســان، وحــقٌّ متكينــي، ومــن أجــل إعمــال هــذا احلــق، يجــب أن تكفــل . 1
ــع، وذلــك  ــى نحــو متكافــئ ومنصــف وشــامل للجمي ــم اجليديــن عل ــم والتعل ــدان تعميــم االنتفــاع بالتعلي البل
ــام لشــخصية  ــق النمــو الت ــى حتقي ــم إل ــي وإلزامــي، دون نســيان أحــد. وســيرمي التعلي ــى أســاس مجان عل

ــة والســالم. ــز التفاهــم والتســامح والصداق اإلنســان وتعزي

التعليــم منفعــة عامــة تتحمــل الدولــة مســؤوليتها. فــإن التعليــم مســعى مجتمعــي ينطــوي علــى عمليــة شــاملة . 2
للجميــع يف رســم السياســة العامــة وتنفيذهــا. وإن للمجتمــع املدنــي واملعلمــني واملربــني والقطــاع اخلــاص 
واجلماعــات احملليــة واألســر والشــباب واألطفــال أدواراً هامــة يف إعمــال احلــق يف االنتفــاع بتعليــم جيــد. 

ويعــد دور الدولــة أساســياً يف وضــع القواعــد واملعاييــر وتنظيــم تطبيقهــا.

ترتبــط املســاواة بــني اجلنســني ارتباطــاً ال انفصــام لــه باحلــق يف التعليــم للجميــع. ويتطلــب حتقيــق املســاواة . 3
بــني اجلنســني اعتمــاد نهــج يقــوم علــى مراعــاة حقــوق اإلنســان ويكفــل انتفــاع الفتيــات والفتيــان والنســاء 
ــم ومــن  ــى نحــو متســاوٍ  يف التعلي ــز قدراتهــم عل ــم وبإمتــام هــذه املراحــل، و تعزي والرجــال مبراحــل التعلي

خاللــه.
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وبغيــة حتقيــق الهــدف 4 املعنــي بالتعليــم مــن بــني أهــداف التنميــة املســتدامة، وحتقيــق الغايــات األخــرى 
ذات الصلــة بالتعليــم والــواردة يف إطــار أهــداف أخــرى للتنميــة املســتدامة، فــإن األمــر ســيتطلب تعبئــة جهــود 

علــى املســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة بهــدف حتقيــق مــا يأتــي:

إقامة شراكات فاعلة وشاملة للجميع.	 

حتسني السياسات التعليمية والطريقة التي يتم بها العمل املشترك يف إطارها.	 

تأمني نظم تعليمية تتسم بقدر عال من اجلودة واإلنصاف وتشمل اجلميع.	 

تعبئة املوارد من أجل متويل التعليم بشكل مالئم.	 

ضمان تنفيذ جميع الغايات رصدها ومتابعتها واستعراضها.	 

الغايات واملتطلبات املرتبطة بالهدف الرابع:

 الغايــات املرتبطــة بهــدف التعليــم بحلــول عــام 2030 غايــات محــددة وقابلــة للقيــاس، وتســهم بصــورة مباشــرة 
يف حتقيــق الهــدف الشــامل. وهــي تعّبــر عــن مســتوى عاملــي للطمــوح ينبغــي أن يشــّجع البلــدان علــى الســعي يف 

تســريع عجلــة التقــدم. وهــذه الغايــات هــي:

الغايــة 4.1: ضمــان أن يتمّتــع جميــع البنــات والبنــني والفتيــات والفتيــان بتعليــم ابتدائــي وثانــوي مجانــي 
ومنصــف وجّيــد، مــا يــؤدي إلــى حتقيــق نتائــج تعليميــة مالئمــة وفعالــة بحلــول عــام 2030

ــدة مــن النمــاء  ــة جي ــى نوعي ــات والبنــني فــرص احلصــول عل ــع البن ــاح جلمي الغايــة 4.2: ضمــان أن تت
والرعايــة يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة والتعليــم قبــل االبتدائــي حتــى يكونــوا جاهزيــن للتعليــم االبتدائــي، 

بحلــول عــام 2030

الغايــة 4.3: ضمــان تكافــؤ فــرص جميــع النســاء والرجــال يف احلصــول علــى التعليــم املهنــي والتعليــم 
ــد وامليســور التكلفــة، مبــا يف ذلــك التعليــم اجلامعــي، بحلــول عــام 2030. العالــي اجلّي

الغايــة 4.4: حتقيــق زيــادة كبيــرة يف عــدد الشــباب والكبــار الذيــن تتوافــر لديهــم املهــارات املناســبة، مبــا 
يف ذلــك املهــارات التقنيــة واملهنيــة، للعمــل وشــغل وظائــف الئقــة وملباشــرة األعمــال احلــرة، بحلــول عــام 

.2030

الغايــة 4.5: القضــاء علــى التفــاوت بــني اجلنســني يف التعليــم وضمــان تكافــؤ فــرص الوصــول إلــى جميــع 
مســتويات التعليــم والتدريــب املهنــي للفئــات الضعيفــة، مبــا يف ذلــك لألشــخاص ذوي اإلعاقــة والشــعوب 

األصليــة واألطفــال الذيــن يعيشــون يف ظــل أوضــاع هشــة، بحلــول عــام 2030.

الغايــة 4.6: ضمــان أن يلــّم جميــع الشــباب ونســبة كبيــرة مــن الكبــار، رجــاالً ونســاًء علــى حــد ســواء، 
ــول عــام 2030. ــة واحلســاب، بحل بالقــراءة والكتاب

الغايــة 4.7: ضمــان أن يكتســب املتعلّمــون جميعهــم املعــارف واملهــارات الالزمــة لدعم التنمية املســتدامة، 
مبــا يف ذلــك بجملــة مــن الُســبُل مــن بينهــا التعليــم لتحقيــق التنميــة املســتدامة واّتبــاع أســاليب العيــش 
املســتدامة، وحقــوق اإلنســان، واملســاواة بــني اجلنســني، والترويــج لثقافــة الســالم ونبــذ العنــف، واملواطنة 
العامليــة، وتقديــر التنــوع الثقــايف، وتقديــر مســاهمة الثقافــة يف التنميــة املســتدامة، بحلــول عــام 2030.
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الغايــة 4- أ : بنــاء املرافــق التعليميــة التــي تراعــي الفــروق بــني اجلنســني، واإلعاقــة، واألطفــال، ورفــع 
مســتوى املرافــق التعليميــة القائمــة وتهيئــة بيئــة تعليميــة فعالــة ومأمونــة وخاليــة مــن العنــف للجميــع.

الغايــة 4-ب: حتقيــق زيــادة كبيــرة يف عــدد املنــح الدراســية املتاحــة للبلــدان الناميــة علــى الصعيــد 
العاملــي، وخاصــة ألقــل البلــدان منــواً والــدول اجلزريــة الصغيــرة الناميــة والبلــدان األفريقيــة، لاللتحــاق 
بالتعليــم العالــي، مبــا يف ذلــك منــح التدريــب املهنــي وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، والبرامــج 
التقنيــة والهندســية والعلميــة يف البلــدان املتقدمــة النمــو والبلــدان الناميــة األخــرى، بحلــول عــام 2030.

الغايــة 4-ج : حتقيــق زيــادة كبيــرة يف عــدد املعلمــني املؤهلــني، مبــا يف ذلــك مــن خــالل التعــاون الدولــي 
لتدريــب املعلمــني يف البلــدان الناميــة، وبخاصــة يف أقــل البلــدان منــواً والــدول اجلزريــة الصغيــرة 

ــول عــام 2030. ــة، بحل النامي

خطة التنمية الوطنية 2022-2017:
تأكيــداً اللتــزام فلســطني بجــدول أعمــال 2030 للتنميــة املســتدامة، أقــرت احلكومــة الفلســطينية إطــالق 
عمليــة التخطيــط االســتراتيجي للقطاعــات املكونــة إلســتراتيجية التنميــة الفلســطينية وبرامــج املوازنــة للســنوات 
الســت القادمــة، ويعتبــر  عــام 2016 عــام التخطيــط للحكومــة، إذ مت إعــداد مســودة السياســات الوطنيــة 
التــي توضــح السياســات العليــا لتوجيــه عمليــة إعــداد االســتراتيجيات القطاعيــة، وعبــر القطاعيــة التــي يتــم 
تطويرهــا لألعــوام 2017-2022. وضمــن هــذا اإلطــار بــدأت احلكومــة بعمليــة إعــداد اخلطــط اإلســتراتيجية 
القطاعيــة منــذ بدايــة الربــع الثانــي مــن عــام 2016 بالتزامــن مــع إعــداد املوازنــة متوســطة املــدى 2019-2017، 
ــط القطاعــي مــع إعــداد  ــات التخطي ــوزراء لدمــج عملي ــس ال ــل مجل ــرة مــن قب ــة عمــل املق ــاً ملنهجي ــك وفق وذل
املوازنــة متوســطة املــدى. وتقــوم املنهجيــة املطــورة علــى مجموعــة أســس وسياســات ناظمــة لعمليــة إعــداد 

االســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة وبرامــج املوازنــة واملوازنــات متوســطة املــدى، وهــي:
تكــون فتــرة التخطيــط االســتراتيجي القطاعــي ملــدة 6 ســنوات، 2017	 2022 واملوازنــة متوســطة املــدى 	 

لألعــوام 2019-2017. 
ترتكــز اخلطــط اإلســتراتيجية القطاعيــة علــى أجنــدة السياســات الوطنيــة والتــي تعتبــر مكونــا أساســيا 	 

ــة. ــة الوطنيــة واحملــدد األساســي لألهــداف اإلســتراتيجية القطاعي خلطــة التنمي
يشــمل التخطيــط االســتراتيجي القطاعــي وعبــر القطاعــي  21 قطاعــا وعبــر قطــاع،  وهــي: 1. التعليــم 	 

2. الزراعــة 3. الصحــة 4. العالقــات الدوليــة 5. العــدل 6. الثقافــة والتــراث 7. التشــغيل 8. الطاقــة 9. 
احلكــم احمللــي 10. اإلســكان 11. البيئــة 12. احلمايــة االجتماعيــة 13. االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات 
14. األمــن )الداخليــة( 15. إدارة املــال العــام 16. االقتصــاد الوطنــي 17. الســياحة واآلثــار 18. امليــاه وامليــاه 

العادمــة 19. النقــل واملواصــالت 20. الشــباب 21. النــوع االجتماعــي.
ســتعمل احلكومــة بعــد إقــرار اخلطــط القطاعيــة وعبــر القطاعيــة  واملوازنــة متوســطة املــدى علــى إعــداد 
ــات اإلســتراتيجية  ــة املســتوى حتــدد التوجه ــة رفيع ــة، وهــي وثيق ــدة السياســات الوطني ــة ألجن ــة النهائي الوثيق
املمكــن حتقيقهــا مــن خــالل االســتراتيجيات القطاعيــة يف إطــار االقتصــاد الكلــي واملالــي املتوســط األمد. تعكس 
ــة. ستشــكل  ــر احلكومي ــة وغي ــة احلكومي ــة أيضــاً مســاهمات اجلهــات الفاعل ــدة السياســات الوطني وثيقــة أجن

أجنــدة السياســات الوطنيــة واالســتراتيجيات القطاعيــة مكونــات خطــة التنميــة الوطنيــة لدولــة فلســطني.
و تولــت وزارة التربيــة والتعليــم العالــي قيــادة جهــود عمليــة التخطيــط االســتراتيجي الوطنــي لقطــاع التعليــم 

لألعوام 2022-2017.



24

وزارة التربية والتعليم العالي

اخلطة االستراتيجية لقطاع التعليم 2022-2017:
تعمــل وزارة التربيــة والتعليــم العالــي وفــق خطتهــا االســتراتيجية الثالثــة 2014-2019، ومــع اعتمــاد حكومــة 
دولــة فلســطني إلعــداد اخلطــط القطاعيــة وفــق خطــة تنميــة وطنيــة 2017-2022، ووضــع أجنــدة سياســات 
وأولويــات وطنيــة منســجمة وأهــداف التنميــة العامليــة املســتدامة 2030 للقطاعــات كافــة، بــدأت الــوزارة يف 
مراجعــة شــاملة خلطتهــا مســتعينة بأجنــدة السياســات الوطنيــة، وبإطــار التعليــم 2030، وبتقريــر جلنــة مراجعــة 
مســيرة التعليــم، وبتقييــم خطــة التعليــم للســنوات 2014-2016، عــالوة علــى مؤشــرات نظــام املتابعــة والتقييــم 
الســنوية اخلــاص باخلطــة اإلســتراتيجية، والتقاريــر ذات الصلــة وأهمهــا التقريــر الوطنــي للتعليــم للجميــع 
2000-2015 ومــا تضمنــه مــن مؤشــرات وتوجهــات مســتقبلية. ومتــت املراجعــة بالتشــاور والشــراكة مــع كافــة 
ــات  ــة، واجلامع ــة ذات العالق ــم 2030، واملؤسســات احلكومي ــي للتعلي ــق الوطن ــة – الفري األطــراف ذات العالق

ومؤسســات التعليــم العالــي، واملؤسســات الدوليــة ومؤسســات املجتمــع املدنــي ذات العالقــة	. 

 	



أوالً: 
نبذة عن قطاع التربية

والتعليم العالي
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أواًل: نبذة عن قطاع التربية والتعليم العالي:

قطاع التعليم الفلسطيني: 
 يقــود قطــاع التعليــم يف فلســطني وزارة التربيــة والتعليــم العالــي 	كونهــا املؤسســة الرســمية املســئولة عــن إدارة 
وتنظيــم وتطويــر النظــام التعليمــي )إمــا بــإدارة مباشــرة أو مــن خــالل اإلشــراف عليــه( بكافــة قطاعاتــه )التعليــم 
قبــل املدرســي/رياض األطفــال، والتعليــم املدرســي )1-12(، والتعليــم املهنــي والتقنــي، والتعليــم غيــر النظامــي، 
والتعليــم العالــي(	، وتتولــى الــوزارة بصفتهــا الرســمية قيــادة اجلهــود الوطنيــة للتخطيــط االســتراتيجي لقطــاع 
التعليــم يف دولــة فلســطني برئاســة معالــي وزيــر التربيــة والتعليــم العالــي د.صبــري صيــدم مــن خــالل مجموعــة 
التخطيــط واملوازنــة. وتشــارك يف عمليــة التخطيــط املؤسســات الرســمية واحلكوميــة ذات العالقــة، ومؤسســات 

املجتمــع املدنــي، واملؤسســات الدوليــة املعنيــة بالتعليــم.

وصــف موجــز عــن قطــاع التعليــم:  تتعــدد القطاعــات الفرعيــة املنطويــة حتــت قطــاع التعليــم يف دولــة فلســطني، 
وتتقاطــع هــذه القطاعــات الفرعيــة مــع العديــد مــن القطاعــات األخــرى يف اهتماماتهــا وتدخالتهــا، و يتكــون 

قطــاع التعليــم مــن القطاعــات الفرعيــة اآلتيــة:

التعليم قبل املدرسي )رياض األطفال(:. 1

متتــد مــن عمــر ثــالث ســنوات وســبع شــهور إلــى ســّن القبــول يف املدرســة، وتهــدف هــذه املرحلــة إلــى توفيــر بيئــة 
تســهم يف تنميــة شــخصية الطفــل )اجلســمية والعقليــة والوجدانيــة واالجتماعيــة( وتهيئتــه لاللتحــاق باملرحلــة 
األساســية. مبــا توفــره لــه مــن فــرص كافيــة لتنميــة قدراتــه إلــى احلــد األمثــل عــن طريــق اللعــب والقيــام ببعــض 
األنشــطة مثــل الرســومات البســيطة والقيــام بالنزهــات وســرد القصــص واحلــوارات واألناشــيد واألغانــي مبــا 
يتناســب وعمــره وبيئتــه. وتشــرف وزارة التربيــة والتعليــم العالــي بشــكل غيــر مباشــر علــى هــذا النــوع مــن التعليــم 
مبنحهــا التراخيــص الالزمــة لريــاض األطفــال وفــق مواصفــات محــددة تشــترط توفرهــا، إضافــة إلــى توفيــر 
بعــض الشــروط املتعلقــة بالــكادر البشــري الــذي يديــر التعليــم قبــل املدرســي ونوعيــة املناهــج والبرامــج املقــررة، 
إال أنهــا يف املرحلــة األخيــرة وجهــت سياســاتها نحــو إدمــاج ريــاض األطفــال يف ضمــن التعليــم النظامــي يف جميــع 
محافظــات الوطــن، وتبنــي منهــاج موحــد لريــاض األطفــال.  وتشــير البيانــات إلــى ان غالبيــة ريــاض األطفــال 
تتبــع إلــى القطــاع اخلــاص، وتعتبــر هــذه املرحلــة مرحلــة غيــر إلزاميــة 	 حلــني اقــرار قانــون التربيــة والتعليــم 
اجلديــد الــذي يعتبــر صفــاً واحــداً قبــل التعليــم األساســي الزاميــاً 	. ومــدة الدراســة يف مرحلــة ريــاض األطفــال 

تتكــون مــن ســنتني اثنتــني ) البســتان والتمهيــدي(.

التعليم املدرسي ) التعليم األساسي والثانوي(:. 2

ــى  ــة الصــف التاســع، وتقســم إل ــى نهاي ــن الصــف األول حت ــة م ــدأ هــذه املرحل مرحلــة التعليــم األساســي: وتب
قســمني:

املرحلــة األساســية الدنيــا للصفــوف )1-4(، )مرحلــة التأســيس(: يعــّد التعليــم يف هــذه املرحلــة قاعــدة أ. 
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أساســية للتعليــم والبنــاء والتنميــة لضمــان التنشــئة الشــاملة املتوازنــة عقليــاً وانفعاليــاً وجســدياً، ومتكــني 
األطفــال مــن اتقــان املهــارات األساســية يف اللغــة العربيــة واحلســاب وتوظيفهــا يف احليــاة اليوميــة، وتعزيــز 

القيــم الوطنيــة والفكريــة لديهــم، وتعميــق احلــس البيئــي عندهــم، ورعايــة صحــة الطفــل البدنيــة.

املرحلــة األساســية العليــا، )التمكــني(: وتشــمل هــذه املرحلــة الصفــوف )5-9( وتهــدف إلــى متكــني الطلبــة ب. 
مــن املعــارف والعلــوم املختلفــة.

مرحلــة التعليــم الثانــوي، )االمتــالك(: وتشــمل هــذه املرحلــة الصفــوف )10-12( مبســاراتها املختلفة، األكادميية 
واملهنيــة والتقنيــة إذ يلتحــق الطلبــة بتلــك املســارات وفــق قدراتهــم وميولهــم وحســب القوانــني واألنظمــة املنظمــة 
ــة  ــة أو املأمول ــة ومهنيــة متخصصــة تلبــي حاجــات املجتمــع الواقعي ــة وعلمي ــم تقــدمي خبــرات ثقافي لذلــك؛ ويت
مبســتوى يســاعد الطلبــة علــى مواصلــة تعليمهــم العالــي أو التحاقهــم بســوق العمــل وغايــة تلــك املرحلــة مســاعدة 
الطلبــة علــى االنطــالق للحيــاة العمليــة واجلامعيــة باعتبارهــا جســراً بــني التعليــم األساســي ومؤسســات التعليــم 

العالــي املختلفــة وســوق العمــل.

التعليم العالي:. 3

هي مرحلة عليا من التعليم تدرس يف اجلامعات، أو يف كليات أهلية،  وكليات تقنية،... إلخ. أو يف أي مؤسســة 
جامعيــة أخــرى متنح شــهادة جامعيــة. ويختلــف التعليــم العالــي عــن التعليم املدرســي؛ حيــث يدرس الطالــب يف 
التعليــم العالــي مجــاالً متخصصــاً يؤهلــه للعمــل يف أحــد مياديــن العمــل بعــد أن ينــال إحدى الشــهادات يف 

تخصــص معــني أثنــاء دراســته اجلامعيــة. 

التعليم غير النظامي:. 4

وتشــمل أنشــطة تعلــم تنظــم عــادة خــارج إطــار التعليــم النظامــي. ويقابــل هــذا املصطلــح عــادة مصطلحــا التعليــم 
النظامــي والتعليــم الرســمي. ويتنــاول كل نشــاط تعليمــي هــادف ومنظــم، وكل معرفــة أو مهــارة أو قيمــة أو ســلوك 
ــات وغيرهــا مــن  ــي واجلامع ــم العال ــدارس ومؤسســات التعلي ــة مــن امل ــة املكون ــم خــارج إطــار النظــم التربوي يت
املؤسســات التربويــة القائمــة علــى نحــو نظامــي ســواء كان يف مؤسســات اجتماعيــة أو اقتصاديــة أو سياســية، 
أو يف املصانــع، أو املجتمــع املدنــي .. إلــخ، فهــو كل نشــاط تعليمــي هــادف يجــرى خــارج إطــار التعليــم املدرســي 
أو أي نشــاط منظــم يقــع خــارج النظــام التعليمــي املدرســي. وينــدرج حتــت هــذا النــوع مــن التعليــم برنامجــان 
تقدمهمــا وزارة التربيــة والتعليــم العالــي وهمــا: )1( برنامــج التعليــم املــوازي: مقــدم للمتســربني ممــن أنهــوا 6-5 
ســنوات يف التعليــم األساســي، و )2( برنامــج محــو األميــة وتعليــم الكبــار: ملــن تزيــد أعمارهـــم عــن 15 سنـــة ولــم 
ــوا القــراءة والكتابــة. ويبــني الشــكل )2( اآلتــي  القطاعــات  واملراحــل التعليميــة التــي يتكــون منهــا قطــاع  يتقن

التعليــم الفلســطيني:
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الشكل )2( : القطاعات  واملراحل التعليمية التي يتكون منها قطاع التعليم الفلسطيني

مراكــز املســؤولية واجلهــات األخــرى التــي تقــدم خدمــات / أعمــاال ذات ارتبــاط مباشــر 
بالقطاع:

جهات اإلشراف على التعليم:. 1

التعليم قبل املدرسي: يشرف على هذا القطاع ) يقدم اخلدمات يف هذا القطاع( بشكل أساسي:	 

القطــاع اخلــاص أو األهلــي أو اجلمعيــات: ريــاض أطفــال خاصــة تتبــع أفــرادا أو جمعيــات أو...غيــر أ. 
حكوميــة. 

وزارة التربيــة والتعليــم العالــي: وهــي صفــوف متهيديــة تتبــع مــدارس أساســية حكوميــة أو مراكــز ب. 
لريــاض األطفــال احلكوميــة.

التعليم املدرسي: يشرف على هذا القطاع )يقدم اخلدمات يف هذا القطاع( كل من:	 

وزارة التربيــة والتعليــم العالــي )احلكومــة(: تشــرف وزارة التربيــة والتعليــم العالــي علــى غالبيــة املــدارس أ. 
)%73.3( مــن املــدارس، منهــا يف الضفــة الغربيــة )%79.3( ويف قطــاع غــزة )%54.9(. وتســتثنى مــن 
هــذا الواقــع تلــك املوجــودة يف القــدس، التــي ال تــزال حتــت االحتــالل اإلســرائيلي يف ظــل الســيطرة 

املدنيــة واألمنيــة الكاملــة. وهنــاك نوعــان مــن املــدارس العامــة يف القــدس..

املــدارس ب.  التعليــم يف  توفــر خدمــة  التــي  املتحــدة(  األمم  )وكالــة  )الوكالــة(:  الدوليــة  الغــوث  وكالــة 
ــة الغــوث يف فلســطني  املخصصــة للالجئــني الفلســطينيني، ونســبة املــدارس التــي تشــرف عليهــا وكال
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)%12.11( مــن املــدارس، وتشــكل )%4.4( مــن املــدارس يف احملافظــات الشــمالية ، و)%35.7( مــن 
املــدارس يف احملافظــات اجلنوبيــة، وتعمــل وكالــة الغــوث أيضــا يف لبنــان واألردن وســوريا.

ــل ت.  ــة، وشــركات خاصــة تقــوم باإلشــراف وبتموي ــة، ومجموعــات ديني ــات خيري القطــاع اخلــاص: جمعي
خدمــات هــذا التعليــم وتبلــغ نســبة املــدارس التــي يشــرف عليهــا القطــاع اخلــاص )%14.6(، وتشــكل 
ــة. ــدارس يف احملافظــات اجلنوبي ــن امل ــدارس يف احملافظــات الشــمالية، و)%9.4( م ــن امل )%16.3( م

التعليم غير النظامي:	 

وزارة التربيــة والتعليــم العالــي: برنامــج محــو األميــة، وبرنامــج التعليــم املــوازي، وبرامــج التعليم املســتمر أ. 
يف اجلامعــات والكليــات احلكومية.

املؤسسات احلكومية األخرى:ب. 

وزارة العمل: مركز التدريب املهني.

وزارة التنمية االجتماعية: مراكز تأهيل الفتيان والفتيات.

القطاع اخلاص: املراكز الثقافية، ومراكز التعليم املستمر يف اجلامعات والكليات اخلاصة واألهلية.ت. 

مؤسسات دولية: مراكز التأهيل والتدريب التابعة لهيئات وجمعيات دولية ث. 

التعليم العالي:	 

وزارة التربية والتعليم العالي والوزارات األخرى ) احلكومة(: وزارة التربية والتعليم العالي )اجلامعات أ. 
والكليــات احلكوميــة..(، وزارة الصحــة، منظمــة التحرير) جامعة القدس املفتوحة،..(.

مؤسسات تعليم عاٍل أهلية: اجلامعات كجامعة النجاح، وجامعة القدس، ..ب. 

مؤسسات تعليم عاٍل خاصة: اجلامعة األمريكية، وكليات املجتمع اخلاصة..ت. 

الشركاء الرئيسيون:
ــي، وســلطة 	  ــة، والصحــة، واحلكــم احملل ــة االجتماعي ــا وزارات: العمــل، والتنمي املؤسســات احلكوميــة: ومنه

جــودة البيئــة، واجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، واللجنــة الوطنيــة للتربية والثقافة والعلــوم، واملجلس 
التشــريعي، ووزارة املاليــة والتخطيــط، ووزارة املــرأة، واملجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة، واجلامعــات 
والكليــات احلكومية..إلــخ، وتتكامــل اخلدمــة التعليميــة مــن خــالل اخلدمــات التــي تقدمهــا هــذه املؤسســات 

علــى النحــو اآلتــي::

 وزارة العمــل تقــدم خدماتهــا يف مراكــز التدريــب املهنــي للطلبــة املتســربني، وهنــاك  تعــاون كبيــر بــني 	
وزارتــي العمــل والتربيــة والتعليــم العالــي يف إطــار املجلــس األعلــى للتعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي 
لالرتقــاء بهــذا النــوع مــن التعليــم والتدريــب لتحقيــق االنســجام واملواءمــة بــني احتياجــات ســوق العمــل 

والتعليــم الــذي يــزود الطلبــة واخلريجــني باملهــارات الالزمــة.

 ووزارة التنميــة االجتماعيــة : تتعــاون مــع التربيــة والتعليــم يف توفيــر الرعايــة االجتماعيــة لالســر 	
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احملتاجــة واملضطربــة والعمــل علــى اســتقرار اوضاعهــا وضمــان اســتمرار اراســال ابنائهــا الــى املــدارس.

 وزارة الصحــة: تقــدم العديــد مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة يف املــدارس كالطعومــات الفحوصــات 	
الطبيــة الدوريــة للطلبــة، واســتقبال التحويــالت للحــاالت املرضيــة مــن املدارس..الــخ.

 ــن 	 ــد م ــة عــن العدي ــة ودوري ــات دقيق ــر بيان ــزي لالحصــاء الفلســطيني: يســاعد يف توفي ــاز املرك اجله
القضايــا التــي تســاعد الــوزارة يف اداء مهامهــا، وتوفــر بيانــات عــن بعــض القضايــا ال توفرهــا الــوزارة 

كنســبة القرائيــة يف املجتمــع.

 ــى للشــباب والرياضــة يف االرتقــاء بالرياضــة املدرســية مــن خــالل 	 ــس االعل ــوزارة مــع املجل ــاون ال تتع
االدارة العامــة للنشــاطات الطالبيــة.

 تعمــل وزارة املــرأة مــع وزارة التربيــة مــن خــالل وحــدة النــوع االجتماعــي لضمــان مراعــاة قضايــا النــوع 	
االجتماعــي يف اســتراتيجيات وخطــط الــوزارة ويف حتقيــق العدالــة يف جميــع جوانــب عمــل وزارة 

ــم العالــي. ــة والتعلي التربي

 تتعــاون ســلطة جــودة البيئــة مــع وزارة التربيــة والتعليــم العالــي يف العديــد مــن اجلوانــب التــي تســهم يف 	
حتســني البيئــة املدرســية، وحتســني الثقافيــة البيئيــة لــدى الطلبــة.

 توفــر اللجنــة الوطنيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم نقــاط اتصــال فاعلــة بــني الــوزارة ومؤسســات املجتمــع 	
الدولــي واالســالمي والعربــي للتبــادل املعــارف واالســتفادة مــن اخلبــرات والتجــارب التربويــة بــني الــدول 

وتنســيق اجلهــود والعمــل فيمــا بينهــا لتحقيــق الهــدف الرابــع والغايــات التربويــة للعــام 2030.

 ــل احلقيقــي لهــم 	 ــم للطــالب والتاهي ــة التعل ــل االســتمرار يف عملي ــة متث ــات اجلامعي اجلامعــات والكلي
ــاة العمليــة. لســوق العمــل واحلي

وكالــة األمم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئــني الفلســطينيني / االونــروا: وتســتوعب وكالــة الغــوث حوالــي 	 
)%24.2( مــن مجمــوع الطلبــة يف املــدارس الفلســطينية، باإلضافــة إلــى إدارتهــا حوالــي )%12( مــن مجمــوع 
املــدارس، وتتــم عمليــة تنســيق بينهــا وبــني وزارة التربيــة والتعليــم العالــي عبــر وثائــق متبادلــة ومــن خــالل 

سلســلة اجتماعــات دوريــة علــى املســتويات كافــة، وتشــكيل جلــان تنســيق مشــتركة.

ــر 	  ــي تســاعد يف تطوي ــاك عــّدة مؤسســات مجتمــع مدن مؤسســات املجتمــع املدنــي واملؤسســات األهليــة: هن
النظــام التربــوي الفلســطيني وتعمــل يف مجــاالت تربويــة متعــددة منهــا تدريــب املعلمــني أو إجــراء الدراســات 
والبحــوث، أو تطويــر طــرق وأســاليب التعلــم والتعليــم، أو تنفيــذ مبــادرات تربويــة وإبداعيــة، ..إلــخ. ومــن 
هــذه املؤسســات اجلامعــات والكليــات األهليــة واخلاصــة، ومركــز إبــداع املعلــم، ومؤسســة تامــر للتعليــم 

ــخ. املجتمعــي، ومؤسســة القطان..إل

املؤسســات الدوليــة والشــركاء الدوليــون لتطويــر قطــاع التعليــم يف فلســطني: هنــاك عــّدة مؤسســات دوليــة 	 
ــوادر  ــر الك ــي، تطوي ــي والتقن ــم املهن ــار، أو التعلي ــم الكب ــة كتعلي ــم املختلف تدعــم وتعمــل يف قطاعــات التعلي
ــم  ــة لتعلي ــروا، واألمدإيســت، واملؤسســة األملاني ــا اليونســكو، واليونيســيف، واألن ــة.. وغيرهــا. ومنه التربوي
الكبار..وغيرهــا، كمــا أن هنــاك عــددا مــن  الشــركاء الدوليــني لتطويــر قطــاع التعليــم الفلســطيني، ومنهــم 
الداعمــون يف ســلة التمويــل املشــترك لقطــاع التعليــم )JFA( والبنــك الدولــي، واملجلــس الثقــايف البريطانــي، 

والصــني، والــدول العربيــة.
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الربط بالغايات وبالقطاعات األخرى: 
ينــدرج التعليــم يف صميــم خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030 ويشــكل عنصــراً أساســياً للنجــاح يف 
حتقيــق جميــع أهــداف التنميــة املســتدامة. وانطالقــاً مــن االعتــراف بأهميــة دور التعليــم، تســلط خطــة التنميــة 
املســتدامة لعــام 2030 الضــوء علــى التعليــم كهــدف قائــم بذاتــه )الهــدف 4 للتنميــة املســتدامة( وتشــتمل علــى 
غايــات تتعلــق بالتعليــم تنــدرج يف إطــار أهــداف أخــرى مــن أهــداف التنميــة املســتدامة، ال ســيما الغايــات املتعلقــة 

بالصحــة، والنمــو، والعمالــة؛ واالســتهالك واإلنتــاج املســتدامني؛ وتغيــر املنــاخ. 

 ويف الواقــع، فــإن بإمــكان التعليــم أن يعّجــل التقــدم نحــو حتقيــق جميــع أهــداف التنميــة املســتدامة ذات العالقــة 
بالقطاعــات املختلفــة  ولذلــك ينبغــي أن يشــكل جــزءاً مــن االســتراتيجيات للقطاعــات األخــرى، ومبــا أن نظــام 
التعليــم الفلســطيني يجــب أن يؤمــن املالئمــة واالســتجابة ملتطلبــات أســواق العمــل الســريعة التغيــر وجلوانــب 
التقــدم التكنولوجــي والتوســع احلضــري والهجــرة وظــروف انعدام االســتقرار السياســي وتدهــور البيئة واملخاطر 
والكــوارث الطبيعيــة، والتنافــس علــى املــوارد الطبيعيــة والتحديــات الدميغرافيــة وتزايــد البطالــة يف العالــم 
واســتمرار الفقــر ، وازديــاد نطــاق أوجــه التفــاوت وانتشــار املخاطــر التــي تهــدد الســالم واألمــن، لــذا فــإن قطــاع 

التعليــم يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بالقطاعــات األخــرى عمومــا، ومــع القطاعــات اآلتيــة بشــكل خــاص كمــا يأتــي:

قطاع الزراعة: 	 

يلعــب التعليــم دورا رئيســا يف مســاعدة النــاس علــى التحــرك نحــو أســاليب زراعيــة أكثــر اســتدامة، ويف فهــم 
التغذيــة احملســنة. ويعتبــر التعليــم عنصــرا أساســيا يف اجلهــود املبذولــة للحــد مــن ســوء التغذيــة واجلــوع. 
كمــا يعتبــر التعليــم أساســيا لتحســني الدخــل واالنتاجيــة الزراعيــة، ويعتبــر التعليــم الزراعــي وإكســاب الطلبة 
ــاج الزراعــي واحــدا مــن برامــج التعليــم املهنــي والتقنــي الــذي توليــه وزارة التربيــة اهتمامــا  مهــارات اإلنت

كبيــرا وخاصــة أن القطــاع الزراعــي واحــدا مــن أهــم القطاعــات احليويــة لدولــة فلســطني.

قطاع الثقافة والتراث:	 

ــي اهتمامــا خاصــا  ــم يول ــراث، فالتعلي ــم وقطــاع الثقافــة والت ــة تربــط بــني قطــاع التعلي ــاك عالقــة قوي هن
لتعزيــز الثقافــة والتــراث الفلســطيني؛ مــن خــالل التعريــف بالفنانــني والشــعراء واألدبــاء الفلســطينيني 
مــن خــالل املناهــج الفلســطينية، ومــن خــالل إيجــاد جيــل مثقــف يلحــق بركــب كبــار الشــعراء واألدبــاء 
الفلســطينيني بإجــراء املســابقات بــني الطلبــة وتشــجيع املواهــب وصقلهــا. كمــا تولــي الــوزارة اهتمامــا كبيــرا 

ــة للشــعب الفلســطيني. ــة الوطني ــاره جــزءا مهمــا يف الهوي ــه باعتب ــف ب ــراث الفلســطيني والتعري للت

قطاع التشغيل:	 

يربــط قطــاع التشــغيل عالقــات قويــة بقطــاع التعليــم وخاصــة فيمــا يتعلــق بتطويــر التعليــم والتدريــب املهنــي 
ــع  ــي م ــوي أو املتوســط أو اجلامع ــم الثان ــات اخلريجــني مــن التعلي ــارات وكفاي ــني مه ــة ب ــي، واملواءم والتقن
متطلبــات ســوق العمــل واحتياجاتــه احلاليــة واملســتقبلية، وهنــاك تعــاون وثيــق بــني وزارتــي التربيــة والعمــل 
ــي لوضــع السياســات والتوجهــات اخلاصــة بهــذا القطــاع  ــي والتقن ــم املهن ــى للتعلي ــس األعل يف إطــار املجل

وتطويــره. 

قطاع الطاقة: 	 

ــى الطاقــة بشــكل  ميكــن للبرامــج التعليميــة، وخاصــة غيــر الرســمية وغيــر النظاميــة، تعزيــز احلفــاظ عل
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ــي  ــون الت ــم جــدا خلفــض مســتويات الكرب ــم مه ــة املتجــددة. فالتعلي ــى مصــادر الطاق ــال عل أفضــل واإلقب
تــؤدي إلــى االحتبــاس احلــراري، وأنــه مــن الضــروري اســتهداف الشــباب لتوفيــر املعرفــة واملهــارات حــول 
اســتخدام الطاقــة التــي مــن شــأنها أن تســمح لهــم باتخــاذ قــرارات مســتنيرة كمســتخدمني للطاقــة. ويف 
إطــار توفيــر مصــادر مســتدامة للطاقــة للمــدارس توجهــت الــوزارة يف سياســاتها إلــى تزويــد املــدارس 
باخلاليــا الشمســية املنتجــة للطاقــة ومت التعــاون مــع شــركات الكهربــاء بتحويــل الفائــض عــن احتياجــات 
املــدارس يف الصيــف لشــبكة الكهربــاء العامــة علــى أن يتــم إعــادة هــذا الفائــض يف فصــل الشــتاء حيــث يزيــد 

ــا الشمســية. الطلــب علــى اســتهالك الطاقــة وتضعــف انتاجيــة اخلالي

 قطاع البيئة: 	 

ميكــن أن مينــح التعليــم النــاس املهــارات للمشــاركة يف تشــكيل واحلفــاظ علــى مــدن أكثــر اســتدامة، وحتقيــق 
املرونــة يف حــاالت الكــوارث. والتعليــم ايضــا هــو املفتــاح لفهــم شــامل لتأثيــر تغيــر املنــاخ والتكيــف واحلــد 
ــى  ــدرة عل ــارات والق ــب يعظــم امله ــم والتدري ــي. التعلي ــى املســتوى احملل ــر املناخــي، وال ســيما عل ــن التغي م
دعــم ســبل العيــش املســتدامة واحملافظــة علــى املــوارد الطبيعيــة والتنــوع البيولوجــي، وال ســّيما يف البيئــات 

املعرضــة للخطــر. 

وتولــي وزارة التربيــة والتعليــم العالــي اهتمامــا خاصــا بقضايــا البيئــة ويتجلــى ذلــك يف قيــام الــوزارة بالتعــاون 
مــع اجلهــاز املركــزي لالإصــاء الفلســطيني بإجــراء مســح دوري شــامل كل ســنتني للبيئــة التعليميــة بجميــع 
محاورهــا يف ريــاض األطفــال، واملــدارس واجلامعــات ومؤسســات التعليــم العالــي األخــرى، كمــا تعمــل الوزارة 
ــن خــالل الشمســية،  ــة م ــة النظيف ــف الطاق ــة وتوظي ــة للبيئ ــاٍن مدرســية خضــراء وصديق ــر مب ــى توفي عل
واالســتفادة مــن األراضــي واملســاحات التابعــة للمرافــق التعليميــة لتخضيرهــا، وتعزيــز النظافــة وســلوكياتها 
لــدى الطلبــة، كمــا تولــى املناهــج الفلســطينية قضيــة احلفــاظ علــى البيئــة واالهتمــام بهــا اهتمامــا كبيــرا، 
وتقــوم أيضــا النشــاطات الطالبيــة وخاصــة النشــاط الكشــفي بعــّدة أنشــطة بيئيــة واحلفــاظ علــى البيئــة 

وعلــى التنــوع احليــوي يف أرض فلســطني. 

قطاع الصحة: 	 

ميكــن للتعليــم إحــداث فــرق حاســم ملجموعــة مــن القضايــا الصحيــة، مبــا يف ذلــك انخفــاض نســب الوفــاة 
املبكــرة، والتوعيــة بقضايــا الصحــة اإلجنابيــة، واحلــد مــن انتشــار األمــراض، والتمتــع بأمنــاط احليــاة 
الصحيــة والرفــاه. وبنــاء علــى األهميــة املتبادلــة لــكل مــن الصحــة والتعليــم يف مســاهمة كل منهمــا يف 
ــد مــن البرامــج  ــذ العدي ــة والصحــة يف تنفي ــي التربي ــا جــادا بــني وزارت ــق أهــداف اآلخــر، فــإن تعاون حتقي
والنشــاطات الصحيــة املدرســية كالتطعيمــات والتحويــالت الطبيــة وغيرهــا . وألهميــة الصحــة املدرســية 
يف حتقيــق أهــداف التعليــم أنشــئت إدارة عامــة للصحــة املدرســية يف الهيــكل التنظيمــي لــوزارة التربيــة 
والتعليــم العالــي منــذ عــام 2000، كمــا تعطــي املناهــج الفلســطينية املواضيــع الصحيــة املختلفــة حيــزا مهمــا 

ــاج الفلســطيني.  يف املنه

قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات:	 

مّكــن تطــور االتصــاالت الالســلكية والتعليــم الرقمــي والتكنولوجيــا بلــدان متخلفــة مــن جتــاوز عوائــق 
االســتثمارات املاليــة املكلفــة يف البنيــة التحتيــة، كمــا ســمحت العديــد مــن االبتــكارات التكنولوجيــة والتطويــر 
التكنولوجــي للعديــد مــن البلــدان بتحســني التعليــم بتكلفــة منخفضــة. وتعــول وزارة التربيــة والتعليــم العالــي 
حاليــا علــى التوجــه نحــو رقمنــة التعليــم الحــداث نقلــة نوعيــة يف عمليــة التعليــم وهــي التــي توظــف 
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التكنولوجيــا يف خدمــة التعليــم و تقــوم علــى اربعــة مكونــات اساســية: ثالثــة منهــا تعتمــد علــى البنيــة التحتيــة 
لالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات والتجهيــزات التكنولوجيــة وهــي: تزويــد املــدارس باالنترنــت، واحملتــوى 
الرقمــي )بورتــل( علــى االنترنــت، واالجهــزة الكمبيوتريــة واللوحيــة املتوفــرة يف ايــدي الطلبــة واملعلمــني 

املــزودة مبناهــج محوســبة، والرابــع هــو تدريــب املعلمــني وتأهيلهــم. 

قطاع العالقات الدولية: 	 

هنــاك عالقــة قويــة بــني التعليــم وتعزيــز وســائل التنفيــذ وتنشــيط الشــراكة العامليــة مــن أجــل التنميــة 
املســتدامة. وتشــكل العالقــات مــع املنظمــات الدوليــة مثــل اليونســكو، واليونيســيف، والتعليــم يف وكالــة 
ــوي(  ــر الترب ــم )شــركاء التطوي ــك الداعمــني لقطــاع التعلي ــة، وكذل ــن املؤسســات الدولي ــا م ــوث وغيره الغ
مرتكــزا أساســيا لتطويــر التعليــم الفلســطيني ملســاعدة فلســطني )ماليــا وباخلبــرات واالستشــارات الفنيــة( 
علــى تطويــر نظامهــا التعليمــي، وتعزيــز قدرتهــا علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الدوليــة فيمــا يتعلــق بتحقيــق 

اهــداف التنميــة املســتدامة 2030.

قطاع العدل: 	 

عندمــا ميكــن حتقيــق املســاواة، فــإن التعليــم يحــدث فرقــا مؤكــدا نحــو ردم الفجــوة االجتماعيــة واالقتصادية 
. والتعلــم االجتماعــي أمــر حيــوي لتســهيل وضمــان التشــاركية والشــمول والعدالــة االجتماعيــة، و التماســك 
االجتماعــي. وقــد أولــت وزارة التربيــة والتعليــم العالــي القضايــا اخلاصــة بالعــدل واملســاواة واحلريــات 
والقيــم وغيرهــا االهتمــام الكبيــر يف املنهــاج الفلســطيني اجلديــد، ويف النشــاطات واملبــادرات التربويــة يف 

املــدارس.

قطاع احلكم احمللي: 	 

التعليــم ضــروري لتطويــر املهــارات الالزمــة لبنــاء بنيــة حتتيــة أكثــر مرونــة وتصنيــع أكثــر اســتدامة، وهنــاك 
العديــد مــن الصــالت بــني التعليــم واملــدن والتجمعــات علــى احلــد مــن مخاطــر الكــوارث وادارتهــا. وهنــاك 
ــل ذلــك  ــة والتعليــم ويتمث ــي وقطــاع التعليــم وخاصــة مــع وزارة التربي تعــاون كبيــر بــني قطــاع احلكــم احملل
يف قيــام العديــد مــن البلديــات ومجالــس احلكــم احمللــي بجمــع ضريبــة املعــارف والتــي تنفــق علــى توفيــر 
ــى دور  ــة ال ــع وزارة التربي ــر اخلدمــات االخــرى للمــدارس، وتتطل ــدارس وتوفي ــاء امل ــم ولبن االراضــي للتعلي
ــي ال تتوافــر  ــال وخاصــة يف املناطــق الت ــاض اطف ــر  ري ــي يف توفي ــس احلكــم احملل ــات ومجال فاعــل للبلدي
فيهــا هــذه اخلدمــة يف طريــق إلزاميــة ســنة واحــدة علــى األقــل للطالــب قبــل التعليــم املدرســي، ومواءمــة 
مــع أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017-2022 التــي أعطــت اهتمامــا خاصــا لهــذا القطــاع ســواء مــن حيــث 
االلتحــاق أو مــن حيــث نوعيــة التعليــم التــي حتــدث فيــه لتمهــد اللتحــاق آمــن للطالــب يف التعليــم املدرســي، 
ــة  ــذ رقمن ــي باعتبارهــا شــريكا أساســيا يف تنفي ــس احلكــم احملل ــات ومجال ــى البلدي ــوزارة ال كمــا تنظــر ال

التعليــم الفلســطيني وجتويــد نوعيتــه.

قطاع االقتصاد الوطني: 	 

هنــاك صلــة مباشــرة بــني مجــاالت مثــل النشــاطات االقتصاديــة، وتنظيــم املشــاريع، ومهــارات ســوق العمــل 
ومســتويات التعليــم. والتعليــم ميكــن أن يحــدث فرقــا حاســما يف أمنــاط اإلنتــاج وإدراك املســتهلك للســلع 
املنتجــة األكثــر اســتدامة والوقايــة مــن النفايــات. كمــا أن التعليــم ميكــن أن يحــدث فرقــا حاســما يف أمنــاط 
ــاك عالقــة وثيقــة  ــات، وهن ــة مــن النفاي ــر اســتدامة والوقاي ــاج وإدراك املســتهلك للســلع املنتجــة األكث اإلنت
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تربــط القطاعــني قطــاع التعليــم وقطــاع االقتصــاد الوطنــي وهــو مــا يجــب أن ينعكــس يف مالءمــة احملتــوى 
ــة االنتقــال  ــى تســهيل عملي ــي تركــز عل ــارات والت ــث امله ــاة وســوق العمــل مــن حي ــات احلي التعليمــي ملتطلب
مــن املدرســة إلــى العمــل ومنــع عــدم التطابــق مــع ســوق العمــل، كمــا أن التعليــم يدعــم التنميــة الصناعيــة 
والتحــول االقتصــادي إذ يعتبــر مؤثــرا قويــا علــى القــدرة علــى االبتــكار وتوفيــر األســس لعمليــات اســتيعاب 

التكنولوجيــا والتنويــع.

قطاع إدارة املال العام:	 

تدعــم وزارة املاليــة والتخطيــط تنفيــذ اإِلســتراتيجيات والسياســات القطاعيــة املختلفــة مــن خــالل دورهــا 
التنمــوي والتنظيمــي علــى املســتوى الوطنــي، ومــن خــالل دعمهــا للسياســات التعليميــة وأَجنــدة السياســات 
الوطنيــة، وتيســير الدعــم الفنــي واملــادي لتطبيــق هــذه السياســات، وتدعــم إرشــادات وإجــراءات وزارة املاليــة 
وزارة التربيــة يف مأسســة نهــج اإلدارة املبنيــة علــى النتائــج مــن خــالل إعــداد خطــط وموازنــات مبينــة علــى 

البرامج. 

 قطاع احلماية االجتماعية: 	 

التعليــم أمــر بالــغ األهميــة النتشــال النــاس مــن الفقــر.  فالتعليــم يحــد مــن الفقــر عــن طريــق زيــادة دخــل 
األفــراد، كمــا أنــه يزيــد مــن القــدرة علــى مقاومــة الصدمــات الســلبية، وتعليــم الفتيــات مينــع مــن انتقــال 
الفقــر بــني األجيــال عــن طريــق احلــد مــن الــزواج املبكــر واملشــاكل الصحيــة وغيرهــا مــن املخاطــر، وهنــاك 
عديــد املهــام املشــتركة واملتكاملــة تقــوم بهــا وزارتــا التربيــة والتنميــة كمتابعــة املتســربني إلعادتهــم إلــى 
ــاء  ــاء عــن األســر الفقيــرة واحملتاجــة مــا يتيــح ألبن النظــام التعليمــي، وتدعــم وزارة التنميــة تخفيــف األعب
األســرة اســتكمال مســيرتهم التعليميــة، وحــل املشــاكل االجتماعيــة للطلبــة يف إطــار األســر  التــي ترعاهــا 

وزارة التنميــة االجتماعيــة، والعديــد مــن املهــام واخلدمــات.

قطاع السياحة وآلثار:	 

تولــي وزارة التربيــة والتعليــم العالــي اهتمامــا كبيــرا بتعزيــز انتمــاء الطــالب لــألرض والوطــن، واالعتــزاز  
ــه  ــى هــذه األرض، وبــرز هــذا االهتمــام مــن خــالل مــا حتوي بتاريــخ فلســطني واحلضــارات التــي مــّرت عل
املناهــج الفلســطينية، ومــن خــالل الرحــالت املدرســية الهادفــة إلــى املواقــع األثريــة يف جميــع ربوع فلســطني، 
واألنشــطة التربويــة التــي تقــوم بهــا الــوزارة ذات العالقــة. ويتكامــل اهتمــام الــوزارة يف هــذا القطــاع مــع مــا 
نبذلــه وزارة الســياحة واآلثــار مــن جهــود للترويــج والتعريــف باملواقــع الســياحية الفلســطينية واآلثــار التــي 
حتكــي تاريــخ الشــعب الفلســطيني الــذي وجــد علــى هــذه األرض منــذ بــدء التاريــخ وقصــص الشــعوب التــي 

مــرت علــى هــذه األرض عبــر العصــور.

قطاع املياه واملياه العادمة: 	 

ينّمــي التعليــم والتدريــب املهــارات والقــدرة علــى اســتخدام املــوارد الطبيعيــة بصــورة أكثــر اســتدامة، ويعــزز 
النظافــة. وتولــي الــوزارة اهتمامــا خاصــا ملواضيــع ترشــيد اســتخدام امليــاه، والتعامــل اآلمــن مــع امليــاه 
العادمــة، واالســتفادة مــن امليــاه العادمــة بعــد معاجلتهــا يف الزراعــة وغيرهــا يف العديــد مــن البرامــج 
والنشــاطات الصحيــة والبيئيــة التــي تقدمهــا الــوزارة للمــدارس، ويتــم إيــالء املوضــوع  اهتمامــا خاّصــا يف 

ــة.  املناهــج التربوي
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قطاع مساواة النوع االجتماعي: 	 

يعتبــر التعليــم بالنســبة للنســاء والفتيــات ذا أهميــة خاصــة لتحقيــق التعليــم األساســي، وحتســني مهــارات 
املشــاركة والقــدرات، وحتســني فــرص احليــاة. وقــد اولــت دولــة فلســطني اهتمامــا خاصــا لقضايــا املســاواة 
والعدالــة بــني اجلنســني. ويف مراجعــة أهــداف التعليــم للجميــع 2000-2015 كانــت فلســطني مــن الــدول 
التــي حققــت املســتهدفات اخلاصــة بهــدف املســاواة والتكافــؤ بــني اجلنســني، ويف بعــض القضايــا الهامــة 

كان هنــاك حتيــز و تقــدم لصالــح اإلنــاث علــى حســاب الذكــور.

ونتيجــة الهتمــام دولــة فلســطني بقضايــا النــوع االجتماعــي؛ مت اعتماد وحدة النوع االجتماعي يف مؤسســات 
دولــة فلســطني جميعهــا. وهنــاك تعــاون وثيــق بــني هذه الوحــدات ووزارة املرأة. 

قطاع الشباب:	 

يبــرز قطــاع الشــباب يف قلــب اهتمامــات وزارة التربيــة والتعليــم العالــي باعتبــار جميــع فئــات الشــباب هــم 
يف ســن التعليــم ســواء التعليــم األساســي أو الثانــوي األكادميــي واملهنــي أو العالــي. وتســتهدف الــوزارة مــن 
خــالل برامجهــا تزويــد الشــباب باملهــارات والكفايــات اخلاصــة بحياتهــم املســتقبلية كمهــارات القــرن ال 21، 

و املهــارات التــي يحتاجونهــا إليجــاد عمــل مناســب يف أســواق العمــل محلّيــا، وإقليميــا، ودوليــا.



ثانياً:
رؤية القطاع، واألهداف 

االستراتيجية:
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ثانيًا: رؤية القطاع، واألهداف االستراتيجية:

رؤية القطاع التعليمي: 
ــات  ــارات والصف ــة تتضمــن امله ــا. رؤي ــق عليه ــة واضحــة ومتف ــى رؤي ــم الفلســطيني بحاجــة إل ألن التعلي
واملعــارف والقيــم املأمولــة لتعليــم األطفــال والشــباب الفلســطيني يف القــرن احلــادي والعشــرين، وتوّفــر االلتــزام 
املتفــق عليــه، وتكــون نقطــة انطــالق إلعــادة هيكلــة اســتراتيجيات وأنشــطة التعليــم مبــا يتوافــق والرؤيــة الشــاملة، 

فإنــه ومــن أجــل حتقيــق مــا ســبق مت اعتمــاد الرؤيــة اآلتيــة للقطــاع التعليمــي يف فلســطني.  

» مجتمــع فلســطيني ميتلــك القيــم والعلــم والثقافــة والتكنولوجيــا إلنتــاج املعرفــة وتوظيفهــا يف التحــرر 
والتنميــة«.

ويتطلب التحول بالنظام التربوي جلعل الرؤية واقعاً النظر للنظام التربوي وللمدارس من منطلق:

كونهــا مــدارس مجتمعيــة مملوكــة للمجتمــع، صممــت وأنشــئت لتكــون منظمــات متعلمــة، تعتبــر العاملــني فيها 	 
منتجــني للمعرفــة، وتعامــل الطــالب باعتبارهــم أفــرادا أساســيني يف العمــل املعــريف.

كونهــا مــدارس محــررة مــن الهيــاكل البيروقراطيــة التــي حتــول دون االســتفادة مــن املســارات املتعــددة 	 
لتحقيــق الغايــات.

كونها مدارس تشجع الطلبة جميعهم على القراءة اخلارجية احلرة، والبحث  والتعلم الذاتي.	 

أن القيادة فيها على جميع املستويات منفتحة، وحتترم اآلخر، ومتطورة.	 

أن عمليات تشغيل النظام جميعها فيه خاضعة لتطوير وحتسني مستمر واضح املعالم.	 

أن اهتمــام القــادة فيهــا يتركــز علــى النظــم االجتماعيــة الســائدة التــي حتكــم الســلوك، وتبــدأ بتلــك التــي 	 
توضــح املعتقــدات والتوجيــه والتطويــر ونقــل املعرفــة، وبتلــك التــي حتشــد وجتنــد وتدفــع جميــع املوظفــني 

والطــالب باجتــاه القيــم والرؤيــة.

ومن خالل هذا السياق،  نتطلع إلى:

مجتمــع تنخــرط مؤسســاته احلكوميــة واألهليــة واخلاصــة كلّهــا يف جهــود توفيــر التعليــم وحتســني جودتــه 	 
يف جميــع مراحلــه.

مــدارس صديقــة للطفــل وآمنــة، تتنــوع فيهــا وســائل التعلــم والتكنولوجيــا، وتبنــي عالقــات فاعلــة مــع املجتمع 	 
لتلبيــة احتياجــات الطلبة.

مــدارس طواقمهــا مؤهلــة، وملتزمــة، وحتظــى بالدعــم والتقديــر، وتــدرك أن أولويتهــا األولــى يف خدمــة 	 
ــة. الطلب
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مــدارس تعمــل بشــراكة مــع املديريــات والــوزارة، إذ توفــر لهــا املــوارد املاديــة والبشــرية واملســلتزمات والدعــم 	 
الفنــي والتقنــي بشــكل منصــف، وتضــع معاييــر وأهدافــا التعلــم، ومتكــن نظــم التقييــم واملســاءلة التــي تطلــع 

املجتمــع علــى مســتوى نوعيــة التعليــم يف املــدارس ومســتوى النجاحــات التــي يحققهــا الطلبــة.

مــدارس تعــزز املواطنــة واالنتمــاء للمجتمــع، يشــعر فيهــا املجتمــع احمللــي أن املــدارس ملكــه، وأنهــم مســؤولون 	 
عــن نوعيــة التعليــم فيهــا، وتهيــئ الظــروف يف املجتمــع والتــي تــؤدي إلــى ازدهــار املــدارس.

مــدارس ذات مســتوى مناســب مــن اإلدارة الذاتيــة التــي حتقــق لهــا االســتقاللية يف قراراتهــا وإجراءاتهــا 	 
يف القضايــا التعليميــة وإدارة احليــاة املدرســية مبــا يتــالءم وظروفهــا ولديهــا مــن الصالحيــات والتفويــض 

املناســب لذلــك.

مــدارس تدعــم وتســتثمر بكثافــة يف النمــو والتطــور املهنــي للعاملــني فيهــا، بتركيــز علــى التحســن املســتمر 	 
الــذي يــؤدي إلــى تعزيــز جنــاح الطالــب.

مدارس وقادة تخدم وتدعم وتؤكد على إدماج الطلبة وإبقائهم محورا للعملية التعليمية التعلمّية.	 

وزارة ومديريــات تبنــي عالقــات وتنســيق متكامــل مــع مؤسســات إعــداد املعلمــني، وضمــان أن الطلبــة 	 
املعلمــني ســيكون لهــم خبــرة عمليــة تؤهلهــم لالندمــاج يف التعليــم يف املــدارس بعــد تخرجهــم.

األهداف االستراتيجية لقطاع التعليم:
تبنــت اخلطــة االســتراتيجية احلاليــة لقطــاع التعليــم ثالثــة أهــداف عامــة رئيســة للنظــام التربــوي يف فلســطني 
– وهــي امتــداد ألهــداف اخلطــة االســتراتيجية الثالثــة 2014-2019	؛ لشــمولها علــى جميــع غايــات التعليــم 

اخلاصــة بالهــدف الرابــع للتنميــة املســتدامة 2030، وكذلــك لألولويــات الوطنيــة ذات الصلــة بالتعليــم يف أجنــدة 
السياســات الوطنيــة 2017-2022، وهــي:

الهدف األول : ضمان التحاق آمن وشامل وعادل يف التعليم على مستويات النظام جميعها.

 يشــتمل الهــدف األول للتعليــم الفلســطيني علــى ضمــان الوصــول اآلمــن للتعليــم والشــمول واإلنصــاف يف التعليم.  
ويتضمــن هــذا الهــدف توفيــر وصــول آمــن للمــدارس واملؤسســات التربويــة وأجــواء تعليميــة آمنــة فيهــا ومشــجعة 
ومأمونــة وخاليــة مــن العنــف للطلبــة واملعلمــون، وضمــان توفيــر احلمايــة واألمــن للطلبــة واملعلمــون وخاصــة يف 
املناطــق التــي يتعرضــون فيهــا ملضايقــات االحتــالل االســرائيلي واملســتوطنني يف مناطــق »ج«، أو البلــدة القدميــة 
يف القــدس واخلليــل وغيرهــا. كمــا يســعى التعليــم الفلســطيني إلــى حتقيــق اإلدمــاج واإلنصاف عــن طريق التعليم 
يف جميــع مســتويات التعليــم )ريــاض االطفــال، والتعليــم االساســي، والتعليــم الثانــوي األكادميــي واملهنــي، وبفرص 
التعليــم العالــي والبحــث، والتعليــم غيــر النظامي(،ويشــكل هــذا الهــدف التزامــاً بالتصــّدي لــكل أشــكال االســتبعاد 
والتهميــش ولــكل أوجــه انعــدام التكافــؤ واملســاواة يف مجــال االنتفــاع بفــرص التعلّــم والتعليــم واملشــاركة. ولــذا، 
ينطــوي هــذا الهــدف علــى تعهــد بإجــراء التغييــرات الالزمــة يف السياســات التربويــة وبالتركيــز يف جهودهــا علــى 

الفئــات األشــد حرمانــاً، وال ســّيما األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، لضمــان عــدم تــرك أي شــخص دون تعليــم.

وينطــوي هــذا الهــدف علــى بعديــن، أولهمــا: حتســني االلتحــاق يف املراحــل التعليميــة )ريــاض أطفــال، اساســي، 
ثانــوي، تعليــم عــال(  واملســارات التعليميــة ) املســار املهنــي، املســار العلمــي، مســار العلــوم االنســانية( وايجــاد 
التــوازن بينهــا، وثانيهمــا احلفــاظ علــى نســب االلتحــاق والبقــاء واملشــاركة اجليــدة يف التعليــم )كنســبة القرائيــة 

وغيرهــا(. 
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الهدف الثاني: تطوير أساليب وبيئة تعليم وتعلم متمحورة حول الطالب:

يتضمــن الهــدف الثانــي توفيــر التعليــم اجلّيــد وحتســني نتائــج التعلـّـم، والعمــل علــى تعزيــز املُدخــالت والعمليــات 
وتعزيــز تقييــم النتائــج ووضــع آليــات لقيــاس التقــّدم. ويتطلــب حتقيــق هــذا الهــدف متكــني املعلمــني واملربــني 
وتوظيفهــم توظيفــاً مالئمــاً وتدريبهــم تدريبــاً جيــداً وتأهيلهــم تأهيــاًل مهنيــاً مناســباً، وضمــان متتعهــم باحلوافــز 
وأوجــه الدعــم الالزمــة يف إطــار نُظــم تعليميــة ناجعــة تـُـدار بطريقــة فعالــة وتـُـزّود مبــوارد كافيــة. وينطــوي الهدف 
الثانــي علــى تعّزيــز التعليــم اجليــد الــذي نريــد لإلبــداع واملعرفــة، ويضمــن اكتســاب املهــارات األساســية املتمثلــة 
يف معرفــة القــراءة والكتابــة واحلســاب، وكذلــك املهــارات التحليليــة واملهــارات الالزمــة حلــّل املشــاكل وغيرهــا 
مــن املهــارات املعرفيــة واملهــارات اخلاصــة بالتواصــل بــني النــاس واملهــارات االجتماعيــة املتقدمــة. وأن يــؤدي 
ــور  ــع مبوف ــن التمت ــني م ــن املواطن ــي متكِّ ــم واملواقــف الت ــارات والِقي ــة امله ــى تنمي ــم الفلســطيني أيضــاً إل التعلي
الصحــة والســعادة يف حياتهــم، واتخــاذ قــرارات مســتنيرة، والتصــدي للتحديــات احملليــة والعامليــة عــن طريــق 
التعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة وتعليــم املواطنــة العامليــة، اضافــة الــى تزويــد الطلبــة الفلســطينني بســالح 
ــاء  ــز صمودهــم بالبقــاء والســعي نحــو التحــرر وبن ــة لتعزي ــز واالنتمــاء واملواطن ــداع والتمي ــم واملعرفــة واالب العل

الوطــن واملســاهمة يف التقــدم والتطــور االقليمــي والعاملــي. 

الهدف الثالث: تعزيز املساءلة، والقيادة املبنية على النتائج، واحلوكمة واإلدارة.

 تســعى الــوزارة  لتعزيــز دورهــا الرقابــي والتنظيمــي يف القطــاع التربــوي مــن خــالل مَأسســة عمليــة التخطيــط 
التربــوي اإِلســتراتيجي وتوفيــر التشــريعات الالزمــة لتطويــر وادارة قطــاع التعليــم، ووضــع وضمــان تطبيــق 
ــى  ــى املدخــالت إل ــوزارة مــن توجــه مبنــي عل ــل عمــل ال ــة، وتعزيــز حتوي ــة الوطني السياســات واخلطــط التربوي
ــر  ــي، وتطوي ــة ومشــاركة املجتمــع احملل ــح واملســاءلة مبــا يفســح مجــاال أوســع للالمركزي ــى النتائ ــم عل نهــج قائ
اإِلدارة املاليــة واإِلســتخدام األَمثــل للمــوارد املتاحــة، وقــد تبنــت الــوزارة هدفــا واضحــا لتعمبــق ومأسســة مبــادئ 
واجــراءات نهــج املفهــوم الواســع للقطــاع مــن خــالل الترتيبــات املاليــة التفاقيــة التمويــل املشــترك )JFA(، وتعزيــز 
التنســيق مــع مختلــف الشــركاء، ويرافــق ذلــك برامــج مكثفــة يف تدريبــات عمليــة وبنــاء قــدرات إداريــة للوظائــف 

املختلفــة وعلــى جميــع املســتويات االداريــة والقطاعيــة. 
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الشكل )3(: يبني االطار املنطقي الذي يربط بني الرؤية واالهداف وبرامج اخلدمة



ثالثاً:
سياسات القطاع
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ثالثًا: سياسات القطاع:

سياســة التعليم هــي املبــادئ والقــرارات السياســية احلكوميــة املتعلقــة بنطــاق التعليــم، و مجموعة القوانني 
والقواعــد التــي حتكــم تشــغيل أنظمة التعليــم، فهــي عبــارة عــن املبــادئ التــي يقــوم عليهــا التعليــم وحتــدد إطــاره 
العــام وفلســفته وأهدافــه ونظمــه. واإلطــار العــام للنظــام التعليمــي، ومؤسســاته املختلفــة يوضــح العالقــة بــني مــا 
حتتاجــه البــالد، ومــا ينبغــي أن تقــوم بــه املؤسســات التعليميــة، ومــن خاللــه ميكــن تقــومي عمــل تلــك املؤسســات.

ومــن خــالل املراجعــات لقطــاع التعليــم مــع جميــع الشــركاء، ووفــق التوجهــات الوطنيــة للتعليــم مت اعتمــاد 
السياســات اآلتيــة لقطــاع التعليــم وفــق االهــداف االســتراتيجية للقطــاع:

الهــدف األول : ضمــان التحــاق آمــن وشــامل وعــادل يف التعليــم علــى جميــع مســتويات 
النظــام. 

السياسات واالستراتيجيات الرئيسة: 
ضمــان التحــاق جميــع األطفــال الفلســطينيني بالتعليــم وفقــا للقانــون، وحلقــوق اإلنســان، مــع إيــالء اهتمــام 	 

خــاص باألطفــال يف القــدس واملنطقــة املصنفــة  »ج«.

توفيــر وســائل لزيــادة دمــج طــالب ذوي اإلعاقــة يف املــدارس، ضمــن إســتراتيجية وطنيــة توضــح العالقــة 	 
بــني جميــع ذوي العالقــة وحتــدد دورهــم واملتطلبــات الالزمــة لتحقيــق ذلــك. 

وتوفير االحتياجات للطلبة املوهوبني واملبدعني التي تؤمن تطورهم .	 

ــادة مشــاركة وزارة 	  ــك زي ــرة، مبــا يف ذل ــة املبك ــج الطفول ــادة االلتحــاق ببرام ــدم يف زي ــى التق احملافظــة عل
التربيــة والتعليــم العالــي يف توفيــر هــذه اخلدمــة لألطفــال يف املناطــق النائيــة، علــى شــكل برامــج ملرحلــة 
ــي  ــات ومجالــس احلكــم احملل الروضــة ملحقــة باملــدارس األساســية ذات املســتوى )1-4(. وتشــجيع البلدي
ــا. ــي يضعــف اســتثمار القطــاع اخلــاص فيه ــاض االطفــال وخاصــة يف املناطــق الت ــر ري للمســاهمة يف توفي

التطبيــق التدريجــي إلعمــال إلزاميــة التعليــم يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة ســنة واحــدة قبــل دخــول الصــف 	 
األول )ريــاض األطفــال( وفــق قانــون التربيــة والتعليــم الــذي مت اقــراره يف الربــع األول مــن العــام 2017.

ــة مــن ســاحات ومالعــب 	  ــوي مرافــق مناســبة وآمن ــي يحت ــة والت ــة املدرســية املناســبة والكافي ــر االبني توفي
ــة. ــع املراحــل التعليمي ــة وغيرهــا يف جمي ووحــدات صحي

اتخــاذ تدابيــر ملواجهــة سياســات وإجــراءات االحتــالل اإلســرائيلي املمارســة بحــق األطفــال، وحمايــة حقهــم 	 
يف تعليــم مجانــي وآمــن، والســعي إلــى توفيــر حلــول فاعلــة تضمــن حــق األطفــال يف االلتحــاق بالتعليــم يف 

املناطــق اخلاضعــة  للســيطرة االســرائيلية. 
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احلفاظ على نسب االلتحاق اجليدة والبقاء يف التعليم واتخاذ التدابير املناسبة لزيادة التحسن فيها.	 

ــم أو 	  ــوا بالتعلي ــم يلتحق ــن ل ــر النظامــي مل ــم غي ــة للمجتمــع لتشــجيع االلتحــاق بالتعلي ــذ حمــالت توعي تنفي
ــة واحلســاب( مبــن  ــراءة والكتاب ــارات األساســية )الق ــن امله ــم م ــي دون متكنه ــن النظــام التعليم خرجــوا م

فيهــم ذوو اإلعاقــة.

دعــم صمــود التعليــم يف القــدس بدعــم مالــي وفنــي للمــدارس اخلاصــة امللتزمــة مبناهــج ونظــام التعليــم 	 
الفلســطيني.

ــات الصمــود 	  ــر متطلب ــة لتوفي ــي واملؤسســات الدولي ــاء االمــور واملجتمــع احملل التشــبيك والتنســيق مــع أولي
ــدارس يف القــدس. ــة وامل للمؤسســات التعليمي

تعزيــز قــدرات صنــدوق اإلقــراض واملســاعدات الطالبيــة لتغطيــة نفقــات شــرائح الطلبــة الذيــن ال تســاعد 	 
أحــوال اســرهم املاليــة بدفــع اقســاطهم يف اجلامعــات، حيــث يتــم مســاعدتهم إمــا بتوفيــر القــروض أو 

املســاعدة املاليــة. 

تطويــع البنيــة التحتيــة مــن مرافــق صحيــة وممــرات ومصاعــد لتســهيل اندمــاج الطلبــة ذوي االعاقــة 	 
واســتيعابهم.

تفحــص مــدى احلاجــة واجلاهزيــة الذاتيــة والتشــريعية الســتخدام أمنــاط تعليــم عالــي جديــدة يف اجلامعات 	 
التقليديــة مثــل التعليــم عــن بعــد وعبــر االنترنــت )line-On( واعتمادها.

الهدف الثاني: تطوير أساليب وبيئة تعليم وتعلم متمحورة حول الطالب: 

السياسات واالستراتيجيات الرئيسة: 
منح فرص الكتساب املهارات األساسية يف مراحل التعليم األولى، للطالب جميعهم.	 

دعــم عمليــة تعليــم متحــورة حــول الطالــب، وتشــجيع احتــرام االختالفــات والتعدديــة، واعتمــاد اإلجــراءات 	 
الالزمــة يف هــذا االجتــاه مــن حيــث: تطويــر املنهــاج، وتأهيــل املعلمــني ومنوهــم املهنــي، وتوفيــر مــوارد 

ــم.  ــم والتعل مناســبة للتعلي

ــد 	  ــي للمعلمــني ضمــن إطــار عناقي ــر الدعــم الفن ــود إلصــالح نظــام اإلشــراف وتوفي ــى اجله احملافظــة عل
املــدارس ومجتمعــات املعلمــني التدريبيــة املتخصصــة. 

محــاذاة مخرجــات نظــام التعليــم مــع احتياجــات الطــالب الفرديــة لتمكينهــم مــن متابعــة تعليمهــم يف 	 
الدراســات العليــا أو املشــاركة يف عمليــة تطويــر املجتمــع، وخــوض التنافــس  علــى املســتويني اإلقليمــي 

والعاملــي. 

إجــراء إصالحــات شــاملة وكاملــة يف مناهــج التعليــم العــام، ويف نظــام القيــاس والتقــومي؛ لتزويــد الطــالب 	 
باملهــارات املطلوبــة يف القــرن الواحــد والعشــرين. 

تعزيــز الريــادة واإلبــداع والتفــوق ورعايتــه بــني الطــالب يف املراحــل التعليميــة جميعهــا، واملعلمــني، والطواقــم 	 
املســاندة علــى جميــع املســتويات.
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التوســع يف تطبيــق النشــاط احلــر والنشــاطات االمنهجيــة كجــزء أساســي مــن تنفيــذ املناهــج وجعــل التعليــم 	 
أكثــر متعــة للطلبــة.

زيــادة اخليــارات والفــرص املتاحــة للطــالب، خاصــة طــالب املرحلــة الثانويــة، وذلــك مــن خــالل رفــع وعيهــم 	 
حــول قدراتهــم وميولهــم األكادمييــة واملهنيــة.

ايجــاد التــوازن بــني نســب إلتحــاق الطــالب مبســارات التعليــم املختلفــة ) العلمــي، والعلــوم االنســانية، 	 
واملهنــي(. 

إنشاء بيئة مناسبة تساند املعلمني يف مهنة التعليم باالعتماد على املعايير الوطنية. 	 

متكني جميع الطالب من استخدام التكنولوجيا وتوظيفها لتعزيز عملية التعليم لديهم.	 

تعزيــز دور نظــام التعليــم يف تطويــر الهويــة الوطنيــة، وتطويــر البرامــج املطلوبــة لتقويــة اإلحســاس باالنتمــاء 	 
الوطنــي واحلفــاظ علــى التــراث الثقــايف، واملســاعدة يف توجيــه قــدرات الشــباب بالطريقــة املثلــى. 

ــا 	  ــا واقليم ــي مــن خــالل ربطــه بســوق العمــل محلي ــم العال ــي والتعلي ــي والتقن ــم املهن ــة التعلي حتســني نوعي
ــاً.  وعاملي

مواءمة مخرجات التعليم العالي وربطها باحتياجات السوق احمللي واإلقليمي والدولي.	 

تقنني التخصصات التقليدية من خالل؛ 	 

عدم ترخيص أي مؤسسة تعليم عالي ما لم تأتي ببرامج جديدة تلبي حاجة املجتمع؛. 1

عدم اعتماد أي برنامج جديد ال يلبي حاجة املجتمع.. 2

فتح برامج دكتوراة يف حقول معينة وحتسني برامج املاجستير.	 

إدخال التعليم الريادي Entrepreneurial learning يف مؤسسات التعليم العالي.	 

إدخال التعليم الثنائي يف برامج محددة.	 

تشجيع فتح برامج التعليم املستمر يف اجلامعات.	 

وضــع أطــر للمؤهــالت )الكفايــات التــي يجــب أن يتمتــع فيهــا اخلريــج يف كل تخصــص( وحتديــث اخلطــط 	 
الدراســية.

الهدف الثالث: تعزيز املساءلة، والقيادة املبنية على النتائج، واحلوكمة واإلدارة 

السياسات واالستراتيجيات الرئيسة:
تطويــر البيئــة القانونيــة الناظمــة لعمليــة التعليــم علــى املســتويات والقطاعــات ومنهــا قانــون التعليــم العــام، 	 

وقانــون التعليــم العالــي وغيرهــا ومراجعــة األنظمــة والتعليمــات ذات العالقــة. 

ضمان تطوير شراكات فاعلة وفقا للتخطيط االستراتيجي املبني على أساس البرامج. 	 
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تعزيــز املفهــوم الالمركــزي إلدارة التعليــم، واتخــاذ اإلجــراءات لتفويــض صالحيــات إضافيــة لــإلدارات علــى 	 
مســتوى املــدارس وامليــدان ، وتشــجيع مشــاركة املجتمــع احمللــي يف عمليــة تطويــر التعليــم وإدارتــه.

احلفاظ على وحدة النظام التعليمي الفلسطيني يف الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة. 	 

تطويــر أنظمــة وإجــراءات مــن شــأنها أن حتســن األداء اإلداري واملالــي لنظــام التعليــم نحــو تعزيــز كفــاءة 	 
ــة، وتشــجيع الشــفافية واملســاءلة.  ــة اخلدمــات التعليمي وفاعلي

حتســني املســاءلة يف نظــام التعليــم، مــن خــالل مأسســة إجــراءات القيــاس والتقــومي، مبــا يتناســب واخلطــة 	 
اإلســتراتيجية، علــى جميــع نواحــي العمــل ومســتوياته. 

تطويــر الهيــكل التنظيمــي لــوزارة التربيــة والتعليــم العالــي، واملديريــات، واملــدارس، وتدريــب وتعزيــز املــوارد 	 
البشــرية املتوفــرة متاشــيا مــع برامــج وأهــداف وغايــات اخلطــة اإلســتراتيجية لقطــاع التعليــم. 

إعــادة توزيــع الصفــوف يف املــدارس متاشــيا مــع هيكليــة ومســتويات التعليــم يف فلســطني، وضمــان التوزيــع 	 
العــادل للمــدارس علــى أســاس معاييــر متفــق عليهــا. 

ترسيخ ثقافة اإلبداع والتمّيز وصوال إلى نظام تعليمي مناسب ومتميز. 	 

تطوير آليات صنع قرار مستندة إلى األدلة واإلثبات. 	 

تعزيز مشاركة  األطراف ذات العالقة يف التعليم على املستويات كلّها، وتشجيع مشاركة املجتمع احمللي. 	 

حماية اخلدمات التعليمية وصيانتها وتوفير احلد االدنى من التعليم يف حاالت الطوارىء. 	 



رابعاً:
حتليل الوضع 
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رابعًا: حتليل الوضع:

 
مــن أجــل إيضــاح الســياق لتطويــر اخلطــة القطاعيــة للتعليــم، يجــب أن نقــّدم وصفــا لســياق البلــد يف بعــض 

احملــاور الهامــة ذات العالقــة بعمليــة التخطيــط للتعليــم، ومــن أبــرز هــذه الســياقات والقطاعــات:

السياق التاريخي:
املتوســط حتى نهر  الشــرقي للبحر  الســاحل  مــن  اجلنوبــي  اجلــزء  تشــغل  أرض  فلســطني تاريخيا؛ 
بــني  وتصــل  الشــام،  من بــالد  الغربــي  اجلنوبــي  اجلــزء  األوسط وتشــّكل  قلب الشــرق  يف  تقــع  األردن. 
غربي آسيا وشــمالي أفريقيا بوقوعهــا وشــبه جزيــرة ســيناء عنــد نقطــة التقــاء القارتني.  حتــوي فلســطني 

علــى عــدد كبيــر مــن املــدن الهامــة تاريخيــاً ودينيــاً وعلــى رأســها القدس. 

الوضع السياسي:
ــألمم  ــة ل ــة العمومي ــرار اجلمعي ــالل مبوجــب ق ــة حتــت االحت ــة سياســية	 دول ــن ناحي ــر فلســطني 	م تعتب
املتحــدة رقــم )19/67( للعــام 2012م، وهــي مــن أكثــر مناطــق العالــم توتــرا أمنيــا جــّراء اإلنتهــاكات اإلســرائيلية 
بحــق املدنيــني الفلســطينيني إلــى جانــب العمليــات االســتيطانية وهي أجســام ســرطانية يف األراضي الفلســطينية 
ومخالفــة جلميــع الشــرائع واملواثيــق الدوليــة، إضافــًة إلــى جــدار الفصــل اإلســرائيلي العنصــري الــذي أقامتــه 
إســرائيل يف الضفــة الغربيــة، كل هــذه األمــور تســببت يف خلــق منــاخ أمنــي ســيء منــذ تأسيس الســلطة الوطنيــة 

الفلســطينية عام 1993م. 

الواقع الدميغرايف يف فلسطني:
يُقــّدر عــدد ســكان يف فلســطني يف 2016 حوالــي )4.88( مليــون إذ ُقــّدر عــدد ســكان الضفــة الغربيــة 
ــون نســمة  ــي )1.91( ملي ــون نســمة )%60.8( بينمــا يقــدر عــدد ســكان قطــاع غــزة بحوال ــي )2.97( ملي بحوال
)%39.2(1. وبالرغــم مــن انخفــاض معــدل اخلصوبــة الكليــة الــى )4.06( يف العــام 20142، اال ان فلســطني مــا 
زالــت تشــهد منــو ســكاني مرتفــع مقارنــة بالــدول العربيــة مبعــدل )2.8(. ويتــوزع الســكان حســب الفئــة العمريــة 
ــا نســبته )4.5%(  ــر( م ــت نســبة الســكان ) 60 ســنة فأكث ــن 14 ســنة( بنســبة )%39.4(، يف حــني بلغ ــل م )أق
مــن مجمــل الســكان. وتشــير املعطيــات الــى إنخفــاض يف نســبة صغــار الســن وارتفــاع نســبة الســكان يف الفئــة 
العمريــة ) 15-59 ســنة(، مــع ثبــات نســبي يف الفئــة العمريــة ) أكثــر مــن 60 ســنة(.  وبالرغــم مــن هــذا التحــول 
النســبي يف التركيبــة العمريــة للســكان، إال ان فلســطني مــا زالــت تشــهد  ارتفــاع يف نســبة اإلعالــة مقارنــة مــع 
البلــدان العربيــة األخــرى رغــم انخفاضهــا يف الســنوات االخيــرة لتصــل الــى معــدل )74.6( يف العــام 2014 
مقارنــة مبــا كانــت عليــه )101.3( يف العــام1997. ومــا يســتدعي االنتبــاه هــو االرتفــاع امللحــوظ يف نســبة الشــباب 

جهاز االحصاء املركزي، الفلسطينيون يف نهاية العام 2016  1
جهاز االحصاء املركزي، املسح العنقودي متعدد املؤشرات، 2014   2
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ــى )%30( مــن  ــة ال ــت نســبة هــذه الفئ ــث وصل ــة الشــباب، حي ــا يعــرف بتضخــم يف فئ ) 15-29 ســنة( وهــو م
مجمــل الســكان. 

ــق »أهــداف  ــات لتحقي ــب فرصــاً وحتدي ــر الدميغــرايف يجل تواجــه فلســطني منــوا ســكانيا ســريعا والتغي
التنميــة املســتدامة لغايــة العــام 2030« ملــا لــه مــن  أثــار علــى مــدى توافــر املــوارد الالزمــة للتنميــة وعلــى الطلــب 
علــى اخلدمــات العامــة مبــا يف ذلــك التعليــم و الرعايــة الصحيــة والغــذاء والطاقــة، الــخ مــن ناحيــة ، و مــن ناحيــة 
ــى تنبــؤات النمــو الســكاني يف فلســطني3،  ــاء عل أخــرى سيشــكل فرصــة نحــو التنميــة و النمــو االقتصــادي.  بن
إذ يرجــح أن يتضاعــف عــدد الســكان يف غضــون )35( ســنة، أي مــن )4.75( مليــون نســمة يف ســنة 2015 إلــى 
)6.9( يف ســنة 2030 و إلــى أكثــر مــن )9.5( يف ســنة 2050. و ســتحدث هــذه الزيــادة رغــم االنخفــاض املتوقــع 
يف اخلصوبــة، و بذللــك ســينتج حتــول دميغــرايف يف الفئــات الســكانية حيــث ســتنخفض نســبة صغــار الســن )0-
14( الــى )%35( يف 2030 و قــد تصــل الــى )%25( يف 2050 مــع زيــادة طفيفــة لكبــار الســنً ، بينمــا ســترتفع 
نســبة الفئــة العاملــة )15-64( مــن )%57.8( إلــى )61 %( يف 2030 و ستســتمر باالرتفــاع لتصــل )67%( 
يف 2050، مــا يعنــي وجــود انخفــاض نســبة العــبء الدميغــرايف نتيجــة ارتفــاع نســبة الســكان يف ســن العمــل، 
وانخفــاض الفئــات املعتمــدة.  و بــذا تواجــه فلســطني فرصــة دميغرافيــة ميكــن تســخيرها إلــى عائــد دميغــرايف، 
ومنــو اقتصــادي إذا مت االســتثمار بشــكل جيــد يف السياســات االقتصاديــة واالجتماعيــة واإلداريــة ويف رأس املــال 
البشــري، خاصــة تعزيــز الصحــة، وجــودة التعليــم،  العمالــة املنتجــة و تعزيــز املســاواة و متكــني الشــباب و املــرأة.

ويف ظــل تأثيــر العوامــل الدميوغرافيــة، سيشــهد إجمالــي عــدد الســكان يف ســن التعليــم، مــن مرحلــة التعليــم قبــل 
االبتدائــي إلــى املســتوى التعليــم العالــي، زيــادة ملموســة مــن )2.1( مليــون يف ســنة 2015 إلــى )2.8( يف 2030 ، 
مبــا يعكــس زيــادة نســبية مبقــدار )%33(، وستشــهد الفتــرة 2015 إلــى 2030 منــو عــدد التالميــذ امللتحقــني يف 
املــدارس مــن مــا يقــارب )1.3( مليــون يف ســنة 2015 إلــى )2( مليــون يف ســنة 2030، أي زيــادة بنســبة )54%(، 
مــا يشــير إلــى احلاجــة إلــى بنيــة حتتيــة جديــدة، وبالتحديــد عــدد املــدارس. حيــث يقــدر معــدل عــدد املــدارس 

الواجــب إضافتهــا ســنويا مــا يقــارب )100( مدرســة يف الفتــرة 20303-2015.  

العمالة:4

بلغــت نســبة العاملــني مــن الضفــة الغربيــة يف إســرائيل واملســتوطنات )%16.6( يف الربــع األول مــن العــام 
2014.  وبلغت نســبة العاملني املســتخدمني بأجر )%67.6( من إجمالي العاملني يف فلســطني، بواقع )64.8%( 
يف الضفــة،و )%74.6( يف قطــاع غــزة. مــن جانــب آخــر، يعتبــر قطــاع اخلدمــات املشــغل األساســي للعاملــني، إذ 
تصــل نســبة العاملــني يف قطــاع اخلدمــات )يشــمل الصحــة والتعليــم واإلدارة العامــة( إلــى )%35.7( مــن إجمالــي 
العاملــني يف فلســطني يف الربــع األول مــن عــام 2014، بواقــع )%56.3( يف قطــاع غــزة و )%32.6( يف الضفــة 
الغربيــة و )%2.8( مــن بــني العاملــني يف إســرائيل. كمــا يعتبــر قطــاع البنــاء والتشــيد القطــاع األساســي للعاملــني 
مــن الضفــة الغربيــة يف إســرائيل واملســتوطنات حيــث تصــل النســبة إلــى )%63.0(، ويأتــي قطــاع التجــارة 
واملطاعــم والفنــادق بعــد قطــاع اخلدمــات كمشــغل أساســي للعاملــني بنســبة )%21.1( يف فلســطني، وتصــل 
نســبة العاملــني فيــه إلــى )%23.5( يف الضفــة الغربيــة و)%20.2( يف قطــاع غــزة و)%11.1( مــن بــني العاملــني 
يف إســرائيل، ويالحــظ أن للقطــاع العــام دوراً أساســيا يف التقليــل مــن حــدة األزمــة االقتصاديــة التــي يتعــرض 
لهــا الشــعب الفلســطيني، ويشــغل القطــاع العــام حوالــي ربــع العاملــني )%22.9( مــن فلســطني، بواقــع )40.5%( 

يف قطــاع غــزة و)%15.9( يف الضفــة الغربيــة خــالل الربــع األول 2014. 

مكتــب رئيــس الــوزراء/ جلنــة الســكان الوطنيــة و صنــدوق االمم املتحــدة للســكان،« فلســطني 2030«، النمــو الســكاني يف فلســطني و أثــره علــى القطاعــات االجتماعيــة   3
و االقتصاديــة، 2016
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الزراعة: 

 متثــل الزراعــة القطــاع اإلنتاجــي الســلعي الرئيــس يف الضفــة الغربيــة، فقــد كانــت تســهم ب )%27( مــن 
إجمالــي النــاجت احمللــي اإلجمالــي، و)%37( مــن األيــدي العاملــة. وبلغــت املســاحات املزروعــة يف اخلمســينيات 
حوالــي )2,435,000( دومن، أي مــا يــوازي )%40( مــن مجمــوع مســاحة الضفــة الغربيــة، بلغــت املســاحات 
املرويــة )322,000( دومن أي مــا يــوازي )%13.2( مــن مجمــوع املســاحات املزروعــة، وشــهدت املســاحة املزروعــة 
يف قطــاع غزة زيــادة مســتمرة مــن عــام 1948، وحتــى عــام 1967 فارتفعــت مــن )97( ألــف دومن عــام 1948 إلــى 
)146( ألــف دومن. أدت عمليــة مصــادرة األراضــي، والســيطرة اإلســرائيلية علــى املــوارد املائيــة إلــى انعكاســات 
ســلبية علــى القطــاع الزراعــي لذلــك فــإن مســاهمتها يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي تراجعــت بشــكل ملحــوظ مــن 
)%36.3( عــام 1966 إلــى )%5.1( عــام 2011 يف الضفــة الغربيــة. أمــا يف قطــاع غــزة فقــد تراجعــت مســاهمة 
القطــاع الزراعــي يف النــاجت احمللــي مــن )%28.1( إلــى )%8.3( يف الســنوات نفســها، ويعــود هــذا االنخفــاض إلــي 
سياســة إســرائيل، يف مصــادرة األراضــي، والتحكــم بكميــات امليــاه املتاحــة ودفــع العمالــة الزراعيــة علــى هجــرة 

حرفة الزراعة. 

التكنولوجيا:

ــر  ــي تتواف ــإن نســبة األســر الفلســطينية الت ــزي لإلحصــاء الفلســطيني؛ ف ــاز املرك ــاً ملؤشــرات اجله وفق
لديهــا أدوات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف املنــزل للعــام 2013 جــاءت علــى النحــو اآلتــي: جهــاز حاســوب 
)%50.5( بواقــع )%54.1( يف الضفــة الغربيــة، و)%45.4( يف قطــاع غــزة. وخــط هاتــف ثابــت )%35.4(، بواقــع 
)%38.9( يف الضفــة الغربيــة، مقابــل )%28.8( يف قطــاع غــزة. وخدمــة االنترنــت يف البيــت )%35.7(، بواقــع 

)%39.5( يف الضفــة الغربيــة، و )%28.3( يف قطــاع غــزة.

فيمــا أشــارت البيانــات إلــى أن )%96.4( مــن األســر يف فلســطني يتوافــر لديهــا خــط خلــوي واحــد علــى 
األقــل، بواقــع )%96( يف الضفــة الغربيــة، مقابــل )%97.1( يف قطــاع غــزة، وأن نســبة األشــخاص )10 ســنوات 
فمــا فــوق( الذيــن يســتخدمون الكمبيوتــر )%53.7(، أمــا نســبة )األشــخاص 10 ســنوات فمــا فــوق( الذيــن 

ــت فبلغــت )39.6%(. يســتخدمون االنترن

الوضع االقتصادي:

إن آفــاق النمــو االقتصــادي يف فلســطني مرهونــة بنظــام التحكــم والســيطرة املتصل باإلحتالل اإلســرائيلي 
وخاصــة يف املنطقــة املســماة »ج« وقطــاع غــزة، ومبــا إشــتمل علــى مــدى عقــود متتاليــة مــن مصــادرة االراضــي 
ــى قطــاع  ــى املــوارد الطبيعيــة وفــرض القيــود علــى احلركــة واملــرور باإلضافــة إلــى احلصــار عل والســيطرة عل

غــزة.

ورغــم تلــك العراقيــل، إال أن هنــاك بعــض التحســن امللحــوظ يف بعــض املؤشــرات االقتصاديــة، فقــد 
أشــارت التقديــرات األوليــة باألســعار الثابتــة إلــى إرتفــاع النــاجت احمللــي اإلجمالــي خــالل الربــع األول مــن عــام 
ــرد بنســبة  ــي للف ــاجت احملل ــاع الن ــى ارتف ــة ال ــع األول مــن عــام 2015، إضاف ــع الرب ــة م 2016 بنســبة %8 مقارن
%1.5 لنفــس الفتــرة5، كمــا بلغــت نســبة املســاهمة يف القــوى العاملــة %45.8. وشــهد العــام 2015 إنخفاضــاً يف 

معــدل البطالــة، حيــث انخفــض مــن %27.5 يف العــام 2014 إلــى %26.6 يف العــام 2015، ومــع ذلــك فــإن معــدل 
البطالــة بــني الشــباب )15-29ســنة( يف تزايــد مســتمر وقــد بلــغ %39 وبــني اخلريجــني اجلــدد بلــغ %51 يف الربــع 

 http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/PressAr.aspx  5
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األول مــن عــام 2016 بحســب مــا ورد مــن اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني )2016(.6

إن توجــه احلكومــة يكمــن يف حتســني أداء وكفــاءة حتصيــل اإليــرادات إلــى جانــب الترشــيد يف النفقــات،  
إذ مت وضــع تصــور لتحســني االصالحــات اإليراديــة مــن خــالل تبنــي إســتراتيجية اإليــرادات التــي تهــدف إلــى 
توســيع القاعــدة الضريبيــة وزيــادة عــدد املكلفــني وزيــادة اإللتــزام مــن املكلفــني املســجلني ومراجعــة اإلعفــاءات 
الضريبيــة وحتســني العالقــات التجاريــة واملاليــة مــع اجلانــب اإلســرائيلي مــن خــالل جلــان عمــل متخصصــة 

حلــل األمــور العالقــة وحتســني اجلبايــة مــن املقاصــة.

أمــا النفقــات احلكوميــة، فتكمــن سياســات اإلنفــاق باحملافظــة علــى سياســة التقشــف واإلســتغناء عــن 
ــى نفــس مســتوى اإلعــداد للموظفــني، والســعي إلــى تخفيــض حجــم  ــة، واحملافظــة عل النفقــات غيــر الضروري
املديونيــة للبنــوك بغــرض توفيــر هامــش مــن اإلقتــراض تلجــأ إليــه وقــت االزمــات وتخفيــض حجــم املتأخــرات، 
وأخيــراً وضــع تصــور لتمويــل النفقــات واملشــاريع اإلســتثمارية والتركيــز علــى املشــاريع ذات األولويــات القصــوى.

االحتالل االسرائيلي والوضع التعليمي:
يعيــش الشــعب الفلســطيني حتــت االحتــالل اإلســرائيلي وضعــاً مأســاويا، ميــارس خاللــه احملتــل صنوفــا 
مــن التعنــت والصلــف والعنــف املســلح الــذي يهــدد حيــاة الرجــال والنســاء واألطفــال والشــيوخ مــا يعطــل عجلــة 
احليــاة والعمــل ناهيــك عــن تعطيــل التقــدم والتنميــة. وكانــت املعرفــة وبنائهــا ضحيــة مــن ضحايــا االحتــالل، 
فقــد تضــرر جهــاز التعليــم بشــكل كبيــر نتيجــة عــدم متّكــن كثيــر مــن املعلمــني والطلبــة مــن الوصــول إلــى املدرســة 
ــى  ــع إدخــال أجهــزة احلواســيب إل ــر مــن احلــاالت مبن ــة، وتقــوم قــوات االحتــالل يف كثي ــام طويل ــى مــدار أي عل
املــدارس7 ، وال تــزال إســرائيل ماضيــة يف سياســتها الهادفــة إلــى إعاقــة العمليــة التعليميــة للفلســطينيني، عبــر 
تنفيــذ سياســات اإلغــالق وقطــع الطــرق واحلصــار، وإغــالق وهــدم املــدارس ومراكــز التعليــم، وإعاقــة وصــول 
الطلبــة واملعلمــني إلــى مدارســهم، ومنــع بنــاء املــدارس يف املناطــق املصنفــة “ج” ويف القــدس، وتشــويه املناهــج 
الفلســطينية يف القــدس، والضغــط علــى املــدارس اخلاصــة بالترغيــب والترهيــب لتنفيــذ املناهــج االســرائيلية 
واالســتغناء عــن املناهــج الفلســطينية، وفــرض حصــار علــى قطــاع غــزة ومنــع وصــول مــواد البنــاء لتشــيد املدارس 

وترميمهــا، واعاقــة ادخــال الكتــب املدرســية، واعاقــة التواصــل والتنقــل بــني قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة. 

ومن املعيقات والتحديات التي تواجه التعليم يف القدس :

أواًل: املباني املدرسية والغرف الصفية :
إن نســبة عاليــة مــن مــدارس مدينــة القــدس تعانــي مــن نقــص يف املبانــي الصاحلــة لالســتعمال التربــوي 

وذلــك بســبب:

صعوبة توفير األرض املناسبة لغايات البناء املدرسي .. 1

 صعوبة احلصول على رخص بناء من اللجان املختصة يف بلدية االحتالل.2. 

ــة وهــي اكتظــاظ . 3 ــى نتيجــة حتمي ــة يف مــدارس القــدس وصغــر مســاحتها أدى إل إن نقــص الغــرف الصفي
ــة تعليميــة جيــدة للطلبــة. الطلبــة فيهــا وهــذا يحــول دون توفيــر بيئ

اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني، التعداد  6
تقرير املعرفة العربي للعام 2011/2010  7
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يوجد قرارت هدم بالنسبة لبعض املدارس.. 4

عدم السماح بالتوسع يف البناء املدرسي وفرض غرامات وضرائب مرتفعة ترهق الوزارة مالياً. . 5

ثانيًا: املباني املستأجرة:
 حلــل مشــاكل البنــاء املدرســي وعــدم توفــر األرض للبنــاء مت اللجــوء الــى اســتئجار مبــاٍن ســكنية كحــل عملــي, 
مــع أنهــا بعيــدة عــن مواصفــات املدرســة املقبولــة كمؤسســة تعليميــة. فمبانــي املــدارس متباعــدة عــن بعضهــا 
ممــا يفقدهــا وحدتهــا, ويــؤدي الــى اضاعــة الوقــت يف تنقــل املعلمــني بــني الفصــول واالقســام, وعــدم االنضبــاط 

الطالبــي ممــا يعكــس ســلبا علــى املســيرة التعليميــة.

ثالثًا:  الترميم والصيانة:
تفتقــر غالبيــة مــدارس القــدس إلــى الصيانــة الدورية  والترميــم املســتمر وخاصــة تلــك املوجــودة داخــل 
أســوار البلــدة القدميــة وغالبيتهــا قدميــة وبعضهــا آيلــة للســقوط ومتصدعــة، وتفتقــر للتهويــة واإلنــارة وبالرغــم 
مــن كل ذلــك فــإن صفوفهــا مكتظــة بالطلبــة داللــة علــى تشــبث ومتســك األهالــي بهــا لوجودهــا داخــل أســوار 

البلــدة القدميــة، ومعظــم مــدارس احلكومــة/ األوقــاف بحاجــة إلــى ترميــم وصيانــة.

رابعًا: تعدد اجلهات املشرفة على التعليم:
ــة املوجهــة  ــر املشــاكل التــي تواجــه قطــاع التعليــم خطــورة، فهــي تعنــي غياب املرجعي لعــل هــذه هــي أكث
للتعليــم، التــي يفتــرض أن تضــع الرؤيــة الفلســفية أو االســتراتيجية التربوية التــي يجــب تبنيهــا يف املــدارس، ممــا 

يفتــح البــاب واســعاً أمــام االحتالل للتدخــل وتوجيهــه مبــا يخــدم مصاحلــه وأهدافــه.

خامسًا: تدخل سلطات االحتالل بقطاع التعليم والتدخل يف املناهج الدراسية:
تســيطر إســرائيل علــى املناهــج التعليميــة يف القــدس الشــرقية، وتتولــى بلديــة القدس طباعــة الكتــب 	 

املدرســية الفلســطينية التــي تــدرس يف املــدارس العربيــة، بعــد أن يتم مالءمــة هــذه الكتــب مــع الرؤيــة 
اإلســرائيلية، وذلــك بحــذف مــا يتعلــق بالهوية الفلســطينية، وحقــوق املواطــن الفلســطيني، و املســجد 

األقصــى لتجهيــل املقدســيني.

زيادة فتح شعب لتدريس املنهاج االسرائيلي .	 

سادسًا: التسرب املدرسي:
وتعود األسباب التي تدفع الطالب القيام بذلك ألسباب؛ أهمها:

تشــجيع هــذه الظاهــرة يف املــدارس التابعــة لبلديــة االحتــالل، مــن خــالل تخفيــف العقوبــات أو حتــى غــض 	 
النظــر متامــا عــن التغيــب املدرســي.

ــدالً مــن متابعــة 	  ــه ابنهــم لســوق العمــل باكــراً ب ــذي يدفعهــم لتوجي ــردي لألهــل، ال الوضــع االقتصــادي املت
دراســته.

نظــام الترفيــع التلقائــي املعتمــد يف مــدارس البلديــة ، والــذي ينجــح فيــه الطالــب أّيــا كان معدلــه وأّيــا كانــت 	 
نســبة حضــوره.
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النقص يف األبنية املدرسية واكتظاظ الصفوف ووضعها السيئ يف مدارس البلدية واملعارف اإلسرائيلية.	 

اجلدار واحلواجز العسكرية اإلسرائيلية تضع أمام الطالب عائقا أمام االستمرار بالدراسة.	 

انظر امللحق )  ( اخلاص بتشخيص واقع التعليم يف القدس

املناطق »ج«:
تبلــغ نســبة مــا يســمى مبناطــق »ج« مــن األراضــي الفلســطينية، واخلاضعــة للســيطرة األمنيــة اإلســرائيلية 
يف املجــاالت األمنيــة واإلداريــة وامليــاه وغيرهــا حوالــي )%64( مــن مســاحة الضفــة الغربيــة ويعيــش فيهــا 
ــرم عــام 1994 مابــني إســرائيل  ــة، حيــث ظهــرت بعــد اإلتفــاق املب مانســبتة )%5.8( مــن ســكان الضفــة الغربي
ومنظمــة التحريــر بشــأن الضفــة الغربيــة ومت تقســيمها إلــى ثــالث أقســام »أ« و »ب« و »ج«، فيمــا وتقــدر نســبة 

مناطــق )أ،ب( %36 مــن مســاحة الضفــة الغربيــة.

ــة،  ــة الغربي ــا 1782 مدرســة يف الضف ــي 2074 مدرســة منه ــام حوال ــذا الع ــغ مجمــوع مــدارس فلســطني له  بل
ويقــع 179 مدرســة منهــا يف مناطــق »ج«، حيــث تتعــرض العمليــة التعليميــة يف هــذه املــدارس لالنتهــاكات بشــكل 
مســتمر، وذلــك بســبب وقوعهــا بالقــرب مــن اجلــدار أو املســتوطنات أو احلواجــز العســكرية، أو بســبب وجودهــا 
ــاء ســوى يف %1 مــن هــذه األراضــي، ولكــن دون منــح  داخــل مدينتــي القــدس أو اخلليــل، حيــث ال يُســمح بالبن
تراخيــص للبنــاء، أمــا الذيــن يتقدمــون بتراخيــص إلعــادة التأهيــل فغالبــاً يتــم تأخيــر إصــدار التراخيــص لفتــرات 

طويلــة، ممــا يعيــق بنــاء مــدارس جديــدة أو ترميــم القــدمي منهــا.

     يظهــر اجلــدول  الالحــق حجــم اخلســائر التــي حلقــت بالعمليــة التعليميــة نتيجــة اإلنتهــاكات اإلســرائيلية 
خــالل العــام 2016:

اجلدول ) 1(: حجم اخلسائر التي حلقت بالعملية التعليمية نتيجة اإلنتهاكات اإلسرائيلية خالل العام 2016

2016البند
135اإلعتقال

793اإلحتجاز

778اجلرحى

25الشهداء

66إعتداء على املدارس

42عدم الوصول اآلمن )تعطيل(

8إخطارات بالهدم والوقف عن العمل

أبرز املعوقات جتاه املدارس الواقعة يف مناطق »ج«

حرمان دولة فلسطني من السيادة الكاملة على أراضيها.	 

عدم اإلستقرار السياسي يف املنطقة، وانتشار احلواجز العسكرية والبوابات اإللكترونية.	 
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تفشي ظاهرة عنف املستوطنني.	 
بناء جدار الفصل العنصري، وعدم إصدار تراخيص بناء، وعدم كفاية مباني املدارس.	 
عدم توفر رأس املال الكايف لتلك املناطق.	 
إنتشار الفقر والبطالة وظاهرة التسرب وخاصة لدى الفتيات. 	 
حتريف املناهج الفلسطينية خاصة يف القدس.	 

الواقع التعليمي يف فلسطني:
نظــراً ألهميــة التعليــم يف إعــداد املواطــن واملجتمــع للمنافســة اقليميــا وعامليــا ملواجهــة التحديــات، 
كالتعامــل مــع الثــورة املعلوماتيــة واالتصاالتيــة، وتضاعــف املعــارف بشــكل مضطــرد وخــالل فتــرات زمنيــة 
ــذا، فــإن قــدرة  ــة. ل ــة والتنموي ــرات يف املجــاالت االقتصادي ــه املســتقبل مــن تغي تتقاصــر باســتمرار، ومــا يحمل
النظــام التربــوي علــى مواكبــة التغيــرات، والتصــدي للتحــوالت املســتمرة، تتجلــى يف قدرتــه علــى بنــاء اإلنســان 
وتأهيلــه بشــكل شــامل، مبــا يضمــن حصولــه علــى املعــارف احلديثــة واملســتجدة، واتقانــه للمهــارات احلياتيــة 
والتقنيــة والفنيــة، واكتســابه االجتاهــات والقيــم االنســانية مــع احلفــاظ علــى هويتــه الوطنيــة وتراثــه وثقافتــه 

العربيــة واإلســالمية.

ــة الفلســطينية  ــالل االســرائيلي، واســتحقاقات إقامــة الدول ــرة، واســتمرار االحت إن الظــروف السياســية املتغي
واالســتقالل الوطنــي، جميعهــا تؤثــر علــى معظــم مناحــي احليــاة يف فلســطني، تفــرض علــى الفلســطينني 
اســتحداث نظــام تربــوي فلســطيني مــرن، يســتجيب بشــكل مســتمر للتغيــرات الدائمــة، يؤهــل االفــراد لغــد 

أفضــل. 

تشخيص الواقع التربوي:
لهــدف وضــع خطــة اســتراتيجية فاعلــة لنظــام التعليــم لألعــوام 2017-2022 تتــواءم مــع األولويــات 
الوطنيــة خلطــة التنميــة الوطنيــة 2017-2022، ومتطلعــة لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة 2030 وخاصــًة 
الهــدف الرابــع اخلــاص بالتعليــم اجليــد، ومــا يتضمنــه مــن غايــات محــددة يســعى العالــم أجمــع لتحقيقهــا مــع 
حلــول عــام 2030، فــإن تشــخيص الواقــع التربــوي يعتبــر اخلطــوة األولــى واألساســية لالنطــالق بخطــوات علميــة 

واقعيــة نحــو حتقيــق االولويــات الوطنيــة واالهــداف العامليــة.

 وإلعــداد اخلطــة القطاعيــة للتعليــم مت االعتمــاد علــى الوثائــق والتقاريــر التــي تزودنــا مبعرفة شــاملة وتشــخيص 
واقعــي للتعليــم الفلســطيني باإلضافــة إلــى إجــراءات علميــة مت القيــام بهــا بشــكل خــاص إلعــداد هــذه اخلطــة، 

ومــن أبــرز تلــك التقاريــر والوثائــق:

تقرير مراجعة اخلطة القطاعية للقطاع التعليم 2016/2014. . 1

التقرير الوطني للتعليم للجميع 2015/2000. . 2

تقرير اللجنة العليا ملراجعة املسيرة التعليمية يف فلسطني 2015. . 3

تقاريــر املتابعــة والتقييــم الســنوية الصــادرة عــن نظــام املتابعــة والتقييــم للخطــة االســتراتيجية الثالثــة . 4
.2019/2014 للتعليــم 
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نتائــج التحليــل وفــق أداة التشــخيص املقترحــة يف دليــل إعــداد اخلطــط القطاعيــة 2017-2022 الصــادر . 5
عــن وزارة املاليــة والتخطيــط.

ــم يف  ــة ) التعلي ــه كاّف ــق اخلمســة املرتكــز األساســي لتشــخيص النظــام التعليمــي بقطاعات وتشــّكل هــذه الوثائ
ــر النظامــي،  ــم غي ــي، والتعلي ــوي بشــقيه االكادميــي واملهن ــم الثان ــم االساســي، والتعلي ــال، والتعلي ــاض االطف ري

ــع التعليمــي: ــي ملخصــاً للواق ــي( .  وفيمــا يأت ــم العال والتعلي

أواًل: قطاع التعليم يف رياض األطفال:  
اتخــذت الــوزارة قــرارا اســتراتيجيا يتمثــل بزيــادة الفــرص املتاحــة يف قطــاع التعليــم يف مرحلــة مــا قبــل املدرســة 
مــن خــالل زيــادة عــدد الصفــوف يف املــدارس احلكوميــة وتأهيــل الطواقــم العاملــة فيهــا، متاشــيا مع اســتراتيجية 
تطويــر الطفولــة املبكــرة.  ويعتبــر تقــدمي خدمــات يف مرحلــة مــا قبــل املدرســة، عنصــرا أساســيا يف النهــج 
الشــمولي لتطــور األطفــال حيــث لديــه دالالت واضحــة تؤكــد علــى أن األطفــال الذيــن يلتحقــون مبرحلــة مــا قبــل 
املدرســة يصبــح أداؤهــم أفضــل مــن غيرهــم يف فتــرات الحقــة مــن حياتهــم. ومــن إحــدى املســتهدفات الرئيســة 
إلســتراتيجية تطويــر التعليــم احلاليــة، أن يتــم تطويــر واعتمــاد منهــاج خــاص مبرحلــة مــا قبــل املدرســة،إضافة 
ــادة عــدد احلضانــات املرخصــة امللبيــة ملعاييــر الصحــة واآلمــان واملعاييــر املهنيــة. ومبراجعــة التقاريــر  إلــى زي

والوثائــق ســالفة الذكــر تبــني مــا يأتــي:

املؤشــرات الرئيســة اخلاصــة بقطــاع ريــاض األطفــال ووفــق الغايــات لألعــوام )2015-2013( تركــز علــى - 
ــق املســتويات  ــة )حتقي ــك ذوي االعاق ــع مبــا يف ذل ــم للجمي ــادل للتعلي ــن والع ــان فــرص االلتحــاق اآلم ضم
العامليــة يف االلتحــاق(، وحتســني البيئــة التعليميــة التعلميــة اآلمنــة واحملفــزة والعادلــة املتمركــزة حــول 
الطالــب واالحتياجــات املجتمعيــة والتنمويــة.  وتقــاس درجــة حتققهــا مــن خــالل مؤشــرات: معــدل االلتحــاق 
للطلبــة يف ريــاض األطفــال )بســتان، ومتهيــدي(، ويعــرف مبجمــوع األطفــال امللتحقــني ببرنامــج  ريــاض 
األطفــال املعتمــدة مــن  وزارة التربيــة والتعليــم العالــي بغــض النظــر عــن العمــر يف ســنة االلتحــاق معبــرًا 
عنــه كنســبة مئويــة مــن الســكان يف فئــة الســن الرســمي لاللتحــاق بريــاض األطفــال )4-5 ســنوات( يف نفــس 

ــى )%57.3( عــام 2015. ــث ارتفــع مــن )%55.1( عــام 2014 إل الســنة، حي

 شكل ) 5( : معدل االلتحاق االجمالي للطلبة يف رياض األطفال )بستان، متهيدي(

ويبــني الشــكل الســابق أن أقــل مــن نصــف األطفــال يف ســن ريــاض األطفــال غيــر ملتحقــني بــه وهــو بعيــد 
عــن املســتهدف وفــق اتفــاق داكار )%70 مــن نســبة االلتحــاق اإلجماليــة(. علمــاً أن مؤسســات التعليــم يف 
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 5-4االلتحاق معبرًا عنه كنسبة مئوية من السكان في فئة السن الرسمي لاللتحاق برياض األطفال )سنة 

 .2015%( عام 57.3إلى ) 2014%( عام 55.1، حيث ارتفع من )سنوات( في نفس السنة

 (( : معدل االلتحاق االجمالي للطلبة في رياض األطفال )بستان، تمهيدي5 شكل ) 

 
 

نصف الطفال في سن رياض الطفال غير ملتحقين به وهو بعيد عن املستهدف  أقل منأن  أعالهحيث يبين الشكل 
مؤسسات التعليم في مرحلة رياض الطفال يديرها علما  أن  من نسبة االلتحاق اإلجمالية(. %70وفق اتفاق داكار )

القطاع الخاص باستثناء روضتي أطفال اثنتين تشرف عليهما وزارة التربية والتعليم العالي وهذا هو واقع الحال بين 
رة أعاله يجري . ولتحقيق الغايات املذكو 2016صف تمهيدي حكومي في العام  96ارتفعت إلى  .2013-2004العوام 
 على: العمل 

 فتح صفوف تمهيدي في املناطق املهمشة واملحرومة، والعمل على قبول الطفال املعاقين.  .أ
 اهتمام القطاع الخاص باالستثمار في قطاع الطفولة املبكرة. .ب
 تشجيع وحث رياض الطفال الخاصة على قبول الطفال املعاقين. .ج
، ودعم فتح رياض رياض الطفال الحكوميةتعاون مؤسسات ومنظمات دولية ومجتمع محلي في صيانة وتجهيز  .د

 أطفال خاصة، وللمؤسسات العاملة في قطاع الطفولة املبكرة.
هم إلحاق أطفال ، و زيادة التوعية للمجتمع املحلي ولألسرة الفلسطينية بأهمية التعليم والعناية بالطفولة املبكرة .ه

 املعاقين في رياض الطفال
 ومية في فتح الصف التمهيدي في املدارس الحكومية.عمل دراسات معمقة حول التجربة الحك .و

زيادة نسبة املربيات واملديرات واملشرفات في رياض الطفال لرئيسة الخاصة بقطاع رياض الطفال: امن الغايات  -2
ربيات رفع مؤهالت املساعد في تحقيق هذه الغاية:  الحكومية والخاصة وفق معايير إستراتجية تدريب املعلمين واملعلمات.

بية تدريب املربيات واملشرفات من قبل وزارة التر ، و تطوير معايير تأهيل مربيات رياض الطفال، العامالت في رياض الطفال
 ، ولرفع مؤشرات تحقيق الغاية أعاله ال بد من:  والتعليم العالي

 ياض الطفال.االستمرار في مراجعة وتشخيص الحاجات املهنية للمربيات واملشرفات واملديرات في ر  .أ
 االستمرار في تطوير التعليمات الخاصة بمؤهالت املربيات واملشرفات واملديريات في رياض الطفال. .ب
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مرحلــة ريــاض األطفــال يديرهــا القطــاع اخلــاص باســتثناء روضتــي أطفــال اثنتــني تشــرف عليهمــا وزارة التربيــة 
والتعليــم العالــي وهــذا هــو واقــع احلــال بــني األعــوام 2004-2013. ارتفعــت إلــى 96 صــف متهيــدي حكومــي يف 

العــام 2016. ولتحقيــق الغايــات املذكــورة يجــري العمــل علــى: 

 فتح صفوف متهيدي يف املناطق املهمشة واحملرومة، وقبول األطفال املعاقني.أ. 

اهتمام القطاع اخلاص باالستثمار يف قطاع الطفولة املبكرة.ب. 

تشجيع وحث رياض األطفال اخلاصة على قبول األطفال املعاقني.ت. 

ــة، ث.  ــال احلكومي ــاض األطف ــز ري ــة وجتهي ــي يف صيان ــة ومجتمــع محل ــاون مؤسســات ومنظمــات دولي تع
ــة املبكــرة. ــة يف قطــاع الطفول ــاض أطفــال خاصــة، وللمؤسســات العامل ــح ري ودعــم فت

زيــادة التوعيــة للمجتمــع احمللــي ولألســرة الفلســطينية بأهميــة التعليــم والعنايــة بالطفولــة املبكــرة، و ج. 
إحلــاق أطفالهــم املعاقــني يف ريــاض األطفــال

عمل دراسات معمقة حول التجربة احلكومية يف فتح الصف التمهيدي يف املدارس احلكومية.ح. 

ــرات واملشــرفات يف  ــات واملدي ــادة نســبة املربي ــات الرئيســة اخلاصــة بقطــاع ريــاض األطفــال: زي 2	 مــن الغاي
ريــاض األطفــال احلكوميــة واخلاصــة وفــق معاييــر إســتراجتية تدريــب املعلمــني واملعلمــات. ســاعد يف حتقيــق 
هــذه الغايــة: رفــع مؤهــالت املربيــات العامــالت يف ريــاض األطفــال، تطويــر معاييــر تأهيــل مربيــات ريــاض 
ــة  ــة والتعليــم العالــي ، ولرفــع مؤشــرات حتقيــق الغاي األطفــال، وتدريــب املربيــات واملشــرفات مــن وزارة التربي

أعــاله ال بــد مــن: 

االســتمرار يف مراجعــة وتشــخيص احلاجــات املهنيــة للمربيــات واملشــرفات واملديــرات يف ريــاض أ. 
األطفــال.

االســتمرار يف تطويــر التعليمــات اخلاصــة مبؤهــالت املربيــات واملشــرفات واملديريــات يف ريــاض ب. 
األطفــال.

إنتــاج برامــج تدريبيــة متخصصــة للمربيــات واملشــرفات واملديــرات يف ريــاض األطفــال، مبــا فيهــا ت. 
التدريــب اخلارجــي.

توفر الدعم املالي والفني املوجه للتدريب وللمؤسسات العاملة يف قطاع رياض األطفال.ث. 

وضع سياسات خاصة لتدريب املربيات واملشرفات واملديرات يف رياض األطفال.ج. 

توفير املعلمات املتخصصات يف تربية الطفل ورياض األطفال.ح. 

إجراء دراسات دورية متخصصة يف رصد احتياجات األطفال يف الروضة.خ. 

3	 منهــاج ريــاض األطفــال: أجنــز العمــل علــى تقــومي اإلطــار العــام ملناهــج ريــاض األطفــال مبــا يتناســب مــع 
احتياجــات األطفــال )املســودة النهائيــة(. وال بــد مــن العمــل علــى البــدء بوضــع دليــل وطنــي للتعليــم والتعلــم يف 

ريــاض األطفــال، واالنتهــاء مــن وضــع الدليــل الوطنــي ملربيــات ريــاض األطفــال. 

4	 ارتفعــت نســبة الطلبــة امللتحقــني يف برامــج ريــاض األطفــال احلكوميــة، مــن )%0.7( عــام 2014 إلــى 
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 .، بما فيها التدريب الخارجيإنتاج برامج تدريبية متخصصة للمربيات واملشرفات واملديرات في رياض الطفال .ج
 .املة في قطاع رياض الطفالوللمؤسسات الع توفر الدعم املالي والفني املوجه للتدريب .د
 وضع سياسات خاصة لتدريب املربيات واملشرفات واملديرات في رياض الطفال. .ه
 .ر املعلمات املتخصصات في تربية الطفل ورياض الطفاليتوف .و
 إجراء دراسات دورية متخصصة في رصد احتياجات الطفال في الروضة. .ز

 ناهج رياض الطفال بما يتناسب مع احتياجات الطفالالعام مل طار اإل  تقويملى منهاج رياض الطفال: أنجز العمل ع -3
 من وضع، واالنتهاء بدء بوضع دليل وطني للتعليم والتعلم في رياض الطفالوال بد من العمل على ال .)املسودة النهائية(

  .الدليل الوطني ملربيات رياض الطفال
 2015%( عام 1.24إلى ) 2014%( عام 0.7، من )رياض الطفال الحكوميةنسبة الطلبة امللتحقين في برامج ارتفعت  -4

 . 2019( في العام %4.2ومن املأمول الوصول الى )ومع ذلك فإن هذه النتيجة ال زالت منخفضة، 
 ( : نسبة الطلبة امللتحقين  في برامج رياض األطفال الحكومية ) بستان ، تمهيدي( في فلسطين6شكل ) 

 
 

تكفل إقبال  في املناطق التي ال يتوفر فيها رياض اطفال خاصة الحاجة ماسة لتوفير رياض أطفال حكوميةمن هنا فإن و 
عدد رياض الطفال املرخصة )الخاصة الطلبة على االلتحاق بها من أجل تشكيل شخصيتهم وتكوينها في مرحلة مبكرة. أما 

نسبة الطلبة إلى ، كما بلغت 2015( عام 1137إلى ) 2013( عام 956فقد زادت من ) والحكومية ( في املحافظات الشمالية
ا نسبة االنجاز الفعلي مقارنة مع مبينما كانت  .2012/2013( عام 17.8: 1( في التعليم في رياض الطفال )PTRاملعلمين )

 ، غير مرضية لغاية اآلن.هو مخطط لتقويم وتطوير منهاج رياض الطفال
 ( : عدد رياض األطفال املرخصة)خاصة وحكومية( في املحافظات الشمالية 7شكل )

 
 

0.7% 1.2%

4.2%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

2014سنة االساس  2015سنة  2019مستهدفات 

1057
1137

1847

0

500

1000

1500

2000

2014سنة االساس  2015سنة  2019مستهدفات 

2022-2017الخطة االستراتيجية لقطاع التعليم   

59 
 

 .، بما فيها التدريب الخارجيإنتاج برامج تدريبية متخصصة للمربيات واملشرفات واملديرات في رياض الطفال .ج
 .املة في قطاع رياض الطفالوللمؤسسات الع توفر الدعم املالي والفني املوجه للتدريب .د
 وضع سياسات خاصة لتدريب املربيات واملشرفات واملديرات في رياض الطفال. .ه
 .ر املعلمات املتخصصات في تربية الطفل ورياض الطفاليتوف .و
 إجراء دراسات دورية متخصصة في رصد احتياجات الطفال في الروضة. .ز

 ناهج رياض الطفال بما يتناسب مع احتياجات الطفالالعام مل طار اإل  تقويملى منهاج رياض الطفال: أنجز العمل ع -3
 من وضع، واالنتهاء بدء بوضع دليل وطني للتعليم والتعلم في رياض الطفالوال بد من العمل على ال .)املسودة النهائية(

  .الدليل الوطني ملربيات رياض الطفال
 2015%( عام 1.24إلى ) 2014%( عام 0.7، من )رياض الطفال الحكوميةنسبة الطلبة امللتحقين في برامج ارتفعت  -4

 . 2019( في العام %4.2ومن املأمول الوصول الى )ومع ذلك فإن هذه النتيجة ال زالت منخفضة، 
 ( : نسبة الطلبة امللتحقين  في برامج رياض األطفال الحكومية ) بستان ، تمهيدي( في فلسطين6شكل ) 

 
 

تكفل إقبال  في املناطق التي ال يتوفر فيها رياض اطفال خاصة الحاجة ماسة لتوفير رياض أطفال حكوميةمن هنا فإن و 
عدد رياض الطفال املرخصة )الخاصة الطلبة على االلتحاق بها من أجل تشكيل شخصيتهم وتكوينها في مرحلة مبكرة. أما 

نسبة الطلبة إلى ، كما بلغت 2015( عام 1137إلى ) 2013( عام 956فقد زادت من ) والحكومية ( في املحافظات الشمالية
ا نسبة االنجاز الفعلي مقارنة مع مبينما كانت  .2012/2013( عام 17.8: 1( في التعليم في رياض الطفال )PTRاملعلمين )

 ، غير مرضية لغاية اآلن.هو مخطط لتقويم وتطوير منهاج رياض الطفال
 ( : عدد رياض األطفال املرخصة)خاصة وحكومية( في املحافظات الشمالية 7شكل )

 
 

0.7% 1.2%

4.2%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

2014سنة االساس  2015سنة  2019مستهدفات 

1057
1137

1847

0

500

1000

1500

2000

2014سنة االساس  2015سنة  2019مستهدفات 

)%1.24( عــام 2015 ومــع ذلــك فــإن هــذه النتيجــة ال زالــت منخفضــة، ومــن املأمــول الوصــول الــى )%4.2( يف 
العــام 2019. 

شكل ) 6( : نسبة الطلبة امللتحقني  يف برامج رياض األطفال احلكومية ) بستان ، متهيدي( يف فلسطني

ومــن هنــا فــإن احلاجــة ماســة لتوفيــر ريــاض أطفــال حكوميــة يف املناطــق التــي ال يتوفــر فيهــا ريــاض اطفــال 
خاصــة تكفــل إقبــال الطلبــة علــى االلتحــاق بهــا مــن أجــل تشــكيل شــخصيتهم وتكوينهــا يف مرحلــة مبكــرة. أمــا 
عــدد ريــاض األطفــال املرخصــة )اخلاصــة واحلكوميــة ( يف احملافظــات الشــمالية فقــد زادت مــن )956( عــام 
2013 إلــى )1137( عــام 2015، كمــا بلغــت نســبة الطلبــة إلــى املعلمــني )PTR( يف التعليــم يف ريــاض األطفــال )1: 
17.8( عــام 2013/2012. بينمــا كانــت نســبة االجنــاز الفعلــي مقارنــة مــع مــا هــو مخطــط لتقــومي وتطويــر منهــاج 

ريــاض األطفــال، غيــر مرضيــة لغايــة اآلن.

شكل )7 ( : عدد رياض األطفال املرخصة)خاصة وحكومية( يف احملافظات الشمالية

5	  أما أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم يف رياض األطفال، فهي تتلخص يف:

التعليــم يف ريــاض األطفــال ال زال ال يعتبــر تعليمــاً إلزاميــاً وفــق املرجعيــات القانونيــة يف التعليــم أ. 
الفلســطيني.

رفع نسبة االلتحاق برياض األطفال.ب. 
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حتسني أداء العاملني والعامالت يف رياض األطفال.ت. 

توفير امليزانيات لدعم قطاع الطفولة املبكرة.ث. 

ترابط املناهج املقدمة مع فلسفة التعليم يف فلسطني.ج. 

منــع االحتــالل  بنــاء أو إضافــة غــرف ومرافــق إلــى ريــاض األطفــال احلكوميــة يف مدينــة القــدس ح. 
واخلليــل واملناطــق البدويــة ومناطــق )ج(.

االعتداءات املتكررة جلنود االحتالل واملستوطنني على رياض األطفال يف مناطق التماس.خ. 

البــطء يف اتخــاذ القــرار اخلــاص ببنــاء هيكليــة وحــدة إداريــة مؤهلــة وكافيــة إلدارة ملــف ريــاض د. 
األطفــال.

البطء يف اتخاذ قرار خاص بوجود اإلشراف الفني على رياض األطفال. ذ. 

ــات اخلاصــة ر.  ــرز املعيق ــن أب ــل. وم ــب/ الطف ــى  الطال ــم النوعــي املســتند إل ــة التعلي ــان تطورخدم ضم
بذلــك مــا يلــي: 

أغلبية املربيات يف رياض األطفال اخلاصة غير متخصصات يف التربية وتربية الطفل.. 1

أغلبية املربيات اللواتي يتلقني تدريبا تربويا يتركن عملهن يف الرياض اخلاصة.. 2

ضعف التدريب على نهج التعليم من خالل اللعب.. 3

عدم وجود برامج التعلم من خالل اللعب لألطفال املعاقني. . 4

ضعف البنية التحتية لرياض األطفال مبا يالئم األطفال املعاقني.. 5

قلة األثاث واأللعاب التربوية والترفيهية واحلواسيب وتكنولوجيا التعلم.. 6

الدعم الفني التقليدي من املؤسسات واملنظمات التي تعنى بقطاع الطفولة املبكرة.   . 7

ومــن املقترحــات املمكــن العمــل عليهــا لتجــاوز املعوقــات الســابقة للنهــوض بواقــع قطــاع رياض األطفــال والطفولة 
املبكرة :

إجراء دراسات تشخيصية دورية لنوعية التعلم والتعليم يف رياض األطفال.أ. 

رفع معايير املربيات العامالت يف رياض األطفال.ب. 

اإلطالع على كل ما يستجد يف تعليم األطفال يف رياض األطفال حول العالم.ت. 

توظيف األلعاب املصنوعة محليا من مواد ومخلفات احملالت واملصانع والبيوت... الخ.ث. 

رفع وعي األهل يف التعامل مع أطفالهم ومتابعتهم يف البيت، واملساعدة يف بناء شخصياتهم.ج. 

تأهيل البنى التحتية لرياض األطفال مبا يالئم األطفال املعاقني.ح. 

االستمرار يف إدخال تكنولوجيا التعليم يف مناهج رياض األطفال.خ. 

تفعيل دور وزارة الصحة يف تقدمي اخلدمات الصحية التشخيصية والوقاية والعالجية لألطفال.د. 

ــي. مــن ذ.  ــى املســتوى الوطن ــاض األطفــال عل ــف ري ــة إلدارة مل ــة وكافي ــة مؤهل ــة وحــدة إداري ــاء هيكلي بن
ــة املبكــرة. ــم يف قطــاع الطفول ــذ البرامــج اخلاصــة بالتعلي ــى تنفي ــوزارة عل ــادة قــدرة ال خــالل زي
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ــم النوعــي يف ريــاض ر.  اتخــاذ قــرار خــاص بوجــود اإلشــراف الفنــي علــى ريــاض األطفــال. توفيــر التعل
األطفــال.

تبني احلكومة لسياسة التعليم اإللزامي لصف متهيدي.ز. 

تبني احلكومة إلنشاء الهيئة الوطنية العليا للطفولة املبكرة.س. 

االستمرار يف فتح مراكز تدريب ملربيات ومشرفات رياض األطفال يف املديريات.ش. 

تبني نظام الكتروني وشبكة تعنى بشؤون الترخيص لرياض األطفال واملؤسسات التعليمية اخلاصة.ص. 

الزام رياض األطفال بتوفير خدمة اإلرشاد يف الرياض.ض. 

إضافة وحدة للصف التمهيدي يف األبنية املدرسية اجلديدة  املخصصة للمرحلة األساسية الدنيا.ط. 

تشجيع اجلامعات على فتح برنامج متخصص يف رياض األطفال والعمل على اعتماده.ظ. 

توفير التمويل، من خالل توفير مصادر متويل محلية وحكومية مستدامة.ع. 

امتــالك رؤيــة موحــدة جلميــع املؤسســات واملنظمــات احلكوميــة وغيــر احلكوميــة الداعمــة لقطــاع الطفولــة - 
املبكــرة، مــن خــالل أن جتعــل الــوزارات واملؤسســات الشــريكة العنايــة بالطفولــة جــزءا مــن خططهــا.

ثانيًا: قطاع التعليم العام / األساسي: 
 تقــع عمليــة حتويــل نظــام التعليــم العــام مــن أســلوب احلفــظ والتلقــني املوجــه باالختبــارات إلــى منــوذج 
طرائــق تدريــس تتمحــور حــول الطالــب يف مركــز اإلســتراتيجية احلاليــة. ويتطلــب هــذا التحــول اجلــذري نهجــا 
متكامــال وممنهجــا مــن اإلصالحــات يف املنهــاج والتقييــم واإلشــراف وتدريــب املعلمــني. وتغييــر دور اإلشــراف من 
عنصــر مراقــب إلــى نظــام يعمــل علــى متكــني املعلــم، ويســتند إلــى أســاليب تقييــم حقيقيــة بــدال مــن األســاليب 
التقليدية،كلهــا شــروط اجنــاح اإلصالحــات. وتقــوم الــوزارة بتطويــر عمليــة التغييــر املطروحــة لتحويــل دور 
مديــري املــدارس مــن املهــام اإلداريــة البحتــة إلــى القضايــا اخلاصــة باجلــودة التعليميــة،  وتعزيــز دور كل منهــم 
باعتبــاره مشــرفا مقيمــا، كمــا تقــوم بتوســيع الفئــة املســتهدفة إلســتراتيجية تدريــب املعلمــني ) TES (  لتشــمل 
تأهيــل جميــع املعلمــني العاملــني يف مجــال التربيــة والتعليــم مــع نهايــة اإلســتراتيجية القطاعيــة للتعليــم  )2017-
ــات  ــا املعلومــات لالســتفادة مــن اإلمكاني ــرات الســريعة يف مجــال تكنولوجي ــوزارة للمتغي 2022(، وتســتجيب ال
والفــرص التــي تتيحهــا التكنولوجيــا يف تعزيــز عمليــة التعليــم والتعلــم واســتقالليتها. إال أن تعزيــز خدمــات 
التعليــم اجلامــع والتعليــم اخلــاص يبقــى حتديــا حقيقيــا وســتقوم الــوزارة مبعاجلتــه بشــكل مكثــف. ويف الســياق 
ذاتــه، حــدّدت الــوزارة هدفــا أساســيا متمثــال  يف بنــاء آليــات متينــة للتعــاون مــع املجتمــع الدولــي يف حمايــة احلــق 
ــرا، مت اعتمــاد إصــالح “النظــام  ــع الفلســطينيني يف منطقــة »ج« ويف القــدس الشــرقية. وأخي ــم جلمي يف التعلي
التعليمي”باعتبــاره أولويــة رئيســة يف نطــاق اخلطــة الســتراتيجية الثالثــة، وهــو مــا يتمثــل بإعــادة هيكلــة املــدارس 

وفقــا لفئــات الصفــوف، )4-1(، )9-5(، )12-10(.

 أهم التشريعات الوطنية التي عملت وزارة التربية والتعليم العالي عليها يف قطاع التعليم العام : أ. 

عملــت الــوزارة كغيرهــا مــن املؤسســات والــوزارات يف فلســطني تبعــاً للقوانــني واألنظمــة املعمــول بهــا . 1
يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة منــذ عــام 1967 وهــو القانــون األردنــي املعمــول بــه يف الضفــة الغربيــة 
والقانــون املصــري يف قطــاع غــزة.  وبعــد مجــيء الســلطة مت إصــدار أنظمــة وتعليمــات داخليــة للعمــل بهــا 

يف املؤسســات احلكوميــة جميعهــا مبــا فيهــا وزارة التربيــة والتعليــم العالــي. 
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ال يقتصر على طلبة املدارس فقط، بل يشمل أيضا مختلف العمار  لكل مواطن، والسلطة كفيلة بضمانه بحيث
 والشرائح االجتماعية واملهنية ".

 ( على أن التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية1بند ) 24القانون الساس ي الفلسطيني املعدل في املادة  نّص  .3
 سات العامة.املرحلة الساسية على القل ومجاني في املدارس واملعاهد واملؤس

حل لتعليم الفلسطيني واقراره بالقراءة االولى والثانية في مجلس الوزراء وهو اآلن في املرال جديد تم اعداد قانون  .4
 فخامة الرئيس. من توقيعل بالقراءة الثالثة ثم يرفع االخيرة القراره

  (:0132-2015املؤشرات الخاصة بقطاع التعليم االساس ي وفق الغايات لالعوام ) .ب
 االعاقةضمان فرص االلتحاق اآلمن و العادل للتعليم للجميع بما في ذلك ذوي من أهم تلك املؤشرات:  .1

 :)تحقيق املستويات العاملية في االلتحاق(

( . 4%( . الشكل )94.6كان ) 2015%( وفي العام 94.2) 2014( في العام NERAبلغ معدل االلتحاق الصافي املعدل )
عبارة عن مجموع الطلبة مّمن هم في سن االلتحاق الرسمي في بأنه هذا ويعرف االلتحاق الصافي املعدل 

حقين فيه، معبرًا عنه كنسبة مئوية من مجموع سنة(، بّغض النظر عن الصف امللت 15-6املرحلة األساسية )
 سنة(.  15-6اد فئة السكان املناظرة )أفر 

 (في املرحلة األساسيةNERAمعدل االلتحاق الصافي املعدل ) ( :8شكل )

 

مجموع عدد الطلبة في املرحلة األساسية  ( والذي يعرف بأنهNERفيما يتعلق بمعدل االلتحاق الصافي )

رًا عنه بنسبة مئوية من سنة(، معبّ  15-6ي سن االلتحاق الرسمي لهذه املرحلة )ف( مّمن هم 10-1)الصفوف 

%( في العام 93.3فقد بلغ )سنة(،  15-6مجموع السكان ممن هم في السن الرسمي لاللتحاق بتلك املرحلة )

 . 2015عام ( في ال%93.8وارتفع الى ) 2014
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2014سنة االساس  2015سنة  2019مستهدفات 

يف عــام 2004 أعــّدت الــوزارة مســودة قانــون التربيــة والتعليــم الفلســطيني	  وصــودق عليــه مؤخــرا، . 2
وجــاري العمــل علــى اســتكمال اللوائــح التنفيذيــة. ويضــم القانــون املبــادئ واألهــداف اخلاصــة بــه، جــاء يف 
املــادة 3 )ب( بنــد 4 »التربيــة والتعليــم حــق لــكل مواطــن، والســلطة كفيلــة بضمانــه بحيــث ال يقتصــر علــى 

طلبــة املــدارس فقــط، بــل يشــمل أيضــا مختلــف األعمــار والشــرائح االجتماعيــة واملهنيــة ».

ــكل مواطــن، . 3 ــم حــق ل ــى أن التعلي ــد )1( عل ــادة 24 بن ــدل يف امل ــون األساســي الفلســطيني املع ــّص القان ن
ــة. ــدارس واملعاهــد واملؤسســات العام ــي يف امل ــل ومجان ــى األق ــة األساســية عل ــة املرحل ــى نهاي ــي حت وإلزام

مت اعــداد قانــون جديــد للتعليــم الفلســطيني واقــراره بالقــراءة االولــى والثانيــة يف مجلــس الــوزراء وهو اآلن . 4
يف املراحــل االخيــرة القــراره بالقــراءة الثالثــة ثــم يرفــع لتوقيــع مــن فخامــة الرئيــس.

املؤشرات اخلاصة بقطاع التعليم االساسي وفق الغايات لالعوام )2015-2013(: ب. 

ــك املؤشــرات: ضمــان فــرص االلتحــاق اآلمــن و العــادل للتعليــم للجميــع مبــا يف ذلــك ذوي . 1 ــن أهــم تل م
االعاقــة )حتقيــق املســتويات العامليــة يف االلتحــاق(:

بلــغ معــدل االلتحــاق الصــايف املعــدل )NERA( يف العــام 2014 )%94.2( ويف العــام 2015 كان )94.6%( 
. الشــكل )4( . هــذا ويعــرف االلتحــاق الصــايف املعــدل بأنــه عبــارة عــن مجمــوع الطلبــة مّمــن هــم يف ســن 
االلتحــاق الرســمي يف املرحلــة األساســية )6-15 ســنة(، بّغــض النظــر عــن الصــف امللتحقــني فيــه، معبــرًا 

عنــه كنســبة مئويــة مــن مجمــوع أفــراد فئــة الســكان املناظــرة )6-15 ســنة(. 

شكل )8( : معدل االلتحاق الصايف املعدل )NERA(يف املرحلة األساسية

فيمــا يتعلــق مبعــدل االلتحــاق الصــايف )NER( والــذي يعــرف بأنــه مجمــوع عــدد الطلبــة يف املرحلــة األساســية 
)الصفــوف 1-10( مّمــن هــم يف ســن االلتحــاق الرســمي لهــذه املرحلــة )6-15 ســنة(، معّبــرًا عنــه بنســبة مئويــة مــن 
مجمــوع الســكان ممــن هــم يف الســن الرســمي لاللتحــاق بتلــك املرحلــة )6-15 ســنة(، فقــد بلــغ )%93.3( يف العــام 

2014 وارتفــع الــى )%93.8( يف العــام 2015. 
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شكل ) 9( : معدل االلتحاق الصايف ) NER( يف املرحلة األساسية يف فلسطني

أمــا فيمــا يتعلــق مبعــدل الدخــول االجمالــي والــذي يعــرف بأنــه مجمــوع عــدد امللتحقــني اجلــدد بالصــف األول 
األساســي بغــض النظــر عــن ّســن دخــول الطلبــة ومّعبــرًا عنــه بنســبة مئويــة مــن الســكان يف ســّن 6 ســنوات فقــد 

بلــغ  )%102.5( يف العــام 2014 وارتفــع الــى )%104.1( يف العــام 2015. 

شكل ) 10( : معدل الدخول اإلجمالي للمرحلة األساسية يف فلسطني

 بالنســبة ملعــدل االلتحــاق االجمالــي )GER(  الــذي يعــرف بأنــه مجمــوع عــدد الطلبــة امللتحقــني يف املرحلــة 
األساســية )الصفــوف مــن 1-10(، ومّعبــرًا عنــه بنســبة مئويــة مــن عــدد الســكان يف ســّن االلتحــاق يف املرحلــة 

األساســية )6-15ســنة( فقــد بلــغ  )%95.3( يف العــام 2014 وارتفــع الــى )%95.9( يف العــام 2015. 

الشكل )11(: معدل االلتحاق االجمالي ) GER( يف املرحلة األساسية يف فلسطني
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 في املرحلة األساسية في فلسطين (NERمعدل االلتحاق الصافي )  ( :9شكل ) 

 

مجموع عدد امللتحقين الجدد بالصف األول األساس ي بأنه اما فيما يتعلق بمعدل الدخول االجمالي والذي يعرف 
( %102.5)  فقد بلغ سنوات 6بغض النظر عن ّسن دخول الطلبة ومّعبرًا عنه بنسبة مئوية من السكان في سّن 

 . 2015( في العام %104.1وارتفع الى ) 2014في العام 

 ( : معدل الدخول اإلجمالي للمرحلة األساسية في فلسطين10شكل ) 

 

 مجموع عدد الطلبة امللتحقين في املرحلة األساسية(  الذي يعرف بأنه GERبالنسبة ملعدل االلتحاق االجمالي ) 
-6ّن االلتحاق في املرحلة األساسية )ومّعبرًا عنه بنسبة مئوية من عدد السكان في س(، 10-1)الصفوف من 

 . 2015%( في العام 95.9وارتفع الى ) 2014ي العام %( ف95.3فقد بلغ  ) سنة(15

 ( في املرحلة األساسية في فلسطينGER(: معدل االلتحاق االجمالي ) 11) الشكل
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 في املرحلة األساسية في فلسطين (NERمعدل االلتحاق الصافي )  ( :9شكل ) 

 

مجموع عدد امللتحقين الجدد بالصف األول األساس ي بأنه اما فيما يتعلق بمعدل الدخول االجمالي والذي يعرف 
( %102.5)  فقد بلغ سنوات 6بغض النظر عن ّسن دخول الطلبة ومّعبرًا عنه بنسبة مئوية من السكان في سّن 

 . 2015( في العام %104.1وارتفع الى ) 2014في العام 

 ( : معدل الدخول اإلجمالي للمرحلة األساسية في فلسطين10شكل ) 
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-6ّن االلتحاق في املرحلة األساسية )ومّعبرًا عنه بنسبة مئوية من عدد السكان في س(، 10-1)الصفوف من 

 . 2015%( في العام 95.9وارتفع الى ) 2014ي العام %( ف95.3فقد بلغ  ) سنة(15

 ( في املرحلة األساسية في فلسطينGER(: معدل االلتحاق االجمالي ) 11) الشكل
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 فيمــا يتعلــق مبعــدل البقــاء حتــى الصــف اخلامــس  والــذي يعبــر عــن النســبة املئويــة لعــدد الطلبــة املترفعــني 
األول  للصــف  الداخلــني  الطلبــة  عــدد  مــن   )n( الدراســي  العــام  يف  األساســي  اخلامــس  بالصــف  وامللتحقــني 
األساســي يف العــام الدراســي )n-4( والــذي بلــغ )%98.3( يف العــام 2014 وانخفــض )%98.2( يف العــام 2015 . 

الشكل)12(: معدل البقاء حتى الصف اخلامس يف فلسطني

  ولكــن فيمــا يتعلــق مبعــدل البقــاء حتــى الصــف العاشــر  والــذي يعــرف بأنــه النســبة املئويــة لعــدد الطلبــة 
املترفعــني وامللتحقــني بالصــف العاشــر األساســي يف العــام الدراســي )n( مــن عــدد الطلبــة الداخلــني للصــف األول 
األساســي يف العــام الدراســي )9n-( فقــد بلــغ ) %83.7( يف العــام 2014 وارتفــع الــى )%84.5( يف العــام 2015 . 

الشكل)13(: معدل البقاء حتى الصف العاشر يف فلسطني

وبالنســبة ملعــدالت تســرب الطلبــة يف هــذه املرحلــة والــذي يعــرف  بعــدد الطلبــة املتســربني مــن املرحلــة األساســية 
)اخلارجــني مــن النظــام التربــوي الرســمي قبــل إمتــام الصــف العاشــر األساســي(، يف ســنة معينــة،ُ معبــرًا عنــه 
كنســبة مئويــة مــن مجمــوع طلبــة املرحلــة األساســية امللتحقــني بتلــك الســنة، فقــد كان )%0.90( يف العــام 2014 

ولكنــه ارتفــع الــى )%1.3( يف العــام 2015. 
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النسبة املئوية لعدد الطلبة املترفعين فيما يتعلق بمعدل البقاء حتى الصف الخامس  والذي يعبر عن  
( من عدد الطلبة الداخلين للصف األول األساس ي nوامللتحقين بالصف الخامس األساس ي في العام الدراس ي )

 .  2015%( في العام 98.2وانخفض ) 2014%( في العام 98.3والذي بلغ ) (n-4في العام الدراس ي )

 (: معدل البقاء حتى الصف الخامس في فلسطين12)الشكل

 

النسبة املئوية لعدد الطلبة املترفعين والذي يعرف بأنه ولكن فيما يتعلق بمعدل البقاء حتى الصف العاشر    

( من عدد الطلبة الداخلين للصف األول األساس ي nم الدراس ي )وامللتحقين بالصف العاشر األساس ي في العا

 .  2015%( في العام 84.5وارتفع الى ) 2014%( في العام 83.7 فقد بلغ ) (-9nفي العام الدراس ي )

 : معدل البقاء حتى الصف العاشر في فلسطين)13الشكل)

 

بعدد الطلبة املتسربين من املرحلة األساسية  وبالنسبة ملعدالت تسرب الطلبة في هذه املرحلة والذي يعرف 

)الخارجين من النظام التربوي الرسمي قبل إتمام الصف العاشر األساس ي(، في سنة معينة، ُمعبرًا عنه كنسبة 
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ولكنه  2014( في العام %0.90، فقد كان )مئوية من مجموع طلبة املرحلة األساسية امللتحقين بتلك السنة

 . 2015العام  ( في%1.3ارتفع الى )

 (: معدالت تسرب الطلبة في املرحلة األساسية في فلسطين14) الشكل

 

في حين بلغت نسبة التحاق الطلبة ذوي االعاقة في التعليم )في املحافظات الشمالية وللمرحلتين الساسية 

 (، %64.5والثانوية )

 2014في العام  (%84.3) وتحقيقه للمعايير غرف صفية وتخصصية ومرافق ( ونسبة مالءمة البناء املدرس ي ) 

 ( اآلتي: 15كما هو موضح في الشكل )  2015( في العام %84.5وارتفعت الى )

 (: درجة مالئمة البناء املدرس ي وتحققيه للمعايير األبنية15الشكل)

. 

وتحقيقة ارتفاعا ملحوظا  في مؤشرات هذا الهدف كما يتضح من نسب وقيم املؤشرات أعاله أن هناك  
الطاقة االستيعابية املتوافرة تقارب تلك املطلوبة من  أن تدل هذه النتائج علىكما و  ،للمستويات املطلوبة عامليا  

0.90%

1.3%

0.90%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

1.20%

1.40%

2014سنة االساس  2015سنة  2019مستهدفات 

84.3%
84.5%

85.8%

83.5%

84.0%

84.5%

85.0%

85.5%

86.0%

2014 2015 2019

2022-2017الخطة االستراتيجية لقطاع التعليم   

65 
 

ولكنه  2014( في العام %0.90، فقد كان )مئوية من مجموع طلبة املرحلة األساسية امللتحقين بتلك السنة

 . 2015العام  ( في%1.3ارتفع الى )

 (: معدالت تسرب الطلبة في املرحلة األساسية في فلسطين14) الشكل

 

في حين بلغت نسبة التحاق الطلبة ذوي االعاقة في التعليم )في املحافظات الشمالية وللمرحلتين الساسية 

 (، %64.5والثانوية )

 2014في العام  (%84.3) وتحقيقه للمعايير غرف صفية وتخصصية ومرافق ( ونسبة مالءمة البناء املدرس ي ) 

 ( اآلتي: 15كما هو موضح في الشكل )  2015( في العام %84.5وارتفعت الى )

 (: درجة مالئمة البناء املدرس ي وتحققيه للمعايير األبنية15الشكل)

. 

وتحقيقة ارتفاعا ملحوظا  في مؤشرات هذا الهدف كما يتضح من نسب وقيم املؤشرات أعاله أن هناك  
الطاقة االستيعابية املتوافرة تقارب تلك املطلوبة من  أن تدل هذه النتائج علىكما و  ،للمستويات املطلوبة عامليا  

0.90%

1.3%

0.90%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

1.20%

1.40%

2014سنة االساس  2015سنة  2019مستهدفات 

84.3%
84.5%

85.8%

83.5%

84.0%

84.5%

85.0%

85.5%

86.0%

2014 2015 2019

الشكل )14(: معدالت تسرب الطلبة يف املرحلة األساسية يف فلسطني

يف حــني بلغــت نســبة التحــاق الطلبــة ذوي االعاقــة يف التعليــم )يف احملافظــات الشــمالية وللمرحلتــني األساســية 
والثانويــة )64.5%(، 

ونســبة مالءمــة البنــاء املدرســي ) غــرف صفيــة وتخصصيــة ومرافــق ( وحتقيقــه للمعاييــر )%84.3( يف العــام 
2014 وارتفعــت الــى )%84.5( يف العــام 2015 كمــا هــو موضــح يف الشــكل ) 15 ( اآلتــي:

الشكل)15(: درجة مالئمة البناء املدرسي وحتققيه للمعايير األبنية

كمــا يتضــح مــن نســب وقيــم املؤشــرات أعــاله أن هنــاك ارتفاعــا ملحوظــاً يف مؤشــرات هــذا الهــدف وحتقيقــة 
للمســتويات املطلوبــة عامليــاً، كمــا وتــدل هــذه النتائــج علــى أن الطاقــة االســتيعابية املتوافــرة تقــارب تلــك املطلوبــة 
مــن أجــل تعميــم التحــاق الســكان يف ّســن التعليــم، وإلــى زيــادة مشــاركة فئــة الســكان يف ّســن التعليــم األساســي 

يف برامــج التعليــم يف التعليــم األساســي و الثانــوي علــى حــّد ســواء. 

نوعيــة البنــاء املدرســي؛ ارتفعــت درجــة مالءمــة خدمــة األبنيــة املدرســية للمرحلــة األساســية وفــق 	 
معاييــر البنــاء املدرســي )كاملســاحة املخصصــة لــكل طالــب يف الصفــوف واملالعــب، وعــدد الوحــدات 
الصحيــة، واحلالــة الفيزيقيــة للغــرف وغيرهــا( مــن %84.3 يف 2014 إلــى %84.5 يف 015 ، مــا يــدل 
ــات رغــم  ــا  باألولوي ــى رصــد االحتياجــات  وربطه ــة عل ــاء املدرســي مبني ــة حتســني البن ــى أن عملي عل
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ــات.  ــة املوازن محدودي

ســيزاد عــدد الغــرف الصفيــة وغيــر الصفيــة  التــي تنســجم مــع املعاييــر الفيزيقيــة التربويــة يف املــدارس 	 
األساســية  مبعــدل )882( غرفــة مــع نهايــة العــام )2017(. وصيانــة األبنيــة املدرســية القائمــة مبعــدل 
ــك:  ــى اجنــاز ذل ــام 2017. سيســاعد عل ــة الع ــى نهاي ــى مدرســي( حت ــادل 68 مبن %5 ســنوياً ) مبــا يع

توفــر املصــادر املاديــة، وتوفــر بعــض األراضــي يف بعــض املناطــق، وتوفــر قواعــد البيانــات حــول الغــرف 
الصفيــة، وهنــا ال بــد مــن اســتمرار التمويــل، واســتقطاب املانحــني اخلارجــني واحملليــني، واســتئجار أو 
شــراء أبنيــة جاهــزة. وممــا يعيــق التقــدم يف هــذا املجــال: صعوبــة احلصــول علــى تراخيــص البنــاء يف 

مناطــق ج والقــدس، وتأخــر وصــول التمويــل.

العمــل متواصــل لزيــادة نســبة الطــالب والطالبــات ذوي اإلعاقــة واالحتياجــات اخلاصــة املدمجــون يف 	 
املــدارس األساســية احلكوميــة يف الضفــة الغربيــة مــن %1.30 إلــى %1.35 مــن مجمــوع الطلبــة بزيــادة 
ســنوية مقدارهــا )0.05 %(. يف نهايــة العــام 2017. سيســاعد علــى ذلــك: توفــر الكــوادر البشــرية 
املؤهلــة للتعامــل مــع ذوي االعاقــة وذوي االحتياجــات اخلاصــة، ومواءمــة األبنيــة، وتوفيــر الوســائل 
والكتــب لتلــك الفئــة. ولــذا ال بــد مــن العمــل علــى تطويــر دبلــوم متخصــص لــذوي االعاقــة واالحتياجــات 
اخلاصــة، واشــراك القطــاع اخلــاص مــن ذوي التخصــص، ودمــج احتياجاتهــم ضمــن خطــة اللــوازم 
ومطبعــة الــوزارة. إضافــًة إلــى ضــرورة ســن التشــريعات الالزمــة ومبــا يتناســب مــع الوضــع الفلســطيني، 
وزيــادة قــدرة املــدارس علــى اســتيعاب عــدد أكبــر منهــم، وكذلــك تبنــي سياســة لتمكينهــم ليكونــوا 

منتجــني اقتصاديــاً، وزيــادة عددهــم يف مؤسســات التعليــم العالــي.

ــى مدارســهم يف مناطــق 	  ــاً إل ــوراً وإناث ــة واملعلمــني ذك ــع الطلب ــة والوصــول اآلمــن جلمي ضمــان احلماي
)ج( والقــدس بالتعــاون مــع مؤسســات حقــوق اإلنســان الدوليــة يف )93( مدرســة  يف نهايــة العــام 
2017. سيســاعد علــى اجنــاز ذلــك: توفــر طــرق آمنــة لوصــول الطلبــة واحلافــالت إلــى معظــم املــدارس 
.إمكانيــة شــراء أو اســتأجر حافــالت للتوصيــل الطلبــة للمــدارس وخاصــة يف املناطــق املهمشــة، وال بــد 
مــن العمــل علــى اشــراك كافــة القطاعــات ذات العالقــة وحتديــداً يف توفيــر املواصــالت اآلمنــة للطلبــة 
يف أماكــن التمــاس مــع االحتــالل. وممــا يعيــق التقــدم يف هــذا املجــال: حواجــز االحتــالل، اجلــدار 
الفاصــل، االقامــة اجلبريــة واحلبــس املنزلــي والتــي تفــرض علــى بعــض الطلبــة واملعلمــني، املســتوطنات 

القريبــة مــن املــدارس، منــع االحتــالل شــق الطــرق يف مناطــق ج والقــدس.  

حتسني بيئة تعليمية تعلمية اآلمنة واحملفزة والعادلة املتمركزة حول الطالب و االحتياجات املجتمعية . 2
والتنموية. 

كانــت نتائــج حتصيــل الطلبــة يف االختبــارات الوطنيــة وخــالل الفتــرة )2015-2013( كمــا يلــي: للصــف - 
ــج  ــة )%41.3(. ونتائ ــوم العام ــات )%34.5(، العل ــة )%61.9(، الرياضي ــة العربي ــع األساســي: اللغ الراب
حتصيــل الطلبــة يف االختبــارات املوحــدة للصــف الرابع األساســي كانت كما يلــي: الرياضيات )48.1%(، 

اللغــة العربيــة للســابع )%59.9(، الرياضيــات للثامــن )%33.1(، العلــوم العامــة للتاســع )48.1%( .
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(، الرياضيات %59.9(، اللغة العربية للسابع )%48.1املوحدة للصف الرابع الساس ي كانت كما يلي: الرياضيات )

 .( %48.1(، العلوم العامة للتاسع )%33.1للثامن )

 2019مقارنة باملستهدفات للعام  2014(: تحصيل الطلبة في االختبارات املوحدة للعام 16الشكل)

 
( %59.7( للصف الرابع و)%57.6الخالقية واالتجاهات االيجابية )فيما كانت درجة امتالك الطلبة للقيم  

لتي ابأنها املبادئ واملعتقدات األساسية واملثل العليا واملعايير ومواقف الحياة للصف الثامن ، وتعرف القيم 

  اعة القرار أو تقويم املعتقدات واألعمالتكون بمثابة دليل عام يوجه السلوك، وهي النقطة املرجعية لصن

 بأنها مجموعة من املكونات املعرفية واالنفعالية والسلوكية التي تتصل بينما تعرف االتجاهات نحو التعليم

باستجابة الفرد نحو قضية أو موضوع أو موقف )مرتبط بالتعليم( وكيفية حدوث االستجابة من حيث 

 . (18( و)17شكل ) القبول أو الرفض
 (: درجة امتالك طلبة الصف الثامن للقيم األخالقية واالتجاهات17شكل)

 

فيما يتعلق بدرجة امتالك الطلبة لنماط التفكير بأنواعه املختلفة) التفكير االبداعي، الناقد، التأملي، وفوق املعرفي ( 

الحياتية املتمثلة في ( ودرجة امتالكهم للمهارات 16( و)15%( للصف الثامن.شكل )44.6%( للصف الرابع، )57فقد كان  )

ذ القرار، الثقة بالنفس، ومقاومة الضغوط( والتي تعرف بأنها مجموعة العمليات )االتصال والتوصل، حل املشكالت،اتخا
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الشكل)16(: حتصيل الطلبة يف االختبارات املوحدة للعام 2014 مقارنة باملستهدفات للعام 2019

 فيمــا كانــت درجــة امتــالك الطلبــة للقيــم األخالقيــة واالجتاهــات االيجابيــة )%57.6( للصــف الرابــع 
و)%59.7( للصــف الثامــن ، وتعــرف القيــم بأنهــا املبــادئ واملعتقــدات األساســية واملثــل العليــا واملعاييــر 
ومواقــف احليــاة التــي تكــون مبثابــة دليــل عــام يوجــه الســلوك، وهــي النقطــة املرجعيــة لصناعــة القــرار 
أو تقــومي املعتقــدات واألعمــال  بينمــا تعــرف االجتاهــات نحــو التعليــم بأنهــا مجموعــة مــن املكونــات 
موقــف  أو  موضــوع  أو  قضيــة  نحــو  الفــرد  باســتجابة  تتصــل  التــي  والســلوكية  واالنفعاليــة  املعرفيــة 

)مرتبــط بالتعليــم( وكيفيــة حــدوث االســتجابة مــن حيــث القبــول أو الرفــض شــكل )17( و)18(. 

شكل)17(: درجة امتالك طلبة الصف الثامن للقيم األخالقية واالجتاهات

فيمــا يتعلــق بدرجــة امتــالك الطلبــة ألمنــاط التفكيــر بأنواعــه املختلفــة) التفكيــر االبداعــي، الناقــد، التأملــي، 
وفــوق املعــريف ( فقــد كان  )%57( للصــف الرابــع، )%44.6( للصــف الثامن.شــكل )15( و)16( ودرجــة امتالكهــم 
ــة يف )االتصــال والتوصــل، حــل املشــكالت،اتخاذ القــرار، الثقــة بالنفــس، ومقاومــة  ــة املتمثل ــارات احلياتي للمه
الضغــوط( والتــي تعــرف بأنهــا مجموعــة العمليــات واإلجــراءات التــي مــن خاللهــا يســتطيع الفــرد حــل مشــكلة 
ــع، و)60.9%(  ــت  )%71.1( للصــف الراب ــد كان ــه فق ــالت يف مجــاالت حيات ــة حتــدي أو إدخــال تعدي أو مواجه

للصــف الثامــن. 
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واإلجراءات التي من خاللها يستطيع الفرد حل مشكلة أو مواجهة تحدي أو إدخال تعديالت في مجاالت حياته فقد كانت  

 ( للصف الثامن. %60.9%( للصف الرابع، و)71.1)

 2014الرابع ألنماط التفكير املختلفة  لسنة األساس (: درجة امتالك طلبة الصف 19الشكل)

 2014(: درجة امتالك طلبة الصف الثامن ألنماط التفكير املختلفة  لسنة األساس 20الشكل)

  
 

 (: درجة امتالك طلبة الصف الرابع للمهارات الحياتية21الشكل )

  (: درجة امتالك طلبة الصف الثامن للمهارات الحياتية22الشكل )

  
( 1-4التقويم الصفي وتقويم أداء الطالب: لم يصل ذلك ملا هو مطلوب بسبب أن سياسة التقويم للصفوف ) -

طرحت دون ايجاد آليات وطرق مع غياب التوعية املجتمعية للمعلمين والطلبة وأولياء المور، كما أن التقويم 
من تبني الوزارة لساسة واستراتيجية باملشاريع طرح دون توضيح للغايات واآلليات والهداف، وعليه ال بد 

واضحة للتقويم التربوي بأساليب ال تعتمد على العالمات واالختبارات كمقياس وحيد لتقويم الطالب، بل 
وما  هما يعرفعلى تعرف الطالب  اعتماد مجاالت أخرى )االتجاهات، الداء، املهارات الحياتية، السلوك، ... (. 

في ظل توفر الوصول للمعرفة ه، مسؤولية املتعلم عن تعلم، لطالب على ما يعرفهكيف يحصل ا، يريد أن يعرفه
ما هو وكيف يوظفها في تعلم  ،ما معنى وحدود املعرفة املطلوب من الطالب الوصول اليها ،عبر الوسائط املتعددة
 ؟. جديد وانتاج املعرفة
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الشكل)19(: درجة امتالك طلبة الصف الرابع ألمناط التفكير املختلفة  لسنة األساس 2014

الشكل)20(: درجة امتالك طلبة الصف الثامن ألمناط التفكير املختلفة  لسنة األساس 2014

الشكل )21(: درجة امتالك طلبة الصف الرابع للمهارات احلياتية

الشكل )22(: درجة امتالك طلبة الصف الثامن للمهارات احلياتية 

التقــومي الصفــي وتقــومي أداء الطالــب: لــم يصــل ذلــك ملــا هــو مطلــوب ألن سياســة التقــومي للصفــوف 	 
)4-1( طرحــت دون ايجــاد آليــات وطــرق مــع غيــاب التوعيــة املجتمعيــة للمعلمــني والطلبــة وأوليــاء 
األمــور، كمــا أن التقــومي باملشــاريع طــرح دون إيضــاح للغايــات واآلليــات واألهــداف، وعليــه ال بــد مــن 
تبنــي الــوزارة لسياســة واســتراتيجية واضحــة للتقــومي التربــوي بأســاليب ال تعتمــد علــى العالمــات 
واالختبــارات كمقيــاس وحيــد لتقــومي الطالــب، بــل اعتمــاد مجاالت أخــرى )االجتاهــات، األداء، املهارات 
احلياتيــة، الســلوك، ... (.  تعــرف الطالــب علــى مــا يعرفــه ومــا يريــد أن يعرفــه، وكيــف يحصــل الطالــب 
علــى مــا يعرفــه، ومســؤولية املتعلــم عــن تعلمــه، يف ظــل توافــر الوصــول للمعرفــة عبــر الوســائط املتعددة، 
مــا معنــى وحــدود املعرفــة املطلــوب مــن الطالــب الوصــول إليهــا، وكيــف يوظفهــا يف تعلــم مــا هــو جديــد 

وانتــاج املعرفــة؟. 

بلغــت نســبة معلمــي املرحلــة األساســية املؤهلــني وفــق إســتراتيجية إعــداد املعلمــني وتأهيلهــم )44.2%(، 	 
ونســبة معلمــي املرحلــة األساســية  املتدربــني ضمــن برامــج التطويــر املهنــي )%43.7(، ودرجــة ممارســة 
املعلــم ملنحــى التعليــم املتمركــز حــول املتعلــم )%45.4(. وارتفعــت نســبة املعلمــني املؤهلــني مــن 44.2% 
يف عــام 2014 إلــى %56.6 يف عــام 2015، ويعــود االرتفــاع  ألســباب عــدة؛ أهمهــا: تعديــل سياســة 
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الــوزارة يف اختيــار املعلمــني اجلــدد املؤهلــني، وقيــام املعهــد الوطنــي للتدريــب التربــوي بتأهيــل معلمــي 
الصفــوف )1-4( والصفــوف )10-5( واعتمــاد شــهادة التأهيــل التربــوي رســمياً. وهنــا ال بــد مــن دراســة 
أثــر البرامــج ومــدى انعكاســها علــى التعليــم، ومراجعــة وتطويــر املــواد التدريبيــة، وتفعيــل التكنولوجيــا 
وتوظيفهــا يف التدريــب، وايجــاد نظــام حوافــز للمتميزيــني مــن املعلمــني والطواقــم التعليميــة املســاندة، 
واعتمــاد برنامــج التطــور املهنــي املســتمر، والتحقــق مــن مواءمــة التدريــب مــع خطــة الــوزارة، وتطويــر 
املعاييــر املهنيــة اخلاصــة باالرشــاد التربــوي، وإعــداد دبلــوم االرشــاد املدرســي ودبلــوم اإلشــراف 

اإلرشــادي.

الشكل )23( نسبة معلمي املرحلة االساسية املؤهلني وفق استراتيجية اعداد املعلمني وتأهيلهم

ــت  ــد بلغ ــي املســتمر فق ــر املهن ــج التطوي ــن برام ــني ضم ــة األساســية املتدرب ــق بنســبة معلمــي املرحل ــا يتعل فيم
)%43.7( يف العــام 2014 وارتفعــت الــى )%45.6( يف العــام 2015 .

شكل ) 24( : نسبة معلمي املرحلة االساسية  املتدربني ضمن برامج التطوير املهني املستمر

ــادرات الطلبــة( )%7( يف عــام 2014  	  بلغــت  درجــة انخــراط الطلبــة النشــط يف احلصــة الصفيــة )مب
ــوزن النســبي للزمــن  ــج أيضــاً أن ال ــى )%12( يف عــام2015 )الشــكل 21( . وأظهــرت النتائ ــت ال ارتفع
ــرة،  ــب و %4 ملواقــف الســكوت واحلي ــا كان %24 للطال ــن وقــت احلصــة بينم ــم %72 م ــي للمعل الفعل

ــم. وهــذا يعنــي أن معظــم وقــت الطالــب %83 اســتجابة ملــا يطلبــه املعل
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نسبة معلمي (، و %44.2) إعداد املعلمين وتأهيلهمنسبة معلمي املرحلة الساسية املؤهلين وفق إستراتيجية بلغت  -
كز درجة ممارسة املعلم ملنحى التعليم املتمر (، و %43.7) املرحلة الساسية  املتدربين ضمن برامج التطوير املنهي

، 2015% في عام 56.6إلى  2014% في عام 44.2نسبة املعلمين املؤهلين من  عتارتف(. كما %45.4) حول املتعلم
قيام املعهد و تعديل سياسة الوزارة في اختيار املعلمين الجدد املؤهلين،  :الرتفاع  لسباب عدة؛ أهمهاايعود و 

دة التأهيل التربوي واعتماد شها( 5-10)والصفوف ( 4-1) الوطني للتدريب التربوي بتأهيل معلمي الصفوف
. ية، توفير ومراجعة وتطوير املواد التدريب وهنا ال بد من دراسة أثر البرامج ومدى انعكاسها على التعليم، رسميا 

تفعيل التكنولوجيا وتوظيفها في التدريب، ايجاد نظام حوافز للمتميزيين من املعلمين والطواقم التعليمية 
ر املساندة، اعتماد برنامج التطور املنهي املستمر، والتأكد من مواءمة التدريب مع خطة الوزارة، تطوير املعايي

 باالرشاد التربوي، واعداد دبلوم االرشاد املدرس ي ودبلوم االشراف االرشادي. املهنية الخاصة
 ( نسبة معلمي املرحلة االساسية املؤهلين وفق استراتيجية اعداد املعلمين وتأهيلهم23الشكل )

 
 ( في%43.7املستمر فقد بلغت ) نسبة معلمي املرحلة الساسية املتدربين ضمن برامج التطوير املنهيفيما يتعلق ب

 . 2015( في العام %45.6وارتفعت الى ) 2014العام 
 املستمر ( : نسبة معلمي املرحلة االساسية  املتدربين ضمن برامج التطوير املنهي24شكل ) 

 
الى ارتفعت   2014في عام %( 7) درجة انخراط الطلبة النشط في الحصة الصفية )مبادرات الطلبة( بلغت  -

% من 72ن الوزن النسبي للزمن الفعلي للمعلم النتائج أيضا  أ ظهرت( . وأ21)الشكل  2015في عام %(12)
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% ملواقف السكوت والحيرة، وهذا يعني أن معظم وقت الطالب 4% للطالب و 24وقت الحصة بينما كان 
 % استجابة ملا يطلبه املعلم.83

 ة الصفية )االنخراط النشط(( : درجة انخراط الطلبة النشط في الحص25شكل  )

 

سئلة التذكر أدرجة التنوع في أسئلة املعلم داخل الحصة الصفية وفق مهارات التفكير/ اما فيما يتعلق ب   -
درجة التنوع في أسئلة املعلم داخل و ، 2015% في عام 66.8 ارتفعت إلى، 2014في عام ( %65) واالستيعاب

 2014( في العام %17) ة التطبيق واستخدام املعرفةالحصة الصفية وفق مهارات التفكير/ اسئل
درجة التنوع في أسئلة املعلم داخل الحصة الصفية وفق مهارات ، و 2015% في العام  16.4وانخفضت الى 

وهذا ( .1%. الجدول )12.5بلغت  2015في عام و 2014لعام ( %13) التفكير / مستويات التفكير العليا
عف كفايات املعلمين في بناء نماذج أسئلة مهارات عليا، أو القدرة على ض :يعود لسباب عدة؛ أبرزها

 .توظيفها أو تصنيفها وفق املستويات املختلفة
 (: التوزيع النسبي لألسئلة التي يطرحها املعلمون في الحصص الصفية3الجدول)

 2019مستهدفات العام  2015سنة  2014سنة األساس  

 إناث ذكور  تصنيف األسئلة
كال 

 الجنسين
 إناث ذكور 

كال 
 الجنسين

 إناث ذكور 
كال 

 الجنسين

 % 50 % 50 % 50 %66.8 %67.7 %65.6 %65 %64 %66 أسئلة  التذكر واالستيعاب

أسئلة التطبيق واستخدام 
 املعرفة

17% 16% 17% 18.4% 15.1% 16.4% 20 % 20 % 20 % 

 % 15 % 15 % 15 %12.5 %12.6 %12.5 %13 %14 %12 أسئلة مستويات التفكير العليا

 % 8 % 8 % 8 %1.9 %2.1 %1.6 %2 %2 %2 السئلة الوجدانية

 % 7 % 7 % 7 %2.3 %2.6 %2.0 %3 %3 %3 مهارات ما وراء املعرفة

 2014( في العام %60.9) درجة تحقيق املدارس ملعايير البيئة الصحية املدرسية املعززة للتعليمكما بلغت  -

(. مع وجود فارق بين مدارس الذكور واإلناث لصالح مدارس 26. الشكل )2015( في العام 62.3وارتفعت الى )

ولزيادة النسبة يستوجب االستمرار في تأهيل الطواقم، واستمرار التواصل الفعال مع املؤسسات  .اإلناث
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شكل  )25( : درجة انخراط الطلبة النشط يف احلصة الصفية )االنخراط النشط(

امــا فيمــا يتعلــق بدرجــة التنــوع يف أســئلة املعلــم داخــل احلصــة الصفيــة وفــق مهــارات التفكيــر/ أســئلة 	 
التذكــر واالســتيعاب )%65( يف عــام 2014، ارتفعــت إلــى %66.8 يف عــام 2015، ودرجــة التنــوع يف 
أســئلة املعلــم داخــل احلصــة الصفيــة وفــق مهــارات التفكيــر/ اســئلة التطبيــق واســتخدام املعرفــة )17%( 
يف العــام 2014 وانخفضــت الــى 16.4 % يف العــام 2015، ودرجــة التنــوع يف أســئلة املعلــم داخــل احلصــة 
الصفيــة وفــق مهــارات التفكيــر / مســتويات التفكيــر العليــا )%13( لعــام 2014 ويف عــام 2015 بلغــت 
%12.5. اجلــدول )1( .وهــذا يعــود ألســباب عــدة؛ أبرزهــا: ضعــف كفايــات املعلمــني يف بنــاء منــاذج 

أســئلة مهــارات عليــا، أو القــدرة علــى توظيفهــا أو تصنيفهــا وفــق املســتويات املختلفــة.

اجلدول)3(: التوزيع النسبي لألسئلة التي يطرحها املعلمون يف احلصص الصفية

مستهدفات العام 2019سنة 2015سنة األساس 2014

كال إناثذكورتصنيف األسئلة
كال إناثذكوراجلنسني

كال إناثذكوراجلنسني
اجلنسني

50 %50 %50 %%66.8%67.7%65.6%65%64%66أسئلة  التذكر واالستيعاب

20 %20 %20 %%16.4%15.1%18.4%17%16%17أسئلة التطبيق واستخدام املعرفة

15 %15 %15 %%12.5%12.6%12.5%13%14%12أسئلة مستويات التفكير العليا

8 %8 %8 %%1.9%2.1%1.6%2%2%2األسئلة الوجدانية

7 %7 %7 %%2.3%2.6%2.0%3%3%3مهارات ما وراء املعرفة

كمــا بلغــت درجــة حتقيــق املــدارس ملعاييــر البيئــة الصحيــة املدرســية املعــززة للتعليــم )%60.9( يف 	 
العــام 2014 وارتفعــت الــى )62.3( يف العــام 2015. الشــكل )26(. مــع وجــود فــارق بــني مــدارس 
ــادة النســبة يســتوجب االســتمرار يف تأهيــل الطواقــم،  الذكــور واإلنــاث لصالــح مــدارس اإلنــاث. ولزي
واســتمرار التواصــل الفعــال مــع املؤسســات الشــريكة، إال أن هنــاك العديــد مــن املعيقــات أبرزهــا: تفعيــل 
دور االدارات لتحقيــق املخرجــات املتعلقــة مبعاييــر البيئــة الصحيــة، نقــص التمويــل لبعــض املخرجــات 
املهمــة، النقــص يف عــدد املوظفــني امليدانيــني يف االدارة العامــة للصحــة، عــدم تفريــغ املنســق الصحــي 
ــغ ملنســق الصحــة املدرســية،  ــى دعــم التفري ــا العمــل عل ملتابعــة محــاور الصحــة املدرســية، وميكــن هن
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الشريكة، إال أن هناك العديد من املعيقات أبرزها: تفعيل دور االدارات لتحقيق املخرجات املتعلقة بمعايير 

ن امليدانيين في االدارة العامة البيئة الصحية، نقص التمويل لبعض املخرجات املهمة، النقص في عدد املوظفي

للصحة، عدم تفريغ املنسق الصحي ملتابعة محاور الصحة املدرسية، ويمكن هنا العمل على دعم التفريغ ملنسق 

الصحة املدرسية، تعديل االجراءات املالية لغرض سرعة انجاز العطاءات وتنفيذها، دخول االرشاد التربوي 

 مراكز االرشاد التربوي.ضمن التشكيالت املدرسية، اعتماد 

 (: درجة تحقيق املدارس ملعايير البيئة الصحية املعززة للتعليم26) الشكل

 
  وسائل توظيف فيها يتم التي الحصص نسبة في انخفاضا   التربوية التقنيات توظيف مجال في النتائج أظهرت

 للوسائل% 8.1)اآلتي:  النحو  على% 28.9 اصبحت 2015 عام في بينما 2014 عام في%  30 كانت إذ تعليمية،

 من% 78.2 أن أيضا النتائج وبينت(. التخصصية للوسائل% 11و الرقمية، غير  للوسائل% 22.2و الرقمية،

 . تكنولوجية وسيلة أّية توظيف دون  تنفذ التكنولوجيا حصص
 ( نسبة الحصص الصفية التي يتم فيها استخدام وسائل تعليمية27الشكل )

 
 لعام% 32 من وأدواته العلوم مخبر  يستخدمون  الذين الطلبة نسبة ارتفعت وأدواته؛ العلوم مختبر  يخص وفيما

 على التجارب إلجراء العملي الوقت من الكبر  النسبة يحتل املعلم زال ال  ولكن ،2015 عام في% 33.7 إلى 2014

بوية وتكنولوجيا التعلم من خالل علما  أنه تم العمل على زيادة استخدام التقنيات التر  .الطالب وقت حساب

% من مختبرات الحاسوب، وهنا ال بد من العمل على زيادة الشراكات لتحديث مختبرات الحاسوب 5تحديث 
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تعديــل االجــراءات املاليــة لغــرض ســرعة اجنــاز العطــاءات وتنفيذهــا، دخــول االرشــاد التربــوي ضمــن 
التشــكيالت املدرســية، اعتمــاد مراكــز االرشــاد التربــوي.

الشكل )26(: درجة حتقيق املدارس ملعايير البيئة الصحية املعززة للتعليم

أظهــرت النتائــج يف مجــال توظيــف التقنيــات التربويــة انخفاضــاً يف نســبة احلصــص التــي يتــم فيهــا توظيــف 
وســائل  تعليميــة، إذ كانــت %30  يف عــام 2014 بينمــا يف عــام 2015 اصبحــت %28.9 علــى النحــو اآلتــي: 
)%8.1 للوســائل الرقميــة، و%22.2 للوســائل غيــر الرقميــة، و%11 للوســائل التخصصيــة(. وبينــت النتائــج أيضــا 

ــة وســيلة تكنولوجيــة.  أن %78.2 مــن حصــص التكنولوجيــا تنفــذ دون توظيــف أّي

الشكل )27( نسبة احلصص الصفية التي يتم فيها استخدام وسائل تعليمية

وفيمــا يخــص مختبــر العلــوم وأدواتــه؛ ارتفعــت نســبة الطلبــة الذيــن يســتخدمون مخبــر العلــوم وأدواتــه مــن 32% 
لعــام 2014 إلــى %33.7 يف عــام 2015، ولكــن ال زال املعلــم يحتــل النســبة األكبــر مــن الوقــت العملــي إلجــراء 
التجــارب علــى حســاب وقــت الطالــب. علمــاً أنــه مت العمــل علــى زيــادة اســتخدام التقنيــات التربويــة وتكنولوجيــا 
التعلــم مــن خــالل حتديــث %5 مــن مختبــرات احلاســوب، وهنــا ال بــد مــن العمــل علــى زيــادة الشــراكات لتحديــث 
ــة،  ــة التعليمي ــة البيئ ــر، وكان مــن معيقــات التقــدم لهــذا املؤشــر: عــدم جاهزي ــرات احلاســوب بشــكل أكب مختب
ــوزارة تبنــي رفــع كفايــات  ــى ال ــا، فيتوجــب عل ــة للمعلمــني يف مجــال توظيــف التكنولوجي ــات املهني نقــص الكفاي

املعلمــني املهنيــة يف مجــال توظيــف التكنولوجيــا بشــكل أوســع.
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بشكل أكبر، وكان من معيقات التقدم لهذا املؤشر: عدم جاهزية البيئة التعليمية، نقص الكفايات املهنية 

توجب على الوزارة تبني رفع كفايات املعلمين املهنية في مجال للمعلمين في مجال توظيف التكنولوجيا، في

 توظيف التكنولوجيا بشكل أوسع.
 ( : نسبة الطلبة الذين يستخدمون مختبر العلوم وادواته28شكل )

 
 

 في (%70.4) إلى 2014 عام في (%76.5) من للعنف يتعرضون  الذين الطلبة نسبة انخفضت العنف؛ يخص فيما -

 للطلبة التوعية برامج أن وتبين ،(وغيره واللفظي الجسدي)  كافة العنف أنواع االنخفاض وشمل ،2015 عام

 تقديم على شجعهم ما أبنائهم، لحقوق  الهالي إدراك إلى أدت العنف من الحد سياسة حول  واملعلمين والهالي

كذلك كان هناك أثر واضح للتدريبات التخصصية للمرشدين التربويين في  .للعنف أبنائهم تعرض عند الشكاوى 

تعاملهم مع مشاكل الطلبة، وهنا ال بد من دراسة مدى فعالية هذه التدريبات وتأثيرها على الخدمة االرشادية 

 املقدمة للطلبة.

 له املختلفةبأشكا  ( نسبة طلبة املرحلة االساسية الذين يتعرضون للعنف في املدارس29الشكل )

 
 ،2015 عام في (%86) إلى 2014 عام في (%93.6) من الالصفية النشطة في الطلبة مشاركة نسبة انخفضت -

 ..املعلمين وإضراب الدراس ي العام انتظام عدم هو  النسبة تلك انخفاض أسباب وأبرز 
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شكل )28( : نسبة الطلبة الذين يستخدمون مختبر العلوم وادواته

فيمــا يخــص العنــف؛ انخفضــت نســبة الطلبــة الذيــن يتعرضــون للعنــف مــن )%76.5( يف عــام 2014 	 
ــره(،  ــواع العنــف كافــة ) اجلســدي واللفظــي وغي ــى )%70.4( يف عــام 2015، وشــمل االنخفــاض أن إل
وتبــني أن برامــج التوعيــة للطلبــة واألهالــي واملعلمــني حــول سياســة احلــد مــن العنــف أدت إلــى إدراك 
األهالــي حلقــوق أبنائهــم، مــا شــجعهم علــى تقــدمي الشــكاوى عنــد تعــرض أبنائهــم للعنــف. كذلــك كان 
هنــاك أثــر واضــح للتدريبــات التخصصيــة للمرشــدين التربويــني يف تعاملهــم مــع مشــاكل الطلبــة، وهنــا 

ال بــد مــن دراســة مــدى فعاليــة هــذه التدريبــات وتأثيرهــا علــى اخلدمــة االرشــادية املقدمــة للطلبــة.

الشكل )29( نسبة طلبة املرحلة االساسية الذين يتعرضون للعنف يف املدارس  بأشكاله املختلفة

انخفضــت نســبة مشــاركة الطلبــة يف األنشــطة الالصفيــة مــن )%93.6( يف عــام 2014 إلــى )%86( يف 	 
عــام 2015، وأبــرز أســباب انخفــاض تلــك النســبة هــو عــدم انتظــام العــام الدراســي وإضــراب املعلمــني..
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 التعلم بواقع الحياةنسبة مشاركة الطلبة في االنشطة الالصفية الداعمة التي تربط  ( :30الشكل )

 
(، ولنماط %6.3) لقيمارجة تمثل منهاج اللغة العربية للصف الرابع االساس ي النماط املعرفة/ بلغت د -

(، وبلغت %45.8(، ولنماط املعرفة/التعليمات )%37.2(، ولنماط املعرفة/املفاهيم )%10.7املعرفة/الحقائق )

(، ولنماط املعرفة/الحقائق %0.6) لقيماملعرفة/االساس ي النماط ادرجة تمثل منهاج العلوم للصف الرابع 

درجة تمثل منهاج (، وبلغت %5.4(، ولنماط املعرفة/التعليمات )%47.1%(، ولنماط املعرفة/املفاهيم )46.9)

نماط (، ول %9.9(، ولنماط املعرفة/الحقائق )%1.3املعرفة/القيم )الرياضيات  للصف الرابع  االساس ي النماط 

 (.%14.8نماط املعرفة/التعليمات )(، ول %74املعرفة/املفاهيم )

  األساس ي ألنماط املعرفة الرابع الرياضيات والعلوم للصف و  درجة تمثل محتوى مناهج اللغة العربية(: 31الشكل)

 

  املعرفة/ القيمدرجة تمثل منهاج اللغة العربية  )مطالعة ونصوص(  للصف العاشر االساس ي النماط وبلغت 

%(، ولنماط املعرفة/التعليمات 29.4%(، ولنماط املعرفة/املفاهيم )40.5%(، ولنماط املعرفة/الحقائق )28.6)

(، ولنماط %26(، ولنماط املعرفة/الحقائق )%24%(، وللعلوم اللغوية كانت لنماط املعرفة/القيم )1.6)
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 التعلم بواقع الحياةنسبة مشاركة الطلبة في االنشطة الالصفية الداعمة التي تربط  ( :30الشكل )

 
(، ولنماط %6.3) لقيمارجة تمثل منهاج اللغة العربية للصف الرابع االساس ي النماط املعرفة/ بلغت د -

(، وبلغت %45.8(، ولنماط املعرفة/التعليمات )%37.2(، ولنماط املعرفة/املفاهيم )%10.7املعرفة/الحقائق )

(، ولنماط املعرفة/الحقائق %0.6) لقيماملعرفة/االساس ي النماط ادرجة تمثل منهاج العلوم للصف الرابع 

درجة تمثل منهاج (، وبلغت %5.4(، ولنماط املعرفة/التعليمات )%47.1%(، ولنماط املعرفة/املفاهيم )46.9)

نماط (، ول %9.9(، ولنماط املعرفة/الحقائق )%1.3املعرفة/القيم )الرياضيات  للصف الرابع  االساس ي النماط 

 (.%14.8نماط املعرفة/التعليمات )(، ول %74املعرفة/املفاهيم )

  األساس ي ألنماط املعرفة الرابع الرياضيات والعلوم للصف و  درجة تمثل محتوى مناهج اللغة العربية(: 31الشكل)

 

  املعرفة/ القيمدرجة تمثل منهاج اللغة العربية  )مطالعة ونصوص(  للصف العاشر االساس ي النماط وبلغت 

%(، ولنماط املعرفة/التعليمات 29.4%(، ولنماط املعرفة/املفاهيم )40.5%(، ولنماط املعرفة/الحقائق )28.6)

(، ولنماط %26(، ولنماط املعرفة/الحقائق )%24%(، وللعلوم اللغوية كانت لنماط املعرفة/القيم )1.6)
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الشكل )30( : نسبة مشاركة الطلبة يف االنشطة الالصفية الداعمة التي تربط التعلم بواقع احلياة

ــم )6.3%(، 	  ــع االساســي المنــاط املعرفــة/ القي ــة للصــف الراب ــة العربي ــل منهــاج اللغ بلغــت درجــة متث
املعرفــة/ وألمنــاط   ،)37.2%( املعرفة/املفاهيــم  وألمنــاط   ،)10.7%( املعرفة/احلقائــق  وألمنــاط 
ــع االساســي المنــاط املعرفــة/ ــوم للصــف الراب ــاج العل ــل منه التعليمــات )%45.8(، وبلغــت درجــة متث
القيــم )%0.6(، وألمنــاط املعرفة/احلقائــق )%46.9(، وألمنــاط املعرفة/املفاهيــم )%47.1(، وألمنــاط 
املعرفة/التعليمــات )%5.4(، وبلغــت درجــة متثــل منهــاج الرياضيــات  للصــف الرابــع  االساســي المنــاط 
 ،)74%( املعرفة/املفاهيــم  وألمنــاط   ،)9.9%( املعرفة/احلقائــق  وألمنــاط   ،)1.3%( املعرفة/القيــم 

وألمنــاط املعرفة/التعليمــات )14.8%(.

الشكل)31(: درجة متثل محتوى مناهج اللغة العربية والرياضيات والعلوم للصف الرابع األساسي ألمناط املعرفة  

وبلغــت درجــة متثــل منهــاج اللغــة العربيــة  )مطالعــة ونصــوص(  للصــف العاشــر االساســي المنــاط املعرفــة/ 
وألمنــاط   ،)29.4%( املعرفة/املفاهيــم  وألمنــاط   ،)40.5%( املعرفة/احلقائــق  وألمنــاط   ،)28.6%( القيــم  
املعرفة/التعليمــات )%1.6(، وللعلــوم اللغويــة كانــت ألمنــاط املعرفة/القيــم )%24(، وألمنــاط املعرفة/احلقائــق 
)%26(، وألمنــاط املعرفة/املفاهيــم )%18.6(، وألمنــاط املعرفة/التعليمــات )%31.2(،  وبلغــت درجــة متثــل 
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درجة تمثل منهاج الرياضيات  للصف (،  وبلغت %31.2التعليمات )(، ولنماط املعرفة/%18.6املعرفة/املفاهيم )

%(، ولنماط املعرفة/املفاهيم 37%(، ولنماط املعرفة/الحقائق )0.0)  ساس ي النماط املعرفة/ القيمالعاشر ال 

فيزياء للصف العاشر  /درجة تمثل منهاج العلوم(، وبلغت %16.1%(، ولنماط املعرفة/التعليمات )46.9)

%(، ولنماط املعرفة/املفاهيم 45.5%(، ولنماط املعرفة/الحقائق )0.0) القيمساس ي النماط املعرفة/ال 

ساس ي للصف العاشر ال  كيمياءدرجة تمثل منهاج العلوم/(، وبلغت %21%(، ولنماط املعرفة/التعليمات )33.5)

(، ولنماط %22ط املعرفة/املفاهيم )(، ولنما%69(، ولنماط املعرفة/الحقائق )%2.0) القيم/النماط املعرفة

ساس ي النماط للصف العاشر ال العلوم الحيايتة  /درجة تمثل منهاج العلوم(، وبلغت %7املعرفة/التعليمات )

ولنماط (، %21(، ولنماط املعرفة/املفاهيم )%74(، ولنماط املعرفة/الحقائق )%3.0) القيماملعرفة/

 (.%2املعرفة/التعليمات )
 األساس ي ألنماط املعرفةالعاشر الرياضيات والعلوم للصف و  درجة تمثل محتوى مناهج اللغة العربية(: 32) الشكل

 
%(، ومنهاج العلوم 26.3) ساس ي آلليات التقويم االصيلدرجة تمثل منهاج اللغة العربية  للصف الرابع ال وبلغت 

مطالعة ونصوص( للصف العاشر الساس ي %(، ومنهاج اللغة العربية )51.2%(، ومنهاج الرياضيات )55.9)

(، %30والعلوم/فيزياء )(، %38.1(، ومنهاج الرياضيات للعاشر الساس ي )%47.6%(، وللعلوم اللغوية )37.5)

نوعية (. يتضح من خالل قيم املؤشرات أعاله أن %31العلوم الحياتية )(، والعلوم/%33والعلوم/كيمياء )
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الرياضيات فيزياء/العلوم كيمياء/ العلوم العلوم الحياتية  

قيم حقائق مفاهيم تعميمات

منهــاج الرياضيــات  للصــف العاشــر األساســي المنــاط املعرفــة/ القيــم  )%0.0(، وألمنــاط املعرفة/احلقائــق 
)%37(، وألمنــاط املعرفة/املفاهيــم )%46.9(، وألمنــاط املعرفة/التعليمــات )%16.1(، وبلغــت درجــة متثــل 
منهــاج العلــوم/ فيزيــاء للصــف العاشــر األساســي المنــاط املعرفة/القيــم )%0.0(، وألمنــاط املعرفة/احلقائــق 
)%45.5(، وألمنــاط املعرفة/املفاهيــم )%33.5(، وألمنــاط املعرفة/التعليمــات )%21(، وبلغــت درجــة متثــل 
ــق  ــم )%2.0(، وألمنــاط املعرفة/احلقائ ــاء للصــف العاشــر األساســي المنــاط املعرفة/القي ــاج العلوم/كيمي منه
)%69(، وألمنــاط املعرفة/املفاهيــم )%22(، وألمنــاط املعرفة/التعليمــات )%7(، وبلغــت درجــة متثــل منهــاج 
العلــوم/ العلــوم احليايتــة للصــف العاشــر األساســي المنــاط املعرفة/القيــم )%3.0(، وألمنــاط املعرفة/احلقائــق 

)%74(، وألمنــاط املعرفة/املفاهيــم )%21(، وألمنــاط املعرفة/التعليمــات )2%(.

الشكل )32(: درجة متثل محتوى مناهج اللغة العربية والرياضيات والعلوم للصف العاشر األساسي ألمناط املعرفة

وبلغــت درجــة متثــل منهــاج اللغــة العربيــة  للصــف الرابــع األساســي آلليــات التقــومي االصيــل )%26.3(، ومنهــاج 
ــوم )%55.9(، ومنهــاج الرياضيــات )%51.2(، ومنهــاج اللغــة العربيــة )مطالعــة ونصــوص( للصــف العاشــر  العل
األساســي )%37.5(، وللعلــوم اللغويــة )%47.6(، ومنهــاج الرياضيــات للعاشــر األساســي )%38.1(، والعلــوم/
فيزيــاء )%30(، والعلوم/كيميــاء )%33(، والعلوم/العلــوم احلياتيــة )%31(. يتضــح مــن خــالل قيــم املؤشــرات 

أعــاله أن نوعيــة التعليــم الفلســطيني بحاجــة إلــى مزيــد مــن اجلهــود.
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الشكل )33(: درجة متثل  مناهج اللغة العربية والرياضيات والعلوم للصف الرابع األساسي  آلليات التقومي األصيل

تقــدم مؤشــر تعميــم وتعزيــز برنامــج املبــادرات االيجابيــة والريــادة و اإلبــداع العلمــي للعاملــني مبهنــة 	 
التعليــم وللطلبــة ذكــورا و إناثــا، مــن خــالل دعــم الــوزارة لهــذه املبــادرات، تخصيــص مبالــغ ماليــة لهــا، 
جهــود العاملــني يف الــوزارة الجنــاح تلــك املبــادرات، ولنمــو هــذا املؤشــر ال بــد مــن توفيــر املصــادر املاليــة، 
ومأسســة ادارة هــذه املبــادرات وادخالهــا ضمــن العمليةالتعليميــة التعلميــة، تســهيل كافــة االجــراءات 

االداريــة واملاليــة املتعلقــة بهــا، اشــراك اجلامعــات الفلســطينية والقطــاع اخلــاص بتطبيقهــا.

مت تطويــر مناهــج الصفــوف )4-1( بقــرار مــن الــوزارة وبتوفيــر جلــان لوضــع اخلطــوط العريضــة 	 
للمنهــاج مــن خــالل اخلبــراء احملليــني والدعــم الفنــي مــن اليابــان، ســاعد علــى تطويــر املنهــاج القناعــة 
بضــرورة التخلــي تدريجيــاً عــن فكــرة وحدانيــة الكتــاب املدرســي، خاصــة يف ظــل توفر املعرفــة وجتددها 
وســهولة الوصــول للمعلومــات، ولتطويــر بقيــة املناهــج ال بــد مــن العمــل علــى ايجــاد فــرق مدربــة 
علــى قواعــد تأليــف الكتــب كجــزء مــن املنهــاج وتشــمل احملتــوى واالخــراج الفنــي، عــدم حصــر املنهــاج 
بالكتــاب املدرســي، بــل تســخير البيئــة املدرســية جلعــل تنفيــذ املنهــاج ممكنــاً، اعطــاء املعلــم حريــة يف 

تنفيــذ املنهــاج مــع ضــرورة املتابعــة واملســاءلة مــن قبــل املديــر واملشــرف التربــوي. 

توجهــات الــوزارة نحــو فصــل املراحــل التعليميــة يف املــدارس، حيــث بلغــت نســبة املــدارس التــي مت 	 
فصلهــا تبعــا للمرحلــة الدراســية وذلــك وفقــا إلســتراتيجية فصــل طــالب املرحلــة األساســية عــن 
ــات  ــا تواجــه حتدي ــد أنه ــة ســهلة ألن مــن املؤك ــة الفصــل ليســت عملي ــاً أن عملي ــة )%31(، علم الثانوي

وصعوبــات جنمــل أبرزهــا يف:

حتديــات تربويــة: زيــادة املســافة التــي ميشــيها الطلبــة التــي  قــد تؤثــر ســلبيا علــى نوعيــة التعليــم أ. 
ــادة  ــة يف زي ــدارس، أو ميكــن أن تســاهم  العملي ــد مــن التســرب مــن امل يف بعــض احلــاالت أو تزي
هــدر املــوارد املاديــة التربويــة والبشــرية ســواء يف البيئــة الفيزيقيــة أو البشــرية حيــث ميكــن أن تقــود 
عمليــة الفصــل إلــى وجــود غــرف فارغــة زائــدة عــن احلاجــة أو إلــى نقــص بعــض االحتياجــات يف 

بعــض املــدارس.

حتديــات اقتصاديــة: زيــادة املســافة التــي ميشــيها الطلبــة الناجتــة عــن عمليــة الفصــل قــد تســاهم ب. 
ــة والتشــغيلية  ــة التطويري ــة املادي ــاع التكلف ــى ارتف ــة، عــالوة عل ــادة أجــور املواصــالت للطلب يف زي
الناجتــة عــن الزيــادة يف االحتياجــات مــن األبنيــة املدرســية والكــوادر البشــرية واخلدماتيــة خــالل 

عــن عمليــة الفصــل.

حتديــات اجتماعيــة: مثــل رفــض األهالــي نقــل أبنائهــم مــن مدرســة ألخــرى يف حــاالت بســبب زيــادة ت. 
املســافة بــني املدرســة والبيــت، أو الرتفــاع التكلفــة املاديــة عليهــم، كمــا أن تنــوع تركيبــة التجمعــات 
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معظم املؤشرات النوعية حققت درجات  إذ إنلى مزيد من الجهود والعمل الجاد إالتعليم الفلسطيني بحاجة 

 دون املستوى املطلوب.
 آلليات التقويم األصيل األساس ي الرابع الرياضيات والعلوم للصف و  مناهج اللغة العربية (: درجة تمثل 33) الشكل

 
طلبة و اإلبداع العلمي للعاملين بمهنة التعليم ولل تعميم وتعزيز برنامج املبادرات االيجابية والريادةتقدم مؤشر  -

، من خالل دعم الوزارة لهذه املبادرات، تخصيص مبالغ مالية لها، جهود العاملين في الوزارة ذكورا و إناثا
الها النجاح تلك املبادرات، ولنمو هذا املؤشر ال بد من توفير املصادر املالية، ومأسسة ادارة هذه املبادرات وادخ

من العمليةالتعليمية التعلمية، تسهيل كافة االجراءات االدارية واملالية املتعلقة بها، اشراك الجامعات ض
 الفلسطينية والقطاع الخاص بتطبيقها.

لوزارة وبتوفير لجان لوضع الخطوط العريضة للمنهاج من خالل ا( بقرار من 1-4تم تطوير مناهج الصفوف ) -
ة من اليابان، ساعد على تطوير املنهاج القناعة بضرورة التخلي تدريجيا  عن فكر  الخبراء املحليين والدعم الفني

وحدانية الكتاب املدرس ي، خاصة في ظل توفر املعرفة وتجددها وسهولة الوصول للمعلومات، ولتطوير بقية 
املحتوى املناهج ال بد من العمل على ايجاد فرق مدربة على قواعد تأليف الكتب كجزء من املنهاج وتشمل 

 ، واالخراج الفني، عدم حصر املنهاج بالكتاب املدرس ي، بل تسخير البيئة املدرسية لجعل تنفيذ املنهاج ممكنا 
 اعطاء املعلم حرية في تنفيذ املنهاج مع ضرورة املتابعة واملساءلة من قبل املدير واملشرف التربوي. 

تبعا حيث بلغت نسبة املدارس التي تم فصلها  ،توجهات الوزارة نحو فصل املراحل التعليمية في املدارس -
عملية (، علما  أن %31) للمرحلة الدراسية وذلك وفقا إلستراتيجية فصل طالب املرحلة الساسية عن الثانوية

 تواجه تحديات وصعوبات نجمل أبرزها في: هاالفصل ليست عملية سهلة لن من املؤكد أن
ت يمشيها الطلبة التي  قد تؤثر سلبيا على نوعية التعليم في بعض الحاال : زيادة املسافة التي تحديات تربوية .أ

رية أو تزيد من التسرب من املدارس، أو يمكن أن تساهم  العملية في زيادة هدر املوارد املادية التربوية والبش
ئدة عن سواء في البيئة الفيزيقية أو البشرية حيث يمكن أن تقود عملية الفصل إلى وجود غرف فارغة زا

 الحاجة أو إلى نقص بعض االحتياجات في بعض املدارس.
زيادة املسافة التي يمشيها الطلبة الناتجة عن عملية الفصل قد تساهم في زيادة أجور  تحديات اقتصادية: .ب

املواصالت للطلبة، عالوة على ارتفاع التكلفة املادية التطويرية والتشغيلية الناتجة عن الزيادة في 
 من البنية املدرسية والكوادر البشرية والخدماتية خالل عن عملية الفصل. االحتياجات

كرفض الهالي نقل أبنائهم من مدرسة لخرى في حاالت بسبب زيادة املسافة بين  تحديات اجتماعية: .ج
املدرسة والبيت، أو الرتفاع التكلفة املادية عليهم، كما أن تنوع تركيبة التجمعات الجغرافية للمجتمع 

26.3%

51.2%
55.9%

اللغة العربية الرياضيات  العلوم 
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اجلغرافيــة للمجتمــع الفلســطيني )مدينــة، وقريــة، ومخيــم، وجتمعــات بدويــة( قــد تصعــب عمليــة 
الفصــل للمــدارس ففــي بعــض املجتمعــات الريفيــة قــد ال تفــي أعــداد الطلبــة باحتياجــات الفصــل، 
أو أن عــدم توافــر أرض يف أماكــن مناســبة تنســجم مــع مناطــق االســتجالب للســكان، ووجــود  

ثقافــة عــدم االختــالط حتــى يف املراحــل األساســية.

حتديــات سياســية ) تتعلــق باالحتــالل(: كعــدم الســماح بالبنــاء يف مناطــق »ج« والقــدس الشــرقية، ث. 
ووجــود جــدار الفصــل العنصــري والبوابــات، وصعوبــة تنقــل الطلبــة واملعلمــني يف مناطــق قريبــة مــن 
املســتوطنات واملهــددة باملصــادرة، وعــدم الســماح بتطويــر أو إضافــة أي غرفــة إســمنتية أو غيرهــا 

يف املناطــق املهــددة باملصــادرة.

3. أبرز التحديات  التي تواجه  قطاع التعليم يف التعليم األساسي: 

خصوصيــة القــدس وقطــاع غــزة واألغــوار واملناطــق حــول اجلــدار، واإلجــراءات التعســفية لالحتــالل - 
اإلســرائيلي، فيمــا يتعلــق بإنشــاء مــدارس جديــدة يف تلــك املناطــق.

ــم شــراؤها حســب حاجــة املناطــق -  ــات، وال يت ــي او البلدي ــم مــن املجتمــع احملل أن التبــرع باألراضــي يت
ــاً حســب الكثافــة الســكانية واالحتياجــات. ــع املــدارس جغرافي ــى توزي ــر ســلباً عل واجلــذب الســكاني، مــا يؤث

ضرورة توفير حوالي )100( مدرسة سنويا الستيعاب الزيادة يف اعداد الطالب لغاية العام 2030- 

مواءمــة املــدارس القائمــة للمعاييــر  الدوليــة لألبنيــة املدرســية، فأكثــر  مــن %50 مــن املــدارس بحاجــة - 
إلــى اســتبدال.

مواءمة املدارس القائمة واملستأجرة الحتياجات الطلبة ذوي االعاقة.- 

غياب السياسات املتعلقة بجنس املدرسة ) ذكور، إناث، مختلطة (، وآلية توزيع ذلك.- 

مستويات املدارس غير منتظمة.- 

التعليم املسائي يف غزة ونظام الفترات.- 

عــزوف الذكــور عــن مهنــة التعليــم، وخاصــة يف تخصصــات معينــة كاللغــة العربيــة والعلــوم والرياضيــات، - 
مــع أن الظاهــرة عامليــة، ولكــن اخلصوصيــة الثقافيــة حتتــم تشــجيع الذكــور علــى االلتحــاق مبهنــة 

التعليــم.

األوضــاع الوظيفيــة احملــدودة للمعلمــني، ومــن أهــم املؤشــرات علــى ذلــك تراجــع دافعيــة املعلمــني نحــو - 
مهنــة التعليــم، وزيــادة عــدد الراغبــني يف تــرك مهنــة التعليــم يف حالــة توفــر فــرص عمــل أخــرى، وتزايــد 
معــدالت االحتــراق الوظيفــي ) الشــعور باإلجهــاد واإلحبــاط وعــدم الرضــا والرغبــة يف العمــل(. وتأثيــر 
ذلــك علــى أداء املعلمــني، وتزايــد أعــداد العاملــني مــن املعلمــني يف مهــن أخــرى بعــد الــدوام املدرســي، 

وبخاصــة مــن الذكــور لتأمــني متطلبــات احليــاة األساســية.

تأهيــل جميــع املعلمــني تربويــا، فمــا يقــرب %50 مــن املعلمــني بحاجــة إلــى تأهيــل تربــوي	 ليــس لديهــم - 
مؤهــل تربــوي	.

استقطاب أفضل اخلريجني ملهنة التعليم.- 
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تأنيث التعليم ) أعضاء الهيئة التعليمية من اإلناث ( وعزوف الذكور عن التعليم.- 

معدالت العنف املدرسي بني الطلبة، وبني الطلبة واملعلمني.- 

نظام االشراف التربوي احلالي مبنظومته املعمول بها حالياً.- 

ــى أداء املعلمــني وتبعيتهــا -  ــر الكثيــر منهــا عل تضــارب برامــج التدريــب للمعلمــني وتداخلهــا، وغيــاب أث
ــوزارة. جلهــات متعــددة داخــل ال

ازدحــام جــدول أعمــال املعلمــني باملهــام اإلداريــة واألعمــال الورقيــة التــي غالبــاً ال يتابعهــا أحــد، إضافــة - 
إلــى تزاحــم املشــاريع التطويريــة مــن املؤسســات الدوليــة واحملليــة.

كثرة املباحث الدراسية، وباصة يف املرحلة األساسية الدنيا.- 

تعدد املفاهيم املطروحة واملواضيع الدراسية دون التركيز على االتقان ألي منها، كل حسب قدراته.- 

الفجوة ما بني املنهاج املقصود واملنهاج املنفذ واهمال املنهاج اخلفي.- 

التعلم متمركز حول الكتاب املدرسي والتحفيظ والتلقني املوجه نحو االمتحانات.  - 

غياب السياق احلياتي يف احملتوى التعليمي، والتركيز على مهارات القرن احلادي والعشرين.- 

غيــاب التوظيــف األمثــل للتكنولوجيــا يف التعلــم بشــكل هــادف، واقتصارهــا علــى تكــرار مــا ورد يف - 
الكتــاب املدرســي.

غياب بنية قانونية تشرع توظيف التكنولوجيا يف التعلم.- 

ضعف البنية التحتية يف املدارس الفلسطينية.- 

كثرة املشاريع التي تستهدف التكنولوجيا يف التعليم، وغياب التنسيق فيما بينها.- 

األمّية احلاسوبية عند نسبة من املعلمني ومديري املدارس.- 

ضعف جاهزية البيئة التربوية للتوظيف األمثل للتكنولوجيا يف التعليم.- 

4.  ومــن املقترحــات املمكــن العمــل عليهــا لتجــاوز املعيقــات ســالفة الذكــر والنهــوض بواقــع قطــاع التعليــم 
األساســي مــا يأتــي:

 تنفيذ سياسة استمالك االبنية املستأجرة.- 

الضغط لتوفير مصادر متويل لشراء ابنية وحتويلها الى ابنية مدرسية يف القدس الشريف.- 

توفير املوازنات الالزمة لبناء املدارس لسد احلاجة يف الزيادة الطبيعية يف اعداد الطالب.- 

تطوير وتنفيذ سياسة تدفئة املدارس القائمة يف مجموعة من محافظات الوطن.- 

توفير مواصالت امنة للطلبة يف أمكان التماس واخلطيرة.- 

ــع -  ــة ذوي اإلعاقــات يف جمي ــى أن تكــون مدارســنا خضــراء متوافقــة مــع احتياجــات الطلب ــز عل التركي
ــا. مرافقه
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بناء سياسات للمحافظة على البيئة وحمايتها وتطوير إجراءات لتحقيقها.- 

وضع استراتيجية وطنية حول توظيف التكنولوجيا يف التعليم.- 

وضع استراتيجية وطنية للتقومي التربوي.- 

اعتماد  دبلوم االرشاد املدرسي كمتطلب اساسي ملتقدمي وظيفة املرشد التربوي يف املدرسة.- 

تطويــر خطــة برنامــج التربيــة العمليــة ليكــون أســاس يف اعتمــاد برنامــج التربيــة لــدى هيئــة االعتمــاد - 
واجلــودة.

العمل على تطوير وثيقة للكفايات التعليمية للطلبة يف املباحث الرئيسة.- 

تطويــر ورقــة مفاهيميــة حــول مهــارات القــراءة والكتابــة واحلســاب وأخــرى ملهــارات احليــاة للصفــوف - 
األساســية.

تطوير استراتيجية لتحسني التربية الرياضية يف املدارس الفلسطينية.- 

ــدوام املدرســي -  ــة بعــد ال ــدوام املدرســي، مــن خــالل تنفبــد برامــج نوعي ــح املــدارس بعــد ال سياســة فت
ــي وكســر منــط العالقــة مــع املعلمــني والطلبــة ــة االنشــطة وتواصــل املجتمــع واالهال ــد مــن فعالي تزي

سياســة دمــج فاعــل للمجتمــع احمللــي يف نشــاطات املــدارس لضمــان حتقيــق تكلمــل يف الرســائل - 
الصحيــة التــي تبــث يف املــدارس والتــي يتعــرض لهــا الطالــب يف بيتــه ومجتمعــه.

اضافــة االجهــزة و االدوات احلديثــة مثــل projectors interactive  يف املــدارس مــن أجــل تغييــر منــط - 
التعليــم نحــو التعليــم النوعــي بطــرق جديــدة.

إضافــة نشــاطات لهــا عالقــة بتنميــة قــدرة االطفــال علــى التفكيــر العلمــي و االدوات الالزمــة ملــا لهــا - 
اثــر علــى املــدى البعيــد يف طريقــة تفكيــر االطفــال بشــكل علمــي.

تخصيــص 100 مركــز لالرشــاد التربــوي ســنوياً، حيــث يقــدم املرشــدون مــن خاللهــا خدمــات ارشــادية - 
تهــدف الــى  تعزيــز الصحــة النفســية للطلبــة ويــؤدي ذلــك الــى توفــر بيئــة محفــزة للتعليــم للطلبــة.

تطويــر نظــام لإلشــراف التربــوي التطويــري يف املــدارس والتركيــز علــى حتســني املمارســات الصفيــة - 
داخــل الصــف.

بناء نظام متابعة وتقييم للمدارس بالتعاون بني اإلدارات العامة ذات العالقة. - 

بناء سياسات للمحافظة على البيئة وحمايتها وتطوير إجراءات لتحقيقها.- 

سياســة جديــدة للتقــومي التربــوي الــذي يجعــل التقــومي جــزء مــن عمليــة التعليــم والتعلــم، للتخلــص مــن - 
ضغوطــات التقــومي املدرســي القائــم علــى احلفــظ والتلقــني البعيــد عــن التقــومي األصيــل.

ــذات يف املراحــل األساســية -  ــة وتفعيلهمــا يف املدرســة وبال ــة الفني ــة الرياضــة والتربي االهتمــام بالتربي
ــا وللجنســني. الدني

دمج املفاهيم البيئية يف املناهج.- 
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ــة أو -  ــة البيئ ــم حماي ــز مفاهي ــوع االجتماعــي أو تعزي ــة للن ــت مالئم ــب املدرســية وإن كان دراســات للكت
املهــارات احلياتيــة....

تبني برامج لتعزيز الطلبة وتوجيههم نحو التعليم العلمي والتعليم املهني يف املدارس.- 

التوســع يف دمــج التعليــم املهنــي بالتعليــم العــام للصفــوف 7-9 يف جميــع املــدارس ويف صفــوف اخــرى - 
مــن خــالل منحــى التعريــض. ومــن أجــل ربــط مــا يتعلمــه الطالــب باحليــاة العمليــة، وتشــجيع الطلبــة 

علــى االلتحــاق يف املســار املهنــي.

5. إيضــاح  طبيعــة معوقــات تســبب االحتــالل بهــا وأثرهــا علــى حتقيــق األهــداف االســتراتيجية )قطــاع التعليــم 
األساســي وبقيــة قطاعــات التعليــم األخــرى(. 

ــالل حــد مــن . 1 ــدارس املهمشــة بســبب االحت ــدا امل ــا  وحتدي ــدارس، واخلــروج منه ــى امل ــة الوصــول إل صعوب
تقــدمي اخلدمــات الصحيــة انوعيــة وحتويــل احلــاالت املختلفــة للمراكــز املختصــة وحــدوث مضاعفــات 

ــم األكادميــي. ــى أدائه ــّرت عل ــة أث صحي

عــدم حتقيــق الوصــول اآلمــن وحمايــة الطلبــة مــن االنتهاكات)اعتقاالت،اصابــات ،وفيــات(  اثــرت علــى . 2
اجلانــب الوجدانــي والصحــي  وبالتالــي التحصيــل االكادميــي لــدى الطلبــة.

قيود على املقررات الدراسية تتعلق بتعزيز الهوية الفلسطينية.. 3

معيقات يف استخدام املقررات يف مناطق القدس.. 4

عدم توفر قطع أراض يف القدس إلقامة املاني واملرافق التعليمية عليها.. 5

اجراءات االحتالل يف منح التراخيص ومحدودية العمل داخل مدينة القدس. 6

منع االحتالل شق الطرق يف مناطق س والقدس. . 7

ــوزارة . 8 ــع االحتــالل ال ــة يف املــدارس والصفــوف يف القــدس واملناطــق »ج« ومن ــة التعليمي ــات البيئ ــة إمكان قل
مــن تطويرهــا .

ثالثًا: قطاع التعليم العام / الثانوي: جميع اإلصالحات الرئيســة وبرامج الدعم املذكورة يف التعليم األساســي 
)وخاصــة املناهــج الدراســية واإلشــراف وإعــادة هيكلــة املدرســة( تنطبــق أيضــا علــى التعليــم الثانــوي. وتهــدف 
الــوزارة إلــى اســتئناف جهودهــا يف إصــالح نظــام التوجيهــي )امتحــان شــهادة الدراســة الثانويــة العامــة( باعتــره 
جــزءا ال يتجــزأ مــن إصالحــات العامــة يف املنهــاج الدراســي والتقــومي. كمــا أن تصميــم سياســات ذات  فاعليــة 
عاليــة والتــي تعنــى مبعاجلــة نســب التســرب العاليــة نســبيا يعتبــر حتديــا رئيســا وهامــا. أحــدى املســتهدفات 
الرئيســة الســتراتيجية قطــاع التعليــم 2017-2022، والتــي تشــمل أهدافــا  عــّدة يف التعليــم األساســي والتعليــم 

الثانــوي، هــي دمــج وموائمــة تامــة بــني املنهــاج والتقــومي وتأهيــل املعلمــني.

1. املؤشرات اخلاصة بقطاع التعليم الثانوي  وفق الغايات لالعوام )2013-2015(: 

مــن أهــم تلــك املؤشــرات: ضمــان فــرص االلتحــاق اآلمــن و العــادل للتعليــم للجميــع مبــا يف ذلــك ذوي 	 
االعاقــة )حتقيــق املســتويات العامليــة يف االلتحــاق(:  بلــغ معــدل االلتحــاق الصــايف املعــدل )67.97%( ، 
علمــاً أن نســبة القيــد الصــايف املعــدل يف التعليــم الثانــوي انخفضــت مــن )%79.9( عــام 2010/2009 
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	 للذكــور )%72.0( ولإلنــاث )%88.1( 	 إلــى )%68.2( عــام 2014/2013 وبلغــت النســبة للذكــور 
)%59.3( ولإلنــاث )77.4%(.

الشكل )34( : معدل االلتحاق الصايف املعدل يف املرحلة الثانوية  يف فلسطني

ــغ معــدل االلتحــاق الصــايف 	 وهــو عبــارة عــن مجمــوع عــدد الطلبــة يف املرحلــة الثانويــة )الصفــوف12-11(   وبل
مّمــن هــم يف ســن االلتحــاق الرســمي لهــذه املرحلــة )16-17 ســنة(، معبــرًا عنــه كنســبة مئويــة مــن مجمــوع الســكان 
 )NER( )2013-2015( خــالل الفتــرة  	 )مّمــن هــم يف الّســن الرســمي لاللتحــاق بتلــك املرحلــة )16-17 ســنة
)%63.9(، علمــاً أن معــدل االلتحــاق الصــايف انخفــض مــن %62.7 يف عــام 2014 إلــى %61.1 يف عــام 2015.

شكل )35( : معدل االلتحاق الصايف  ) NER( يف املرحلة الثانوية يف فلسطني

وانخفــاض معــدل االلتحــاق اإلجمالــي مــن %70.5 إلــى %69.2، وانخفــاض معــدل االلتحــاق الصــايف املعــدل مــن 
%68.1 إلــى %66.8، خــالل العامــني )2014-2015(.
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 نسبة القيد الصافي املعدل في التعليم الثانوي  أنعلما  ،  (%67.97بلغ معدل االلتحاق الصافي املعدل ) -
 2013/2014عام  (%68.2إلى ) -%( 88.1)%( ولإلناث 72.0للذكور ) - 2009/2010%( عام 79.9من ) انخفضت

 .(%77.4( ولإلناث )%59.3وبلغت النسبة للذكور )

 في فلسطين  ( : معدل االلتحاق الصافي املعدل في املرحلة الثانوية34الشكل )

 
( 12-11مجموع عدد الطلبة في املرحلة الثانوية )الصفوفوهو عبارة عن  - وبلغ معدل االلتحاق الصافي 

رًا عنه كنسبة مئوية من مجموع السكان سنة(، معب 17-16مّمن هم في سن االلتحاق الرسمي لهذه املرحلة )

( NER( )2013-2015خالل الفترة )  - سنة( 17-16مّمن هم في الّسن الرسمي لاللتحاق بتلك املرحلة )

 .2015% في عام 61.1إلى  2014عام  % في62.7من  انخفض معدل االلتحاق الصافي%(، علما  أن 63.9)

 
 في املرحلة الثانوية في فلسطين (NERمعدل االلتحاق الصافي  )  ( :35شكل )

 
االلتحاق الصافي املعدل من  %، وانخفاض معدل69.2% إلى 70.5وانخفاض معدل االلتحاق اإلجمالي من 

 (.2014-2015، خالل العامين )%66.8% إلى 68.1
 ( في املرحلة الثانوية في فلسطين (GER( : معدل االلتحاق اإلجمالي36شكل ) 
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-2013( للعام %73.5ليصل إلى ) 2004-2005%( في العام GER( )71.06وارتفع معدل االلتحاق االجمالي ) -

اإلجمالي لإلناث أكبر مقارنة بالذكور في التعليم الثانوي العام، وتناقص معدل  وكان معدل القيد، 2012

، وبلغ معدل االنتقال من املرحلة 2013ولغاية  2008االلتحاق اإلجمالي لاللتحاق في التعليم الثانوي من 

، الوزارة وجود رؤية وفلسفة واضحة ضمن خطة(، ساعد على ذلك: %88.83الساسية إلى املرحلة الثانوية )

 توافر البنية التحتية من مدارس وأثاث وصيانة ومرافق مختلفة )مالعب،، و توفر الكادر البشري والتمويل الكافيو 

%(، علما  أن معدالت تسرب الطلبة 3.57بينما كان معدل التسرب في هذه املرحلة )، مكتبات، شبكة اإلنترنت....(

(  حيث يعرف بأنه 33الشكل ). 2015% في عام 1.96إلى  2014 % في عام3.7في املرحلة الثانوية انخفضت من 

( nعدد الطلبة املترفعين وامللتحقين للصف األول ثانوي )كافة الفروع( في العام الدراس ي)النسبة املئوية ل

وجود رؤية وفلسفة ذلك:  ساعد على. (n-1من عدد طلبة الصف العاشر األساس ي من العام الدراس ي )

توافر البنية التحتية من مدارس وأثاث ، و توفر الكادر البشري والتمويل الكافي، و الوزارةواضحة ضمن خطة 

 وصيانة ومرافق مختلفة )مالعب، مكتبات، شبكة اإلنترنت....(
 ( : معدل االنتقال من املرحلة األساسية إلى املرحلة الثانوية37شكل ) 
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توافر البنية التحتية من مدارس وأثاث ، و توفر الكادر البشري والتمويل الكافي، و الوزارةواضحة ضمن خطة 

 وصيانة ومرافق مختلفة )مالعب، مكتبات، شبكة اإلنترنت....(
 ( : معدل االنتقال من املرحلة األساسية إلى املرحلة الثانوية37شكل ) 
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شكل ) 36( : معدل االلتحاق اإلجمالي )GER( يف املرحلة الثانوية يف فلسطني

ارتفــع معــدل االلتحــاق االجمالــي )GER( )%71.06( يف العــام 2005-2004 ليصــل إلــى )73.5%( 	 
ــوي  ــم الثان ــة بالذكــور يف التعلي ــر مقارن ــاث أكب ــي لإلن ــد اإلجمال ــام 2013-2012، وكان معــدل القي للع
ــة 2013،  ــن 2008 ولغاي ــوي م ــم الثان ــي لاللتحــاق يف التعلي ــدل االلتحــاق اإلجمال ــام، وتناقــص مع الع
وبلــغ معــدل االنتقــال مــن املرحلــة األساســية إلــى املرحلــة الثانويــة )%88.83(، ســاعد علــى ذلــك: 
وجــود رؤيــة وفلســفة واضحــة ضمــن خطــة الــوزارة، وتوفــر الــكادر البشــري والتمويــل الــكايف، وتوافــر 
البنيــة التحتيــة مــن مــدارس وأثــاث وصيانــة ومرافــق مختلفــة )مالعــب، مكتبــات، شــبكة اإلنترنــت....(، 
ــة  ــة يف املرحل ــاً أن معــدالت تســرب الطلب ــة )%3.57(، علم ــدل التســرب يف هــذه املرحل بينمــا كان مع
الثانويــة انخفضــت مــن %3.7 يف عــام 2014 إلــى %1.96 يف عــام 2015. الشــكل )33(  حيــث يعــرف 
بأنــه النســبة املئويــة لعــدد الطلبــة املترفعــني وامللتحقــني للصــف األول ثانــوي )كافــة الفــروع( يف العــام 
ــك:  ــى ذل الدراســي)n( مــن عــدد طلبــة الصــف العاشــر األساســي مــن العــام الدراســي )n-1(. ســاعد عل
وجــود رؤيــة وفلســفة واضحــة ضمــن خطــة الــوزارة، وتوفــر الــكادر البشــري والتمويــل الــكايف، وتوافــر 
البنيــة التحتيــة مــن مــدارس وأثــاث وصيانــة ومرافــق مختلفــة )مالعــب، مكتبــات، شــبكة اإلنترنــت....(

شكل ) 37( : معدل االنتقال من املرحلة األساسية إلى املرحلة الثانوية
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معدالت تسرب  ، علما  أن 2014( في العام %3.7املرحلة )وفيما يتعلق بالتسرب فقد كان معدل التسرب في هذه 

 . 2015% في عام 1.96إلى انخفضت  الطلبة في املرحلة الثانوية
 (: معدالت تسرب الطلبة في املرحلة الثانوية  في فلسطين38شكل ) 

 
درجة  (. علما  أن%83.9) غرف صفية وتخصصية ومرافق ( وتحقيقه للمعايير ونسبة مالءمة البناء املدرس ي )  -

، وهذا يدل على أن (2014-2015خالل العامين ) 84.2إلى  83.4من ارتفعت مالءمة البنية املدرسية الثانوية 
 .عملية تحسين البناء املدرس ي مبنية على رصد االحتياجات، و مرتبطة بالولويات مع محدودية املوازنات

 ية للمرحلة الثانوية(: درجة مالءمة األبنية املدرس39) الشكل

 
كما  (،%15)نسبة املدارس التي تم فصلها تبعا  الستراتيجية فصل طالب املرحلة االساسية عن الثانوية وبلغت 

ارتفاعا ملحوظا  في مؤشرات هذا الهدف وتحقيقة للمستويات يتضح من نسب وقيم املؤشرات أعاله أن هناك 
بة من الطاقة االستيعابية املتوافرة ال زالت بعيدة عن تلك املطلو  أن علىتدل هذه النتائج كما و  ،املطلوبة عامليا  

إلى أن أكثر من ثلث فئة السكان في ّسن التعليم الساس ي ال و أجل تعميم التحاق السكان في ّسن التعليم، 
 تشارك في التعليم سواء في التعليم الساس ي أو الثانوي. 

معية و منة و املحفزة و العادلة املتمركزة حول الطالب و االحتياجات املجتن البيئة التعليمية التعلمية اآل يتحس  .ب
 التنموية. 

نسبة طلبة املرحلة الثانوية وفق الفرع الكاديمي واملنهي املتقدمين المتحان شهادة الثانوية العامة /الفرع بلغت  -
%(، وللفندقي 1%(، وللصناعي )0.16%(، وللزراعي )4.2%(، ووللتجاري )19.7%(، ووللفرع العلمي )70.5) االدبي

(، فيما بلغت نسبة امتالك الطلبة للقيم %4.7(، وللفرع الشرعي )%0.05%(، ولالقتصاد املنزلي )0.05)
 (.%62.6(، وللمهارات الحياتية )%48.6(، ولنماط التفكير املختلفة )%57.9الخالقية واالتجاهات االيجابية )
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وفيمــا يتعلــق بالتســرب فقــد كان معــدل التســرب يف هــذه املرحلــة )%3.7( يف العــام 2014 ، علمــاً أن 
معــدالت تســرب الطلبــة يف املرحلــة الثانويــة انخفضــت إلــى %1.96 يف عــام 2015 .

شكل ) 38(: معدالت تسرب الطلبة يف املرحلة الثانوية  يف فلسطني

ونســبة مالءمــة البنــاء املدرســي ) غــرف صفيــة وتخصصيــة ومرافــق ( وحتقيقــه للمعاييــر )83.9%(. 	 
علمــاً أن درجــة مالءمــة األبنيــة املدرســية الثانويــة ارتفعــت مــن 83.4 إلــى 84.2 خــالل العامــني )2015-
2014(، وهــذا يــدل علــى أن عمليــة حتســني البنــاء املدرســي مبنيــة علــى رصــد االحتياجــات، و مرتبطــة 

باألولويــات مــع محدوديــة املوازنــات.

الشكل )39(: درجة مالءمة األبنية املدرسية للمرحلة الثانوية

وبلغــت نســبة املــدارس التــي مت فصلهــا تبعــاً الســتراتيجية فصــل طــالب املرحلــة االساســية عــن الثانويــة )15%(، 
كمــا يتضــح مــن نســب وقيــم املؤشــرات أعــاله أن هنــاك ارتفاعــا ملحوظــاً يف مؤشــرات هــذا الهــدف وحتقيقــة 
للمســتويات املطلوبــة عامليــاً، كمــا وتــدل هــذه النتائــج علــى أن الطاقــة االســتيعابية املتوافــرة ال زالــت بعيــدة عــن 
تلــك املطلوبــة مــن أجــل تعميــم التحــاق الســكان يف ّســن التعليــم، وإلــى أن أكثــر مــن ثلــث فئــة الســكان يف ّســن 

التعليــم األساســي ال تشــارك يف التعليــم ســواء يف التعليــم األساســي أو الثانــوي. 

واالحتياجــات أ.  الطالــب  حــول  العادلة؛املتمركــزة  احملفــزة؛  اآلمنــة  التعلميــة  التعليميــة  البيئــة  حتســني   
املجتمعيــة.

بلغــت نســبة طلبــة املرحلــة الثانويــة وفــق الفــرع األكادميــي واملهنــي املتقدمــني المتحــان شــهادة الثانويــة 	 
العامــة /الفــرع االدبــي )%70.5(، ووللفــرع العلمي )%19.7(، ووللتجاري )%4.2(، وللزراعي )0.16%(، 
وللصناعــي )%1(، وللفندقــي )%0.05(، ولالقتصــاد املنزلــي )%0.05(، وللفــرع الشــرعي )4.7%(، 
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فيمــا بلغــت نســبة امتــالك الطلبــة للقيــم األخالقيــة واالجتاهــات االيجابيــة )%57.9(، وألمنــاط 
ــة )62.6%(. ــر املختلفــة )%48.6(، وللمهــارات احلياتي التفكي

الشكل ) 40( : مؤشرات االلتحاق بالثانوية العامة للعام 2016/2015 حسب الفروع

بلغــت نســبة معلمــي املرحلــة الثانويــة املؤهلــني وفــق اســتراتيجة إعــداد املعلمــني وتأهيلهــم )%19( للعــام 	 
2014 ارتفعــت إلــى %24 للعــام 2015، وذلــك لنفــس األســباب التــي أدت إلــى االرتفــاع يف هــذا املؤشــر 
يف البرنامــج األساســي. وبلغــت نســبة معلمــي املرحلــة الثانويــة املتدربــني ضمــن  برامــج التطويــر املهنــي 
ــر  ــك املؤشــرات: رفــع قــدرات املعلمــني مــن خــالل التطوي املســتمر )%24.6(. ومــن أســباب ارتفــاع تل

املهنــي، وتوافــر املبــادرات علــى مســتوى الطلبــة وذوي االعاقــة.

الشكل )41( : نسبة معلمي املرحلة الثانوية املؤهلني وفق استراتيجية اعداد املعلمني وتأهيلهم
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 حسب الفروع 2015/2016( : مؤشرات االلتحاق بالثانوية العامة للعام 40الشكل ) 

 
 2014( للعام %19) نسبة معلمي املرحلة الثانوية املؤهلين وفق استراتيجة إعداد املعلمين وتأهيلهمبلغت  -

 أدت إلى االرتفاع في هذا املؤشر في البرنامج الساس ي.وذلك لنفس السباب التي ، 2015% للعام 24ارتفعت إلى 
ع (. ومن أسباب ارتفا%24.6) نسبة معلمي املرحلة الثانوية املتدربين ضمن  برامج التطوير املنهي املستمر وبلغت 

 .اقةتوافر املبادرات على مستوى الطلبة وذوي االع، و رفع قدرات املعلمين من خالل التطوير املنهيتلك املؤشرات: 
 نسبة معلمي املرحلة الثانوية املؤهلين وفق استراتيجية اعداد املعلمين وتأهيلهم: ( 41الشكل )

 
 

 ( : نسبة معلمي املرحلة الثانوية املتدربين ضمن  برامج التطوير املنهي املستمر42شكل )
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ع (. ومن أسباب ارتفا%24.6) نسبة معلمي املرحلة الثانوية املتدربين ضمن  برامج التطوير املنهي املستمر وبلغت 

 .اقةتوافر املبادرات على مستوى الطلبة وذوي االع، و رفع قدرات املعلمين من خالل التطوير املنهيتلك املؤشرات: 
 نسبة معلمي املرحلة الثانوية املؤهلين وفق استراتيجية اعداد املعلمين وتأهيلهم: ( 41الشكل )

 
 

 ( : نسبة معلمي املرحلة الثانوية املتدربين ضمن  برامج التطوير املنهي املستمر42شكل )
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 حسب الفروع 2015/2016( : مؤشرات االلتحاق بالثانوية العامة للعام 40الشكل ) 

 
 2014( للعام %19) نسبة معلمي املرحلة الثانوية املؤهلين وفق استراتيجة إعداد املعلمين وتأهيلهمبلغت  -

 أدت إلى االرتفاع في هذا املؤشر في البرنامج الساس ي.وذلك لنفس السباب التي ، 2015% للعام 24ارتفعت إلى 
ع (. ومن أسباب ارتفا%24.6) نسبة معلمي املرحلة الثانوية املتدربين ضمن  برامج التطوير املنهي املستمر وبلغت 
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 نسبة معلمي املرحلة الثانوية املؤهلين وفق استراتيجية اعداد املعلمين وتأهيلهم: ( 41الشكل )

 
 

 ( : نسبة معلمي املرحلة الثانوية املتدربين ضمن  برامج التطوير املنهي املستمر42شكل )
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، إال أن هذه النسبة انخفضت إلى 2014( للعام %81.9) نسبة الطلبة املعرضين للعنف داخل املدرسةبلغت  -
 %جنس ي(.13.9% جسدي و50.8لفظي و  %68.7، وسجلت أعلى نسبة للعنف اللفظي )2015% في عام 75.4

نسبة الطلبة املستخدمين (، و %21)نسبة الحصص التي يتم فيها استخدام وسائل تعليمية بمختلف انواعها   و 
  (.%13(،  ونسبة مستخدمي املكتبة املدرسية )%17ومستخدمي البوابات التعليمية )(، %56.2) ملختبر الحاسوب

 ( نسبة طلبة املرحلة الثانوية الذين يتعرضون للعنف في املدارس بأشكاله املختلفة43الشكل )

 
 

 ( نسبة طلبة املرحلة الثانوي الذين يتعرضون للعنف في املدارس بأشكاله املختلفة44الشكل )

 
في املرحلة الثانوية. وهذا املؤشر يتم رصده للمرة  (%15)نخراط الطلبة النشط في الحصة الصفية درجة ابلغت  -

 % من وقت الحصة بينما كان72االولى في املرحلة الثانوية. من هنا فقد كان الوزن النسبي للزمن الفعلي للمعلم 
% استجابة ملا 79.1معظم وقت الطالب  % ملواقف السكوت والحيرة منها، ومن هنا فقد كان4% للطالب و24

 يطلبه املعلم.
 ( : درجة انخراط الطلبة النشط في الحصة الصفية )االنخراط النشط45شكل  )

 
% في 21في مجال توظيف التقنيات التربوية: ارتفعت نسبة الحصص التي يتم فيها توظيف وسائل تعليمية من  -

% للوسائل غير الرقمية،  و 12.4% للوسائل الرقمية، و 9النتائج : ، وكانت  2015% في عام 22.2إلى  2014عام 
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، إال أن هذه النسبة انخفضت إلى 2014( للعام %81.9) نسبة الطلبة املعرضين للعنف داخل املدرسةبلغت  -
 %جنس ي(.13.9% جسدي و50.8لفظي و  %68.7، وسجلت أعلى نسبة للعنف اللفظي )2015% في عام 75.4

نسبة الطلبة املستخدمين (، و %21)نسبة الحصص التي يتم فيها استخدام وسائل تعليمية بمختلف انواعها   و 
  (.%13(،  ونسبة مستخدمي املكتبة املدرسية )%17ومستخدمي البوابات التعليمية )(، %56.2) ملختبر الحاسوب

 ( نسبة طلبة املرحلة الثانوية الذين يتعرضون للعنف في املدارس بأشكاله املختلفة43الشكل )

 
 

 ( نسبة طلبة املرحلة الثانوي الذين يتعرضون للعنف في املدارس بأشكاله املختلفة44الشكل )

 
في املرحلة الثانوية. وهذا املؤشر يتم رصده للمرة  (%15)نخراط الطلبة النشط في الحصة الصفية درجة ابلغت  -

 % من وقت الحصة بينما كان72االولى في املرحلة الثانوية. من هنا فقد كان الوزن النسبي للزمن الفعلي للمعلم 
% استجابة ملا 79.1معظم وقت الطالب  % ملواقف السكوت والحيرة منها، ومن هنا فقد كان4% للطالب و24

 يطلبه املعلم.
 ( : درجة انخراط الطلبة النشط في الحصة الصفية )االنخراط النشط45شكل  )

 
% في 21في مجال توظيف التقنيات التربوية: ارتفعت نسبة الحصص التي يتم فيها توظيف وسائل تعليمية من  -

% للوسائل غير الرقمية،  و 12.4% للوسائل الرقمية، و 9النتائج : ، وكانت  2015% في عام 22.2إلى  2014عام 
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شكل )42( : نسبة معلمي املرحلة الثانوية املتدربني ضمن  برامج التطوير املهني املستمر

بلغــت نســبة الطلبــة املعرضــني للعنــف داخــل املدرســة )%81.9( للعــام 2014، إال أن هــذه النســبة 	 
انخفضــت إلــى %75.4 يف عــام 2015، وســجلت أعلــى نســبة للعنــف اللفظــي )%68.7 لفظــي و 50.8% 
جســدي و%13.9جنســي(. ونســبة احلصــص التــي يتــم فيهــا اســتخدام وســائل تعليميــة مبختلــف انواعها   
)%21(، ونســبة الطلبــة املســتخدمني ملختبــر احلاســوب )%56.2(، ومســتخدمي البوابــات التعليميــة 

)%17(،  ونســبة مســتخدمي املكتبــة املدرســية )13%(. 

الشكل )43( نسبة طلبة املرحلة الثانوية الذين يتعرضون للعنف يف املدارس بأشكاله املختلفة

الشكل )44( نسبة طلبة املرحلة الثانوي الذين يتعرضون للعنف يف املدارس بأشكاله املختلفة

بلغــت درجــة انخــراط الطلبــة النشــط يف احلصــة الصفيــة )%15( يف املرحلــة الثانويــة. وهــذا املؤشــر 	 
يتــم رصــده للمــرة االولــى يف املرحلــة الثانويــة. أي كان الــوزن النســبي للزمــن الفعلــي للمعلــم %72 مــن 
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، إال أن هذه النسبة انخفضت إلى 2014( للعام %81.9) نسبة الطلبة املعرضين للعنف داخل املدرسةبلغت  -
 %جنس ي(.13.9% جسدي و50.8لفظي و  %68.7، وسجلت أعلى نسبة للعنف اللفظي )2015% في عام 75.4

نسبة الطلبة املستخدمين (، و %21)نسبة الحصص التي يتم فيها استخدام وسائل تعليمية بمختلف انواعها   و 
  (.%13(،  ونسبة مستخدمي املكتبة املدرسية )%17ومستخدمي البوابات التعليمية )(، %56.2) ملختبر الحاسوب

 ( نسبة طلبة املرحلة الثانوية الذين يتعرضون للعنف في املدارس بأشكاله املختلفة43الشكل )

 
 

 ( نسبة طلبة املرحلة الثانوي الذين يتعرضون للعنف في املدارس بأشكاله املختلفة44الشكل )

 
في املرحلة الثانوية. وهذا املؤشر يتم رصده للمرة  (%15)نخراط الطلبة النشط في الحصة الصفية درجة ابلغت  -

 % من وقت الحصة بينما كان72االولى في املرحلة الثانوية. من هنا فقد كان الوزن النسبي للزمن الفعلي للمعلم 
% استجابة ملا 79.1معظم وقت الطالب  % ملواقف السكوت والحيرة منها، ومن هنا فقد كان4% للطالب و24

 يطلبه املعلم.
 ( : درجة انخراط الطلبة النشط في الحصة الصفية )االنخراط النشط45شكل  )

 
% في 21في مجال توظيف التقنيات التربوية: ارتفعت نسبة الحصص التي يتم فيها توظيف وسائل تعليمية من  -

% للوسائل غير الرقمية،  و 12.4% للوسائل الرقمية، و 9النتائج : ، وكانت  2015% في عام 22.2إلى  2014عام 
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% من حصص التكنولوجيا ال يتم فيها توظيف 79.2% للوسائل التخصصية(، وأشارت النتائج أيضا  إلى  أن 8.5
 وسائل تكنولوجيا.

 ( نسبة الحصص التي يتم فيها استخدام وسائل تعليمية بمختلف انواعها(46الشكل 

 
، ورفع ستطيع الحفاظ على استدامة هذه العوامل أو البناء عليها خالل السنوات الست القادمةنوحتى  -

تفعيل ، تعزيز السياسات الداعمة لتحقيق الهدافمؤشرات التعليم الثانوي سالفة الذكر ال بد من العمل على: 

تكنولوجيا التعليم كمصدر من توظيف ، الشراكة بين الوزارة والجامعات في تأهيل املعلمين وفق رؤية واضحة

تقويم املنهاج ، مأسسة املبادرات، مأسسة نظام التقويم )التقويم االصيل(، مصادر التعلم في الغرفة الصفية

 . ياس أثر التدريب، وقأوال بأول 
 

 :ما يليبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم في قطاع التعليم العام/الثانوي كان من أ .2

 في التعليم االساس ي من تحديات ذات عالقة بالتعليم الثانوي.ما سبق ذكره  -

( %21( يلتحق بالفرع االدبي مقارنة ب )%76نسبة التحاق الطلبة بالفروع العلمي واالدبي واملنهي، فما نسبته ) -

حيث  سلبا  على توزيع الطلبة في مؤسسات التعليم العالي من س( بالفرع املنهي، وهذا ينعك%3بالفرع العلمي، و)

التخصص واحتياجات سوق العمل، ويزيد الفجوة بين التخصصات االنسانية والعلمية والحاجة من املهنيين 

 والتقنيين املهرة.

ه اعتبار نتائجو امتحان الثانوية العامة )التوجيهي(: وهو حلقة الوصل ما بين مرحلة التعليم املدرس ي والجامعي،  -

حلية الفلسطينية واملنطقة العربية، ويخضع هذا االمتحان إلى مجموعة املعيار الوحيد للقبول في جامعاتنا امل

عداده وتنفيذه، لكن هناك مشكلة حقيقية في جوهر هذا االمتحان ومدى قدرته على إسس فنية في أمعايير و 

ا قياس معارف الطلبة ومهاراتهم العليا، وليس فقط استذكار املعارف املذكورة في الكتب املدرسية واسترجاعه

متحان عبئا  على تطوير املجتمع %( في  اال 65-50نسبة الحاصلين على معدالت ما بين )، وتشّكل بشكل مطلق

الفلسطيني وتنميته.  إن معدالت النجاح والرسوب خالل السنوات العشر  املاضية اتخذت منحى  واحدا  يمكن 

%( بالعلوم 65-50%(، و)85-75علمي بين )التنبؤ به للسنوات القادمة. فقد تراوحت نسبة النجاح في الفرع ال

 (.%75نسانيةالتي يشكل امللتحقون بها النسبة العلى من الطلبة )اإل
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ــا كان معظــم  وقــت احلصــة بينمــا كان %24 للطالــب و%4 ملواقــف الســكوت واحليــرة منهــا، ومــن هن
وقــت الطالــب %79.1 اســتجابة ملــا يطلبــه املعلــم.

شكل  )45( : درجة انخراط الطلبة النشط يف احلصة الصفية )االنخراط النشط

يف مجــال توظيــف التقنيــات التربويــة: ارتفعــت نســبة احلصــص التــي يتــم فيهــا توظيــف وســائل تعليميــة 	 
مــن %21 يف عــام 2014 إلــى %22.2 يف عــام 2015 ، وكانــت النتائــج : %9 للوســائل الرقميــة، و 12.4% 
للوســائل غيــر الرقميــة، و%8.5 للوســائل التخصصيــة(، وأشــارت النتائــج إلــى أن %79.2 مــن حصــص 

التكنولوجيــا ال يتــم فيهــا توظيــف وســائل تكنولوجيــا.

الشكل) 46( نسبة احلصص التي يتم فيها استخدام وسائل تعليمية مبختلف انواعها

وحتــى نســتطيع احلفــاظ علــى اســتدامة هــذه العوامــل أو البنــاء عليهــا خــالل الســنوات الســت القادمــة، 	 
ــة  ــز السياســات الداعم ــى: تعزي ــل عل ــن العم ــد م ــر ال ب ــوي ســالفة الذك ــم الثان ــع مؤشــرات التعلي ورف
لتحقيــق األهــداف، تفعيــل الشــراكة بــني الــوزارة واجلامعــات يف تأهيــل املعلمــني وفــق رؤيــة واضحــة، 
توظيــف تكنولوجيــا التعليــم كمصــدر مــن مصــادر التعلــم يف الغرفــة الصفيــة، مأسســة نظــام التقــومي 

)التقــومي االصيــل(، مأسســة املبــادرات، تقــومي املنهــاج أوال بــأول، وقيــاس أثــر التدريــب. 

2.  أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم يف قطاع التعليم العام/الثانوي؛ تتمثل يف:

ما سبق ذكره يف التعليم االأاسي من حتديات ذات عالقة بالتعليم الثانوي.- 

ــي -  ــرع األدب ــا نســبته )%76( يلتحــق بالف ــي، فم ــي واملهن ــروع العلمــي واألدب ــة بالف نســبة التحــاق الطلب
مقارنــة ب )%21( بالفــرع العلمــي، و)%3( بالفــرع املهنــي، وهــذا ينعكــس ســلباً علــى توزيــع الطلبــة 
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يف مؤسســات التعليــم العالــي مــن حيــث التخصــص واحتياجــات ســوق العمــل، ويزيــد الفجــوة بــني 
التخصصــات واحلاجــة مــن املهنيــني والتقنيــني املهــرة.

امتحــان الثانويــة العامــة )اإلجنــاز (: وهــو حلقــة الوصــل مــا بــني مرحلــة التعليــم املدرســي واجلامعــي، - 
واعتبــار نتائجــه املعيــار الوحيــد للقبــول يف جامعاتنــا احملليــة الفلســطينية واملنطقــة العربيــة، ويخضــع 
هــذا االمتحــان إلــى مجموعــة معاييــر وأســس فنيــة يف إعــداده وتنفيــذه، لكــن هنــاك مشــكلة حقيقيــة 
يف جوهــر هــذا االمتحــان ومــدى قدرتــه علــى قيــاس معــارف الطلبــة ومهاراتهــم العليــا، وليــس فقــط 
اســتذكار املعــارف املذكــورة يف الكتــب املدرســية واســترجاعها بشــكل مطلــق، وتشــّكل نســبة احلاصلــني 
علــى معــدالت مــا بــني )50-%65( يف  االمتحــان عبئــاً علــى تطويــر املجتمــع الفلســطيني وتنميتــه.  إن 
معــدالت النجــاح والرســوب خــالل الســنوات العشــر  املاضيــة اتخــذت منحــًى واحــداً ميكــن التنبــؤ بــه 
للســنوات القادمــة. فقــد تراوحــت نســبة النجــاح يف الفــرع العلمــي بــني )75-%85(، و)50-65%( 

بالعلــوم اإلنســانيةالتي يشــكل امللتحقــون بهــا النســبة األعلــى مــن الطلبــة )75%(.

زيــادة نســبة املؤهلــني وفــق اســتراتيجية إعــداد وتأهيــل املعلمــني بالشــكل املطلــوب بســبب عــدم وجــود - 
متويــل كاف، ضعــف يف تطبيــق سياســة الفصــل للمــدارس وفــق املراحــل، وعــدم وجــود رؤيــة واضحــة 
مســتقبلية للتأهيــل التربــوي،  ولــذا ال بــد مــن العمــل علــى تبنــي سياســة فصــل املــدارس ضمــن خطــة 

وتطبيــق مفهــوم املدرســة الشــاملة.

ضمــان احلمايــة جلميــع الطلبــة واملعلمــني ذكــوراً وإناثــاً الــى مدارســهم يف مناطــق )ج( والقــدس بالتعاون - 
ــل كاف،  ــي مــن قصــور بســبب: ال يوجــد متوي ــت تعان ــة، مــا زال مــع مؤسســات حقــوق االنســان الدولي
ضعــف يف تطبيــق سياســة الفصــل للمــدارس وفــق املراحــل، عــدم وجــود رؤيــة واضحــة مســتقبلية 
للتأهيــل التربــوي، عــدم توافــر قطــع أراض يف القــدس، ولــذا يتوجــب العمــل علــى تبنــي سياســة فصــل 
املــدارس ضمــن خطــة وتطبيــق مفهــوم املدرســة الشــاملة،  تعزيــز التعــاون مــع املجتمــع احمللــي لتوفيــر 
قطــع أراض للبنــاء او االســتئجار، وتطويــر اســتراتيجية تأهيــل املعلمــني يف املرحلــة الثانويــة بالتعــاون 

مــع اجلامعــات.

3. ومــن املقترحــات املمكــن العمــل عليهــا لتجــاوز املعوقــات ســالفة الذكــر والنهــوض بواقــع قطــاع التعليــم الثانــوي 
مــا يأتــي:

دمج ذوي اإلعاقة لتحقيق مفهوم العدالة يف التعليم.- 
تطبيق سياسة فصل املدارس مع مراعاة خصائص الطلبة وحتقيق مفهوم الشمولية والتعليم العميق.- 
تفعيــل التعليــم التقنــي واملهنــي ومــن خــالل مواكبــة التطــور املعــريف والتكنولوجــي واحلــد مــن البطالــة وتلبيــة - 

حاجــات ســوق العمــل احمللــي واإلقليمــي والعاملــي.
ــة الالزمــة لتوفيــر -  ــة واجــراء الصيان ــة التحتي ــر البني ــة املســتأجرة، و تطوي تنفيــذ سياســة اســتمالك االبني

البيئــة اآلمنــة.
ــة يف -  ــة وصحي ــة آمن ــر بيئ ــة وتوفي ــة، واالســهام يف حماي ــة آمن ــر بيئ ــدارس بتوفي ــدل االلتحــاق بامل ــع مع رف

املــدارس.
تطويــر نظــام التعليــم ) بيئــة حتتيــة توفــر خدمــات يف جميــع التخصصــات(، إقــرار نظــام تســريع التعليــم - 

والتوجــه نحــو الوحــدات النمطيــة  وإصــدار التعليمــات والقوانــني ، والشــراكة مــع املجتمــع.
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هدف زيادة املدارس املهنية إلى تكبير من املهنيين. و  املزيد من االهتمام وفرص العمل لعددمما يمنح باالعتراف بها سابقا 

 جذب الطالبات للتعليم املنهي وزيادة عددهن.

  (:0132-2015املؤشرات الخاصة بقطاع التعليم املنهي  وفق الغايات لالعوام ) .1

)تحقيق  االعاقةضمان فرص االلتحاق اآلمن و العادل للتعليم للجميع بما في ذلك ذوي من أهم تلك املؤشرات:  .أ

 :املستويات العاملية في االلتحاق(

والتي تعرف بلغت نسبة الدخول للمرحلة الثانوية املهنية في فلسطين ) صناعي ، زراعي، فندقي، اقتصاد منزلي(  -

عدد الطلبة الداخلين للصف الحادي عشر منهي معبرًا عنه كنسبة مئوية من مجموع الداخلين للصف بأنها 

(،  ونسبة الطلبة الذين التحقوا بالفرع املنهي نتيجة للتوعية %2.07) وقد بلغته، الحادي عشر بكافة فروع

(، فيما كانت نسبة الطلبة املعاقين امللتحقين في الصف الحادي عشر منهي من طلبة الصف %64.4املهنية )

تتاح مشاغل (، بينما لم يحدث تقدم في استحداث تخصصات مهنية جديدة، ولم يتم اف%0.0العاشر املعاقين )

 جديدة.

 نسبة الدخول للمرحلة الثانوية املهنية في فلسطين )صناعي، زراعي، فندقي، اقتصاد منزلي( ( :47الشكل ) 

 

 ( في العام%64.4) نسبة الطلبة الذين التحقوا بالفرع املنهي نتيجة للتوعية املهنيةومن ناحية اخرى فقد بلغت  -

نسبة الطلبة املعاقين امللتحقين في ( ، فيما كانت 48. الشكل ) 2015( في العام %65.3وارتفعت الى ) 2014

(، بينما لم يحدث تقدم في استحداث %0.0)الصف الحادي عشر منهي من طلبة الصف العاشر املعاقين

 تخصصات مهنية جديدة، ولم يتم افتتاح مشاغل جديدة.
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2014سنة االساس  2015سنة  2019مستهدفات 

تكامــل العمــل بــني االدارات اخلتلفــة، والعمــل علــى حتســني مهــارات التواصــل واالتصــال بــني ادارات الــوزارة - 
وحتديــد االدوار بشــكل تكاملي.

رابعًا: قطاع التعليم العام /املهني: 

اعتمــاد وتفعيــل هيكليــة احلوكمــة املقترحــة لقطــاع التعليــم املهنــي، يف صيغــة هيئــة مجلــس أعلــى للتعليــم 
املهنــي، ســيعالج فجــوات تراكمــت خــالل ســنوات طويلــة يف اإلدارة والتنســيق. كمــا ان تعميــم برنامــج التلمــذة 
املهنيــة اجلديــد يف جميــع املــدارس املهنيــة ســوف يوثــق صلــة البرنامــج بالواقــع، ويجــذب املزيــد مــن الطــالب 
 )POC( والتصنيفــات املهنيــة الفلســطينية )NQF( لاللتحــاق بالفــروع املهنيــة. ووجــود إطــار املؤهــالت الوطنيــة
ركيــزة أساســية يف حصــر مؤهــالت لــم حتــظ باالعتــراف بهــا ســابقا مــا مينــح املزيــد مــن االهتمــام وفــرص العمل 
لعــدد كبيــر مــن املهنيــني. وتهــدف زيــادة املــدارس املهنيــة إلــى جــذب الطالبــات للتعليــم املهنــي وزيــادة عددهــن.

املؤشرات اخلاصة بقطاع التعليم املهني  وفق الغايات لالعوام )2013-2015(: . 1

مــن أهــم تلــك املؤشــرات: ضمــان فــرص االلتحــاق اآلمــن و العــادل للتعليــم للجميــع مبــا يف ذلــك ذوي أ. 
االعاقــة )حتقيــق املســتويات العامليــة يف االلتحــاق(:

ــة يف فلســطني ) صناعــي ، زراعــي، فندقــي، اقتصــاد 	  ــة املهني ــة الثانوي بلغــت نســبة الدخــول للمرحل
ــا عــدد الطلبــة الداخلــني للصــف احلــادي عشــر مهنــي معبــرًا عنــه كنســبة  ــرف بأنه ــي تع ــي( والت منزل
مئويــة مــن مجمــوع الداخلــني للصــف احلــادي عشــر بكافــة فروعــه، وقــد بلغــت )%2.07(،  ونســبة 
ــة  ــت نســبة الطلب ــا كان ــة )%64.4(، فيم ــة املهني ــي نتيجــة للتوعي ــرع املهن ــوا بالف ــن التحق ــة الذي الطلب
املعاقــني امللتحقــني يف الصــف احلــادي عشــر مهنــي مــن طلبــة الصــف العاشــر املعاقــني )%0.0(، بينمــا 

ــم تفتتــح مشــاغل جديــدة. ــدة، ول ــم يحــدث تقــدم يف اســتحداث تخصصــات جدي ل

الشكل ) 47( : نسبة الدخول للمرحلة الثانوية املهنية يف فلسطني )صناعي، زراعي، فندقي، اقتصاد منزلي(

ــة )64.4%( 	  ــة املهني ــي نتيجــة للتوعي ــة امللتحقــني بالفــرع املهن ــة أخــرى؛ بلغــت نســبة الطلب ومــن ناحي
ــة  ــت نســبة الطلب ــام 2015 . الشــكل )48( ، فيمــا كان ــى )%65.3( يف الع ــام 2014 وارتفعــت ال يف الع
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 (: نسبة الطلبة امللتحقين بالفرع املنهي نتيجة التوعية املهنية48الشكل )

 
 تشير الدراسات إلى أن اتجاهات املجتمع تجاه التعليم املنهي ليست إيجابية، وإلى أن غالبية الطلبة والهل ال  -

 الثانوية العامة، وبلغت نسبةيفضلون االلتحاق بالتعليم املنهي لنهم يفضلون االلتحاق بالتعليم الجامعي بعد 

%( وبدون تخصص التجاري تصبح النسبة 6.47حوالي ) 2012/2013الطلبة امللتحقين بالتعليم املنهي في العام 

كانت هناك زيادة واضحة في إعداد الطلبة امللتحقين في  2009/2010و 2008/2009%(. في العامين 2.94)

( وبدأت بعد ذلك بالتناقص حتى وصلت خالل العام %12.9التعليم املنهي حيث وصلت نسبة الزيادة )

ولتحسين نسبة التحاق الطلبة في الفرع املنهي،  .2013/2014%( خالل العام 2.7-%( وإلى )1.3إلى ) 2011/2012

من خالل  7،8،9دمجت الوزارة بعض مواضيع التعليم املنهي في التعليم للصفوف  ؛وتشجيع الطالب على ذلك

 مفهوم التعريض.
معية و ن البيئة التعليمية التعلمية اآلمنة و املحفزة و العادلة املتمركزة حول الطالب و االحتياجات املجتيتحس .ب

 التنموية. 

(، ولالنخراط في %45) م لالنخراط في سوق العملللمهارات والكفايات التي تؤهلهبلغت نسبة امتالك الطلبة  -
 (.%32.7الجامعة )

 ( : درجة امتالك طلبة الفرع املنهي للمهارات والكفايات التي تؤهلهم لالنخراط في سوق العمل49شكل ) 

 ات( : درجة امتالك طلبة الفرع املنهي للمهارات والكفايات التي تؤهلهم لالنخراط في الكليات / الجامع50شكل )
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 (: نسبة الطلبة امللتحقين بالفرع املنهي نتيجة التوعية املهنية48الشكل )

 
 تشير الدراسات إلى أن اتجاهات املجتمع تجاه التعليم املنهي ليست إيجابية، وإلى أن غالبية الطلبة والهل ال  -

 الثانوية العامة، وبلغت نسبةيفضلون االلتحاق بالتعليم املنهي لنهم يفضلون االلتحاق بالتعليم الجامعي بعد 

%( وبدون تخصص التجاري تصبح النسبة 6.47حوالي ) 2012/2013الطلبة امللتحقين بالتعليم املنهي في العام 

كانت هناك زيادة واضحة في إعداد الطلبة امللتحقين في  2009/2010و 2008/2009%(. في العامين 2.94)

( وبدأت بعد ذلك بالتناقص حتى وصلت خالل العام %12.9التعليم املنهي حيث وصلت نسبة الزيادة )

ولتحسين نسبة التحاق الطلبة في الفرع املنهي،  .2013/2014%( خالل العام 2.7-%( وإلى )1.3إلى ) 2011/2012

من خالل  7،8،9دمجت الوزارة بعض مواضيع التعليم املنهي في التعليم للصفوف  ؛وتشجيع الطالب على ذلك

 مفهوم التعريض.
معية و ن البيئة التعليمية التعلمية اآلمنة و املحفزة و العادلة املتمركزة حول الطالب و االحتياجات املجتيتحس .ب

 التنموية. 

(، ولالنخراط في %45) م لالنخراط في سوق العملللمهارات والكفايات التي تؤهلهبلغت نسبة امتالك الطلبة  -
 (.%32.7الجامعة )

 ( : درجة امتالك طلبة الفرع املنهي للمهارات والكفايات التي تؤهلهم لالنخراط في سوق العمل49شكل ) 

 ات( : درجة امتالك طلبة الفرع املنهي للمهارات والكفايات التي تؤهلهم لالنخراط في الكليات / الجامع50شكل )
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املعاقــني امللتحقــني يف الصــف احلــادي عشــر مهنــي مــن طلبــة الصــف العاشــر املعاقــني)%0.0(، بينمــا 
لــم يحــدث تقــدم يف اســتحداث تخصصــات مهنيــة جديــدة، ولــم يتــم افتتــاح مشــاغل جديــدة.

الشكل )48(: نسبة الطلبة امللتحقني بالفرع املهني نتيجة التوعية املهنية

تشــير الدراســات إلــى أن اجتاهــات املجتمــع جتــاه التعليــم املهني ليســت إيجابية، وإلــى أن غالبية الطلبة 	 
واألهــل ال يفضلــون االلتحــاق بالتعليــم املهنــي ألنهــم يفضلــون االلتحــاق بالتعليــم اجلامعــي بعــد الثانويــة 
العامــة، وبلغــت نســبة الطلبــة امللتحقــني بالتعليــم املهنــي يف العــام 2013/2012 حوالــي )%6.47( وبدون 
تخصــص التجــاري تصبــح النســبة )%2.94(. يف العامــني 2009/2008 و2010/2009 كانــت هنــاك 
زيــادة واضحــة يف إعــداد الطلبــة امللتحقــني يف التعليــم املهنــي إذ وصلــت نســبة الزيــادة )%12.9( وبــدأت 
بعــد ذلــك بالتناقــص حتــى وصلــت خــالل العــام 2012/2011 إلــى )%1.3( وإلــى )	%2.7( خــالل العــام 
2014/2013. ولتحســني نســبة التحــاق الطلبــة يف الفــرع املهنــي، وتشــجيع الطــالب علــى ذلــك؛ دمجــت 

الــوزارة بعــض مواضيــع التعليــم املهنــي بالتعليــم للصفــوف 7،8،9 مــن خــالل مفهــوم التعريــض.

حتســني البيئــة التعليميــة التعلميــة اآلمنــة و احملفــزة و العادلــة املتمركــزة حــول الطالــب و االحتياجــات ب. 
ــة.  املجتمعيــة والتنموي

بلغــت نســبة امتــالك الطلبــة للمهــارات والكفايــات التــي تؤهلهــم لالنخــراط يف ســوق العمــل )45%(، 	 
ــة )32.7%(. ولالنخــراط يف اجلامع

شكل ) 49( : درجة امتالك طلبة الفرع املهني للمهارات والكفايات التي تؤهلهم لالنخراط يف سوق العمل

شكل )50( : درجة امتالك طلبة الفرع املهني للمهارات والكفايات التي تؤهلهم لالنخراط يف الكليات / اجلامعات
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وزارة التربية والتعليم العالي

أمــا يف موضــوع املناهــج املهنيــة، فأظهــر املؤشــر اخلــاص بدرجــة احتــواء مناهــج التعليــم املهنــي علــى 	 
الكفايــات بنــاء علــى متطلبــات ســوق العمــل أن هنــاك تباينــاً واضحــاُ بــني الكفايــات املطلوبــة يف ســوق 
العمــل والكفايــات التــي يتناولهــا املنهــاج، إذ مت حتليــل منهــاج تخصصــني ميكانيــك وكهربــاء الســيارات،  
وتبــني أيضــا أن معظــم الوحــدات املدرجــة يف املنهــاج بحاجــة إلــى تغييــر إمــا باحلــذف، أو اإلضافــة، 

أو الدمــج.

سياسات تطوير وحتسني قطاع التعليم املهني والتقني: عوامل جناحها وكيفية استدامتها:. 2

صيانــة وتأهيــل وحتديــث األبنيــة واألثــاث والتجهيــزات مبــا فيهــا الغــرف التخصصيــة واملشــاغل 	 
 ،BTC و GIZ ــم، بتعــاون مــع اإلدارة العامــة لألبنيــة، والدعــم املتواصــل مــن املانحــني ــا التعل وتكنولوجي
ــة  ــر مــوارد مســتدامة للصيان ــاون مــع الداعمــني، وتوفي ــه يتوجــب االســتمرار يف التنســيق والتع 1وعلي

والتأهيــل للمرافــق.

زيــادة نســبة دمــج الطلبــة ذوي االعاقــة واالحتياجــات اخلاصــة يف املــدارس املهنيــة مبعــدل )  0.1  %( 	 
ســنوياً، بتعــاون مــع اإلدراة العامــة لإلرشــاد والتربيــة اخلاصــة ملعرفــة احتياجــات املــدارس الســتيعاب 
هــؤالء الطلبــة، وتوفيــر التســهيالت اخلاصــة لــذوي االعاقــة مــن تســهيالت يف االبنيــة واملرافــق، 
واملناهــج، وتأهيــل املرشــدين واملدربــني واملعلمــني للتعامــل معهــم، وتوفيــر تخصصــات مهنيــة مناســبة.

تفعيــل وتطويــر الشــراكة و التشــبيك بــني مؤسســات التعليــم املهنــي  احلكوميــة وغيــر احلكوميــة  	 
ومؤسســات ســوق العمــل علــى مســتوى محافظتــني ســنوياً، ســاعد علــى ذلــك قيــام الشــركاء يف التعليــم 
املهنــي والتقنــي GIZ و BTC بدورهــم يف هــذا الهــدف مــن خــالل التواصــل املســتمر مــع احتــاد غــرف 
ــة  ــه BTC، وقامــت املــدارس الصناعي ــذي مولت ــة العمــل ال ــم يف بيئ الصناعــة والتجــارة، ومشــروع التعل

ــة بتنفيــذه.  ــات التقني والكلي

تطويــر البرامــج والتخصصــات املهنيــة احلاليــة وتطويرهــا يف املــدارس القائمــة  مبــا يتناســب مــع 	 
احتياجــات ســوق العمــل، مبســاعدة وتعــاون االحتــاد األوروبــي .

تعزيــز وعــي الطلبــة واملعلمــني ذكــوراً وإناثــاً يف كل املراحــل التعليميــة واملجتمــع احمللــي بأهميــة التعليــم 	 
املهنــي مبعــدل )450( نشــاط توعــوي، مت بالشــراكة مــع اجلانــب األملانــي GIZ الــذي وفــر التمويــل 

الــالزم.

مواصلــة تطويــر اســتراتيجية تدريــب املعلمــني واملعلمــات يف الفــروع املهنيــة قبــل واثنــاء اخلدمــة مــع كل 	 
الشــركاء. )التأهيــل التربــوي(.

تطبيــق برامــج تدريــب العاملــني )التخصصيــة(  يف التعليــم املهنــي والطاقــم املســاند وفــق اســتراتيجية 	 
التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي  مبعــدل )30( معلــم ومعلمــة ســنوياً )التأهيــل التخصصــي(، العمــل 

.BTC و GIZ وهــو يف املراحــل النهائيــة، بالشــراكة مــع وزارة العمــل و HRD علــى نظــام

تأمــني خدمــات فحوصــات التقصــي والتأمــني ضــد احلــوادث للطلبــة بنســبة )%100(خاصــًة للطلبــة 	 
ــل العطــاء  ــة، حيــث مت حتلي ــاون مــع اإلدارة العامــة للشــؤون املالي ــاً، بتع ــوراً وإناث ذوي االحتياجــات ذك

ــه للشــركة الفائــزة. واحالت

زيــادة نســبة الطلبــة واملعلمــني ذكــوراً وإناثــاً الذيــن يســتخدمون الوســائل التكنولوجيــة التربويــة احلديثــة 	 
أثنــاء العمليــة التعليميــة التعلميــة وداخــل املشــاغل والغــرف التخصصيــة، مــن خــالل حــث املعلمــني علــى 
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اســتخدام الوســائل التعليميــة، تقــدمي الدعــم الفنــي الــالزم للطلبــة واملعلمــني، توفيــر شــبكة االنترنــت يف 
جميــع املشــاغل، واســتكمال توفيــر أجهــزة عــرض وحواســيب جلميــع املشــاغل.

اســتراتيجية التلمــذة املهنيــة الوطنيــة مت تعميمهــا يف جميــع أنحــاء املــدارس املهنيــة، مــن خــالل تعــاون 	 
املانحــني وخاصــة  BTC التــي أخــذت علــى عاتقهــا متويــل ومتابعــة تنفيــذه، رغبــة املــدارس املهنيــة 

اســتغالل املشــاغل خــارج نطــاق الــدوام املدرســي إلفــادة الطلبــة، وتعزيــز اجلوانــب الفنيــة.

تطويــر أســاليب التقــومي والتشــخيص جلميــع جوانــب التعلــم ووفــق فلســفة املناهــج واســتراتيجية 	 
التدريــب والتعليــم املهنــي، ومواءمــة املناهــج )التعليــم والتدريــب املهنــي(  للصفــوف مــن )11-12( مبــا 

ينســجم مــع احتياجــات الطلبــة ذوي االحتياجــات اخلاصــة.

أما أبرز التحديات التي تواجه التعليم يف التعليم املهني والتقني، فهي:. 3

تشتت إدارة نظام التعليم والتدريب املهني بني عدد من الوزارات.- 

هــدر كثيــر مــن الوقــت واجلهــد واملــال، وغيــاب مســاهمة القطــاع اخلــاص، واملجتمــع املدنــي يف ادارة - 
القطــاع.

اجلــودة املتدنيــة لبرامــج التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي، وعــدم االنســجام مــع حاجة الســوق، وارتفاع - 
نســبة البطالــة بــني اخلريجني.

تضارب سياسات اجلهات املمولة وتعارضها، وانتقائيتها.- 

تدني نسبة االقبال على التعليم والتدريب املهني والتقني.- 

تدني القيمة املجتمعية للتعليم املهني والتقني.- 

محدودية التخصصات املهنية والتقنية املرتبطة باحتياجات سوق العمل.- 

ضعف البنية التحتية القائمة حالياً )مناهج، كوادر، جتهيزات، أنظمة، أبنية..الخ(.- 

تطوير و اصالح نظام االشراف واملتابعة يف املدارس املهنية.- 

تعزيــز ومتابعــة اجلوانــب التربويــة والصحيــة والنفســية واملهنيــة احملفــزة للتعليــم والتعلــم واالبــداع لــدى - 
جميــع الطــالب والطالبــات والطاقــم التعليمــي واملســاند.

دراســة وحتليــل املناهــج احلاليــة تقييمــاً وحتليــاًل منهجيــاً لقيــاس مــدى حتقيقهــا  لألهــداف التربويــة - 
املنشــودة.

ــام -  ــة الع ــى نهاي ــة  حت ــا احلديث ــل ومســتويات التكنولوجي ــات ســوق العم ــاً  ملتطلب ــر املناهــج  وفق تطوي
2017 بســبب عــدم وضــوح منهجيــة تطويرهــا.

تطويــر االطــار الوطنــي للمؤهــالت يف  النظــام التعليمــي املهنــي والتصنيــف الوطنــي للمهــن مبــا يتــواءم - 
مــع التصنيــف العربــي والدولــي، مــا زالــت بانتظــار موافقــة مجلــس الــوزراء.

ومــن املقترحــات املمكــن تبنيهــا لتجــاوز املعيقــات ســالفة الذكــر والنهــوض بواقــع قطــاع التعليــم املهنــي - 
والتقنــي : 
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رفع معدل االلتحاق باملدارس بتوفير بيئة آمنة وصحية يف املدارس.- 

تسهيل التحاق طالب الفرع املهني يف عدد اكبر من التخصصات يف اجلامعات.- 

زيادة عدد البرامج التقنية يف الكليات.- 

زيادة حصة خريجي الكليات التقنية يف التوظيف يف الوزارة، واملؤسسات التابعة لها.- 

تخصيص موازنة من احلكومة لدعم مؤسسات التعليم التقني أسوة بدعم اجلامعات.- 

إنشــاء مكتبــة موحــدة متخصصــة يف التعليــم املهنــي والتقنــي، بحيــث حتــوي الكتــب املقترحــة مــن - 
محاضــري الكليــات بكافــة التخصصــات ، لكــي تكــون مرجــع يســتفيد منــه محاضــري الكليــات املختلفــة.

اعتماد االطار الوطني للمؤهالت من قبل احلكومة.- 

ــم التقنــي يف الوطــن -  ــى خارطــة التعلي ــم التقنــي ، إلعــادة فلســطني عل مراســلة االحتــاد العربــي للتعلي
العربــي.

العمــل علــى زيــادة الوعــي عنــد املجتمــع احمللــي بأهميــة التعليــم املهنــي والتقنــي لفئــة الشــباب، والتــي - 
ستســهم يف خفــض معــدالت البطالــة.

التوســع يف دمــج التعليــم املهنــي والتقنــي يف التعليــم االساســي مــن حيــث الصفــوف واملواضيــع التــي يتــم - 
تعريــض الطــالب لهــا لتعريفهــم علــى احلــرف واملهــن يف ســوق العمــل.

ــن، -  ــح تخصصــات مناســبة له ــة، وفت ــي املختلف ــم املهن ــى االلتحــاق يف برامــج التعلي ــاث عل تشــجيع اإلن
ــدة . ــة جدي إنشــاء مــدارس مهني

إيضاح طبيعة املعوقات التي يتسبب االحتالل بها وأثرها على حتقيق األهداف االستراتيجية:. 4

عرقلــة حواجــز االحتــالل للطلبــة الراغبــني بااللتحــاق يف املــدارس املهنيــة، والذيــن يقطنــون يف مناطــق - 
بعيــدة عــن مراكــز املدينــة، ممــا يؤثــر علــى نســبة االلتحــاق يف التعليــم املهنــي والتقنــي خاصــة للفتيــات.

عــدم القــدرة علــى بنــاء مــدارس مهنيــة بالقــرب مــن املناطــق املهمشــة ومناطــق )ج(، نظــراً ملنــع االحتــالل - 
إصــدار التراخيــص الالزمــة لذلك.

عــدم القــدرة علــى التواصــل بالشــكل املطلــوب مــع املــدارس املهنيــة يف قطــاع غــزة ، نظــراً لعــدم ســهولة - 
احلصــول علــى التصاريــح الالزمــة لدخــول قطــاع غــزة.

عــدم القــدرة علــى بنــاء مــدارس مهنيــة يف القــدس ، إذ تفتقــر القــدس لوجــود مــدارس مهنيــة حكوميــة - 
فيهــا، نظــراً ملنــع االحتــالل إصــدار التراخيــص الالزمــة لذلــك.

خامسًا: قطاع التعليم غير النظامي: 

يشــمل تعليــم البالغــني يف فلســطني جميــع الطــالب الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن خمســة عشــر عامــا، بينمــا 
ــم املســائية ملــدة  ــرة التعلي ــم املــوازي الفرصــة اأمــام أشــخاص أعمارهــم 14 	 40 لاللتحــاق يف فت ــح التعلي يتي
ســنتني، وبعدهــا ميكنهــم احلصــول علــى شــهادة إنهــاء الصــف التاســع األساســي. ويشــار إلــى أن وزارة التربيــة 
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عدم القدرة على بناء مدارس مهنية في القدس ، إذ تفتقر القدس لوجود مدارس مهنية حكومية فيها، نظرا  ملنع  -
 االحتالل إصدار التراخيص الالزمة لذلك.

  عليم غير النظامي:خامسًا: قطاع الت
يشمل تعليم البالغين في فلسطين جميع الطالب الذين تزيد أعمارهم عن خمسة عشر عاما، بينما يتيح التعليم 

في فترة التعليم املسائية ملدة سنتين، وبعدها يمكنهم الحصول  لاللتحاق 40 - 14خاص أعمارهم أمام أشاملوازي الفرصة ا
م لى أن وزارة التربية والتعليم العالي تشرف بشكل محدود على قطاع التعليإويشار  لساس ي.نهاء الصف التاسع اإعلى شهادة 

ستراتيجية للتعليم غير الرسمي االوزارة طوّرت غير الرسمي وتعتمد على تنسيق وثيق مع خمس وزارات ووكاالت أخرى. و 
  تعتمد مفاهيم واضحة وتصنيفات وتداخالت تهدف إلى تنظيم القطاع بأكمله.

  (:0132-2015املؤشرات الخاصة بقطاع التعليم غير النظامي  وفق الغايات لالعوام ) .1
 االعاقةضمان فرص االلتحاق اآلمن و العادل للتعليم للجميع بما في ذلك ذوي من أهم تلك املؤشرات:  .أ

 :)تحقيق املستويات العاملية في االلتحاق(

 ذكرا وأنثى، ونسبة املتعلمين الذكور في مراكز محو المية عام (1533بلغ عدد املتعلمين في مراكز محو المّية ) -
وأظهرت النتائج ، (746( وعددهم )%48.66(، بينما بلغت نسبة اإلناث )787%( وعددهم )51.34) 2013/2014

(، 1487إلى  1321ازديادا في عدد الدارسين ضمن برنامجّي محو المية واملوازي في املحافظات الشمالية)من 
 (.740إلى  911فاضا في املحافظات الجنوبية ) منوانخ

، 2014( للعام 2232) الدارسين ضمن برنامج التعليم غير النظامي )محو امية، موازي( في فلسطينفيما بلغ عدد  -
ي ممن نسبة امللتحقين ببرنامج التعليم املواز وبلغت ( ذكرا وأنثى، 277بلغ عدد املتعلمين في مراكز التعليم املوازي )

 .2015( في العام %26.2( لنفس العام ارتفعت إلى )%25.4) حرروا من االمية / محافظات شماليةت

 ( عدد الدارسين ضمن برنامج التعليم غير النظامي )محو األمية، موازي( في فلسطين51الشكل ) 
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والتعليــم العالــي تشــرف بشــكل محــدود علــى قطــاع التعليــم غيــر الرســمي وتعتمــد علــى تنســيق وثيــق مــع 
خمــس وزارات ووكاالت أخــرى. وطــوّرت الــوزارة اســتراتيجية للتعليــم غيــر الرســمي تعتمــد مفاهيــم واضحــة 

وتصنيفــات وتداخــالت تهــدف إلــى تنظيــم القطــاع بأكملــه. 

املؤشرات اخلاصة بقطاع التعليم غير النظامي  وفق الغايات لالعوام )2013-2015(: . 1

مــن أهــم تلــك املؤشــرات: ضمــان فــرص االلتحــاق اآلمــن و العــادل للتعليــم للجميــع مبــا يف ذلــك ذوي أ. 
االعاقــة )حتقيــق املســتويات العامليــة يف االلتحــاق(:

ــة )1533( ذكــرا وأنثــى، ونســبة املتعلمــني الذكــور يف مراكــز 	  ــغ عــدد املتعلمــني يف مراكــز محــو األمّي بل
محــو األميــة عــام 2014/2013 )%51.34( وعددهــم )787(، بينمــا بلغــت نســبة اإلنــاث )48.66%( 
وعددهــم )746(، وأظهــرت النتائــج ازديــادا يف عــدد الدارســني ضمــن برنامجــّي محــو األميــة واملــوازي 
ــى  ــن911 إل ــة ) م ــى 1487(، وانخفاضــا يف احملافظــات اجلنوبي يف احملافظــات الشــمالية)من 1321 إل

.)740

ــة، مــوازي( يف فلســطني 	  ــر النظامــي )محــو امي ــم غي ــغ عــدد الدارســني ضمــن برنامــج التعلي ــا بل فيم
)2232( للعــام 2014، بلــغ عــدد املتعلمــني يف مراكــز التعليــم املــوازي )277( ذكــرا وأنثــى، وبلغــت نســبة 
امللتحقــني ببرنامــج التعليــم املــوازي ممــن حتــرروا مــن االميــة / محافظــات شــمالية )%25.4( لنفــس 

العــام ارتفعــت إلــى )%26.2( يف العــام 2015.

الشكل ) 51( عدد الدارسني ضمن برنامج التعليم غير النظامي )محو األمية، موازي( يف فلسطني
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( نسبة امللتحقين ببرنامج التعليم املوازي ممن  تحرروا من األمّية ) محافظات شمالية ( 52شكل )    

 
مركزا(، بينما كان عام  90) 2013/2014يالحظ ارتفاع عدد مراكز محو المّية وتعليم الكبار إذ بلغ عام  -

( وتعكس هذه الزيادة  االهتمام بتقليل نسب المية والحد 79) 2011/2012  منها. مركزا 

 2011/2012مركزا(، بينما بلغ عام  23) 2013/2014يالحظ ارتفاع عدد مراكز التعليم املوازي إذ بلغ عام  -

( وتعكس الزيادة االهتمام 11) بتحسين مستوى التأهيل للمجتمع الفلسطيني لالنتقال بهذه الفئة من  مركزا 

 فئة يقرأ ويكتب إلى فئة التعليم االبتدائي )الصف السادس(.

 تمعيةاملج االحتياجات و  الطالب حول  املتمركزة العادلة و  املحفزة و  اآلمنة التعلمية التعليمية البيئة تحسين .ب

 .التنموية و 

% في 96.4إلى ارتفعت  2014في عام ( %96.3) سنة فأكثر( 15نسبة القرائية لدى الكبار في فلسطين )بلغت  -

سنة فما فوق وامللمين  15السكان البالغين من العمر عدد . وتعرف القرائية على  أنها  ، 2015عام 

وكانت النسبة .  سنة فما فوق  15بالقراءة والكتابة، معبرا عنه كنسبة مئوية من مجموع السكان في عمر 

وبذا تكون فلسطين حققت الهدف الرابع من أهداف  ،% لإلناث(94.4للذكور،  %98.4العلى لصالح الذكور  )

، (%95النسبة )ق تحسين مستوى محو أمية الكبار أو يقترب من تحقيقه إذا وصلت قاض ي بتحقيداكار ال

 ( لنفس العام. %34) نسبة الحصص التي يتم فيها استخدام وسائل تعليمية في التعليم غير النظاميو 

 سنة فأكثر( 15( : نسبة القرائية لدى الكبار في فلسطين )53الشكل )  

 

25.4% 26.2%

76.5%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

2014سنة االساس  2015سنة  2019مستهدفات 

96.3%
96.4%

97.0%

95.8%
96.0%
96.2%
96.4%
96.6%
96.8%
97.0%
97.2%

2014سنة االساس  2015سنة  2019مستهدفات 

2022-2017الخطة االستراتيجية لقطاع التعليم   

93 
 

( نسبة امللتحقين ببرنامج التعليم املوازي ممن  تحرروا من األمّية ) محافظات شمالية ( 52شكل )    

 
مركزا(، بينما كان عام  90) 2013/2014يالحظ ارتفاع عدد مراكز محو المّية وتعليم الكبار إذ بلغ عام  -

( وتعكس هذه الزيادة  االهتمام بتقليل نسب المية والحد 79) 2011/2012  منها. مركزا 

 2011/2012مركزا(، بينما بلغ عام  23) 2013/2014يالحظ ارتفاع عدد مراكز التعليم املوازي إذ بلغ عام  -

( وتعكس الزيادة االهتمام 11) بتحسين مستوى التأهيل للمجتمع الفلسطيني لالنتقال بهذه الفئة من  مركزا 

 فئة يقرأ ويكتب إلى فئة التعليم االبتدائي )الصف السادس(.

 تمعيةاملج االحتياجات و  الطالب حول  املتمركزة العادلة و  املحفزة و  اآلمنة التعلمية التعليمية البيئة تحسين .ب

 .التنموية و 

% في 96.4إلى ارتفعت  2014في عام ( %96.3) سنة فأكثر( 15نسبة القرائية لدى الكبار في فلسطين )بلغت  -

سنة فما فوق وامللمين  15السكان البالغين من العمر عدد . وتعرف القرائية على  أنها  ، 2015عام 

وكانت النسبة .  سنة فما فوق  15بالقراءة والكتابة، معبرا عنه كنسبة مئوية من مجموع السكان في عمر 

وبذا تكون فلسطين حققت الهدف الرابع من أهداف  ،% لإلناث(94.4للذكور،  %98.4العلى لصالح الذكور  )

، (%95النسبة )ق تحسين مستوى محو أمية الكبار أو يقترب من تحقيقه إذا وصلت قاض ي بتحقيداكار ال

 ( لنفس العام. %34) نسبة الحصص التي يتم فيها استخدام وسائل تعليمية في التعليم غير النظاميو 

 سنة فأكثر( 15( : نسبة القرائية لدى الكبار في فلسطين )53الشكل )  
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شكل ) 52 ( نسبة امللتحقني ببرنامج التعليم املوازي ممن  حترروا من األمّية ) محافظات شمالية ( 

ــة وتعليــم الكبــار إذ بلــغ عــام 2014/2013 )90 مركــزا(، 	  يالحــظ ارتفــاع عــدد مراكــز محــو األمّي
ــة  ــل نســب األمي ــادة  االهتمــام بتقلي بينمــا كان عــام 2012/2011 )79 مركــزاً( وتعكــس هــذه الزي

واحلــد منهــا.

ــغ 	  ــا بل ــزا(، بينم ــغ عــام 2014/2013 )23 مرك ــوازي إذ بل ــم امل ــز التعلي ــاع عــدد مراك يالحــظ ارتف
عــام 2012/2011 )11 مركــزاً( وتعكــس الزيــادة االهتمــام بتحســني مســتوى التأهيــل للمجتمــع 
الفلســطيني لالنتقــال بهــذه الفئــة مــن فئــة يقــرأ ويكتــب إلــى فئــة التعليــم االبتدائــي )الصــف 

الســادس(.

حتســني البيئــة التعليميــة التعلميــة اآلمنــة واحملفــزة والعادلــة املتمركــزة حــول الطالــب و االحتياجــات ب. 
املجتمعيــة : 

بلغــت نســبة القرائيــة لــدى الكبــار يف فلســطني )15 ســنة فأكثــر( )%96.3( يف عــام 2014 ارتفعــت 	 
إلــى %96.4 يف عــام 2015، . وتعــرف القرائيــة علــى  أنهــا  عــدد الســكان البالغــني مــن العمــر 15 
ســنة فمــا فــوق وامللمــني بالقــراءة والكتابــة، معبــرا عنــه كنســبة مئويــة مــن مجمــوع الســكان يف عمــر 
ــاث(،  ــح الذكــور  )%98.4 للذكــور، %94.4 لإلن ــى لصال 15 ســنة فمــا فــوق . وكانــت النســبة األعل
وبــذا تكــون فلســطني حققــت الهــدف الرابــع مــن أهــداف داكار القاضــي بتحقيــق حتســني مســتوى 
محــو أميــة الكبــار أو يقتــرب مــن حتقيقــه إذا وصلــت النســبة )%95(، ونســبة احلصــص التــي يتــم 

فيهــا اســتخدام وســائل تعليميــة يف التعليــم غيــر النظامــي )%34( لنفــس العــام. 

الشكل )  53( : نسبة القرائية لدى الكبار يف فلسطني )15 سنة فأكثر(
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بلغــت نســبة األفــراد )15 ســنة فأكثــر( الذيــن أنهــوا مرحلــة التعليــم اجلامعــي بكالوريــوس فأعلــى 	 
)%12.1(، ونســبة األفــراد الذيــن لــم ينهــوا أيــة مرحلــة تعليميــة فبلغــت )%9.4(. وأظهــرت النســب 
أن هنــاك متايــزا لصالــح الذكــور مقابــل اإلنــاث يف التحصيــل العلمــي، إذ بلغــت نســبة الذكــور 
الذيــن أنهــوا مرحلــة التعليــم اجلامعــي بكالوريــوس فأعلــى )%12.4( مقارنــة ب)%11.7( لإلنــاث. 
أمــا بالنســبة ملــن لــم ينهــوا أيــة مرحلــة تعليميــة، فبلغــت النســبة لــدى الذكــور )%7.1( مقارنــة مــع 

ــاث. )%11.9( لإلن

سياسات تطوير وحتسني قطاع التعليم غير النظامي: عوامل جناحها وكيفية استدامتها:. 2

خفــض معــدل األميــة  مــن  )%4.7( إلــى )%2( يف ســن 15  وأكبــر، و زيــادة نســبة الدارســني يف التعليــم 	 
ــق هــذه السياســة:  ــى )860(  دارس ودارســة، ســاهم يف حتقي ــوازي مــن )260(  دارس ودارســة إل امل
زيــادة عــدد املراكــز يف جميــع املديريــات، وجــود رغبــة لــدى اإلنــاث أكثــر مــن الذكــور، تكثيــف احلمــالت 
اإلعالميــة والترويــج للبرامــج وااللتحــاق باملراكــز لاللتحــاق باملراكــز مــع اإلشــارة إلــى أن نســبة األميــة 
ــور، نســبة  ــن تســرب الذك ــل م ــز أق ــن املراك ــاث م ــور، تســرب اإلن ــد الذك ــا عن ــى منه ــاث أعل ــدى اإلن ل
االلتحــاق العاليــة يف التعليــم األساســي ممــا يســد منابــع األميــة، وانخفــاض نســبة التســرب يف املرحلــة 
األساســية الدنيــا إلــى مــا نســبته %0.9. وحتــى يــدوم هــذا التقــدم ال بــد مــن:  االســتمرار بالسياســات 
الســابقة، والبــدء بتنفيــذ العقــد العربــي للقضــاء علــى األميــة مــن خــالل مشــروع محافظــة بــال أميــة، 
ــة  ــم، والتكامــل بــني برنامجــي محــو األمي ــة التعلي ــون إلزامي ــل قان ــة، وتفعي ــادة احلمــالت اإلعالمي وزي

والتعليــم املــوازي.
تطبيــق إســتراتيجية برامــج تعليــم الكبــار الوطنيــة بالتنســيق مــع املؤسســات ذات العالقة،ســاعد علــى 	 

تنفيذهــا: اإلرادة السياســة مــن رأس الهــرم يف الــوزارة بالنهــوض بقطــاع تعليــم الكبــار، وجديــة والتــزام 
القائمــني علــى هــذا القطــاع داخــل الــوزارة، و وجــود شــريك اســتراتيجي داعــم وحقيقــي وملتــزم 
لتطويــر قطــاع تعليــم الكبــار متمثــال باجلمعيــة األملانيــة لتعليــم الكبــار international dvv، ولالســتمرار 
يف تطبيــق االســتراتيجية ال بــد مــن خلــق شــراكات جديــدة حقيقيــة لدعــم وتطويــر قطــاع تعليــم الكبــار 

والتعليــم غيــر النظامــي.
زيــادة نســبة  املعلمــني واملشــرفني ذكــوراً وإناثــاً املؤهلــني يف برامــج محــو األميــة وتعليــم الكبــار والتعليــم 	 

املــوازي  وفــق معاييــر إســتراتيجية تدريــب املعلمــني واملعلمــات  مــن)%0( إلــى )%100( يف العــام 2019، 
ــر ملعلمــي  ــة للمعلمــني، وضــع معايي ــد احلاجــات احلقيقي ــادة بفضــل: مســح وحتدي حتققــت هــذه الزي
الكبــار، رغبــة الفئــة املســتهدفة بتطويــر الــذات، ووجــود جهــة داعمــة يف موضــوع التدريــب، ولالســتمرار 
ــة  ــات العاملي ــع التوجه ــار، واالتســاق م ــي الكب ــات معلم ــع كفاي ــى رف ــة واإلصــرار عل ــر الرغب يجــب توف
واالقليميــة ن والعمــل علــى اكســاب معلمــي الكبــار املهــارات الالزمــة والكافيــة ليكونــوا ميســري للعمليــة 

التعليميــة التعلّميــة.
تقــومي  وإعــادة تطويــر إطــار املناهــج لبرامــج محــو األميــة وتعليــم الكبــار وبرامــج جديــدة مبــا يتناســب 	 

مــع احتياجــات الكبــار الفلســطينيني  يف نهايــة اخلطــة االســترانيجية لقطــاع التعليــم 2019، سيســاعد 
علــى ذلــك توفــر اإلرادة السياســية لتطويــر املناهــج، ووجــود طواقــم متخصصــة يف تطويــر املنهــاج 
ــة، وجــود  ــر مالئم ــت غي ــي كان ــاج الســابقة الت ــر املنه ــز املناهــج(، ووجــود احلاجــة امللحــة لتغيي ) مرك
الدعــم املالــي مــن مؤسســات ومنظمــات عربيــة، واالســتفادة مــن جتــارب االنظمــة التعليميــة العربيــة يف 
منهــاج الكبــار، وبالتالــي يلــزم اســتمرار املراجعــة والتقــومي للمناهــج اجلديــدة، واالســتجابة للحاجــات 

املســتجدة للدارســني.
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من أبرز التحديات التي تواجه التعليم غير النظامي، وهي:. 3

التأخــر يف تطبيــق إســتراتيجية برامــج تعليــم الكبــار الوطنيــة ألســباب منهــا: ضعــف ومحدوديــة 	 
اإلمكانيــات املاديــة، وهيكليــة القســم ال تســاعد يف تطبيــق برامــج تعليــم الكبــار باملفهــوم الوطنــي 
الواســع ، الــذي يســتهدف جميــع الكبــار فــوق 15 ســنه ببرامــج تعليــم غيــر نظاميــة تلبــي احتياجاتهــم، 
وتســاعد يف التنميــة لألفــراد واملجتمــع، كذلــك قلــة الكــوادر املشــرفة واملتابعــة لهــذا القطــاع، وضعــف 

ــني. ــة الشــركاء احمللي ــاون وجدي تع

ومن املقترحات املمكن العمل عليها لتجاوز املعوقات والنهوض بواقع قطاع التعليم غير النظامي:. 4

ــة واملهتمــة 	  ــوزارة مــن جهــة وبــني الــوزارات واملؤسســات العامل ــة بــني ال إيجــاد شــراكات حقيقيــة فاعل
بتعليــم الكبــار.

التركيز على دور اإلعالم يف الترويج لبرامج تعليم الكبار ، وأهمية التعليم.	 

إبراز قصص النجاح للملتحقني بالبرامج.- 

ايجاد برامج جديدة تتكامل  مع البرامج املوجودة ، وتلبي احتياجات الفئات املستهدفة- 

دمــج التعليــم املهنــي يف التعليــم غيــر النظامــي بهــدف زيــادة وعــي املجتمــع ألهميــة التعليــم املهنــي يف - 
التنميــة، وخفــض نســبة البطالــة ، والتقليــل مــن معــدالت الفقــر. 

إنشاء هيئة وطنية عليا لتعليم الكبار- 

إنشــاء برنامــج يعنــى بتوعيــة األمهــات واألســرة الفلســطينية حــول مواضيــع متعــددة ) ترشــيد اإلنفــاق، - 
األســرة الصديقــة للطفــل، األمــان املنزلــي، .... الــخ.

تعديل وتقوية هيكلية قسم التعليم غير النظامي/ إنشاء هيئة وطينة لتعليم الكبار.- 

سادسًا: احلوكمة واإلدارة:  

تعتبــر اإلصالحــات اإلداريــة الشــاملة أحــد أهــم مســارات اإلســتراتيجية، وينعكــس ذلــك مــن خــالل تبنــي 
البرنامــج يف توفيــر خدمــات مباشــرة واألدوار اجلديــدة ملديــري البرامــج. وتهــدف اإلصالحــات إلــى تعزيــز عمــل 
الــوزارة يف النهــج القائــم علــى النتائــح واملســاءلة، وتوفيــر  مســاحة أكبــر لالمركزيــة ومشــاركة املجتمــع احمللــي. 
ــة  ــاء قــدرات إداري ــة وبن ــات عملي ــة الشــاملة، برامــج مكثفــة يف تدريب كمــا وســترافق هــذه اإلصالحــات اإلداري
للوظائــف اجلديــدة. وستســرع الــوزارة مــن جهودهــا يف تطويــر قانــون التربيــة واقــراره رســميا خــالل العــام 

احلالــي وقبــل بــدء تنفيــذ االســتراتيجية القطاعيــة للتعليــم 2022-2017.  

املؤشرات اخلاصة احلوكمة واالدارة وفق الغايات لالعوام )2013-2015(: . 1

من أهم تلك املؤشرات: تعزيز املساءلة، والقيادة املبنية على النتائج، واحلوكمة واإلدارة.

بلغــت درجــة مراعــاة الــوزارة إلبعــاد احلوكمــة واملســاءلة بكافــة مســتوياتها يف احملافظــات الشــمالية - 
)%54.1(، ولكنهــا انخفضــت إلــى )%49.3( يف العــام 2015. 
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مكثفة في تدريبات عملية وبناء قدرات إدارية للوظائف الجديدة. وستسرع الوزارة من جهودها في تطوير قانون التربية 

  . 2022-2017عليم ستراتيجية القطاعية للتتنفيذ اال  ءواقراره رسميا خالل العام الحالي وقبل بد

  (:2013-2015املؤشرات الخاصة الحوكمة واالدارة وفق الغايات لالعوام ) .1

 .الحوكمة واإلدارةو القيادة املبنية على النتائج، و تعزيز املساءلة، من أهم تلك املؤشرات: 

، ولكنها (%54.1) في املحافظات الشمالية ياتهادرجة مراعاة الوزارة إلبعاد الحوكمة واملساءلة بكافة مستو بلغت  -

 . 2015( في العام %49.3انخفضت الى )

 ( :درجة مراعاة الوزارة البعاد الحوكمة و املساءلة55) الشكل

 
 .2015( للعام $856.96انخفض إلى )، 2014( للعام $908.95) معدل االنفاق الحكومي على الطالب الواحدو 
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( %17.68) معدالت اإلنفاق العام على التعليم )نسبة املصروفات على التعليم من نسبة املصروفات العامة.(اما 
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الشكل )55( :درجة مراعاة الوزارة البعاد احلوكمة و املساءلة

ومعــدل اإلنفــاق احلكومــي علــى الطالــب الواحــد )908.95$( للعــام 2014، انخفــض إلــى )856.96$( للعــام 
.2015

الشكل )56( : معدل االنفاق احلكومي على الطالب الواحد)$(

امــا معــدالت اإلنفــاق العــام علــى التعليــم )نســبة املصروفــات علــى التعليــم مــن نســبة املصروفــات العامــة.( 
)%17.68( للعــام 2014، انخفضــت إلــى )%17.0( للعــام 2015، 
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 نسبة املصروفات العامة(( :معدالت االنفاق العام على التعليم ) نسبة املصروفات على التعليم من 57الشكل )

 
 وارتفعت الى (%34.11) نسبة اإلنفاق الفعلي مقارنة باملوازنة املعتمدة )املوازنة املبنية على املواد(بينما كانت 

 . 2015%( في العام 42.6)
 (: نسبة االنفاق الفعلي مقارنة باملوازنة املعتمدة )املوازنة املبنية على املوارد(58الشكل )

 
 

 .  2015( في العام %33.1وانخفض الى )(، %68) الصرف التطويري على حساب خزينة وزارة املاليةنسبة و 
 ( : نسبة الصرف التطويري على حساب خزينة وزارة املالية59الشكل )

 
 . 2015( عام %40وانخفض الى )(، %44.01) نسبة التمويل التطويري امللتزم به عبر اتفاقية التمويل املشتركو 
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الشكل )57( :معدالت االنفاق العام على التعليم ) نسبة املصروفات على التعليم من نسبة املصروفات العامة(

بينمــا كانــت نســبة اإلنفــاق الفعلــي مقارنــة باملوازنــة املعتمــدة )املوازنــة املبنيــة علــى املــواد( )34.11%( 
وارتفعــت الــى )%42.6( يف العــام 2015. 

الشكل )58(: نسبة االنفاق الفعلي مقارنة باملوازنة املعتمدة )املوازنة املبنية على املوارد(

ــام  ــى )%33.1( يف الع ــة )%68(، وانخفــض ال ــة وزارة املالي ــى حســاب خزين ــري عل ونســبة الصــرف التطوي
 . 2015

الشكل )59( : نسبة الصرف التطويري على حساب خزينة وزارة املالية
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 ( نسبة التمويل التطويري امللتزم به عبر اتفاقية التمويل املشترك60) الشكل

 
 

( 0درجة تحقيق العدالة في توزيع املشاريع التربوية على املدارس / نسبة املدارس التي حصلت على )فيما بلغت  -

%(، ومن 12.4( مشروع )5-6%(، ومن )15.6( مشروع )3-4%(، ومن )27.1( مشروع )1-2%(، ومن )36.5) مشروع

( مشروع 13-18%(، ومن )0.477 ( مشروع )12-11%(، ومن )0.95( مشروع )9-10%(، ومن )5.2( مشروع )8-7)

(1.768.)% 

 ( : درجة العدالة في توزيع املشاريع على املدارس61شكل ) 

  

 يتعلق بدرجة مشاركة املجتمع املحلي في فعاليات وأنشطة املدرسة، فقد بينت النتائج انخفاضا  بسيطا  في درجةفيما 

 .2015% في عام 40.1إلى  2014% في عام 40.7مشاركة املجتمع املحلي  من 
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ونســبة التمويــل التطويــري امللتــزم بــه عبــر اتفاقيــة التمويــل املشــترك )%44.01(، وانخفــض الــى )40%( 
عــام 2015. 

الشكل )60( نسبة التمويل التطويري امللتزم به عبر اتفاقية التمويل املشترك

بلغــت درجــة حتقيــق العدالــة يف توزيــع املشــاريع التربويــة علــى املدارس/نســبة املــدارس احلاصلة على )0( - 
مشــروع )%36.5(، ومــن )2-1( مشــروع )%27.1(، ومــن )4-3( مشــروع )%15.6(، ومــن )6-5( مشــروع 
)%12.4(، ومــن )8-7( مشــروع )%5.2(، ومــن )10-9( مشــروع )%0.95(، ومــن )11-12( مشــروعا) 

%0.477(، ومــن )13-18(: )1.768%(.

شكل ) 61( : درجة العدالة يف توزيع املشاريع على املدارس

ــج انخفاضــاً  ــت النتائ ــات وأنشــطة املدرســة، فقــد بين ــي يف فعالي ــق بدرجــة مشــاركة املجتمــع احملل  فيمــا يتعل
بســيطاً يف درجــة مشــاركة املجتمــع احمللــي  مــن %40.7 يف عــام 2014 إلــى %40.1 يف عــام 2015.



100

وزارة التربية والتعليم العالي
2022-2017الخطة االستراتيجية لقطاع التعليم   

99 
 

 ( : درجة مشاركة املجتمع املحلي في فعاليات و أنشطة املدرسة62الشكل )

 
 

% واملخطط 30كانت  2014سبة اإلنجاز الفعلي في املؤشر الخاص بتعديل الهيكلية والوصاف الوظيفة في عام ن -

%، ويعود سبب ذلك االنخفاض إلى أن الدراسات التي 50% واملخطط 30كان املنجز  2015%، بينما في عام 50

ي إعداد الهياكل التنظيمية ملؤسسات تمت مسبقا لم تأخذ بعين االعتبار القوانين والتعليمات الفلسطينية ف

دولة فلسطين ما استدعى تشكيل لجنة ملراجعة القوانين لتقديم مسودة من الهيكل بما يتوافق والخطة 

لقطاعية، ومنها خطة اوالخطط  2022-2017والقوانين. ودخول فلسطين في إعداد خطة التنمية الوطنية 

الهيكلية لتحديد تأثير التغيير للخطة القطاعية الجديدة على والتريث في انجاز  2017/2022التعليم للعام 

 سياسات البرامج وأهدافها وحالتها )حذف، إضافة، دمج(. 

درجة رضا املوظفين في الوزارة واملديريات عن البنية املادية في العمل )كاملساحة املخصصة للموظف،  -
منخفضة، ويعزى ذلك لوجود نقص في مباني %، وهي نسبة 62.7والتجهيزات واإلضاءة، والنظافة وغيرها( 

مديريات التربية القديمة وغير الصالحة ما يؤثر على الرضا الوظيفي للموظفين، وابرز تلك املديريات القدس، 
 وطوباس، ونابلس.

 (: درجة رضا املوظفين )وزارة ومديريات(عن البيئة املادية63الشكل )
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 (: درجة رضا املوظفين )وزارة ومديريات(عن البيئة املادية63الشكل )
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الشكل )62( : درجة مشاركة املجتمع احمللي يف فعاليات و أنشطة املدرسة

نســبة اإلجنــاز الفعلــي يف املؤشــر اخلــاص بتعديــل الهيكليــة واألوصــاف الوظيفــة يف عــام 2014 كانــت - 
%30 واملخطــط %50، بينمــا يف عــام 2015 كان املنجــز %30 واملخطــط %50، ويعــود ســبب ذلــك 

االنخفــاض إلــى أن الدراســات التــي متــت مســبقا لــم تأخــذ بعــني االعتبــار القوانــني والتعليمــات 
الفلســطينية يف إعــداد الهيــاكل التنظيميــة ملؤسســات دولــة فلســطني مــا اســتدعى تشــكيل جلنــة ملراجعة 
ــني. ودخــول فلســطني يف إعــداد  ــق واخلطــة والقوان ــكل مبــا يتواف ــن الهي ــدمي مســودة م ــني لتق القوان
خطــة التنميــة الوطنيــة 2017-2022 واخلطــط القطاعيــة، ومنهــا خطــة التعليــم للعــام 2022/2017 
والتريــث يف اجنــاز الهيكليــة لتحديــد تأثيــر التغييــر للخطــة القطاعيــة اجلديــدة علــى سياســات البرامــج 

وأهدافهــا وحالتهــا )حــذف، إضافــة، دمــج(. 
درجــة رضــا املوظفــني يف الــوزارة واملديريــات عــن البنيــة املاديــة يف العمــل )كاملســاحة املخصصــة - 

للموظــف، والتجهيــزات واإلضــاءة، والنظافــة وغيرهــا( %62.7، وهــي نســبة منخفضــة، ويعــزى ذلــك 
لوجــود نقــص يف مبانــي مديريــات التربيــة القدميــة وغيــر الصاحلــة مــا يؤثــر علــى الرضــا الوظيفــي، 

ــس. ــاس، ونابل وأبرزهــا القــدس، وطوب

الشكل )63(: درجة رضا املوظفني )وزارة ومديريات(عن البيئة املادية

درجــة توظيــف التكنولوجيــا يف العمــل اإلداري %62.8، وهــي نســبة منخفضــة ألســباب عــدة؛ أبرزهــا - 
عــدم وجــود سياســات تعــّزز دور التكنولوجيــا يف املراســالت الرســمية، ومســتوى الكفايــات التكنولوجيــة 

لــدى العديــد مــن املوظفــني بحاجــة إلــى تعزيــز وتدريــب..
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عدم وجود  %، وهي نسبة منخفضة لسباب عدة؛ أبرزها62.8اإلداري درجة توظيف التكنولوجيا في العمل  -
مستوى الكفايات التكنولوجية لدى العديد من و سياسات تعّزز دور التكنولوجيا في املراسالت الرسمية، 

 .املوظفين بحاجة إلى تعزيز وتدريب.

 يريات () في الوزارة واملد (: درجة توظيف التكنولوجيا في العمل االداري 64الشكل )

 

 السياسات املنفذة لتطوير وتحسين قطاع الحوكمة واإلدارة: عوامل نجاحها وكيفية استدامتها: .2

تطوير نظام واستراتيجية لتطوير القدرات االدارية انسجاما  مع االدارة املستندة على النتائج والوصاف  -
 العاملين لجميع املوظفين ديوان مع الوظيفية االوصاف في العمل ، ساهم فيب انجاح ذلك: استكمالالوظيفية

 للبرامج الدورية صله، واملراجعة ذات بدورات والفنيين االداريين مسمياتهم، وتدريب مختلف على الوزارة في
 وضع رؤيةللتدريب. وللعمل على استمرار التطوير في هذا املجال ال بد من  الالزم التمويل وتطويرها، وكذلك توفر 
الستمرار ، واتشكيل لجنة الدارة التدريب واستقطاب الخبراء الخرجيين، و تياج للتدريبواضحة مبنية على االح

التشبيك والشراكة مع الوزارات املختلفة بما يخدم التكاملية في العمل في مجال التدريب ، و في النهج التشاركي
رات العامة ورؤساء البرامج التنسيق الهادف الى التكامل في البرامج واالنظمة املحوسبة بين االدا، و وبرامجه

 تطوير القدرات للعاملين في مجال البحث العلمي بما يخدم تطوير االداء.، وأيضا  ضرورة ولجنة السياسات

شخص  520زيادة عدد  االداريين والفنيين ممن تلقوا تدريبا  متخصصا  في مجال عملهم بمعدل زيادة سنوية   -
وجود شركاء دوليين فاعلين في تقديم املشوره ، توفر التمويلك: ، ساهم في تحقيق ذل2016مع نهاية العام 

وجود استراتيجية واضحة للتدريب مبنية ، وجود طاقم تدريب، توفر املواد التدريبية، والدعم املادي للتدريب
التدريب املستمر . ولزيادة عدد املؤهلين تخصصيا  ال بد من جهوزية املرافق التدريبية، و على االحتياجات

املتابعة ، البحث عن مصادر تمويل للعمل على ديمومة بناء القدرات، و لالداريين والفنيين والطواقم املسانده 
مواءمة التدريب مع مع احتياجات العمل وتكافئ الفرص ، والتقييم املستمر للمحافظة على جودة ونوعية العمل

التقييم املستمر ، مع ضرورة يا في التدريب عبر مجتمعات التعلمالتوسع في توظيف التكنولوج، في الحصول عليه
 .للبرامج التدريبية والتدريب
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الشكل )64(: درجة توظيف التكنولوجيا يف العمل االداري ) يف الوزارة واملديريات (

السياسات املنفذة لتطوير وحتسني قطاع احلوكمة واإلدارة: عوامل جناحها وكيفية استدامتها:. 2

تطويــر نظــام واســتراتيجية لتطويــر القــدرات االداريــة انســجاماً مــع االدارة املســتندة علــى النتائــج - 
واألوصــاف الوظيفيــة، ســاهم فيــب اجنــاح ذلــك: اســتكمال العمــل يف االوصــاف الوظيفيــة مــع ديــوان 
املوظفــني جلميــع العاملــني يف الــوزارة علــى مختلــف مســمياتهم، وتدريــب االداريــني والفنيــني بــدورات 
ــل الــالزم للتدريــب. وللعمــل  ــة للبرامــج وتطويرهــا، وكذلــك توفــر التموي ــه، واملراجعــة الدوري ذات صل
علــى اســتمرار التطويــر يف هــذا املجــال ال بــد مــن وضــع رؤيــة واضحــة مبنيــة علــى االحتيــاج للتدريــب، 
وتشــكيل جلنــة الدارة التدريــب واســتقطاب اخلبــراء اخلرجيــني، واالســتمرار يف النهــج التشــاركي، 
والتشــبيك والشــراكة مــع الــوزارات املختلفــة مبــا يخــدم التكاملية يف العمل يف مجــال التدريب وبرامجه، 
والتنســيق الهــادف الــى التكامــل يف البرامــج واالنظمــة احملوســبة بــني االدارات العامــة ورؤســاء البرامــج 
ــني يف مجــال البحــث العلمــي مبــا يخــدم  ــر القــدرات للعامل ــة السياســات، وأيضــاً ضــرورة تطوي وجلن

تطويــر االداء.

زيــادة عــدد  االداريــني والفنيــني ممــن تلقــوا تدريبــاً متخصصــاً يف مجــال عملهــم مبعــدل زيــادة ســنوية  - 
ــل، وجــود شــركاء دوليــني  ــة العــام 2016، ســاهم يف حتقيــق ذلــك: توفــر التموي 520 شــخص مــع نهاي
فاعلــني يف تقــدمي املشــوره والدعــم املــادي للتدريــب، توفــر املــواد التدريبيــة، وجــود طاقــم تدريــب، وجــود 
اســتراتيجية واضحــة للتدريــب مبنيــة علــى االحتياجــات، وجهوزيــة املرافــق التدريبيــة. ولزيــادة عــدد 
ــني والطواقــم املســانده ، والبحــث  ــني والفني ــب املســتمر لالداري ــد مــن التدري ــاً ال ب ــني تخصصي املؤهل
ــى  ــم املســتمر للمحافظــة عل ــاء القــدرات، املتابعــة والتقيي ــى دميومــة بن ــل للعمــل عل عــن مصــادر متوي
جــودة ونوعيــة العمــل، مواءمــة التدريــب مــع مــع احتياجــات العمــل وتكافــئ الفــرص يف احلصــول عليــه، 
ــم املســتمر  ــع ضــرورة التقيي ــم، م ــات التعل ــر مجتمع ــب عب ــا يف التدري ــف التكنولوجي التوســع يف توظي

للبرامــج التدريبيــة والتدريــب.

ــة -  ــات العاملي ــاً للتوجه ــم يف فلســطني وفق ــة والتعلي ــي وعصــري للتربي ــون وطن ــر قان ــاء مــن تطوي االنته
ــة، وســيتم متابعــة وتقييــم تطبيــق القانــون  ــة، بوجــود  سياســة داعمــة، وشــراكات وطنيــة فاعل احلديث

ــرات ان وجــدت. ومعاجلــة الثغ

ــون -  ــع القان ــة مبــا ينســجم م ــل املختلف ــات اخلاصــة مبجــاالت العم ــث النظــم والتعليم ــة وحتدي مراجع
ــرص. ــؤ الف ــة وتكاف ــان العدال ــة لضم ــن ذوي العالق ــات م ــوزارات والهيئ ــج ال ــع برام ــل م ــد، وبالتكام اجلدي

 تعزيــز وتوظيــف نظــام املتابعــة التقييــم علــى مســتوى الــوزارة ومديريــات التربيــة والتعليــم واملــدارس - 
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ولكافــة الشــركاء احملليــني والدوليــني، مــن خــالل اعتمــاد نظــام املتابعــة والتقييــم يف احلكــم علــى 
اجنــازات البرامــج ويف تعديــل التدخــالت لتحقيــق االهــداف.

توثيــق العالقــة وحتســني آليــات التنســيق والتعــاون يف الشــأن التربــوي بــني الــوزارة ووكالــة الغــوث - 
وتشــغيل الالجئــني، ومــن خــالل التنســيق والتعــاون بــني وزارة التربيــة واملؤسســات الشــريكة يف عــدة 

ــة. ــة والدولي ــع املؤسســات الوطني ــاون م ــات التع ــر اتفاقي ــن االســتمرار يف تطوي ــد م مجــاالت، وال ب

ــث مت -  ــوزارة وشــركائها، حي ــني ال ــوي ب ــادل املعلومــات حــول قصــص النجــاح يف املجــال الترب ــز تب تعزي
ــة يف  ــة واالقليمي ــوزارة ومؤسســات املجتمــع احمللي ــم التجــارب الناجحــة بــني ال عقــد املؤمتــرات وتعمي
مختلــف املجــاالت، ولتعزيــز هــذه التجربــة ال بــد مــن توفيــر الدعــم املالــي، تقــدمي حوافــز ماديــة ومعنويــة 
الصحــاب املبــادرات والتجــارب الناجحــة، وكذلــك تعميــم التجــارب الناجحــة عبــر وســائل االعــالم 

والبروشــورات.

انشــاء االبنيــة املدرســية املســتدامة املوفــرة للطاقــة، وســيتم العمــل علــى توســعتها مــن خــالل متابعــة - 
وتطويــر دليــل االبنيــة اخلضــراء والتنســيق مــع الؤسســات ذات العالقــة، وزيــادة االعتمــاد علــى مصــادر 

الطاقــة املتجــدده.

تعليــم جيــد وشــامل للجميع/فتــح غــرف مصــادر خاصــة بالطلبــة ذوي اإلعاقــة، ســاهم يف حتقيــق - 
ذلــك: وجــود دراســات تؤكــد ضــرورة وجــود غــرف مصــادر يف كل مدرســة، ووجــود دعــم محلــي لتوفيــر 
غــرف مصــادر للطلبــة ذوي اإلعاقــة، كذلــك الضغــط مــن قبــل املجتمــع احمللــي بضــرورة توفيــر امــكان 
متخصصــة ملتابعــة ابناءهــم، كمــا توفــر دعــم مــن قبــل الــوزارة  بشــكل جيــد لتشــغيل غــرف املصــادر. 
ولزيــادة فتــح تلــك الغــرف ال بــد مــن العمــل علــى اقــرار الــوزارة ضمــن سياســتها بضــرورة فتــح غــرف 
مصــادر مــن خــالل ادراجهــا ضمــن وصــف املبنــى املدرســي  وكذلــك ضمــن التشــكيالت املدرســية  
ــة مصــادر  ــم غرف ــة معل ــي املؤهــل لشــغل وظيف ــكادر التعليم ــر ال ــا، تطوي ــة فيه ــوادر تعليمي ــاد ك بإعتم
وحصولــه علــى شــهادة  تؤهلــه للعمــل، وكذلــك ادراج األجهــزة واألثــاث اللــالزم ل لفتــح غرفــة املصــادر  

ــوازم. ضمــن قوائــم اإلدارة العامــة لل

أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم يف مجال احلوكمة واإلدارة، فهي: . 3

ربط األنظمة املعلوماتية املختلفة من خالل شيكة الكترونية واحدة.- 

قواعد بيانات متعددة لكل إدارة عامة منفصلة عن القواعد األخرى.- 

التركيز  يف اإلدارة على املدخالت والعمليات وليس هناك تركيز على املخرجات.- 

املهام واملسؤوليات متداخلة بني اإلدارات العامة يف وزارة التربية والتعليم العالي.- 

استمرار عمليتي الفصل والدمج بني وزاراتي التربية والتعليم والتعليم العالي.- 

مركزية اإلدارة التربوية.- 

التداخل يف عمل العديد من الدوائر، دون وضوح آليات التنسيق بينها .- 

آليات املتابعة ضعيفة وغير واضحة وشكلية إن وجدت.- 
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مشاركة املجتمع احمللي ومؤسسات املجتمع املدني شكلية، ولم ترتق الى مستوى املشاركة.- 

املوازنة التطويرية معظمها من متويل خارجي.- 

احلاجــة الدائمــة لوضــع خطــط طــوارئ )خطــط بديلــة( ســريعة تضمــن اســتمرار العملــي التعليميــة يف - 
حالــة العــدوان، خاصــة يف غــزة.

التعليــم يف مجــال احلوكمــة واإلدارة، واقتراحــات . 4 أبــرز معوقــات تنفيــذ سياســات وأهــداف تطويــر قطــاع 
لتجاوزهــا: 

تطويــر ومأسســة برامــج ومســارات تدريــب اإلداريــني والفنيــني، لعــدم ارتباطهــا بسياســات حتــى - 
ــب مبــا يخــدم  ــني االدارات العامــة يف مأسســة مســارات التدري ــل التشــاركية ب ــرح تفعي اللحظــة، ويقت

احتياجــات املوظفــني علــى اختــالف مســمياتهم الوظيفيــة ومهامهــم حســب االوصــاف الوظيفيــة.

زيــادة نســبة العاملــني ذكــوراً وإناثــاً يف املجــال اإلداري والفنــي ممــن ميتلكــون الشــروط املطلوبــة - 
ــل، وعــدم  ــل يف العم ــد التكام ــى صعي ــن انعكاســات عل ــه م ــا تســبب ب ــف، بســبب االنقســام وم للوظائ
وجــود فرصــة لتنفيــذ الكثيــر مــن البرامــج يف غــزة نظــرا لتغييــب حضــور الــوزارة هنــاك، وعليــه يتوجــب 
وضــع اســتراتيجية واضحــة للتعــاون والتنســيق مــع قطــاع غــزة لتنفيــذ التدريــب بالتزامــن مــع الضفــة 
والعمــل علــى توحيــد جناحــي الوطــن، واعتمــاد نظــام حوافــز وترقيــات معلــن يف حــال مشــاركه العاملــني 

يف التدريــب ومتيزهــم يف العطــاء.

تعديــل الهيــكل التنظيمــي واألوصــاف الوظيفيــة للــوزارة واملؤسســات التابعــة لهــا مبــا ينســجم ويحقــق - 
ــة، إدراج  ــل الهيكلي أهــداف اخلطــة االســتراتيجية والبرامــج حســب اخلدمــة، ألســباب: التاخــر بتعدي
ــة، وعــدم وضــوح  ــة التشــغيلية/ وزارة املالي ــى املوازن ــة باشــتراطات مــن املانحــني عل املجــاالت املرهون
للــوزارة  الوظيفيــة  واألوصــاف  التنظيمــي  الهيــكل  اعتمــاد  يتــم  أن  ويقتــرح  واملســؤوليات،  االدوار 
واملؤسســات التابعــة لهــا مبــا ينســجم ويحقــق أهــداف اخلطــة، وحتديــث الهيكليــة اإلداريــة للــوزارة 
لتنســجم مــع اخلطــة االســتراتيجية، وتتضمــن الوظائــف املســتحدثة، وحتديــث هيكليــة مديريــة التربيــة 
ــج بعــض األقســام  ــا؛ بدم ــادة تنظيمه ــل املوســمي، وإع ــات ذات العم ــم، وحصــر أقســام املديري والتعلي
أو جتميعهــا يف املديريــات املتقاربــة جغرافيــاً، وتعيــني جلنــة وزاريــة لدراســة هيكليــة مديريــة التربيــة 
ــة  ــع درجــة املســاءلة، وإعــداد خطــط توعوي ــاءة، ورف ــادة الكف ــه لزي ــا يجــب تعديل ــل م ــم، وتعدي والتعلي

لتعزيــز الالمركزيــة يف املديريــات

تطويــر أدلــة وإجــراءات العمــل  اإلداري واملالــي والفنــي وآليــات املتابعــة علــى كافــة املســتويات بســبب - 
الالمركزيــة، وميكــن تعــدي ذلــك بتطبيــق الالمركزيــة يف العمــل االداري علــى كافــة املســتويات، وتدريــب 
ــة  ــة، ووضــع نظــام للمســاءلة، ووضــع نظــام للرقاب ــق الالمركزي ــى حتمــل املســؤولية وتطبي االفــراد عل

الداخليــة علــى تطبيــق االنظمــة الضابطــه لعمــل الــوزاراة واملديريــات واملــدارس.

حتســني االمكانيــات املاديــة والفنيــة املتوفــرة يف بيئــة العمــل واســتخدامها بفعاليــة، بســبب عــدم إدراجــه - 
علــى موازنــة وزارة املاليــة بشــكل كاٍف، وعــدم توفيــر التمويــل الــالزم لبنــاء مبــان ملديريــات التربيــة 

والتعليــم املســتأجرة، وسيســاعد علــى تخطــي ذلــك: مــا ورد يف النقطــة أعــاله.

اســتكمال حوســبة النظــم االداريــة واملاليــة والعمــل علــى تكاملهــا مبــا ينســجم مع التوجهــات يف احلكومة - 
االلكترونيــة، فحتــى اآلن ال يوجــد تكامــل بــني االنظمــة، ولــم يتــم االنتهــاء مــن تطويــر وحوســبة النظــم 
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االداريــة بشــكل تكاملــي، وهنــاك تأخــر يف حــل القضايــا العالقــة مــع الشــركات، فــال بــد مــن حتقيــق 
التكامــل بــني االنظمــة احملوســبة يف الــوزاراه مبــا يخــدم العمــل علــى كافــة املســتويات الــوزاره املديريــات 

واملــدارس، وزيــادة وتعزيــز التفويــض الخــذ القــرارات يف االدارات ذات العالقــة املختصــة.

تطويــر نظــم املعلومــات التربويــة وتفعيــل اســتخدامها علــى كافــة املســتويات مــا زال ضعيفــاً، لعــدم - 
اعتمــاد قوانــني ناظمــة لهــا عالقــة باحلمايــة الفكريــة واخــرى تتعلــق باملعلومــات، وغيــاب سياســة 
واضحــة المركزيــة عــالوة علــى عــدم توظيــف نتائــج تقاريــر التقييــم، وغيــاب منهجيــة واضحــة للتعامــل 
معهــا واإلفــادة منهــا، ميكــن تعديــل ذلــك مــن خــالل: تطويــر وتفعيــل أطــر صناعــة السياســة واتخــاذ 
القــرار واملتابعــة  واملســاءلة علــى كافــة املســتويات مبــا يعــزز مــن عمليــة تفويــض الصالحيــات لــإلدارات 

ــة. امليداني

ضعــف حتقيــق االنســجام مــع النظــم واإلجــراءات احلكوميــة يف مجــاالت إدارة األفــراد واإلدارة املاليــة - 
والتخطيــط، بســبب عــدم توظيــف نتائــج تقاريــر تقييــم االداء يف تطويــر اداء االفــراد، وغيــاب منهجيــة 
واضحــة للتعامــل معهــا واإلفــادة منهــا، وهنــا ال بــد مــن تنميــة املــوارد البشــرية يف قطــاع اخلدمــة املدنيــة 

وادارتــه بفاعليــة باالســتناد الىدراســة حتديــد االحتياجــات ونتائــج تقييــم االداء.

تفويــض الصالحيــات لــإلدارات امليدانيــة )املديريــات واملــدارس( مبــا يحقــق أهــداف اخلطــة بكفــاءة - 
وفعاليــة، مــا زالــت تــراوح مكانهــا بســبب غيــاب سياســة واضحة ناظمــة لتفويض الصالحيــات على كافة 
املســتويات، وتقييــد صالحيــات مديــري املــدارس يف تنفيــذ العديــد مــن الشــؤون اإلداريــة يف مدارســهم، 
تدخــل اإلدارات العامــة يف شــؤون إداريــة مــن صلــب عمــل مديريــات التربيــة والتعليــم، وقلــة اســتثمار 
اخلبــرات الفنيــة الغنيــة واملتراكمــة لــدى معلمــي املــدارس، ومديريهــا، ورؤســاء أقســام املديريــة، ونــواب 
مديــر التربيــة، وميكــن جتــاوز ذلــك مــن خــالل: اقــرار سياســة ناظمــة لتفويــض الصالحيــات، ووضــع 
نظــام للمســاءلة، وحصــر املهــام املمكــن تنفيذهــا علــى املســتويات اإلداريــة املختلفــة لتوســيع دائــرة 
الصالحيــات واملســؤوليات، و إعــادة تعريــف دور مديريــة التربيــة والتعليــم يف املجالــني الفنــي واإلداري، 
وتوســيع صالحيــات مديــر التربيــة والتعليــم ونوابــه يف ضــوء ذلــك الــدور، ورفــع درجــة مســاءلتهم عــن 
جــودة التعليــم والتعلــم، ومــن ثــم تبنــي سياســة واضحــة لتثبيــت ونقــل وترقيــة مديــر التربيــة والتعليــم 
ونوابــه، وأن تلــزم الــوزارة كل مديريــة تربيــة وتعليــم بتشــكيل فريــق قيــادة تربويــة فاعــل يكــون مســؤوالً 

بشــكل مباشــر عــن التطويــر يف املديريــة.

تعزيــز آليــات املســاءلة يف النظــام التربــوي وحتســني الشــفافية يف املجــاالت اإلداريــة واملاليــة والتربويــة، - 
لــم تصــل للمطلــوب بســبب غيــاب سياســة واضحــة المركزيــة، عــالوة علــى عــدم توظيــف نتائــج تقاريــر 
التقييــم، وغيــاب منهجيــة واضحــة للتعامــل معهــا واإلفــادة منهــا، وللســير قدمــاً يف هــذا املجــال ميكــن 

حتديــد جهــات املســؤولية، وتنظيــم العمــل واملهــام مبــا ينســجم ورؤيــة الــوزارة.

حتســني مســتوى املشــاركة املجتمعيــة علــى كافــة املســتويات ويف كافــة اجلوانــب العمليــة التربويــة، لــم - 
تصــل للمطلــوب، تتحســن مــن خــالل تطويــر آليــات وأطــر وضــع السياســات واتخــاذ القــرارات علــى كافة 
املســتويات مبــا يــؤدي الــى انســجامها مــع األهــداف االســتراتيجية والبرامــج حســب اخلدمــة واملــدارس 
حســب املســتويات، وتفعيــل العالقــة مــع كافــة أطــراف العمليــة التربويــة يف فلســطني بالشــراكة الدوليــة 

واإلقليمية.

تعزيــز وتفعيــل آليــات التواصــل بــني الــوزارة وامليــدان مــن جهــة وشــركائها احملليــني والدوليــني مــن جهــة - 
أخــرى يف كل مــا يتعلــق بالشــأن التربــوي، ولتحســني الواقــع ميكــن العمــل علــى التواصــل مــع الشــركاء 
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محليــا واقليميــا ودوليــا مبــا يخــدم سياســات الــوزارة، وعقــد االجتماعــات الدوريــة بهــدف املتابعــة 
والتقييــم وتذليــل املعوقــات..

ــال بالتعليــم احلــر -  ــالل واجراءاتــه العســكرية التــي تنتهــك حــق األطف توثيــق وفضــح سياســات االحت
واآلمــن، وخصوصــاً يف القــدس واملناطــق خلــف اجلــدار واملناطــق »ج«، والجنــاز ذلــك ال بــد مــن زيــادة 
املســاعدات احملليــة والدوليــة لنظــام التعليــم  خاصــة يف القــدس وتنســيقها مبــا ينســجم وحتقيــق 
ــه  ــالل واجراءات ــة لفضــح سياســة االحت ــف احلمــالت االعالمي أهــداف اخلطــة االســتراتيجية، وتكثي
ــاءات مــع  ــك عقــد مؤمتــرات ولق ــم، كذل ــم يف التعلي ــال مــن حقه ــم وحرمــان االطف ــة التعلي بحــق عملي
املانحــني واملنظمــات احلقوقيــة بشــكل دوري الطالعهــم علــى االنتهــاكات بحــق الطلبــة واملــدارس 

واملعلمــني واملنهــاج، ورصــد  ومتابعــة مؤشــرات االوضــاع التربويــة يف مناطــق ج والقــدس.

ــاءة -  ــة املســتويات واســتخدامها بكف ــى كاف ــوي عل ــة  إلدارة النظــام الترب ــة الالزم ــة املادي حتســني البيئ
و فعاليــة/ حتســني  البنيــة التحتيــة اإلداريــة للــوزارة ومديريــات التربيــة والتعليــم أو اســتبدال غيــر 
املناســب منهــا، ولتحســني ذلــك يجــب وضــع سياســات واضحــة إلقــرار الالمركزية على كافة املســتويات، 

والبحــث عــن مصــادر متويــل اضافيــة لترميــم املبانــي.

تعزيــز فــرص التعــاون مــع القطــاع اخلــاص وتشــجيعه علــى االســتثمار بالتعليــم، مــا زال ضعيفــاً لغيــاب - 
اســتراتيجية واضحــة املعالــم جتــاه اســتقطاب القطــاع اخلــاص، ورغــم وجــود تقــّدم إال أنــه محــدود، 
ويتركــز يف قطــاع التعليــم العالــي، ويغيــب عــن مجــاالت مهمــة مثــل تعليــم الكبــار وريــاض األطفــال، وهنــا 
ال بــد مــن عقــد مؤمتــرات ولقــاءات دوريــة مــع املانحــني والداعمــني لقطــاع التعليــم باشــراك القطــاع 

اخلــاص لتشــجيعه علــى االســتثمار يف التعليــم.

ضعــف التمويــل لتعزيــز وتوســيع النطــاق التشــاركي يف دعــم قطــاع التعليــم )SWAP( علــى املســتوى - 
املالــي والتنســيقي مبــا ينســجم وحتقيــق أهــداف اخلطــة االســتراتيجية، فيمكــن عقــد اجتماعــات دوريــة 
مــع الداعمــني لقطــاع التعليــم لضمــان توفيــر الدعــم املالــي لقطــاع التعليــم مبــا يخــدم اهــداف اخلطــة 

االســتراتيجية.

زيــادة املســاعدات احملليــة والدوليــة لنظــام التعليــم خاصــة يف القــدس وتنســيقها مبــا ينســجم وحتقيــق - 
أهــداف اخلطــة االســتراتيجية، أعــاق ذلــك اجــراءات االحتــالل متمثلــة بوضــع قيــود علــى املســاعدات 
يحــول دون اجــراء املشــاريع التــي تخــدم تطويــر البنيــة التحتيــة للتعليــم، فــال بــد مــن تكثيــف اجلهــود 

لتوفيــر التمويــل الــزم لدعــم التعليــم يف القــدس مبــا ينســجم واهــداف اخلطــة االســتراتيجية.

توجيــه املجتمــع احمللــي بخصــوص التوجــه نحــو البرامــج حســب اخلدمــة وتنظيــم املــدارس حســب - 
املســتويات، وللعمــل علــى ترفــع قيمــة هــذا املؤشــر ميكــن تنظيــم املــدارس حســب املســتويات، وتوفيــر 

ــة للمــدارس. وســائل نقــل مدعومــة مــن احلكومــة لضمــان وصــول الطلب

تطويــر انظمــة وقوانــني للتوجــه نحــو الالمركزيــة وتفويــض الصالحيــات اثنــاء الطــوارىء، وميكــن - 
تعزيــزه مــن خــالل تطويــر انظمــة وقوانــني للتوجــه نحــو الالمركزيــة، ووضــع اســتراتيجية واضحــة 
مبنيــة علــى سياســات مقــره حــول تفويــض الصالحيــات اثنــاء الطــوارئ لضمــان ســير العمــل واحملافظــة 

ــة واملعلمــني. ــى ســالمة الطلب عل

دعــم البيئــة التربويــة علــى املســتويات الثالثــة )الــوزارة واملديريــات واملــدارس( خــالل حــاالت الطــوارىء، - 
فــال بــد مــن تعزيــز القــدره علــى ادارة االزمــات يف ظــل الطــوارئ.



106

وزارة التربية والتعليم العالي

مقترحات لتحسني تنفيذ سياسات وأهداف تطوير قطاع التعليم يف مجال احلوكمة واإلدارة:. 5

ربط التقّدم يف املسار الوظيفي ببرامج تدريبية لتوفير كادر ميتلك الكفايات املطلوبة حسب املهام.- 

اعتمــاد برامــج متخصصــة يف القيــادة للفئــات الوظيفيــة علــى صعيــدي اإلدارة الوســطى والعليــا، وذلــك - 
للتوســع يف مجــال بنــاء القــدرات بحيــث يشــمل الفئــات جميعهــا.

توحيــد األنظمــة احملوســبة يف الــوزارة، لزيــادة نســبة املوثوقيــة يف البيانــات، وتــدارك اخللــل املوجــود - 
حاليــا.

احلكومة االلكترونية) العمل نحو التوجه للوزارة االلكترونية(، لتحقيق تكامل على املستوى الوطني.- 

ربــط التــزام القطــاع اخلــاص باســتراتيجية وطنيــة معتمــدة مــن احلكومــة واعتبارها جزءا من املســؤولية - 
االجتماعيــة، لزيــادة حتّمــل القطاع اخلاص مســؤولياته.

اعتمــاد رخصــة مزاولــة املهنــة، ومهننــة التعليــم، وتطبيــق مــا تنــص عليــه اســتراتيجية إعــداد املعلمــني - 
وتأهيلهــم.

اعتماد آليات عمل واضحة لتعزيز الالمركزية، ومراجعة األوصاف الوظيفية.- 

االهتمام ببيئة العمل وتوفير أبنية حديثة، من أجل حتسني البيئة الداعمة للعمل.- 

إيجــاد آليــة تكامــل بــني الــوزارة ومؤسســات التعليــم العالــي التابعــة لهــا يف مجــال التنميــة املهنيــة وتأهيــل - 
املعلمــني، لزيــادة التكامــل بــني قطاعــي التعليــم العــام والعالي.

توطــني التدريــب وبنــاء القــدرات، لتحقيــق ترشــيد اإلنفــاق، ومنــح اخلبــرات الوطنيــة فرصــة تعزيــز بنــاء - 
القدرات.

زيــادة مشــاركة املــرأة يف صناعــة القــرار باســتحداث آليــات تضمــن منــح النســاء فرصــا متكافئــة مــع - 
الذكــور، واعتمــاد برامــج إعــداد للقيــادات النســائية، وإزالــة العوائــق التــي حتــول دون املشــاركة الكاملــة 

للنســاء يف التنميــة املجتمعيــة.

تقــدمي اخلدمــات بشــكل الكترونــي )تســجيل الطلبــة يف صفــا أول الكترونيــا بالشــراكة والتقاطــع مــع - 
وزارة الداخليــة(.

استكمال اخلدمات االلكترونية مع الوزارات االخرى، لتقليل احلهد والوقت الالزم.- 

تطوير وتكثيف االعالم عن طريق احلمالت االعالمية، من أجل نشر وتعميم التجارب الناجحة.- 

انتاج مواد اعالمية لفضح سياسة االحتالل واجراءاته التعسفية بحق االطفال والتعليم.- 

تدريــب العاملــني يف حقــل االعــالم بشــكل متواصــل، لنشــر وتعمييــم توجهــات الــوزارة مبــا يخــدم العمليــة - 
التعليمية.

الترويــج للتعليــم املهنــي عبــر وســائل االعــالم، لتوعيــة االهالــي باهميــة التعليــم املهنــي يف متكــني الطلبــة - 
ــة  ــة يف احــداث التنمي ــم النجــاح يف مســتقبلهم واملشــاركة الفاعل ــى فــرص تؤمــن له مــن احلصــول عل

وبنــاء الدولــه.
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بنــاء نظــام محوســب لــالدارة العامــة لألبنيــة مبــا ينســجم مــع التوجهــات يف احلوكمــة االلكترونيــة، - 
لتنظيــم العمــل وتكاملــه وســهولة الصــول للمعلومــات ومواكبــة للتطــور التكنولوجــي.

وضــع خطــة تدريــب اســتراتيجية علــى املواضيــع احلديثــة املتجــددة يف مجــال الهندســة ونظــم البنــاء - 
والطاقــة املتجــددة للطواقــم االدارة العامــة لألبنيــة يف الــوزارة واملديريــات، لضمــان عدالــة توزيــع 

التدريــب وتوجيهــه بالطــرق العلميــة وحســب احتياجــات وأولويــات العمــل.

تعزيــز ادارة املــال العــام وضمــان االســتدامة املاليــة، مــن خــالل بنــاء مبــان اداريــة مســتدامة تعتمــد علــى - 
الطاقــة املتجــددة كمصــدر للطاقــة، وتطويــر النظــام الــذي يقــوم حاليــاً بتحديــد االحتياجــات واألولويــات 

مــن املبانــي املدرســية.

تبنــي سياســة بضــرروة حصــول الطلبــة ذوي اإلعاقــة علــى حقهــم يف  التعليــم مــن خــالل ايجــاد بيئــة - 
ــة  ــا وبشــكل متــكايفء، وذلــك مــن أجــل: حتقيــق مبــدأ العدال دامجــة للطلبــة ذوي اإلعاقــة ذكــورا وإناث
واملســاواة  لكافــة الطلبــة، زيــادة نســبة التحــاق الطلبــة ذوي اإلعاقــة يف التعليــم  والتــي لــم تصــل الــى 
%33 حســب نفــس املصــدر، وتقليــل نســبة األميــة يف قطــاع اإلعاقــة والتــي وصلــت الــى %53 حســب 

ــة يف  ــدة للطلب ــح  تخصصــات جدي ــك فت ــام 2011، وكذل ــز الفلســطيني لإلحصــاء ع ــات املرك احصائي
اجلامعــات خاصــة يف مجــال تخصــص التربيــة اخلاصــة.

إيضاح طبيعة معوقات يتسبب االحتالل بها وأثرها على حتقيق األهداف االستراتيجية. 

التواصل مع غزة: رغم وجود أثر لالنقسام إال أن االحتالل ميّثل أيضا عائقا .- 

التعليــم يف القــدس: واملتأثــر مبحــاوالت أســرلة املناهــج ، وعــدم إمكانيــة تطوير األبنية القائمة أو اســتحداث - 
أبنيــة جديدة.

التواصل مع الشركاء العرب، يف ظل حتكم االحتالل باملعابر، ما يحول دون تطوير شراكات.- 

ــة مــن -  ــالل املؤسســات احلقوقي ــاكات: مــن خــالل عــدم متكــني االحت ــي واحلــد مــن االنته اإلســناد القانون
ــام بدورهــا. القي

حتديــد طبيعــة الدعــم مــن املانحــني، فاالحتــالل يحــدد طبيعــة املســاعدات، ويتحكــم يف دخــول أجهــزة - 
ومعــدات للتطويــر. 

صعوبــة حتــرك طواقــم املهندســني لإلشــراف علــى األبنيــة املدرســية يف مختلــف محافظــات الوطــن )الضفة، - 
القــدس وقطــاع غزة(. 

ــى -  ــر ســلبا عل ــة مدرســية يف املناطــق ج مــا يؤث ــرا خيــص إلنشــاء وتوســعة أبني ــى ت ــة احلصــول عل   صعوب
عمليــات التخطيــط.

  صعوبــة احلصــول علــى متويــل لتنفيــذ انشــطة اخلطــة املمولــة مــن وزارة املاليــة يف القــدس والبلــدة - 
القدميــة واجلنوبيــة مــن مدينــة اخلليــل ممــا يؤثــر ســلبا علــى عمليــة التخطيــط.
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سابعًا: قطاع التعليم العالي: 

مواءمة التعليم العالي لرسالته املجتمعية واالحتياجات التنمية ومشكلة البطالة لدى اخلريجني.

السياســات املنفــذة والتــي ســاعدت علــى حتقيــق تطــور وتقــدم التعليــم العالــي: عوامــل جناحهــا وكيفيــة . 1
اســتدامتها:

تطويــر اســس اعتمــاد مؤسســات التعليــم العالــي وبرامجهــا، ســاعد علــى ذلــك وجــود هيئــة االعتمــاد - 
واجلــودة، وجــود مشــروع ممــول لتغطيــة نفقــات تعيــني خبــراء يف املجــال، والســتمرار التقــدم يف هــذا 
املجــال ال بــد مــن  تعيــني طاقــم مختــص، اعتمــاد هيكليــة جديــدة لهيئــة االعتمــاد واجلــودة، توفيــر دعــم 

كايف ملتابعــة وتقييــم كافــة برامــج اجلامعــات.

تأمــني متويــل مســتمر ومســتدام لقطــاع التعليــم العالــي، مــن خــالل وجــود قــرار مجلــس الــوزراء لدعــم - 
قطــاع التعليــم العالــي، وإقــرار صنــدوق الوقفيــة لدعــم القطــاع، ورصــد مبلــغ ســنوي مــن املوازنــة العامــة 

للصندوق.

	 دمــج الكليــات احلكوميــة بجامعــة فلســطني التقنيــة مــا مــن شــأنه حتقيــق املزيــد مــن اخلطــوات التــي - 
مــن شــأنها مأسســة العمــل.

زيــادة القــدرة االســتيعابية للجامعــة احلكوميــة واجلامعــة احلكوميــة التقنيــة، إذ مت العمــل علــى توفيــر - 
متويــل حكومــي، وجــود ادارة يف اجلامعــة متتــاز برؤيــة عاليــة لالحتياجــات التطويريــة للجامعــة، االقبــال 
العالــي مــن قبــل الطلبــة علــى اجلامعــة، ورخــص تكلفــة الســاعات الدراســية املعتمــدة، والســتمرار رفــع 
ــة  ــة واملالي ــة االداري ــح واألنظم ــر اللوائ ــي، تطوي ــل احلكوم ــادة التموي ــن زي ــد م ــدرة االســتعابية ال ب الق

واألكادمييــة، واعتمــاد تخصصــات جديــدة يف اجلامعــة.

حتســني عمليــة التعليــم االلكترونــي والتواصــل عــن بعــد، مــن خــالل وجــود توجــه وطنــي لــدى املؤسســات - 
ــر النظــام االداري، وعليــه ال بــد مــن توفيــر  املختلفــة يف اســتخدام التكنولوجيــا يف التعليــم، ويف تطوي

األجهــزة والتقنيــات الالزمــة جلميــع مؤسســات التعليــم العالــي.

تنشــيط البحــث العلمــي حيــث مت العمــل علــى ايجــاد مجلــس للبحــث العلمــي، ووجــود موازنــة خاصــة - 
ــن،  ــر للمبدعــني واملتميزي ــز، ووجــود جوائ ــز للبحــث والتمي ــس ومراك ــر، ووجــود مجال للبحــث والتطوي
وكذلــك دعــم مجــالت علميــة ومحكمــة، ولتفعيــل البحــث  العلمــي يجــب توفيــر مراكــز للبحــث العلمــي 

مدعومــة باملــوارد املاديــة والبشــرية املؤهلــة، ووجــود صنــدوق لتمويــل البحــث العلمــي.

أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي، تتمثل يف:. 2

الوضــع اإلداري والتشــريعي وممارســات احلكــم الرشــيد: فهنــاك ضعــف يف االلتــزام مببــادئ احلكــم - 
الرشــيد يف مؤسســات التعليــم العالــي واإلدارات اجلامعيــة، وعــدم مواكبــة الهيكليــات والتشــريعات 

ــي. ــم العال الحتياجــات التعلي

مواءمــة التعليــم العالــي لرســالته املجتمعيــة والحتياجــات التنميــة ومشــكلة البطالــة لــدى اخلريجــني، - 
ســببها اختــالف مدخــالت التعليــم العالــي، وميلهــا الواضــح نحــو العلــوم اإلنســانية، وزيــادة نســبة 
ــارات  ــة امله ــل، وعــدم مواءم ــم يف ســوق العم ــة اندماجه ــوح، ومحدودي ــم املفت ــج التعلي امللتحقــني ببرام

والكفايــات التــي يجــب أن يتمتــع بهــا اخلريــج لالحتياجــات التنمويــة بشــكل كاٍف.
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االرتقــاء بالبحــث العلمــي: يتضــح أن هنــاك ضعــف االهتمــام بالبحــث العلمــي، وعــدم حتقيــق رســالة - 
مؤسســات التعليــم العالــي يف مجــال البحــث العلمــي، ومحدوديــة نصيــب البحــث العلمــي مــن املوازنــات 

احلكوميــة واجلامعيــة، كذلــك ضعــف ارتبــاط البحــث العلمــي بالتنميــة واحتياجــات املجتمــع.

ــم -  ــة املخصصــة للتعلي ــوارد املالي ــة امل ــة وعــدم كفاي ــل باحملدودي ــي: يتصــف التموي ــم العال ــل التعلي متوي
العالــي؛ ســواء لتمويــل النفقــات التشــغيلية للتعليــم العالــي، أو لتلبيــة االحتياجــات املاديــة لتطويــر 

التعليــم العالــي والبحــث العلمــي.

ضمــان اجلــودة والنوعيــة: لــم تصــل ملــا هــو مطلــوب بســبب عــدم حتقيــق معاييــر اجلــودة يف التعليــم - 
العالــي علــى الوجــه املطلــوب، وعــدم كفايــة وعــدم وصــول مســتوى كفــاءة أعضــاء هيئــة التدريــس إلــى 

مــا هــو متطلــع إليــه، واســتخدام غيــر كاف ألســاليب التدريــس املالءمــة واحلديثــة.

االرتقــاء بالتعليــم التقنــي: يتصــف بالضعــف بســبب قلــة نســبة اإلقبــال علــى االلتحــاق بــه، وتدنــي - 
القيمــة املجتمعيــة للتعليــم التقنــي، ومحدوديــة التخصصــات املهنيــة والتقنيــة املرتبطــة باحتياجــات 

ســوق العمــل.

حتســني العالقــات الثقافيــة مــع دول العالــم بســبب تداخــل يف مهمــة حتقيــق الهــدف بــني إدارتــني - 
عامتــني، وعــدم وجــود متويــل كاف لتحقيــق الهــدف، وعــدم وجــود رؤيــا لالنطــالق يف حتقيــق الهــدف، 
ولعــالج ذلــك ميكــن التنســيق مــع وزارة اخلاجيــة والتعــاون الدولــي لفتــح اآلفــاق امــام الدوائــر املســؤولة، 

واالتصــال مــع املؤسســات التعليميــة.

ضعــف ربــط مخرجــات التعليــم العالــي باحتياجــات ســوق العمــل بســبب االعــداد املتزايــدة مــن طلبــة - 
املــادي يف  العجــز  بالبرامــج األكادميــة يف اجلامعــات،  التحقــوا  الذيــن  الناجحــني  العامــة  الثانويــة 
اجلامعــات الــذي يضطرهــا لقبــول الطلبــة يف التخصصــات األكادميــة رغــم عــدم احتيــاج الســوق لهــا،  
ــي. وللتخفيــف مــن  ــي والتقن ــم املهن ــة للتعلي ــة الدوني ــم املــوازي، والنظــرة املجتمعي ووجــود نظــام التعلي
ــة  ــادة التوعي حــدة هــذه املشــكلة يجــب إجــراء الدراســات واملســوحات الحتياجــات ســوق العمــل.، وزي
لتوجيــه الطلبــة نحــو التخصصــات املهنيــة والتقنيــة. و دمــج بعــض املــواد املهنيــة يف املســاقات اجلامعيــة 

ــة. ــة واملســاقات احلــرة لبعــض البرامــج اجلامعي ضمــن املتطلبــات االختياري

تأخــر اإلجنــاز  للدوائــر اخلدماتيــة لــدم  توفيــر التجهيــزات التقنيــة والبرمجيــات الالزمــة، نقــص - 
يف عــدد الــكادر املســاند يف الدوائــر اخلدماتيــة، رفــض اجلامعــات ربــط بياناتهــا مــع الــوزارة، وحلــل 
ذلــك يجــب ربــط قاعــدة البيانــات بــني مؤسســات التعليــم العالــي والــوزارة لتبــادل املعلومــات يف مجــال 
ــم  ــزم ملؤسســات التعلي ــرار مل ــا، وجــود ق ــق واعتمــاد الشــهادات، واالستفســار عــن مصداقيته التصدي

العالــي بربــط بياناتهــا مــع الــوزارة.

 أما املقترحات الكفيلة بتحسني وتفعيل وتطوير قطاع التعليم العالي، فتتمثل يف:	. 

حتســني وتطويــر األجهــزة اإلداريــة يف مؤسســات التعليــم العالــي مــن خــالل تطويــر النظــام ســتضمن - 
الــوزارة  رؤيــة  تعكــس  والتــي  املؤسســة  قبــل  مــن  املعــدة  للخطــط  فعــال  وتنفيــذ  الــوزارة تخطيــط 
واســتراتيجيتها، كمــا تضمــن وجــود نظــام مــن املتابعــة والتقييــم واملســاءلة، وتضمــن زيــادة الشــفافية يف 

االنفــاق والتعيــني واملصاريــف اجلاريــة والتطويريــة.

وضــع السياســات املاليــة التــي تســعى إلــى حتقيــق االســتدامة مــن خــالل وجــود السياســات املاليــة يف - 
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االنفــاق والتمويــل اجلــاري والتطويــري ســيتم ضمــان البقــاء يف اطــار حتقيــق االهــداف وتوفيــر بيئــة 
تعليميــة مناســبة.

تعميــق التفاعــل بــني مؤسســات التعليــم العالــي والقطــاع اخلــاص مــن أجــل ادخــال البعــد التطبيقــي مــن - 
خــالل التدريــب، ويســاهم يف اكســاب الطلبــة املهــارات الالزمــة لالنحــراط يف ســوق العمــل.

ــة التدريســية يف مؤسســات التعليــم العالــي، حيــث ان اكســاب الكفايــات -  تطويــر وتعزيــز اعضــاء الهيئ
الالزمــة العضــاء هيئــة التدريــس يف التخطيــط والتدريــس والتقييــم للطلبــة يضيــف بعــدا تربويــا 
ويحســن العالقــة بــني الطلبــة والطواقــم التدريســية، كمــا ان توفيــر التقنيــات الالزمــة للتدريــس يضيــف 

ــة التدريــس. بعــدا مهمــا يف حتســني اداء اعضــاء هيئ

استكمال إجناز قانون عصري للتعليم العالي.- 

اقتــراح أنظمــة ولوائــح تنفيذيــة واضحــة يف مجــال االعتــراف ومعادلــة وتصديــق الشــهادات واعتمــاد - 
البرامــج واملنــح والبعثــات.

تعيــني كادر  وتدريبــه يف مجــال إعــداد اخلطــط االســتراتيجية واخلطــط القطاعيــة لنقــص الــكادر - 
املؤهــل يف هــذا املجــال.

ــم -  ــة يف أداء مؤسســات التعلي ــة للمؤسســات لوجــود تدخــالت خارجي ــة ومجتمعي ــة قانوني ــر حماي توفي
ــا. ــا وخططه ــذ برامجه ــي وتنفي العال

مســاندة مؤسســات التعليــم العالــي ماليــا وادرايــا خاصــًة يف حــاالت تعطيــل الــدوام )اضرابــات الطلبــة - 
والعاملــني(.



111

اخلطة االستراتيجية لقطاع التعليم 2022-2017

األولويات اجلديدة للخطة القطاعية للتعليم 2022-2017: 

الهدف األول : ضمان التحاق آمن وشامل وعادل يف التعليم على جميع مستويات النظام.

أولويات الهدف االستراتيجي االول: ميكن تصنيف أولويات الهدف االول يف ثالثة مجاالت هي:

حتسني االلتحاق يف التعليم يف جميع املراحل التعليمية واحلفاظ على نسب االلتحاق اجليدة منها:أ. 

احملافظــة علــى نســبة عاليــة يف االلتحــاق باملرحلــة األساســية الدنيــا )1-4( للجميــع. ويتــم حتقيــق ذلــك . 1
ــة العمــال  ــة، واملؤسســة االمني ــة االجتماعي ــي، ووزارة التنمي ــم العال ــة والتعلي بالتعــاون بــني وزارة التربي

الزاميــة التعليــم.

زيــادة االلتحــاق بالتعليــم مــا قبــل املدرســة )مرحلــة الروضــة(.  ويتعــاون يف حتقيــق ذلــك كل مــن وزارة . 2
التربيــة والتعليــم العالــي، والقطــاع اخلــاص والــذي ميتلــك لغالبيــة العظمــى مــن ريــاض االطفــال، 

واملؤسســات الدوليــة وخاصــة اليونيســيف واليونســكو.

توفيــر التــوازن يف االلتحــاق يف مســارات التعليــم الثانــوي )املســار املهنــي، واملســار العلمــي، ومســار العلــوم . 3
ــه  ــم يلي ــر يف مســارات التعلي ــي ليشــكل النســبة االكب ــم املهن ــادة االلتحــاق مبســار التعلي االنســانية( بزي

املســار  العلمــي ثــم مســار العلــوم االنســانية وليــس العكــس. 

توفيــر االبنيــة املدرســية اســتجابة الــى الزيــادة الطبيعيــة يف اعــداد الطــالب لغايــة العــام 2030 بالتعــاون . 4
بــني وزارة التربيــة والتعليــم العالــي واملجتمــع احمللــي، والبلديــات، واملانحــني لقطــاع التعليــم، واســتثمار 

القطــاع اخلــاص يف التعليــم، وزيــادة عــدد املــدارس التابعــة لوكالــة الغــوث الدوليــة.

متابعــة الطــالب املتســربني يف جميــع مراحــل التعليــم خاصــة بعــد الصــف الثامــن؛ مــن أجــل زيــادة معــدل . 5
االلتحــاق بالتعليــم الثانــوي. ويتــم ذلــك بالتعــاون مــع وزارتــي العمــل والتنميــة االجتماعيــة، ومؤسســات 
املجتمــع احمللــي، و املدنــي، واملؤسســات االأنيــة إلعمــال إلزاميــة التعليــم حتــى الصــف العاشــر واالوقــاف 

واملؤسســة االعالمية..وغيرهــا.

ــع مؤسســات . 6 ــاون م ــى %55. مــن خــالل التع ــن %50 إل ــي م ــم العال ــي للتعلي ــد اإلجمال ــع نســبة القي رف
ــة  ــة واجنبي ــة، واملانحــني مــن مؤسســات وصناديــق عربي ــم الطلب ــادة املنــح املخصصــة لتعلي املجتمــع لزي
لتوفيــر منــح للطلبــة، واســتثمار ســوق العمــل يف التشــجيع وتوفيــر منــح دراســية للطلبــة يف مجــاالت 

ــا. ــي، وغيره ــزم الســوق احملل واختصصــات تل

زيادة القدرة االستيعابية للجامعة احلكومية التقنية.. 7

توفير احلماية والوصول اآلمن للتعليم بجميع مراحله ومرافقه:ب. 

تأســيس روابــط أقــوى مــع املجتمــع الدولــي مــن مؤسســات االمم املتحدة، واملؤسســات احلقوقيــة الدولية، . 8
ــة »ج«  ــة للطــالب الفلســطينيني يف املنطق ــوق التعليمي ــة احلق ــان وحماي ــات الدبلوماســية  لضم واملمثلي

ويف والقــدس. 

اإلنصاف والعدالةت. 

زيــادة االلتحــاق بالتعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي وخاصــة للطالبــات وإســناده إلــى خطــط مبنيــة وفقــا . 9
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ملتطلبــات ســوق العمــل؛ بالتعــاون مــع اصحــاب املؤسســات واملصانــع اخلاصــة بتوفيــر والتشــجيع علــى 
االلتحــاق بتخصصــات يحتاجهــا ســوق العمــل، وتوفيــر  تخصصــات مناســبة، ومبشــاركة مؤسســات 

محليــة ودوليــة ووزارة العمــل وغيرهــا مــن الشــركاء.

تصميــم وتنفيــذ برامــج وخدمــات وبنــى أساســية متكاملــة وجيــدة وشــاملة للجميــع ويســهل االنتفــاع بهــا . 10
مخصصــة للطفولــة املبكــرة وتشــمل مجــاالت الصحــة، والتغذيــة، واحلمايــة واالحتياجــات التعليميــة، وال 
ســيما لــذوي اإلعاقــة. بالتعــاون مــع وزارة الصحــة، واملؤسســات الدوليــة وخاصة اليونيســيف واليونســكو، 

والقطــاع اخلــاص ومؤسســات املجتمــع املدنــي املعنيــة بالطفولــة املبكــرة.

ــة ذوي . 11 ــزات للطلب ــر التجهي ــة وتوفي ــق املدرســية والتربوي ــة والتســهيالت املناســبة يف املراف ــر البيئ توفي
ــني . ــني واحمللي ــع الشــركاء الدولي ــاون م ــه.  بالتع ــع مراحل ــم بجمي ــم بالتعلي ــة لضمــان التحاقه االعاق

تشــجيع التعليــم والتدريــب يف املجــال التقنــي واملهنــي، والتعليــم العالــي واجلامعــي، وفــرص تعلــم الكبــار . 12
وتعليمهــم وتدريبهــم، مــع إيــالء اهتمــام خــاص للمســاواة بــني اجلنســني، مبــا يف ذلــك القضــاء علــى 
احلواجــز القائمــة علــى أســاس نــوع اجلنــس، وكذلــك للفئــات الضعيفــة، مثــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

تشــجيع مؤسســات التعليــم العالــي، مبــا فيهــا اجلامعــات، بدعــم وتشــجيع إعــداد سياســات تعنــى بتوفيــر . 13
فــرص للتعلــم اجليــد مــدى احليــاة علــى أســاس منصــف.

ــد ومســتويات مشــاركتهن يف . 14 ــم اجلي ــات والنســاء بالتعلي ــاع الفتي ــد ورصــد وحتســني أشــكال انتف حتدي
هــذا التعليــم وحتصيلهــن فيــه ومســتوى إمتامهــن ملراحلــه التعليميــة. واتخــاذ تدابيــر تركــز علــى الذكــور 

يف احلــاالت التــي يكــون فيهــا تفــاوت واضــح لصالــح اإلنــاث .

حتديــد العقبــات التــي حتــول دون التحــاق األطفــال والشــباب مــن الفئــات الضعيفــة بالبرامــج التعليميــة . 15
اجليــدة مــن خــالل مراكــز البحــوث والدراســات  التــي تقــوم بهــا مؤسســات املجتمــع وتقاريــر وزارة 

ــى هــذه العقبــات. التنميــة االجتماعيــة وغيرهــا ، واتخــاذ تدابيــر مقصــودة للقضــاء عل

ــم والتعليــم ضمــن اإلطــار النظامــي . 16 إتاحــة إمكانيــات االنتفــاع علــى نطــاق واســع بأماكــن وبيئــات التعل
وغيــر النظامــي ويف مجــال تعليــم الكبــار، مبــا يف ذلــك شــبكات وأماكــن مجموعــات التعلــم. ويتعــاون يف 
حتقيــق هــذا الهــدف املؤسســات الدوليــة ذات العالقــة بتعليــم الكبــار، ووزارة التربيــة والتعليــم العالــي، 

وبعــض املؤسســات احملليــة..

توجيــه جميــع فــرص املنــح الدراســية بشــكل جلــي نحــو الشــابات والشــبان مــن الفئــات التــي تعانــي . 17
أوضــاع احلرمــان. 

تعزيــز قــدرات صنــدوق اإلقــراض برفــع املبلــغ املرصــود لإلقــراض، مبنــح وقــروض مــن الصناديــق العربية . 18
واالســالمية والدولية، واملؤسســات احمللية والبنوك..الخ.
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الهدف الثاني: تطوير أساليب وبيئة تعليم وتعلم متمحورة حول الطالب:

أولويات الهدف االستراتيجي الثاني: ميكن تصنيف أولويات الهدف الثاني يف أربعة مجاالت، وهي:

تطوير البرامج واملناهج ونظم التقومي:أ. 

حتســني جــودة التعليــم يف ريــاض االطفــال للتكامــل مــع  التعليــم املدراســي وتيســير عمليــة اندمــاج . 1
االطفــال فيــه، ويتعــاون يف حتقيــق ذلــك وزارة الربيــة والتعليــم العالــي مــع املؤسســات الدوليــة وخاصــة 

ــذا القطــاع. ــة به ــة املعني ــات االقليمي اليونيســيف واليونســكو واملنظم

إصــالح املنهــاج علــى كافــة املســتويات بتحديــد املعاييــر ومراجعــة املناهــج الدراســية مــن أجــل ضمــان . 2
جودتهــا وجدواهــا بالنســبة إلــى الســياق الفلســطيني، مبــا يف ذلــك مــا يتعلــق باملهــارات )مهــارات القــرن 
احلــادي والعشــرون( والكفــاءات والقيــم والثقافــة واملعــارف. ويتحقــق ذلــك بالتعــاون بــني اجلامعــات 
واملؤسســات البحثيــة ومؤسســات املجتمــع املدنــي ذات العالقــة بالتعليــم مــع وزارة التربيــة والتعليــم 

العالــي.

تطويــر نظــام قيــاس وتقــومي أمــن وأشــمل لتقييــم نتائــج التعلــم يف مواضــع هامــة مــن املســار التعليمــي، . 3
مبــا يف ذلــك خــالل مرحلــة التعليــم االســاس يــة االولــى )الصــف الثانــي او الثالــث( او يف نهايــة املرحلــة 
األساســية األولــى )الصــف الرابــع( واملرحلــة األساســية )الصــف التاســع( واملرحلــة الثانويــة )التوجيهــي(، 
ــر عــن مســتويات املهــارات املعرفيــة وغيــر املعرفيــة. بحيــث تشــمل هــذه النظــم تقييــم  ــى نحــو يعّب وعل
املهــارات التأسيســية للقــراءة والكتابــة واحلســاب، وتقييــم املهــارات غيــر املعرفيــة. وتصميــم تقييمــات 
خاصــة باألنشــطة التدريبيــة وذلــك كجــزء ال يتجــزأ مــن عمليــة التعليــم والتعلــم علــى جميــع املســتويات، 

مــع ربــط ذلــك ربطــاً مباشــراً بأســاليب التعليــم.

توفيــر البيئــة احملفــزة للتعليــم مــن خــالل املرافــق التعليميــة واملالعــب وتعزيــز النشــاط الرياضــي، . 4
والتشــجيع علــى القــراءة، واملشــاركة يف النشــاط احلــر جلميــع الطلبــة. ويتــم ذلــك بالتعــاون بــني الــوزارة 

ــة. ــي وبعــض املؤسســات الدولي ــم واملجتمــع احملل واملانحــني لقطــاع التعلي

إتاحــة طرائــق بديلــة يف التعلــم والتعليــم لألطفــال واملراهقــني غيــر امللتحقــني باملــدارس، ســواء يف مرحلــة . 5
التعليــم االساســي أو مرحلــة التعليــم الثانــوي، وإتاحــة صيــغ للمعادلــة والربــط بــني البرامــج لتأمــني 

التعلــم املــرن يف اإلطاريــن النظامــي وغيــر النظامــي.

تقييم سياسات وبرامج الرعاية والتربية يف مرحلة الطفولة املبكرة بغية حتسني نوعيتها.. 6

ــم اجليــد عــن بعــد علــى مســتوى التعليــم العالــي مــع . 7 تطويــر سياســات وبرامــج لتوفيــر إمكانيــات للتعل
توفيــر متويــل مالئــم واســتخدام التكنولوجيــا، مبــا يف ذلــك اســتخدام اإلنترنــت والــدروس املفتوحــة 
املتاحــة باالتصــال املباشــر علــى نطــاق واســع وبطرائــق أخــرى علــى أن تفــي باملعاييــر املقبولــة للجــودة 

مــن أجــل حتســني االنتفــاع.

ــاع . 8 ــا املعلومــات واالتصــاالت، واالنتف ــب يف مجــال تكنولوجي ــد، والتدري ــم عــن بع ــات التعل ــر إمكاني توفي
ــزل ويف مناطــق  ــم يف املن ــة مناســبة للتعل ــى األساســية الالزمــة لتيســير بيئ ــا املالئمــة والبن بالتكنولوجي
النزاعــات واملناطــق النائيــة، وخصوصــاً لصالــح الفتيــات والنســاء والصبيــان والشــباب مــن الفئــات 

ــات املهمشــة. ــة وغيرهــا مــن الفئ الضعيف
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توفيــر درجــة عاليــة مــن اجلــودة يف برامــج محــو األميــة وتعليــم احلســاب وذلــك وفقــاً آلليــات التقييــم . 9
الوطنيــة، وتصميــم هــذه البرامــج علــى ضــوء احتياجــات الدارســني واالســتناد فيهــا إلــى معارفهــم 
وجتاربهــم الســابقة. وربــط هــذه البرامــج وتأمــني تكاملهــا مــع تنميــة املهــارات الالزمــة للحصــول علــى 

ــاة. ــم مــدى احلي ــار هــذه األمــور عناصــر للتعل عمــل الئــق باعتب

تشــجيع اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصاالت،خاصــة األجهــزة احملمولــة،يف برامــج محــو األميــة . 10
وتعليــم احلســاب.

إعــداد إطــار لتقييــم مهــارات القــراءة والكتابــة واحلســاب، مــع أدوات لتقييــم مســتويات الكفــاءة تســتند . 11
إلــى نتائــج التعلــم. وســيتطلب ذلــك تعريــف املقصــود بالكفــاءة يف طائفــة متنوعــة مــن الســياقات، مبــا 

فيهــا مهــارات العمــل..

إعــداد سياســات وبرامــج لتعزيــز التعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة والتعليــم يف مجــال املواطنــة . 12
العامليــة وتعميمهمــا يف التعليــم النظامــي وغيــر النظامــي وغيــر الرســمي عبــر تدابيــر خاصــة وتدريــب 

ــر الدعــم التعليمــي. املعلمــني، وتوفي

مســاندة إعــداد نظــم أقــوى للتقييــم يف إطــار التعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة والتعليــم مــن أجــل . 13
املواطنــة العامليــة، بغيــة تقييــم النتائــج املعرفيــة واالجتماعية	العاطفيــة والســلوكية لعمليــة التعلــم، وذلــك 
باســتخدام األدوات القائمــة والتــي أثبتــت صالحيتهــا، عنــد اإلمــكان، وحتديــد االحتياجــات الداعيــة إلــى 

اســتحداث أدوات جديــدة.

وضــع سياســات متماســكة ومتعــددة اجلوانــب وشــاملة وتراعــي قضايــا اجلنســني وحــاالت األشــخاص . 14
ذوي اإلعاقــة، وترويــج معاييــر ونظــم تكفــل األمــان يف املــدارس وخلوهــا مــن العنــف.

ضمــان توافــر األمــان وإمــدادات املــاء والكهربــاء، واملراحيــض اخلاصــة بــكل مــن اجلنســني والصاحلــة . 15
لالســتخدام واملتاحــة يف كل مؤسســة تعليميــة، مــع توافــر قاعــات دراســية مالئمــة ومأمونــة باإلضافــة 
إلــى مــواد وتكنولوجيــا مناســبة للتعلــم. ويتــم ذلــك بالتعــاون بــني الــوزارة واملؤسســات الدوليــة واملانحــني 

لقطــاع التعليــم واملجتمعــات احملليــة.

إعــداد وتطبيــق نظــم فعالــة جلمــع مالحظــات عــن التنفيــذ، بغيــة دعــم التدريــس اجليــد والتطــور املهنــي . 16
للمعلمني.

تقليص العجز يف ميزانية اجلامعات العامة بنسبة 30%.. 17

وجود معايير واضحة ومحددة لضمان النوعية يف اعتماد املؤسسات والبرامج.. 18

حتسني عملية التعليم االلكتروني والتواصل عن بعد.. 19

التدريب والتأهيل للطاقات البشرية العاملة يف النظام التعليمي:ب. 

تنفيــذ اســتراتيجية إعــداد املعلمــني وتأهيلهــم، والطواقــم املســاندة. بالتعــاون بــني الــوزارة والبنــك الدولــي . 20
واالمييدايســت واجلامعات الفلســطينية.

حتويل ممارسات نظام اإلشراف من التفتيش والتوجيه إلى متكني املعلمني. . 21
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للعاملــني يف . 22 املهنيــة  القــدرات  لتكريــس  صياغــة سياســات واســتراتيجيات وخطــط عمــل واضحــة 
مجــال الرعايــة والتربيــة يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة، وذلــك عــن طريــق تعزيــز ورصــد تطورهــم املهنــي 

وأوضاعهــم وظــروف عملهــم.

إعــداد سياســات مشــتركة بــني القطاعــات )التعليــم االساســي، التعليــم املهنــي، التعليــم العالــي( بشــأن . 23
تنميــة املهــارات املهنيــة، والتعليــم والتدريــب يف املجــال التقنــي واملهنــي، والتعليــم العالــي، وللربــط بــني 
هــذه العناصــر؛ وتدعيــم الصــالت بــني العلــوم وعمليــات رســم السياســات بغيــة مواكبــة تغيــر الظــروف 

واحملافظــة علــى اجلــدوى؛ وإقامــة شــراكات فعالــة.

تأمــني ضمــان جــودة مؤهــالت التعليــم العالــي مــع تأمــني قابليــة هــذه املؤهــالت للمقارنــة، واالعتــراف . 24
بهــا، وتيســير إمكانيــات نقــل الدرجــات احملــرزة بــني مؤسســات التعليــم العالــي املعتــرف بهــا.

اســتعراض وحتليــل وحتســني مســتويات جــودة تدريــب املعلمــني )قبــل اخلدمــة وأثناءهــا( وتوفيــر اإلعــداد . 25
اجليــد قبــل اخلدمــة وإمكانيــات التطــور املهنــي املســتمر والدعــم جلميــع املعلمــني.

تزويــد املعلمــني باملهــارات التكنولوجيــة املناســبة الســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت وشــبكات . 26
ــب  ــر تدري ــارات التعامــل النقــدي مــع املصــادر، وتوفي ــة ومه ــة اإلعالمي التواصــل االجتماعــي، وبالدراي

علــى كيفيــة التعامــل مــع الصعوبــات التــي يواجههــا الطــالب ذوو االحتياجــات التعليميــة اخلاصــة.

تعزيز القيادة املدرسية من أجل حتسني التعليم والتعلّم.. 27

املواءمة بني التعليم واحلياة واحتياجات سوق العمل:ت. 

تعزيــز جــودة التعليــم املهنــي والتقنــي والتعليــم العالــي وتوفيــر االختصاصــات املالئمــة الحتياجــات . 28
ســوق العمــل لــكال اجلنســني. بالتعــاون بــني وزارتــي التربيــة والعمــل، واملؤسســات الصناعيــة واخلاصــة، 

ــة . ــة، واملؤسســات الدولي ــات التقني ــات والكلي واجلامع

جمــع واســتخدام شــواهد عــن الطلــب علــى تغييــر املهــارات بغيــة االسترشــاد بذلــك يف تنميــة املهــارات . 29
واحلــد مــن أوجــه التفــاوت واالســتجابة لتغيــرات ســوق العمــل ولالحتياجــات والظــروف املجتمعيــة 
ــة  ــز البحثي ــوزارة واملراك ــني ال ــاون ب ــة. مــن خــالل التع ــر الرســمي« والتنمي والحتياجــات »االقتصــاد غي

واملؤسســات اخلاصــة االقتصاديــة والصناعيــة واجلامعــات.

ــد . 30 ــدرس، عن ــل ويف قاعــات ال ــع العم ــم يف مواق ــب والتعل ــة للتدري ــة أشــكال مختلف ــى تنمي التشــجيع عل
اإلمــكان. بالتعــاون بــني اجلامعــات واملؤسســات اخلاصــة.

توفيــر فــرص للدارســني مــن اجلنســني ومــن جميــع األعمــار كــي يكتســبوا، يف مختلــف مراحــل حياتهــم، . 31
املعــارف واملهــارات والقيــم واملواقــف الالزمــة لبنــاء مجتمعــات مســاملة وصحيــة ومســتدامة.

افتتاح برامج تطبيقية جديدة عدد 15.. 32

تطوير القدرات يف مجال البحث العلمي:ث. 

إعــداد سياســات وبرامــج تعــزز وظيفــة إجــراء البحــوث على مســتوى التعليم العالــي والتعليم اجلامعي من . 33
خــالل االلتحــاق يف مراحــل مبكــرة مبجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات، وخصوصــاً 

بالنســبة إلــى الفتيــات .
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متويــل 30 – 50 مشــروع بحثــي يف اجلامعــات. بالتعــاون بــني الــوزارة واملؤسســات اخلاصــة واملؤسســات . 34
الدولية.

تفعيل مراكز التميز املوجودة.. 35

تنفيذ برامج دراسات عليا مشتركة مع جامعات أخرى.. 36

الهدف الثالث: تعزيز املساءلة، والقيادة املبنية على النتائج، واحلوكمة واإلدارة.

أولويات الهدف االستراتيجي الثالث: ميكن تصنيف أولويات الهدف الثالث يف أربعة مجاالت، وهي:

تطوير البيئة القانونية والتشريعية للنظام التربوي الفلسطيني:أ. 

تطوير قانون عصري للتعليم العالي. 1

تطوير القوانني والسياسات والتشريعات التي تكفل:. 2

 توفيــر 12 ســنة مــن التعليــم االساســي والثانــوي اجليــد املنصــف املجانــي الشــامل للجميــع واملمــول 	 
مــن األمــوال العامــة، ومنهــا 10 ســنوات مــن التعليــم اإللزامــي، وذلــك جلميــع األطفــال وعلــى نحــو 
يفضــي إلــى حتقيــق نتائــج مجديــة يف التعلــم. بالتعــاون بــني الــوزارة، ووكالــة الغــوث، والقطــاع 

اخلــاص.

 توفيــر عــام واحــد مــن التعليــم قبــل االبتدائــي اجليــد املجانــي واإللزامــي، مــع إيــالء اهتمــام خــاص 	 
للوصــول إلــى أطفــال الفئــات األفقــر واألشــد حرمانــاً مــن خــالل خدمــات الرعايــة والتربيــة يف 
مرحلــة الطفولــة املبكــرة. بالتعــاون بــني الــوزارة والقطــاع اخلــاص واملجتمعــات احملليــة والبلديــات 

ــة، واملانحيــني احملليــني والدوليــني. واملجالــس احمللي

ــة . 3 ــة الطفول ــة للرعايــة والتربيــة يف مرحل تطويــر سياســات واســتراتيجيات متعــددة القطاعــات ومتكامل
املبكــرة تســتند إلــى تنســيق بــني الــوزارات املســؤولة عــن التغذيــة، والصحــة، والرعايــة االجتماعيــة 

وحمايــة الطفــل، والعدالــة، وتخصيــص مــوارد مالئمــة لتنفيــذ هــذه السياســات واالســتراتيجيات.

ــن . 4 ــي؛ ومتكــني الدارســني م ــر النظام ــي وغي ــن النظام ــن اإلطاري ــم ضم ــة للتعل ــوض مبســارات مرن النه
جتميــع ونقــل الدرجــات التــي يحرزونهــا مــن أجــل الوصــول إلــى مســتويات أعلــى؛ واالعتــراف بالتعلــم 
الســابق وإقــراره واملصادقــة عليــه وإقامــة برامــج مالئمــة للربــط بــني الفــروع، وتوفيــر خدمــات للتوجيــه 

واإلرشــاد بشــأن التطــور الوظيفــي.

احلــرص علــى أن تتضمــن السياســات واخلطــط القطاعيــة التعليميــة وميزانياتهــا مبــادئ عــدم التمييــز . 5
ومراعــاة املســاواة يف التعليــم ومــن خاللــه؛ وإعــداد وتنفيــذ اســتراتيجيات عاجلــة ومركــزة الهــدف لصالــح 

الفئــات الضعيفــة واملســتبعدة. ووضــع مؤشــرات لقيــاس التقــدم احملــرز نحــو حتقيــق املســاواة.

تطوير البيئة اإلدارية والتنظيمية:ب. 

إصــالح اإلدارة املركزيــة والهيــكل التشــغيلي للــوزارة مبــا يناســب هيكليــة برنامــج اخلدمــات يف اخلطــة . 6
االســتراتيجية. 
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مأسسة مفهوم اإلدارة القائم على النتائج يف جميع مستويات الوزارة. . 7

إعادة توزيع املدارس لتتناسق وتنسجم مع أنواع املدارس وفقا للصفوف )1-4( و)5-9( و)12-10(. . 8

تخصيــص املــوارد علــى نحــو أكثــر إنصافــاً بــني املــدارس التــي حتظــى بوضــع اجتماعي	اقتصــادي جيــد . 9
واملــدارس التــي تعانــي أوضــاع احلرمــان أو األوضــاع الطارئــة.

تعزيــز كفــاءة وفعاليــة املؤسســات والقيــادة املدرســية وإدارة املــدارس، بإشــراك املجتمعــات احملليــة بقــدر . 10
أكبــر، مبــا يف ذلــك إشــراك املجتمــع وأوليــاء االمــور يف إدارة املــدارس.

ضمــان اجلــودة اآلمنــة والتعليــم العــادل يف منطقــة »ج«، ويف مقدمتهــا القــدس، عبــر حمــالت مناصــرة . 11
مكثفــة، داخليــا وخارجيــا. 

تعزيز الكفاءة والفاعلية، الداخلية واخلارجية، على املستويات جميعها.. 12

ــي، . 13 ــي واملهن ــب يف املجــال التقن ــم والتدري ــة لضمــان اجلــودة يف التعلي تأمــني وجــود نظــم شــفافة وفعال
وإعــداد أطــر للمؤهــالت.

تشــجيع التعــاون يف زيــادة الشــفافية ويف االعتــراف مبؤهــالت التعليم والتدريــب يف املجال التقني واملهني . 14
ــدان بغيــة حتســني جــودة برامــج هــذا التعليــم والتدريــب وتيســير حــراك العمــال والدارســني،  بــني البل

ومواكبــة هــذه البرامــج للطلبــات املتغيــرة لســوق العمــل.

توفيــر اآلليــات التــي تكفــل اســتعراض اخلطــط القطاعيــة وامليزانيــات اخلاصــة بالتعليــم، واملناهــج . 15
الدراســية والكتــب املدرســية، مــع اســتعراض أنشــطة تدريــب املعلمــني واإلشــراف عليهــم، لتكــون خاليــة 
مــن األفــكار النمطيــة عــن اجلنســني وتعزيــز املســاواة، وعــدم التمييــز، وحقــوق اإلنســان، وتشــجيع التعليم 

املشــترك بــني الثقافــات.

جمــع بيانــات ذات نوعيــة افضــل عــن االطفــال ذوي االعاقــة، وتصنيــف البيانــات عــن مختلــف أشــكال . 16
اإلعاقــة والعجــز  وتقييــم مســتويات شــدتها. بالتعــاون بــني الــوزارة واجلهاز املركزي لالإصاء الفلســطيني 

واحتــاد املعاقني..الــخ.

تطويــر نظــام جلمــع وحتليــل وتبــادل البيانــات املالئمــة واملتوفــرة عــن مســتويات القرائيــة واالحتياجــات . 17
يف مجــاالت القــراءة والكتابــة واحلســاب، مــع تصنيــف هــذه البيانــات بحســب نــوع اجلنــس واملؤشــرات 
األخــرى للتهميــش. بالتعــاون بــني الــوزارة واجلهــاز املركــزي لالحصــاء الفلســطيني، وضمــان تخصيــص 
املــوارد علــى نحــو منصــف يف توزيعهــا بــني املــدارس ومراكــز التعلــم ذات املســتوى االجتماعي	االقتصادي 

اجليــد واملــدارس ومراكــز التعلــم التــي تعانــي احلرمــان.

ضمــان التعبيــر يف اآلليــات والبرامــج والسياســات اخلاصــة بالبرامــج الدوليــة للمنــح الدراســية عــن . 18
ــز املــوارد البشــرية يف املجــاالت  ــى تعزي الظــروف واألولويــات واخلطــط اإلمنائيــة الوطنيــة، بتركيــز عل

التــي تشــتد فيهــا احلاجــة إلــى هــذه املــوارد.

إعــداد اســتراتيجيات تراعــي قضايــا اجلنســني بغيــة اجتــذاب أفضــل املرشــحني وأكثرهــم حماســاً . 19
ملمارســة التعليــم، وتأمــني تنســيبهم للعمــل يف أشــد األماكــن احتياجــاً إليهــم. ويتضمــن ذلــك اتخــاذ تدابير 
ــن  ــا ويف نظــر األشــخاص الذي ــني فيه ــة يف نظــر العامل ــم جذاب ــة التعلي ــل مهن سياســية وتشــريعية جلع
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ميكــن اجتذابهــم إليهــا بتحســني ظــروف العمــل فيهــا وتأمــني مزايــا الضمــان االجتماعــي املرتبطــة بهــا، 
وتأمــني مرتبــات للمعلمــني وغيرهــم مــن العاملــني يف التعليــم قريبــة علــى األقــل مــع مرتبــات ممارســي 

املهــن األخــرى..

إعداد أطر مؤهالت للمعلمني، ومدربيهم، واملشرفني على عملهم.. 20

تطويــر وتطبيــق سياســات إلدارة شــؤون املعلمــني تكــون شــاملة للجميــع ومنصفــة ومراعيــة لقضايــا . 21
اجلنســني: قضايــا التوظيــف والتدريــب والعمالــة واألجــور والتطــور املهنــي وحتســني مكانــة املعلمــني 

واملربــني، وجــودة التدريــس.

الشراكة والتنسيق والتعاون:ت. 

تعزيــز التعــاون الدولــي يف مجــال برامــج التعليــم والبحــوث علــى صعيــد التعليــم العالــي واجلامعــي عبــر . 22
احلــدود، مبــا يف ذلــك يف إطــار االتفاقيــات العامليــة واإلقليميــة اخلاصــة باالعتــراف مبؤهــالت التعليــم 

العالــي، بغيــة زيــادة االنتفــاع وحتســني ضمــان اجلــودة وتنميــة القــدرات.

دعــوة الشــركاء العاملــني علــى الصعيــد االجتماعــي لتصميــم وتقــدمي برامــج للتعليــم والتدريــب قائمــة . 23
علــى الشــواهد وذات طابــع كلــي. وضمــان اجلــودة العاليــة يف املناهــج الدراســية للتعليــم والتدريــب 
يف املجــال التقنــي واملهنــي ويف البرامــج التدريبيــة، وتأمــني اهتمامهــا يف آن معــاً باملهــارات اخلاصــة 
بالعمــل وباملهــارات غيــر املعرفية/القابلــة للنقــل، مبــا يف ذلــك مهــارات مزاولــة األعمــال احلــرة، واملهــارات 

ــا املعلومــات واالتصــاالت. األساســية واملهــارات اخلاصــة بتكنولوجي

التوســع يف تنفيــذ برامــج فعالــة حملــو األميــة وتعليــم املهــارات للكبــار تشــارك فيهــا جهــات املجتمــع املدنــي . 24
كشــركاء وتســتند إلــى اخلبــرات الغنيــة لهــؤالء الشــركاء وممارســاتهم اجليــدة.، وإعــداد برامــج مشــتركة 
بــني اجلامعــات القائمــة يف البلــد املقــدم للمنــح الدراســية واجلامعــات القائمــة يف البلــد املتلقــي للمنــح، 
بغيــة حفــز الطــالب علــى العــودة إلــى بلدانهــم، مــع اســتحداث آليــات أخــرى حتــول دون هجــرة الكفــاءات 

	 هجــرة األشــخاص احلاصلــني علــى إعــداد عــال.

إقامــة أو تعزيــز اآلليــات املؤسســية للحــوار االجتماعــي مــع املعلمــني ومــع احتــاد املعلمــني، وتأمــني . 25
املشــاركة التامــة لهــذه اآلليــات يف رســم السياســة التعليميــة وتنفيذهــا ورصدهــا وتقييمهــا.

التعــاون مــع جميــع الشــركاء الدوليــني واحملليــني ملعاجلــة النقــص يف الغــرف الصفيــة يف القــدس والناجتة . 26
عــن منــع االحتــالل البنــاء املدرســي او الشــراء فيها.

التعليم يف حاالت الطوارئ واالوضاع الصعبة:ث. 

احتــواء السياســات واخلطــط القطاعيــة وعمليــات تخطيــط امليزانيــات علــى تقييــم املخاطــر، والتأهــب . 27
واالســتجابة حلــاالت الطــوارئ يف التعليــم، وعلــى مبــادرات تلبــي احتياجــات األطفــال والشــباب والكبــار 
ــاً  ــك احتياجــات النازحــني داخلي ــة، مبــا يف ذل ــزوح واألوبئ ــوارث والنزاعــات والن ــن بحــاالت الك املتأثري
ــة  ــة االحتياجــات التعليمي ــة امللبي ــة واإلقليمي ــات واالســتراتيجيات دون اإلقليمي ــني. ودعــم اآللي والالجئ

للنازحــني داخليــاً والالجئــني.

دعــم اعتمــاد نهــج شــامل لتمكــني املــدارس مــن الصمــود ملواجهــة آثــار  حــاالت الطــوارئ والكــوارث أيــاً . 28
ــد  ــى صعي ــاً، وإدارة حــاالت الكــوارث عل ــر أمان ــر مرافــق مدرســية أكث ــك تواف ــا. ويشــمل ذل كان نطاقه
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املــدارس، والتعليــم يف مجــال احلــد مــن املخاطــر، وتنميــة القــدرة علــى الصمــود.

ــك يف إطــار . 29 ــف، وذل ــن العن ــني م ــة الدارســني واملعلمــني والعامل وضــع سياســات واســتراتيجيات حلماي
مــدارس خاليــة مــن العنــف ويف مناطــق النــزاع املســلح، وااللتــزام بالقانــون اإلنســاني الدولــي الــذي يحمي 
املــدارس واملرافــق املدنيــة واالمتثــال لــه، ومقاضــاة املســؤولني عــن انتهــاك هــذا القانــون، وذلــك يف ســياق 

حتقيــق هــدف التعليــم بحلــول عــام 2030.





خامساً: 
العالقة مع أجندة السياسات 

الوطنية والربط بها 
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خامسًا: العالقة بأجندة السياسات الوطنية والربط بها: 

أ. أجندة السياسات الوطنية 2022-2017:

احملور االول: الطريق نحو االستقالل:
األولوية الوطنية األولى:  جتسيد الدولة املستقلة وإنهاء االحتالل.- 
األولوية الوطنية الثانية: الوحدة الوطنية.- 
األولوية الوطنية الثالثة: تعزيز املكانة الدولية لدولة فلسطني.- 

احملور الثاني: االصالح وحتسني جودة اخلدمات العامة:
األولوية الوطنية الرابعة: احلكومة املستجيبة للمواطن.- 
األولوية الوطنية اخلامسة: احلكومة الفعالة.- 

احملور الثالث: التنمية املستدامة:
األولوية الوطنية السادسة: حتقيق االستقالل االقتصادي.- 
األولوية الوطنية السابعة: العدالة االجتماعية وسيادة القانون.- 
األولوية الوطنية الثامنة: تعليم جيد وشامل للجميع.- 
األولوية الوطنية التاسعة: رعاية صحة شاملة ذات جودة ومتاحة للجميع.- 

الشكل )2( : األولويات الوطنية يف أجندة السياسات الوطنية
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ب. السياسات الوطنية ذات العالقة املباشرة بقطاع التعليم:

أقــرت احلكومــة الفلســطينية اجنــدة السياســات الوطنيــة خلطــة التنميــة الوطنيــة، واالولويــة الوطنيــة 
الثامنــة )تعليــم جيــد وشــامل للجميــع(  تتعلــق بشــكل مباشــر بالتعليــم، وبــرزت أربعــة سياســات وطنيــة لــكل 

منهــا مجموعــة تدخــالت علــى النحــو اآلتــي:

التعليم املبكر ألطفالنا:. 1

تطوير برامج رعاية الطفولة املبكرة واملتاحة للجميع. 	 

توسيع نطاق التعليم قبل املدرسي واالرتقاء مبستواه.	 

حتسني االلتحاق والبقاء يف التعليم: . 2

االحتفاظ بنسب عالية من االلتحاق يف التعليم االساسي ولكال اجلنسني واحلد من التسرب منه.	 

حتســني االلتحــاق لــكال اجلنســني يف التعليــم الثانــوي بجميــع مســاراته العلميــة واالدبيــة واملهنيــة وخلــق 	 
التــوازن يف االلتحــاق فيهــا.

تشــجيع االلتحــاق بالتعليــم غيــر النظامــي وبرامــج محــو االميــة للذيــن خرجــوا مــن النظــام قبــل اســتكمال 	 
تعليمهم.

توفير الدعم واحلماية للتعليم يف القدس واملناطق »ج« وغزة.	 

حتسني نوعية التعليم:. 3

إصالح املناهج التعليمية وتطويرها.	 

  تطوير برامج التعليم اإللكتروني.	 

ضمان العدالة يف الوصول لفرص التعليم خاصة للمناطق والفئات املهمشة.	 

التأهيل والتدريب املستمر للمعلمني والطواقم املساندة.  	 

تطوير املرافق التعليمية وتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية.  	 

تطوير وتعزيز النشاط احلر كجزء ال يتجزء من تنفيذ املناهج.	 

من التعليم إلى العمل:. 4

مواءمــة التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي والتعليــم العالــي مــع احتياجــات التنميــة وســوق العمــل وضمــان 	 
تكافــؤ فــرص للجميــع  للحصــول عليــه.

تطوير البنية التحتية ومرافق التعليم والتدريب املهني والتقني.	 

تطوير القدرات يف مجاالت البحث العلمي.  	 
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الشكل )3(: االولويات الوطنية والتدخالت

أما السياسات الوطنية ذات العالقة غير املباشرة بقطاع التعليم ، فهي:

تصعيد اجلهود وطنيا ودولياً إلنهاء االحتالل:. 1

ترسيخ مكانة القدس الشرقية وتنميتها باعتبارها عاصمة دولة فلسطني.	 

تفعيل آليات مساءلة االحتالل:. 2

حــث الــدول علــى االلتــزام بواجبهــا فيمــا يتعلــق باحتــرام وضمــان احتــرام القانــون الدولــي، مبــا يف ذلــك 	 
إنهــاء االحتــالل االســتعماري االســرائيلي.

حتقيق وحدة االرض والشعب الفلسطيني:. 3

إعــادة توحيــد احملافظــات الشــمالية واجلنوبيــة وتنفيــذ خطــة إعــادة اإلعمــار والبنــاء للمحافظــات 	 
اجلنوبيــة.

تعزيز الترابط مع الفلسطينيني أينما وجدوا، وتعزيز مساهمتهم يف بناء الدولة وحتقيق االستقالل.	 

جتسيد املمارسة الدميقراطية يف دولة فلسطني:. 4

واحلريــات -  احلقــوق  وصــون  فلســطني،  يف  التمييــز  وعــدم  واملســاواة  التعدديــة  مبــادىء  احتــرام  تعزيــز 
للمواطنــني. األساســية 

تعزيز املشاركة يف املنظومة الدولية:. 5
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الوفاء بااللتزامات الدولية املترتبة على انضمام دولة فلسطني لعدد من املعاهدات واملنظمات الدولية- 

تعزيز استجابة الهيئات احمللية للمواطن:   . 6

تعزيــز الالمركزيــة يف توفيــر اخلدمــات علــى املســتوى احمللــي حــال توفــر القــدرة لــدى الهيئــات احملليــة علــى - 
ذلك.   

االرتقاء مبستوى اخلدمات العامة املقدمة للمواطن:. 7

تطويــر اســتراتيجية حتســني اخلدمــات املقدمــة للمواطــن علــى املســتويات املختلفــة وتنفيذهــا بالتعــاون - 
مــع الشــركاء، وبالتركيــز علــى املناطــق املهمشــة ال ســيما املســماة )ج( والقــدس الشــرقية.

إطالق بوابة احلكومة اإللكترونية وتوفير اخلدمات االساسية للمواطنني من خاللها.    - 

تعزيز الشراكة والتكاملية يف تقدمي اخلدمات مع املنظمات غير احلكومية والقطاع اخلاص.- 

تعزيز املساءلة والشفافية:. 8

مأسسة التزام املؤسسات احلكومية مبدونة السلوك الوظيفي؛ ومكافحة الفساد.- 

تعزيز الشفافية يف عمل احلكومة مبا يشمل احلق يف الوصول للمعلومات.- 

تعزيز اإلدارة العامة املرتكزة على النتائج واألداء واستكمال عملية دمج التخطيط باملوازنة.- 

تنمية املوارد البشرية يف قطاع اخلدمة املدنية وإدارتها بفعالية. - 

إدماج النوع االجتماعي يف سياسات احلكومة وبرامجها وموازنتها.  - 

جناعة وفعالية إدارة املال العام:. 9

تعزيز  إدارة املال العام وضمان االستدامة املالية.- 

إصالح املؤسسات العامة وإعادة هيكلتها لتعزيز كفاءتها يف تقدمي اخلدمات.- 

بناء مقومات االقتصاد الفلسطيني: . 10

واالتصــاالت -  الزراعــة،  الســياحة،  اإلنشــاءات،  قطــاع   ( املباشــر  واألجنبــي  احمللــي  االســتثمار  جــذب 
املعلومــات(. وتكنولوجيــا 

توفير فرص عمل الئقة للجميع:. 11

اعتمــاد إجــراءات ُتعنــى بالتعجيــل بخلــق فــرص عمــل دائمــة مــن خــالل شــراكات اســتثمارية بــني القطــاع - 
اخلــاص والعــام. 

اعتماد إجراءات تعنى باإلسراع يف إطالق املشاريع الريادية لتشغيل اخلريجني.- 

ضمان بيئة عمل آمنة ومراعية للمعايير الصحية والسالمة املهنية. - 

توفير بيئة استثمارية مالئمة:. 12
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دعم وتشجيع الصناعات الرقمية والتقنية وتعزيز احملتوى الرقمي.- 

احلد  من الفقر: . 13

الشــباب، -  االعاقــة،  ذوي  االفــراد   ( مــن  املهمشــة  للفئــات  عمــل  فــرص  وتوفيــر  االجتماعــي،  االدمــاج 
احملرريــن(. النساء،األســرى 

تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة:. 14

إزالة كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، والقضاء على كافة أشكال العنف ضدهن.- 

إزالــة كافــة العوائــق التــي حتــول دون املشــاركة الكاملــة للنســاء يف التنميــة املجتمعيــة واالقتصادية واحلياة - 
العامة.

شبابنا، مستقبلنا:. 15

متكــني الشــباب الفلســطينيني مــن احلصــول علــى فــرص تؤّمــن لهــم النجــاح يف مســتقبلهم واملشــاركة - 
الفعالــة يف احليــاة العامــة وبنــاء الدولــة ، بالتركيــز علــى الشــباب األقــل حظــًا.

االرتقاء بصحة املواطن ورفاهيته: . 16

تعزيز الرعاية الصحية الوقائية وتعزيز الوعي والسلوك الصحي للمواطنني.  - 

تبني نهج صحة العائلة. ) الصحة االجنابية واجلنسية، تنظيم األسرة(.- 

توفير األمن واالماَن وتعزيز سيادة القانون:  . 17

تعزيز القدرة على االستجابة للكوارث وإدارة األزمات.- 

توفير االحتياجات األساسية للتجمعات السكانية: . 18

توفير اخلدمات التعليمية يف املناطق املهمشة ومناطق ج والتجمعات الصغيرة. )مقترح جديد(	 

ضمان استدامة البيئة: . 19

زيادة االعتماد على مصادر الطاقة املتجددة.- 

حماية الهوية والتراث الثقايف الفلسطيني:. 20

دعم اإلبداع واإلنتاج الثقايف.- 

حماية التراث الثقايف والطبيعي الفلسطيني وتطويره.- 

ت. العالقة مع أجندة السياسات الوطنية والربط بها:

عالقــة أجنــدة السياســات الوطنيــة للحكومــة، بأولويــات السياســات والتدخــالت يف برامــج خطــة التعليــم 
القطاعيــة: 
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التعليم املبكر ألطفالنا: وتتضمن التدخالت اآلتية:. 1

تطويــر برامــج الطفولــة املبكــرة واملتاحــة للجميــع، ومــن تدخــالت برامــج اخلطــة القطاعيــة للتعليــم أ. 
2017-2022 ذات العالقــة مــا يأتــي:

ــادة نســبة املؤهــالت مــن املربيــات واملديــرات واملشــرفات يف ريــاض االطفــال اخلاصــة واحلكوميــة 	  زي
وفــق معاييــر اســترتيجية تدريــب املعلمــني واملعلمــات.

تطويــر وتطبيــق املعاييــر  لتأهيــل  %50 مــن مربيــات ريــاض األطفــال  مبــا ينســجم  مــع معاييــر 	 
واملعلمــات. املعلمــني  تدريــب  اســتراتيجية 

تطويــر كفــاءة املربيــات واملديــرات واملشــرفات )التدريــب املســتمر( يف كل مــن ريــاض االطفــال احلكوميــة 	 
واخلاصة.

االستمرار يف فتح مراكز تدريب ملربيات ومشرفات رياض األطفال يف املديريات.	 
تشجيع اجلامعات على فتح برنامج متخصص يف رياض األطفال والعمل على اعتماده. 	 
ضمان خدمة التعليم النوعي  املستند على الطالب داخل الصف جلميع األطفال ذكوراً وإناثاً .	 
ــة 	  ــاء العملي ــم  أثن ــا التعل ــة وتكنولوجي ــات التربوي ــي  تســتخدم التقني ــال الت ــاض األطف ــادة أعــداد ري زي

ــة وداخــل الصــف. ــة التعلمي التعليمي
اتخــاذ قــرار خــاص بوجــود اإلشــراف الفنــي علــى ريــاض األطفــال، مــن أجــل ضمــان التعليــم النوعــي 	 

يف ريــاض االطفــال.
إلزام رياض األطفال بتوفير خدمة اإلرشاد فيها.	 
تقــومي وإعــادة تطويــر إطــار املناهــج لريــاض األطفــال مبــا يتناســب واحتياجــات األطفــال الفلســطينيني 	 

يف العــام 2019.
تطوير  وجتريب  إطار منهاج رياض األطفال الفلسطيني.	 
تطويــر أســاليب التقــومي والتشــخيص جلميــع جوانــب التعلــم ووفــق فلســفة اإلطــار العــام ملنهــاج ريــاض 	 

األطفــال.
تطوير وتفعيل النظام االداري وأطر صناعة السياسة واتخاذ القرار واملتابعة على كافة املستويات.	 
تبني نظام الكتروني وشبكة تعنى بشؤون الترخيص لرياض األطفال واملؤسسات التعليمية اخلاصة.	 
توســيع نطــاق التعليــم قبــل املدرســي واالرتقــاء مبســتواه، ومــن تدخــالت برامــج اخلطــة القطاعيــة ب. 

للتعليــم 2017-2022 ذات العالقــة مــا يلــي:

زيادة معدالت االلتحاق االجمالية لألطفال يف رياض األطفال )البستان والتمهيدي(.	 
زيادة عدد رياض األطفال املرخصة  يف القطاع اخلاص.	 
زيــادة عــدد صفــوف ريــاض األطفــال  يف الصــف التمهيــدي يف ريــاض األطفــال احلكوميــة  يف املناطــق 	 

احملرومــة مــن خدمــة التعليــم.
 صيانة وتاهيل األبنية  واألثاث يف رياض األطفال احلكومية  القائمة.	 
زيادة نسبة دمج الطلبة ذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة  يف رياض االطفال احلكومية. 	 



129

اخلطة االستراتيجية لقطاع التعليم 2022-2017

رفع مستوى الوعي املجتمعي وأولياء األمور بأهمية التعليم و قضايا الطفولة املبكرة.	 
زيــادة ريــاض األطفــال احلكوميــة واخلاصــة املســتفيدة مــن احلمايــة والدعــم الدولــي واحمللــي يف مناطق 	 

)ج( والقدس.
تبني احلكومة لسياسة التعليم االلزامي للصف التمهيدي.- 
إضافة وحدة للصف التمهيدي يف األبنية املدرسية اجلديدة  املخصصة للمرحلة األساسية الدنيا.- 
ــون -  ــع القان ــة مبــا ينســجم م ــل املختلف ــات اخلاصــة مبجــاالت العم ــث النظــم والتعليم ــة وحتدي مراجع

اجلديــد.
تفعيــل عمليــة التنســيق مــا بــني القطاعــات احلكوميــة وغيــر احلكوميــة العاملــة واملرتبطــة بريــاض - 

االطفــال.
بنــاء هيكليــة وحــدة إداريــة مؤهلــة وكافيــة إلدارة ملــف ريــاض األطفــال علــى املســتوى الوطنــي، لزيــادة - 

قــدرة الــوزارة علــى تنفيــذ البرامــج اخلاصــة بالتعليــم يف قطــاع الطفولــة املبكــرة.
تبني احلكومة إلنشاء الهيئة الوطنية العليا للطفولة املبكرة.- 

ومــن أبــرز املعوقــات لتنفيــذ السياســات والتدخــالت الــواردة أعــاله: منــع االحتــالل للبنــاء يف املناطــق 
»ج« ويف القــدس مــا يعطــل خطــط الــوزارة لتوفيــر خدمــات ريــاض األطفــال يف هــذه املناطــق،  وللعمــل 
علــى جتــاوز ذلــك ال بــد مــن الضغــط علــى االحتــالل مــن خــالل املؤسســات الدوليــة لتوفيــر رخــص 
البنــاء أو الشــراء وإقامــة ريــاض األطفــال يف هــذه املناطــق. كمــا يتطلــب تعميــم االنتفــاع بخدمــة ريــاض 
األطفــال زيــادة املوازنــات املخصصــة لفتــح صفــوف ريــاض أطفــال أو ريــاض أطفــال حكوميــة والزيــادة 

املطلوبــة علــى املوازنــة تقــدر ب »20 مليــون شــيقل ســنوياً.

حتسني االلتحاق والبقاء يف التعليم:. 2

االحتفــاظ بنســب عاليــة مــن االلتحــاق يف التعليــم األساســي ولــكال اجلنســني، واحلــد مــن التســرب منــه، أ. 
ومــن تدخــالت برامــج اخلطــة القطاعيــة للتعليــم 2017-2022 ذات العالقــة مــا يلــي:

ــالء -  ــع إي ــوق اإلنســان، م ــون، وحلق ــا للقان ــم وفق ــال الفلســطينيني بالتعلي ــع األطف ــان التحــاق جمي ضم
اهتمــام خــاص باألطفــال يف منطقــة »ج« ويف مقدمتهــا القــدس.

توفيــر وســائل لزيــادة دمــج طــالب ذوي االحتياجــات خاصــة يف املــدارس، مــع التركيــز علــى جميــع - 
ــة  ــع ذوي العالق ــني جمي ــة ب ــة توضــح العالق ــني، ضمــن إســتراتيجية وطني ــا املوهوب ــن بينه ــات وم الفئ

ــة لتحقيــق ذلــك.  وحتــدد دورهــم واملتطلبــات الالزم
تطويع البنية التحتية من مرافق صحية وممرات ومصاعد لتسهيل اندماجهم واستيعابهم.- 
إعــادة توزيــع الصفــوف يف املــدارس متاشــيا مــع هيكليــة ومســتويات التعليــم يف فلســطني، وضمــان - 

ــا.  ــق عليه ــر متف ــى أســاس معايي ــدارس عل ــادل للم ــع الع التوزي
زيــادة نســبة الطــالب والطالبــات ذوي االعاقــة واالحتياجــات اخلاصــة املدمجــون يف املــدارس األساســية - 

احلكوميــة يف الضفــة الغربية.
سن تشريعات لذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة تتناسب والوضع الفلسطيني.- 
تبني سياسة لتمكني ذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة اقتصاديا ليكون فرد منتج يف املجتمع.	 
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مواءمة املدارس جلميع فئات الطلبة.	 
زيادة نسبة الطالب والطالبات املستفيدين من برامج التعليم املساند والعالجي. 	 
زيــادة عــدد الغــرف الصفيــة وغيــر الصفيــة  التــي تنســجم مــع املعاييــر الفيزيقيــة التربويــة يف املــدارس 	 

األساســية .
حتســني االلتحــاق لــكال اجلنســني يف التعليــم الثانــوي بجميــع مســاراته العلميــة واألدبيــة واملهنيــة وخلــق ب. 

التــوازن يف االلتحــاق فيهــا، ومــن تدخــالت برامــج اخلطــة القطاعيــة للتعليــم 2017-2022 ذات العالقــة 
مــا يأتــي:

توفيــر وســائل لزيــادة دمــج ذوي االحتياجــات اخلاصــة، بتركيــز علــى جميــع الفئات ومنها فئــة املوهوبني، 	 
ضمــن  اســتراتيجية وطنيــة توضــح العالقــة بــني جميــع ذوي العالقــة وحتــدد دورهــم واملتطلبــات الالزمة 

لتحقيــق ذلك. 
تطويــع البنيــة التحتيــة مــن مرافــق صحيــة وممــرات ومصاعــد لتســهيل التحــاق الطلبــة ذوي االعاقــة 	 

واندماجهــم واســتيعابهم.
ــة الثانويــة، وذلــك مــن خــالل رفــع 	  زيــادة اخليــارات والفــرص املتاحــة للطــالب، خاصــة طــالب املرحل

ــة. ــة واملهني وعيهــم حــول قدراتهــم وميولهــم األكادميي
إعــادة توزيــع الصفــوف يف املــدارس متاشــيا مــع هيكليــة ومســتويات التعليــم يف فلســطني، وضمــان 	 

ــا.  ــق عليه ــر متف ــى أســاس معايي ــدارس عل ــادل للم ــع الع التوزي
زيــادة نســبة الطــالب والطالبــات ذوي االعاقــة واالحتياجــات اخلاصــة املدمجــون يف املــدارس األساســية 	 

احلكوميــة يف الضفــة الغربية.
سن تشريعات لذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة تتناسب والوضع الفلسطيني.	 
تبني سياسة لتمكني ذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة اقتصاديا ليكون فرد منتج يف املجتمع.	 
مواءمة املدارس جلميع فئات الطلبة.	 
تطوير سياسات دمج الطلبة من ذوي االعاقة يف مسارات التعليم الثانوي.	 
زيــادة عــدد الغــرف الصفيــة والتخصصيــة التــي تنســجم مــع املعاييــر الفيزيقيــة التربويــة يف املــدارس 	 

الثانويــة. 
تطويــر مســارات وفــروع التعليــم الثانــوي مبــا يخلــق مزيــد مــن الفــرص للطلبــة ذكــوراً وإناثــاً وفــق 	 

امكانياتهــم ويعــزز نســب امللتحقــني يف الفــروع العلمــي واملهنــي والتجــاري..
تبني برامج لتعزيز الطلبة وتوجيههم نحو التعليم العلمي والتعليم املهني يف املدارس.	 

تشــجيع االلتحــاق بالتعليــم غيــر النظامــي وبرامــج محــو االميــة للذيــن خرجــوا مــن النظــام قبــل اســتكمال ت. 
تعليمهــم، ومــن تدخــالت برامــج اخلطــة القطاعيــة للتعليــم 2017-2022 ذات العالقــة مــا يأتــي:

تنفيــذ حمــالت توعيــة للمجتمــع لتشــجيع االلتحــاق بالتعليــم غيــر النظامــي ملــن لــم يلتحقــوا بالتعليــم 	 
أو خرجــوا مــن النظــام التعليمــي دون متكنهــم مــن املهــارات األساســية )القــراءة والكتابــة واحلســاب( 

تشــجيع أوليــاء أمــور األفــراد ذوي اإلعاقــة علــى االلتحــاق بالتعليــم غيــر النظامــي إلكســابهم املهــارات 	 
األساســية )القــراءة والكتابــة واحلســاب(  .

توفيــر الدعــم واحلمايــة للتعليــم يف القــدس واملناطــق »ج« وغــزة، ومــن تدخــالت برامــج اخلطــة القطاعيــة ث. 
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للتعليــم 2017-2022 ذات العالقــة مــا يلــي:

دعــم صمــود التعليــم يف القــدس بالدعــم املالــي والفنــي للمــدارس اخلاصــة التــي تلتــزم مبناهــج ونظــام 	 
التعليــم الفلســطيني.

التشــبيك والتنســيق مــع اوليــاء االمــور واملجتمــع احمللــي واملؤسســات الدوليــة لتوفيــر متطلبــات الصمــود 	 
للمؤسســات التعليميــة واملــدارس يف القــدس.

اتخــاذ تدابيــر ملواجهــة سياســات وإجــراءات االحتــالل اإلســرائيلي التــي متــارس بحــق األطفــال، وحماية 	 
حقهــم يف تعليــم مجانــي وآمــن، والســعي إلــى توفيــر حلــول فاعلــة تضمــن حــق األطفــال يف االلتحــاق 

بالتعليــم يف املناطــق التــي تخضــع للســيطرة االســرائيلية. 

حتسني نوعية التعليم، وتتضمن التدخالت اآلتية:. 3

إصــالح املناهــج التعليميــة وتطويرهــا، ومــن تدخــالت برامــج اخلطــة القطاعيــة للتعليــم 2017-2022 ذات أ. 
العالقــة مــا يلــي:

تقــومي وتطويــر املناهــج للمرحلــة األساســية مبــا يتناســب مــع احتياجــات الطلبــة ذكــوراً وإناثــاً اعتمــاداً 	 
علــى منحــى الكفايــات.

استكمال تطوير املناهج للصفوف ) 4-1( .	 
تاليف املناهج للصفوف )5-12( حتى نهاية العام 2018	 
اســتكمال مواءمــة املنهــاج مبــا ينســجم واحتياجــات الطلبــة ذكــوراً وإناثــاً ولــذوي االحتياجــات اخلاصــة 	 

للصفــوف )7-8( ملبحثــني مــن مباحــث التعليــم األساســي
تطويــر أســاليب التقــومي والتشــخيص جلميــع جوانــب التعلــم وفــق فلســفة املناهج واســتراتيجية التدريب 	 

والتعلــم املتمركــز حــول الطالــب والطالبة.
سياسة جديدة للتقومي التربوي الذي يجعل التقومي جزء من عملية التعليم والتعلم.	 
سياســة وطنيــة حــول االختبــارات الوطنيــة مــا لهــا ومــا عليهــا ومــا مردودهــا التربــوي مقابــل التكلفــة 	 

املاديــة، إضافــة مراجعــة جلدواهــا وجودتهــا
سياسة وطنية حول االختبارات الدولية.	 
دمج املفاهيم البيئية يف املناهج.	 
دراســات للكتــب املدرســية، مالءمتهــا للنــوع االجتماعــي أو تعزيزهــا ملفاهيــم حمايــة البيئــة أو املهــارات 	 

احلياتيــة....
تقومي وتطوير املناهج للمرحلة الثانوية مبا يتناسب مع احتياجات الطلبة ذكوراً وإناثاً.	 
دراســة وحتليــل املناهــج للصفــوف )10-12( حتليــاًل منهجيــاً لقيــاس مــدى حتقيقهــا لالهــداف التربويــة 	 

املنشودة
تطوير فلسفة املناهج للمرحلة الثانوية )12-10(.	 
تطويــر أساســيب التقــومي والتشــخيص جلميــع جوانــب التعلــم وفــق فلســفة املناهــج واســتراتيجية - 

التدريــب والتعلــم املتمركــز حــول الطالــب والطالبــة.
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تطبيق نظام امتحان الثانوية اجلديد / اإلجناز خالل العام 2017.- 
تقــومي  وتطويــر جميــع مناهــج التعليــم املهنــي والتقنــي وبرامجــه التعليميــة واملناهــج حســب احتياجــات - 

ســوق العمــل اعتمــاداً علــى منحــى الكفايــات أو منحــى األهــداف. 
دراســة وحتليــل املناهــج احلاليــة للتعليــم املهنــي تقييمــاً وحتليــاًل منهجيــاً لقيــاس مــدى حتقيقهــا - 

التربويــة.. لألهــداف 
تطوير مناهج التعليم املهني وفقاً  ملتطلبات سوق العمل ومستويات التكنولوجيا احلديثة.- 
تطويــر أســاليب التقــومي والتشــخيص جلميــع جوانــب التعلــم ووفــق فلســفة املناهــج واســتراتيجية - 

التدريــب والتعليــم املهنــي.
مواءمــة املناهــج )التعليــم والتدريــب املهنــي(  للصفــوف مــن )11-12( مبــا ينســجم واحتياجــات الطلبــة - 

ذوي االحتياجــات اخلاصــة مبعــدل )3( مباحــث ســنوياً.
تقــومي  وإعــادة تطويــر إطــار املناهــج لبرامــج محــو األميــة وتعليــم الكبــار وبرامــج جديــدة مبــا يتناســب - 

مــع احتياجــات الكبــار الفلســطينيني.
تقــومي وتطويــر وإعــداد منهــاج محــو األميــة وتعليــم الكبــار والتعليــم املــوازي  مبــا ينســجم  مــع احتياجــات - 

الكبــار الفلســطنيني يف نهايــة العام .
تطويــر  وتطبيــق أســاليب التقــومي والتشــخيص جلميــع جوانــب التعلــم  للدارســني يف محــو األميــة - 

وتعليــم الكبــار علــى جميــع الدارســني ذكــوراً وإناثــاً يف نهايــة العــام        
دمج التعليم املهني يف التعليم غير النظامي.- 

ــة  ــى محارب ــم عل ــالل وبشــكٍل دائ ــل االحت ــواردة أعــاله: عم ــذ األهــداف ال ــات لتنفي ــرز املعيق ــن أب وم
املناهــج الفلســطينية ومــا تتضمنــه، وتشــيعها بــأن املناهــج الفلســطينية مناهــج حتريضيــة، كمــا انهــا 

ــدرس يف مــدارس القــدس حتــت إشــراف االحتــالل.. ــي ت تقــوم بتشــويه املناهــج وخاصــة الت

تطويــر برامــج التعليــم اإللكترونــي، ومــن تدخــالت برامــج اخلطــة القطاعيــة للتعليــم 2017-2022 ذات ب. 
العالقــة مــا يلــي:

زيــادة نســبة اســتخدام التقنيــات التربويــة وتكنولوجيــا التعلــم أثنــاء العمليــة التعليميــة التعلميــة وداخــل - 
الصــف، وتشــمل »املكتبــة، مختبــر العلــوم، مختبــر احلاســوب، والوســائل التعليميــة/ املعلــم .

اضافة االجهزة و االدوات احلديثة مثل projectors interactive  يف املدارس.- 
التوسع يف تطبيق سياسة رقمنة التعليم.- 
حتسني عملية التعليم االلكتروني والتواصل عن بعد.- 

ومــن أبــرز املعيقــات لتنفيــذ األهــداف الــواردة أعــاله: مــا يقــوم االحتــالل بــه ولفتــراٍت طويلــة باحتجــاز 
الوســائل والتجهيــزات االلكترونيــة التــي يتــم اســتيرادها أو التبــرع بهــا مــن اخلــارج حيــث أنهــاه متــر 
عبــر املعابــر االســرائيلية،  ومــن اجــل تطويــر برامــج التعليــم االلكترونــي فــإن املوازنــات املرصــودة ال 
تكفــي مــن أجــل تعميــم مبــادرة رقمنــة التعليــم، وســتقوم الــوزارة بايجــاد متويــل لهــذه املبــادرة مــن خــالل 

مصــادر أخــرى كالبلديــات أو دول مانحــة.
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ضمــان العدالــة يف الوصــول لفــرص التعليــم، خاصــة للمناطــق والفئــات املهمشــة، ومــن تدخــالت برامــج - 
اخلطــة القطاعيــة للتعليــم 2017-2022 ذات العالقــة مــا يأتــي:

زيــادة عــدد  صفــوف ريــاض األطفــال  يف صــف التمهيــدي يف ريــاض األطفــال احلكوميــة يف املناطــق - 
احملرومــة مــن خدمــة التعليــم يف هــذه القطــاع.

زيادة نسبة دمج الطلبة ذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة يف رياض األطفال احلكومية.- 
زيــادة عــدد ريــاض األطفــال احلكوميــة واخلاصــة املســتفيدة مــن احلمايــة والدعــم الدولــي واحمللــي يف - 

مناطــق)ج( والقــدس.
زيــادة نســبة الطــالب والطالبــات ذوي االعاقــة واالحتياجــات اخلاصــة املدمجــون يف املــدارس األساســية - 

احلكوميــة يف الضفــة الغربية.
ضمــان احلمايــة والوصــول اآلمــن جلميــع الطلبــة واملعلمــني ذكــوراً وإناثــاً إلــى مدارســهم يف مناطــق )ج( - 

والقــدس بالتعــاون مــع مؤسســات حقــوق االنســان الدوليــة.
سن تشريعات لذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة تتناسب والوضع الفلسطيني.- 
تبني سياسة لتمكني ذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة اقتصاديا ليكون فرد منتج يف املجتمع.- 
توفير مواصالت امنة للطلبة يف أمكان التماس واخلطيرة.- 
مواءمة املدارس جلميع فئات الطلبة.- 
الضغط لتوفير مصادر متويل لشراء ابنية وحتويلها الى ابنية مدرسية يف القدس الشريف.- 
تطوير وتنفيذ سياسة تدفئة املدارس القائمة يف مجموعة من محافظات الوطن.- 
زيادة نسبة الطالب والطالبات ذوي االعاقة  املدمجون يف املدارس الثانوية احلكومية.- 
تطوير سياسات دمج الطلبة ذوي االعاقة يف مسارات التعليم الثانوي. - 
زيادة نسبة دمج الطلبة ذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة يف املدارس املهنية.- 
ــاث يف مناطــق -  ــى اإلن ــز عل ــار، والتركي ــم الكب ــة وتعلي ــادة عــدد الدارســني/ات يف مراكــز محــو األمي زي

ترتفــع فيهــا األميــة.  
ــى اإلنــاث يف املناطــق التــي ترتفــع فيهــا -  ــادة عــددد الدارســني/ات يف التعليــم املــوازي، بالتركيــز عل زي

معــدالت التســرب.   
خفــض نســبة املتســربني مــن مراكــز محــو األميــة وتعليــم الكبــار والتعليــم املــوازي واحملجمــني عــن - 

االلتحــاق بهــذه املراكــز ســنوياً ذكــوراً وإناثــاً يف الضفــة وغــزة.
توثيــق وفضــح سياســات االحتــالل واجراءاتــه العســكرية التــي تنتهــك حــق األطفــال بالتعليــم احلــر - 

واآلمــن، وخصوصــاً يف القــدس واملناطــق خلــف اجلــدار واملناطــق »ج«.

ومــن أبــرز املعوقــات أمــام تنفيــذ األهــداف الــواردة أعــاله: مــا تعانيــه كثيــر مــن املناطــق مــن مضايقــات 
االحتــالل واملســتوطنني واعتداءاتهــم علــى العمليــة التعليمــة بــكل مكوناتهــا مــن طلبــة ومعلمــني وأبنيــة 
مدرســية، وبالتالــي ال بــد مــن توفيــر احلمايــة »الدوليــة« للطلبــة والعاملــني وللمــدارس يف املناطــق التــي 

تخضــع للســيطرة االســرائيلية املباشــرة.
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التأهيــل والتدريــب املســتمر للمعلمــني والطواقــم املســاندة، ومــن تدخــالت برامــج اخلطــة القطاعيــة للتعليم ت. 
2017-2022 ذات العالقــة مــا يأتــي:

ــادة نســبة املؤهــالت مــن املربيــات واملديــرات واملشــرفات يف ريــاض االطفــال اخلاصــة واحلكوميــة -  زي
وفــق معاييــر اســترتيجية تدريــب املعلمــني واملعلمــات.

تطويــر وتطبيــق معاييــر  لتأهيــل  %50 مــن مربيــات ريــاض االطفال  مبا ينســجم  و معايير اســتراتيجية - 
تدريــب املعلمــني واملعلمــات يف نهاية العام 2016.

تطويــر كفــاءة املربيــات واملديــرات واملشــرفات )التدريــب املســتمر( يف ريــاض األطفــال احلكوميــة - 
واخلاصــة  ســنوياً.

زيــادة نســبة املؤهلــني واملؤهــالت مــن الطواقــم التعليميــة واملســاندة لهــم وفــق اســتراتيجية إعــداد - 
املعلمــني واملعلمــات وتأهيلهــم.

ــة -  ــرات يف املــدارس األساســية والثانوي ــن واملدي ــني مــن املعلمــني واملعلمــات واملديري ــادة نســبة املؤهل زي
ــة. احلكومي

مواصلــة تطويــر معاييــر وسياســات إعــداد وتأهيــل املعلمــني واملعلمــات والطواقــم االداريــة واملســاندة يف - 
املرحلــة األساســية والثانويــة )التربيــة اخلاصــة، مديــري املــدارس،....(.

تطبيق نظام مهننة التعليم على جميع املعلمني واملعلمات يف املرحلة األساسية.- 
تنفيــذ برامــج التطــور املهنــي املســتمر للمعلمــني واملعلمــات والطاقــم املســاند لهــم يف املــدارس األساســية - 

والثانويــة وفــق اســتراتيجية تدريــب املعلمــني واملعلمــات.
دعــم املعلمــني مــن خــالل اصــالح برنامــج االشــراف التربــوي واملتابعــة والدعــم الفنــي جلميــع املعلمــني - 

واملعلمــات.
تطبيــق االســتراتيجية الوطنيــة لتأهيــل وتدريــب جميــع طواقــم التعليــم املهنــي يف جميــع املــدارس املهنيــة - 

احلكومية.
مواصلــة تطويــر اســتراتيجية تدريــب املعلمــني واملعلمــات يف الفــروع املهنيــة فبــل واثنــاء اخلدمــة مــع كل - 

الشــركاء. )التأهيــل التربــوي(.
تطويــر االطــار الوطنــي للمؤهــالت يف  النظــام التعليمــي املهنــي والتصنيــف الوطنــي للمهــن مبــا يتــواءم - 

مــع التصنيــف العربــي والدولــي.
تطبيــق برامــج تدريــب العاملــني )التخصصيــة( يف التعليــم املهنــي والطاقــم املســاند وفــق اســتراتيجية - 

التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي، و)التأهيــل التخصصــي(.
زيــادة نســبة  املعلمــني واملشــرفني ذكــوراً وإناثــاً املؤهلــني يف برامــج محــو االميــة وتعليــم الكبــار والتعليــم - 

املــوازي وفــق معاييــر اســتراتيجية تدريــب املعلمــني واملعلمــات.
تطويــر معاييــر لتاهيــل معلمــي محــو األميــة ومعلمــي التعليــم املــوازي مبــا ينســجم و معاييــر اســتراتيجية - 

تدريــب املعلمــني واملعلمــات، وزيــادة عــدد املعلمــني واملعلمــات املؤهلــني يف مراكــز محــو األميــة والتعليــم 
املــوازي ســنوياً.

تأهيــل جميــع املشــرفني/ات وتبــادل اخلبــرات بــني املشــرفني االداريــني والفنيــني ذكــوراً وإناثــاً يف مراكــز - 
محــو األميــة وتعليــم الكبــار والتعليــم املــوازي.
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تطويــر القــدرات البشــرية يف مجــال التخطيــط واالدارة ويف مجــاالت االختصــاص علــى مســتوى الــوزارة - 
ومديريــات التربيــة والتعليــم واملدارس.

تطويــر نظــام واســتراتيجية لتطويــر القــدرات االداريــة انســجاماً مــع اإلدارة املســتندة إلــى النتائــج - 
الوظيفيــة. واألوصــاف 

تطوير ومأسسة برامج ومسارات تدريب اإلداريني والفنيني.- 
زيادة عدد  االداريني والفنيني ممن تلقوا تدريباً متخصصاً يف مجال عملهم.- 
تطوير االمكانيات الفنية والبشرية واملادية الالزمة لتطوير القدرات البشرية يف النظام التربوي.- 
ربط التقّدم يف املسار الوظيفي ببرامج تدريبية- 
اعتماد برامج متخصصة يف القيادة للفئات الوظيفية على صعيدي اإلدارة الوسطى والعليا.- 
توطني التدريب وبناء القدرات.- 
وضــع خطــة تدريــب اســتراتيجية علــى املواضيــع احلديثــة املتجــددة يف مجــال الهندســة ونظــم البنــاء - 

ــوزارة واملديريــات. والطاقــة املتجــددة للطواقــم االدارة العامــة لألبنيــة يف ال
تطويــر املرافــق التعليميــة وتوفيــر بيئــة تعليميــة آمنــة وصحيــة، ومــن تدخــالت برامــج اخلطــة القطاعيــة ث. 

للتعليــم 2017-2022 ذات العالقــة مــا يأتــي:

صيانة وتأهيل األبنية  واألثاث يف رياض االطفال احلكومية  القائمة سنوياً. - 
زيــادة عــدد الغــرف الصفيــة وغيــر الصفيــة املنســجمة و املعاييــر الفيزيقيــة التربويــة يف املــدارس - 

األساســية والثانويــة .
تعزيــز ومتابعــة اجلوانــب التربويــة والصحيــة والنفســية واملهنيــة احملفــزة للتعليــم والتعلــم واالبــداع لــدى - 

جميــع الطــالب والطالبــات والطاقــم التعليمــي واملســاند.
ــة -  ــة التعلمي ــة والوســائل التعليمي ــرف التخصصي ــا الغ ــر فيه ــي يتوف ــة الت ــدارس القائم ــادة نســبة امل زي

املناســبة يف املــدارس احلكوميــة. 
صيانــة وتأهيــل وحتديــث األبنيــة واألثــاث والتجهيــزات مبــا فيهــا الغــرف التخصصيــة واملشــاغل - 

التعلــم. وتكنولوجيــا 
تأمــني خدمــات فحوصــات التقصــي والتأمــني ضــد احلــوادث للطلبــة بنســبة )%100( خاصــًة للطلبــة - 

ذوي االحتياجــات ذكــوراً وإناثــاً.
حتســني البيئــة املاديــة الالزمــة  إلدارة النظــام التربــوي علــى كافــة املســتويات واســتخدامها بكفــاءة و - 

فعاليــة
حتسني  البنية التحتية اإلدارية للوزارة ومديريات التربية والتعليم أو استبدال غير املناسب منها.- 
حتسني االمكانيات املادية والفنية املتوفرة يف بيئة العمل واستخدامها بفعالية وتوفير ابنية حديثة.- 

ــة سياســاتية، ومــن تدخــالت ج.  ــذ املناهــج كأولوي ــر وتعزيــز النشــاط احلــر  كجــزء ال يتجــزء مــن تنفي تطوي
ــي: ــا يل ــة م ــم 2017-2022 ذات العالق ــة للتعلي ــج اخلطــة القطاعي برام

التوســع يف تطبيــق النشــاط احلــر والنشــاطات االمنهاجيــة كجــزء اساســي مــن تنفيــذ املناهــج وجعــل - 
التعليــم اكثــر متعــة للطلبــة.
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االهتمــام بالتربيــة الرياضيــة والتربيــة الفنيــة وتطويــر اســتراتيجيات تفعيلهمــا يف املدرســة وبالــذات يف - 
املراحــل األساســية الدنيــا وللجنســني.

ومــن أبــرز املعوقــات لتنفيــذ األهــداف الــواردة أعــاله: إجــراءات االحتــالل إذ مينــع  إنشــاء أي بنــاء أو 
إضافــة لألبنيــة املدرســية أو املرافــق املدرســية يف املناطــق التــي تخضــع للســيطرة االمنيــة االســرائيلية 
»ج« ويف القــدس، وبالتالــي ال بــد مــن العمــل علــى توفيــر التراخيــص املناســبة بتدخــل مــن املؤسســات 

الدولية.

من التعليم إلى العمل:. 4

مواءمــة التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي والتعليــم العالــي مــع احتياجــات التنميــة وســوق العمــل مــع أ. 
ضمــان تكافــؤ فــرص للجميــع يف احلصــول عليــه، ومــن تدخــالت برامــج اخلطــة القطاعيــة للتعليــم 2017-

2022 ذات العالقــة مــا يأتــي:

تطويــر سياســة للطلبــة الذيــن يتحولــون مــن نظــام التعليــم الرســمي إلــى مؤسســات ومراكــز التدريــب 	 
غيــر النظامــي قبــل نهايــة اخلطــة االســتراتيجية لقطــاع التعليــم 2022-2017.

التوســع يف دمــج التعليــم املهنــي بالتعليــم العــام للصفــوف 7-9 يف جميــع املــدارس ويف عــدد املواضيــع 	 
مــن خــالل منحــى التعريــض.

زيادة عدد املواضيع املهنية التي تقدم للطلبة.	 
دراســة وحتليــل املناهــج للصفــوف )10-12( حتليــاًل منهجيــاً لقيــاس مــدى حتقيقهــا لالهــداف التربويــة 	 

املنشودة
تطويــر مســارات وفــروع التعليــم الثانــوي مبــا يخلــق مزيــد مــن الفــرص للطلبــة ذكــوراً وإناثــاً وفــق 	 

امكانياتهــم ويعــزز نســب امللتحقــني يف الفــروع العلمــي واملهنــي والتجــاري..
املهنــي احلكوميــة وغيــر احلكوميــة 	  التعليــم  بــني مؤسســات  التشــبيك  الشــراكة و  تفعيــل وتطويــر 

العمــل علــى مســتوى محافظتــني ســنوياً. ومؤسســات ســوق 
تطويــر البرامــج والتخصصــات املهنيــة احلاليــة وتطويرهــا يف املــدارس القائمــة مبــا يتناســب مــع 	 

احتياجــات ســوق العمــل.
ضمــان نوعيــة التعلــم املســتند علــى الطالــب داخــل الصــف ويف ســوق العمــل  جلميــع طلبــة التعليم املهني 	 

ذكــوراً وإناثــاً مبــا ينســجم مــع  ســوق العمــل و متطلبــات التشــغيل مــع نهايــة اخلطــة يف العــام 2019  
استراتيجية التلمذة املهنية الوطنية مت تعميمها يف جميع أنحاء املدارس املهنية.	 
تقــومي  وتطويــر جميــع مناهــج التعليــم املهنــي والتقنــي وبرامجــه التعليميــة واملناهــج حســب احتياجــات 	 

ســوق العمــل اعتمــاداً علــى منحــى الكفايــات أو منحــى األهــداف لعــدد مــن  تخصصــات. 
دراســة وحتليــل املناهــج احلاليــة تقييمــاً وحتليــاًل منهجيــاً لقيــاس مــدى حتقيقهــا  لألهــداف التربويــة 	 

املنشــودة.
تطوير املناهج  وفقاً  ملتطلبات سوق العمل ومستويات التكنولوجيا احلديثة  حتى نهاية العام        .	 
تطويــر أســاليب التقــومي والتشــخيص جلميــع جوانــب التعلــم ووفــق فلســفة املناهــج واســتراتيجية 	 

التدريــب والتعليــم املهنــي.
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ومــن أبــرز املعوقــات لتنفيــذ األهــداف الــواردة أعــاله: إجــراءات االحتــالل فهــو يحــول دون إنشــاء أي 
بنــاء أو إضافــة لألبنيــة املدرســية أو املرافــق املدرســية يف املناطــق الفلســطينية اخلاضعــة للســيطرة 
األمنيــة االســرائيلية كمناطــق »ج« ويف القــدس، لــذا ال بــد مــن توفيــر توفيــر التعليــم املهنــي يف املناطــق 
»ج«، أو توفيــر مواصــالت ميســرة للطلبــة يف مناطــق »ج« لالنتقــال إلــى املــدارس املهنيــة، وتوفيــر 

تخصصــات مهنيــة مناســبة الحتياجــات املناطــق »ج«.

اخلطــة ب.  برامــج  تدخــالت  ومــن  والتقنــي،  املهنــي  والتدريــب  التعليــم  ومرافــق  التحتيــة  البنيــة  تطويــر 
يلــي: مــا  العالقــة  ذات   2022-2017 للتعليــم  القطاعيــة 

صيانــة وتأهيــل وحتديــث األبنيــة واألثــاث والتجهيــزات مبــا فيهــا الغــرف التخصصيــة واملشــاغل 	 
التعلــم. وتكنولوجيــا 

زيادة نسبة املدارس القائمة التي يتوفر فيها الوسائل التعليمية. 	 

ــع  إنشــاء  ــه مين ــث أن ــالل حي ــواردة أعــاله: إجــراءات االحت ــذ األهــداف ال ــات لتنفي ــرز املعوق ومــن أب
ــة  ــة للســيطرة االمني ــة املدرســية أو املرافــق املدرســية يف املناطــق اخلاضع ــة لألبني ــاء أو إضاف أي بن

االســرائيلية »ج« ويف القــدس، 

تطويــر القــدرات يف مجــاالت البحــث العلمــي، ومــن تدخــالت برامــج اخلطــة القطاعيــة 2017-2022 ذات ت. 
العالقــة ::

تعزيــز ومتابعــة اجلوانــب التربويــة والصحيــة والنفســية واملهنيــة احملفــزة للتعليــم والتعلــم واالبــداع لــدى 	 
جميــع الطــالب والطالبــات والطاقــم التعليمــي واملســاند مــع نهايــة العــام .           

تعميــم وتعزيــز برنامــج املبــادرات اإليجابيــة، والريــادة واإلبــداع العلمــي للعاملــني يف مهنــة التعليــم 	 
وللطلبــة ذكــوراً وإناثــاً. 

تنشيط البحث العلمي.	 
تطوير وتعزيز اعضاء الهيئة التدريسية يف مؤسسات التعليم العالي.	 

أما السياسات الوطنية ذات العالقة غير املباشرة بقطاع التعليم ، فهي:

هنــاك العديــد مــن الصــالت غيــر املباشــرة التــي تربــط قطــاع التعليــم بالعديــد مــن السياســات الوطنيــة، 
ومنهــا: 

تصعيــد اجلهــود وطنيــا ودوليــاً إلنهــاء االحتــالل: ومــن التدخــالت ذات العالقــة يف التعليــم »ترســيخ مكانــة 	 
القــدس الشــرقية وتنميتهــا باعتبارهــا عاصمــة دولــة فلســطني«. فرغــم مــا يعانــي التعليــم يف القــدس 
مــن االنتهــاكات االســرائيلية وتدخالتهــا، ومــن الســيطرة االســرائيلية العســكرية واملدنيــة الكاملــة علــى 
هــذه املنطقــة، وحرمــان الســكان الفلســطينيني مــن خدمــات تعليميــة مناســبة وآمنــة. ففــي القــدس، 
يعانــي نظــام التعليــم الفلســطيني مــن ضغوطــات سياســية اســرائيلية إللغــاء املنهــاج الفلســطيني واعتمــاد 
ــة باملــدارس  ــح الدخــول احملــدودة واألجــور املنخفضــة )مقارن املنهــاج اإلســرائيلي. كمــا أن سياســة تصاري
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اإلســرائيلية( أدت إلــى نقــص يف عــدد املعلمــني املؤهلــني يف القــدس، وكل ذلــك يتطلــب دعمــاً سياســياً وفنيــاً 
أكثــر مــن املجتمــع الدولــي. ومــن أجــل القــدس ودعــم التعليــم يف القــدس اتخــذت وزارة التربيــة واحلكومــة 

ــد مــن السياســات منهــا: الفلســطينية العدي
التوزيع املجاني للكتب املدرسية للمدارس جميعها.. 1
منح الطواقم التعليمية والتربوية عالوة خاصة بالقدس.. 2
تخصيص %10 من املنح اخلارجية لطلبة القدس.. 3
إعطــاء طلبــة القــدس )داخــل الســور( منحــاً تغطــي نصــف األقســاط يف اجلامعــات الفلســطينية وغيرها . 4

مــن السياســات الهادفــة الــى تعزيــز صمــود القدس.
ــوزارة جــزءاً مــن جهودهــا يف التخطيــط ووضــع املوازنــات للقــدس، حيــث تعتبــر جــزءاً ال . 5 تخصــص ال

يتجــزأ مــن دولــة فلســطني وهــي العاصمــة األبديــة لدولــة فلســطني، كمــا هــو وارد يف العديــد مــن 
قــرارات األمم املتحــدة واملراجــع القانونيــة األخــرى. وبالتالــي، فــإن هــذه الوثيقــة االســتراتيجية وخطــط 

العمــل الســنوية وامليزانيــات املشــتقة منهــا تشــمل مدينــة القــدس ويتــم منحهــا اولويــة خاصــة.

ومــن اجــل احلفــاظ علــى دعــم مســتدام ويلبــي احلــد االدنــى مــن دعــم التعليــم يف القــدس فــإن ذلــك 
يتطلــب توفيــر املوازنــات اخلاصــة بالقــدس للحفــاظ علــى التعليــم الفلســطيني فيهــا مبــا فيهــا املــدارس 
اخلاصــة والتــي تقــع حتــت تهديــد االحتــالل ماليــاً، أو إغرائهــا لتنفيــذ مناهــج إســرائيلية، وتقــدر 

احلاجــة لدعــم التعليــم يف القــدس إلــى 30 مليــون دوالر ســنوياً.

الوحــدة الوطنيــة: تضــع وزارة التربيــة والتعليــم العالــي واحلكومــة الفلســطينية إعــادة توحيــد احملافظــات 	 
الشــمالية واجلنوبيــة وتنفيــذ خطــة إعــادة اإلعمــار والبنــاء للمحافظــات اجلنوبيــة ضمــن اهــم اولوياتهــا، إذ 
تنفــذ الــوزارة برنامــج إعــادة إعمــار املــدارس التــي دمرهــا االحتــالل خــالل االعتــداء االخيــر عــام 2014، 

ويتضمــن ذلــك إعــادة اعمــار وبنــاء جديــد وصيانــة. 
تعزيــز املكانــة الدوليــة لدولــة فلســطني: تســعى الــوزارة مــن خــالل خططهــا وبرامجهــا تطويــر اســتراتيجية 	 

حتســني اخلدمــات املقدمــة للمواطــن علــى املســتويات املختلفــة وتنفيذهــا بالتعــاون مــع الشــركاء، وبالتركيــز 
علــى املناطــق املهمشــة ال ســيما املســماة )ج( والقــدس الشــرقية، وتســعى أيضــاً لتعزيــز الشــراكة والتكامليــة 

يف تقــدمي اخلدمــات مــع املنظمــات غيــر احلكوميــة والقطــاع اخلــاص.
احلكومــة الفعالــة: تعتمــد وزارة التربيــة والتعليــم العالــي اإلدارة املرتكــزة علــى النتائــج واألداء، واســتكمال 	 

عمليــة دمــج التخطيــط باملوازنــة، وتعزيــز املســاءلة والشــفافية، وتنميــة املــوارد البشــرية يف قطــاع التعليــم 
وإدارتــه بفعاليــة، وإدمــاج النــوع االجتماعــي يف سياســات الــوزارة وبرامجهــا وموازنتهــا، وتعزيــز إدارة 
املــال العــام وضمــان االســتدامة املاليــة مــن خــالل مشــاريع الطاقــة املســتدامة للمــدارس كتركيــب اخلاليــا 

ــدارس املنتجــة، ... الشمســية، وامل

اســتقاللية االقتصــاد الفلســطيني: تضــع وزارة التربيــة والتعليــم العالــي ضمن خططهــا وبرامجها التدخالت 	 
املتاحــة جلســر الفجــوة التنمويــة بــني احملافظــات الشــمالية واجلنوبيــة، إذ تقــوم بتوزيــع أنشــطتها وبرامجهــا 
علــى املديريــات جميعهــا بشــكل عــادل وضمــن اإلمكانيــات املتاحــة والقــدرة علــى التنفيــذ وخاصــة يف 
احملافظــات اجلنوبيــة. وتدعــم الــوزارة وتشــجيع الصناعــات وخاصــة يف مجــال الرقميــة والتقنيــة وتعزيــز 
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احملتــوى الرقمــي، و تقــوم الــوزارة حاليــاً بالتوجــه نحــو  رقمنــة التعليــم، ويتضمــن ذلــك محــاور منهــا: تزويــد 
املــدارس باالنترنــت، إذ مت تزويــد جميــع املــدارس احلكوميــة بخدمــة االنترنــت املجانيــة باتفاقيــة مــع شــركة 
االتصــاالت، وتعزيــز احملتــوى الرقمــي التعليمــي مــن خــالل بورتــل تعليمــي يســتفيد منــه اجلميــع مــن مــدارس 
ومعلمــني وطلبــة، وتزويــد املــدارس بأجهــزة حاســوب كافيــة، وأخيــراً األجهــزة اللوحيــة التــي حتتــوي املناهــج 
ــة تلــك بشــكل جتريبــي يف مدرســتني يف كل  ــم تنفيــذ التعليــم مــن خــالل األجهــزة اللوحي الفلســطينية، ويت
مديريــة للصفــوف االساســية )5-6( وســيتم التوســع التدريجــي يف هــذا املجــال. كمــا تراعــي الوزارة وشــركاء 
التطويــر يف خطــط التعليــم وبرامجــه  إزالــة كافــة أشــكال التمييــز ضــد النســاء والفتيــات، والقضــاء علــى 
كافــة أشــكال العنــف ضدهــن، وإزالــة كافــة العوائــق التــي حتــول دون املشــاركة الكاملــة للنســاء يف التنميــة 
املجتمعيــة واالقتصاديــة واحليــاة العامــة كتدخــالت سياســاتية لتعزيــز املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة 
كأولويــة سياســاتية، حيــث ان جميــع التدخــالت التــي تقــوم بهــا الــوزارة ســواء يف الهــدف اخلــاص بااللتحــاق 
ــات  ــوع االجتماعــي، والفئ ــا الن ــم فيهــا مراعــاة قضاي ــة او االدارة واحلوكمــة يت او الهــدف اخلــاص بالنوعي

املهمشــة وذوي االعاقــة.

ــن  كمــا تهــدف خطــة التعليــم وبرامجــه الــى متكــني الشــباب الفلســطينيني مــن احلصــول علــى فــرص تؤّم
لهــم النجــاح يف مســتقبلهم واملشــاركة الفعالــة يف احليــاة العامــة وبنــاء الدولــة، بالتركيــز علــى الشــباب األقــل 
حظــاً وترتبــط هــذه االولويــة باالولويــة اخلاصــة بالتعليــم اجليــد » مــن التعليــم الــى العمــل«. كمــا تولــي  خطــة 
التعليــم اهميــة لتعزيــز الرعايــة الصحيــة الوقائيــة وتعزيــز الوعــي والســلوك الصحــي للمواطنــني. حيــث تقوم 
الــوزارة بالعديــد مــن التدخــالت اخلاصــة بتعزيــز الرعايــة الصحيــة مــن خــالل تدخــالت الصحــة املدرســية 

مــن حيــث الفحوصــات االوليــة، والدوريــة، والتثقيــف الصحــي، وتطبيــق املشــاريع والبرامــج الصحيــة.
مجتمــع قــادر علــى الصمــود والتنميــة: تولــي وزارة التربيــة والتعليــم العالــي اهميــة لزيــادة االعتمــاد علــى 	 

مصــادر الطاقــة املتجــددة. حيــث تقــوم الــوزارة باســتخدام الطاقــة البديلــة مــن خــالل اعتمــاد اخلاليــا 
الشمســية فــوق املــدارس واالســتفادة منهــا لتوفيــر الطاقــة لنشــاطات املدرســة، واعتمــاد ذلــك جلميــع 

املــدارس اجلديــدة والتوســع فيهــا تدريجيــا للمــدارس القائمــة.

مساهمة االستراتيجية القطاعية للتعليم 2017-2022 باالستراتيجيات عبر القطاعية:

1. استراتيجية النوع االجتماعي عبر القطاعية:

اوالً: أظهــرت الدراســات وتقييــم الواقــع التربــوي والتقريــر الوطنــي للتعليــم 2015/2000 أن فلســطني مــن 
الــدول التــي تولــي اهتمامــا خاصــاً لقضيــة العدالــة واملســاواة بــني اجلنســني يف مجمــل القضايــا ذات العالقــة 
بالتعليــم، وأن االنــاث يتفوقــن علــى الذكــور يف العديــد مــن القضايــا ســواء يف الهــدف االســتراتيجي االول 

ــم.  ــة التعلي ــي اخلــاص بنوعي ــدف الثان ــم، ويف اله ــع مراحــل التعلي اخلــاص بااللتحــاق بجمي

ثانيــاً:  يف جميــع التدخــالت التــي تقــوم بهــا وزارة التربيــة والتعليــم يف أهدافهــا االســتراتيجية : االلتحــاق 
بالتعليــم والوصــول اليــه، ونوعيــة التعليــم، ويف الهــدف اخلــاص بحوكمــة النظــام شــهدت مراعــاة قضايــا النــوع 

االجتماعــي.

ثالثــاً: ســيقوم نظــام املتابعــة والتقييــم بــإدراج متغيــر النــوع االجتماعــي يف املؤشــرات جميعهــا ذات العالقــة التــي 
يتــم قياســها ليتــم معاجلــة اي قضيــة تبــرز خــالل عمليــة التنفيــذ.

2. اســتراتيجية البيئــة عبــر القطاعيــة: تراعــي الــوزارة القضايــا البيئيــة مــن خــالل تدخالتهــا لتحقيــق أهدافهــا 
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االســتراتيجية، ومــن أمثلــة ذلــك:

يف مجــال حتقيــق الهــدف االســتراتيجي االول اخلــاص بااللتحــاق وتوفيــر بيئــة تعليميــة آمنــة تقــوم الــوزارة 	 
)مــن خــالل تدخاللتهــا( باالســتفادة مــن الطاقــة املتجــددة حيــث أدرجــت اســتخدام اخلاليــا الشمســية 

ــاً اساســياً يف االبنيــة املدرســية اجلديــدة، وتعزيــز مفهــوم االبنيــة اخلضــراء. باعتبــاره مكون

ويف مجــال الهــدف االســتراتيجي الثانــي اخلــاص بتحســني نوعيــة التعليــم متــت مراعــاة القضايــا البيئيــة 	 
واحملافظــة علــى البيئــة والتنــوع احليــوي يف إطــار تطويــر املناهــج الفلســطينية، وســيتم تنفيــذ العديــد مــن 

االنشــطة املدرســية التــي تدعــم احلفــاظ علــى البيئــة مــن خــالل النشــاط الكشــفي يف املــدارس.

يف مجــال احلوكمــة واالدارة جتــري الــوزارة كل ســنتني مســحا شــامال للبيئــة يف املرافــق التربويــة جميعهــا 	 
)ريــاض األطفــال و املــدارس االساســية والثانويــة واملهنيــة، ومؤسســات التعليــم العالــي( بالتعــاون مــع اجلهــاز 
املركــزي لالحصــاء. كمــا يتــم رصــد القضايــا البيئيــة يف نظــام املتابعــة والتقييــم الــذي تعتمــده الــوزارة 

خلططهــا االســتراتيجية والســنوية.

3. استراتيجية الشباب عبر القطاعية:

ــى  ــوزارة عل اوالً: يشــكل الشــباب جــزءاً مهمــا مــن الفئــات املســتهدفة يف اخلطــة القطاعيــة للتعليــم، وتعمــل ال
تلبيــة القضايــا اخلاصــة بهــذه الفئــة مــن خــالل العديــد مــن تدخالتهــا لتحقيــق اهدافهــا االســتراتيجية ومــن 

ذلــك:

توفير االرشاد التربوي واملهني لهم ملساعدتهم على اختيار مهن مناسبة يف املستقبل.	 

توفيــر املرافــق الرياضيــة والنشــاط احلــر للشــباب للتعبيــر عــن مواهبهــم واهتماماتهــم يف املــدارس 	 
واجلامعــات.

تعزيز العمل الطوعي للشباب خلدمة املجتمع واحلفاظ على البيئة وتنمية القيم األخالقية.	 

توفير مسارات تعلم تناسب اهتماماتهم واحتياجاتهم إليجاد وظائف مناسبة.	 

تلبيــة احتياجاتهــم النفســية واجلســمية والعقليــة مــن خــالل عــدة أنشــطة تربويــة يتــم تنفيذهــا يف املراحــل 	 
التعليميــة كافــة.



سادساً: 
مغلفات املوارد املالية لقطاع 

التعليم
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سادسًا: 
مغلفات املوارد املالية للقطاع االستراتيجي » قطاع التعليم«:

 

املوازنــة هــي خطــة احلكومــة مــن أجــل اســتخدام املــوارد املاليــة مبــا فيهــا اإليــرادات واملصاريــف خــالل 
ــة  ــوزراء ووزارة املالي ــس ال ــى مجل ــة املرفوعــة إل ــر املالي ــة أساســاً إلعــداد التقاري ــر املوازن ــة. وتعتب ــرة املوازن فت

ــات متنافســة. ــى أولوي ــع املصــادر احملــدودة عل ــة يف توزي ــة أداة فعال واجلهــات املانحــة واملواطنــني، فاملوازن

وتشــتمل موازنــة احلكومــة علــى أنشــطة البرامــج واملشــاريع واخلدمــات، وتقديــرات املصــادر واإليــرادات 
املتوافــرة، وتقديــرات اإلنفــاق العــام. 

ــي: تتضمــن الفجــوة التمويليــة( حســب  ــاج الفعل ــة والتشــغيلية )االحتي ــوزع التكلفــة املتوقعــة التطويري وتت
ــي: ــم 2017-2022 كمــا يأت ــة للتعلي البرنامــج لســنوات اخلطــة القطاعي

أواًل: التكلفة املتوقعة التطويرية لسنوات اخلطة القطاعية للتعليم 2022-2017:

يبــني اجلــدول اآلتــي التكلفــة املتوقعــة التطويريــة ) االحتيــاج الفعلــي : تتضمــن الفجــوة التمويليــة( حســب 
البرامــج  باأللــف شــيقل لألعــوام 2017-2022، إذ بلــغ إجمالــي التكلفــة املتوقعــة التطويريــة الكليــة لســنوات 
اخلطــة وجلميــع البرامــج  )3,990,403.96( الــف شــيقل. وكانــت تكلفــة البرنامــج األساســي االعلــى مببلــغ 
)2,468,947.93( الــف شــيقل، وأدنــى تكلفــة كانــت للبرنامــج غيــر النظامــي )10,349.66( الــف شــيقل جلميــع 

ســنوات اخلطــة.

جدول )5 (: التكلفة املتوقعة التطويرية ) االحتياج الفعلي : تتضمن الفجوة التمويلية( حسب البرامج  باأللف شيقل 
لألعوام 2022-2017

 )000 (
)NIS(

برنامج 
رياض 
االطفال

برنامج 
التعليم 
االساسي

برنامج 
التعليم 
الثانوي

برنامج 
التعليم غير 

النظامي

برنامج 
التعليم 

املهني

برنامج 
احلوكمة 

واالدارة

برنامج 
التعليم 
العالي

املجموع

201717,622.09417,503.1278,230.791,750.1437,992.8848,757.2472,927.55674,783.82

201818,468.08437,546.1781,986.411,834.1639,816.8151,097.9276,428.58707,178.12

201917,892.32423,905.2779,430.401,776.9838,575.4849,504.9074,045.85685,131.20

202015,894.82376,580.5470,562.811,578.6034,268.9243,978.1865,779.38608,643.24

202116,730.30396,374.7774,271.801,661.5836,070.2046,289.8169,236.95640,635.40

202217,602.47417,038.0678,143.641,748.2037,950.5648,702.9372,846.32674,032.17

املجموع 
104,210.082,468,947.93462,625.8510,349.66224,674.85288,330.97431,264.613,990,403.96الكلي
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ثانيًا: التكلفة املتوقعة التشغيلية لسنوات اخلطة القطاعية للتعليم 2022-2017:

يبــني اجلــدول اآلتــي التكلفــة املتوقعــة التشــغيلية ) االحتيــاج الفعلــي : تتضمــن الفجــوة التمويليــة( حســب 
البرامــج  باأللــف شــيقل لألعــوام 2017-2022، حيــث بلــغ اجمالــي التكلفــة املتوقعــة التشــغيلية الكليــة لســنوات 
اخلطــة وجلميــع البرامــج  )21,319,587.52( الــف شــيقل. وكانــت تكلفــة البرنامــج االساســي االعلــى مببلــغ 
ــع  ــف شــيقل جلمي ــر النظامــي )1,498.25( ال ــت للبرنامــج غي ــى تكلفــة كان ــف شــيقل، وادن )9,581,926.51( ال

ســنوات اخلطــة.

اجلدول ) 6(: التكلفة املتوقعة التشغيلية ) االحتياج الفعلي : تتضمن الفجوة التمويلية( حسب البرامج  باأللف شيقل 
لألعوام 2022-2017

 )000 (
)NIS(

برنامج 
رياض 
االطفال

برنامج 
التعليم 
االساسي

برنامج 
التعليم 
الثانوي

برنامج 
التعليم 

غير 
النظامي

برنامج 
التعليم 

املهني

برنامج 
احلوكمة 

واالدارة

برنامج 
التعليم 
العالي

املجموع

201732,152.161,450,714.71,229,715.1226.832,768.1201,025.7281,207.53,227,810.1

201833,172.741,496,763.61,268,749.0234.033,808.2207,406.7290,133.63,330,267.9

201934,178.751,542,155.21,307,225.7241.134,833.5213,696.6298,932.43,431,263.2

202035,908.561,620,204.51,373,385.1253.336,596.4224,511.9314,061.53,604,921.4

202137,594.901,696,292.91,437,882.3265.238,315.1235,055.5328,810.53,774,216.5

202239,356.921,775,795.61,505,273.7277.740,110.8246,072.2344,221.43,951,108.3838

املجموع 
212,364.049,581,926.518,122,231.051,498.25216,432.101,327,768.781,857,366.8021,319,587.52الكلي

أمــا املغلفــات املاليــة فنقصــد بهــا مجمــوع أســقف إعــداد املوازنــة متوســطة األمــد الــذي مت تخصيصــه 
لنفــس الوزارات/املؤسســات لتلــك الســنة.

: )NIS( )000 ( 2019-2017 فجوة التمويل املتوقعة لألعوام

ــة 	  ــم الســنوية املتوقع ــل لقطــاع التعلي ــر اجلــدول ) 7( فجــوة التموي ــام 2017 : يظه ــل للع فجــوة التموي
للعــام 2017 وفــق اخلطــة االســتراتيجية لقطــاع التعليــم 2017-2022 جلميــع مصــادر التمويــل املتاحــة.
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NIS )000 (  2017فجوة متويل القطاع السنوية املتوقعة يف العام :) اجلدول )7

فجوة التمويل املتوقعة املوارد املتوقعة التكلفة املتوقعة مصدر التمويل 

304,665.52 2,923,144.60 3,227,810.12 حكومي: ليس تابع ملشروع

- 271,592.36 271,592.36 حكومي: مشروع 

30,543.25 326,692.05 357,235.31 مانح : يف حدود املوازنة(

30,543.25 285,082.19 315,625.44 موجود )القائمة(

- 26,009.87 26,009.87 متفق عليه

- 15,600.00 15,600.00 خاضع للنقاش

- 45,956.15 45,956.15 مانح : خارج املوازنة(

- 45,956.15 45,956.15 موجود

- - - متفق عليه

- - - خاضع للنقاش

365,752.03 3,940,033.37 4,305,785.40 املجموع

ــة 	  ــم الســنوية املتوقع ــل لقطــاع التعلي ــر اجلــدول )8 ( فجــوة التموي ــام 2018 : يظه ــل للع فجــوة التموي
للعــام 2018 وفــق اخلطــة االســتراتيجية لقطــاع التعليــم 2017-2022 جلميــع مصــادر التمويــل املتاحــة.

NIS )000 (  2018فجوة متويل القطاع السنوية املتوقعة يف العام :) اجلدول )8

فجوة التمويل املتوقعة املوارد املتوقعة التكلفة املتوقعة مصدر التمويل

311294.5 3018973.5 3,330,267.93 حكومي: ليس تابع ملشروع

- 259062.5 259,062.49 حكومي: مشروع

192015.1 174164.6 366,179.76 مانح : يف حدود املوازنة(

192015.1 141917.6 333,932.72 موجود

- 16647.0 16,647.04 متفق عليه

- 15600.0 15,600.00 خاضع للنقاش

57146.7 24789.2 81,935.87 مانح : خارج املوازنة(

57146.7 24789.2 81,935.87 موجود

- - - متفق عليه

- - - خاضع للنقاش

809,618.12 3,675,943.56 4,485,561.69 املجموع
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ــة 	  ــم الســنوية املتوقع ــل لقطــاع التعلي ــر اجلــدول )9 ( فجــوة التموي ــام 2019 : يظه ــل للع فجــوة التموي
للعــام 2019 وفــق اخلطــة االســتراتيجية لقطــاع التعليــم 2017-2022 جلميــع مصــادر التمويــل املتاحــة.

 NIS)000 ( 2019 فجوة متويل القطاع السنوية املتوقعة يف العام :) اجلدول )9

فجوة التمويل املتوقعة املوارد املتوقعة التكلفة املتوقعة مصدر التمويل 
317,871.6 3,113,391.7 3431263.2373 حكومي: ليس تابع ملشروع

- 260,766.9 260766.8683 حكومي: مشروع 
203,105.1 129,132.8 332237.9276 مانح : يف حدود املوازنة(
203,105.1 97,455.5 300560.5949 موجود

- 16,077.3 16077.3327 متفق عليه
- 15,600.0 15600.0000 خاضع للنقاش

63,043.5 29,082.9 92126.3992 مانح : خارج املوازنة(
63,043.5 29,082.9 92126.3992 موجود

- - - متفق عليه
- - - خاضع للنقاش

850,168.83 3,690,589.93 4,540,758.76 املجموع

فجوة التمويل للعام 2020 : يظهر اجلدول ) 10( فجوة التمويل لقطاع التعليم السنوية املتوقعة للعام 2020 
وفق اخلطة االستراتيجية لقطاع التعليم 2017-2022 جلميع مصادر التمويل املتاحة.

NIS )000 (  2020 فجوة متويل القطاع السنوية املتوقعة يف العام :) اجلدول )10

فجوة التمويل املتوقعة املوارد املتوقعة التكلفة املتوقعة مصدر التمويل 
325,559.36 3,279,362.00 3,604,921.35 حكومي: ليس تابع ملشروع

- 61,885.83 61,885.83 حكومي: مشروع 
37,873.63 405,098.15 442,971.78 مانح : يف حدود املوازنة(
37,873.63 353,501.91 391,375.54 موجود

- 32,252.24 32,252.24 متفق عليه
- 19,344.00 19,344.00 خاضع للنقاش

46,800.00 56,985.63 103,785.63 مانح : خارج املوازنة(
46,800.00 56,985.63 103,785.63 موجود

- - - متفق عليه
- - - خاضع للنقاش

494,906.62 4,265,415.38 4,760,322.00 املجموع
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ــم الســنوية املتوقعــة 	  ــل لقطــاع التعلي ــام 2021 : يظهــر اجلــدول )11 ( فجــوة التموي ــل للع فجــوة التموي
ــل املتاحــة. ــع مصــادر التموي ــم 2017-2022 جلمي ــام 2021 وفــق اخلطــة االســتراتيجية لقطــاع التعلي للع

NIS )000 (   2021فجوة متويل القطاع السنوية املتوقعة يف العام :)اجلدول )11

فجوة التمويل املتوقعة املوارد املتوقعة التكلفة املتوقعة مصدر التمويل 

333,259.49 3,440,957.01 3,774,216.50 حكومي: ليس تابع ملشروع

- 64,980.13 64,980.13 حكومي: مشروع 

39,767.31 425,353.05 465,120.37 مانح : يف حدود املوازنة(

39,767.31 371,177.01 410,944.32 موجود

- 33,864.85 33,864.85 متفق عليه

- 20,311.20 20,311.20 خاضع للنقاش

50,700.00 59,834.91 110,534.91 مانح : خارج املوازنة(

50,700.00 59,834.91 110,534.91 موجود

- - - متفق عليه

- - - خاضع للنقاش

514,194.12 4,476,313.07 4,990,507.18 املجموع

فجــوة التمويــل للعــام 2022 : يظهــر اجلــدول )10 ( فجــوة التمويــل لقطــاع التعليــم الســنوية املتوقعــة 	 
للعــام 2022 وفــق اخلطــة االســتراتيجية لقطــاع التعليــم 2017-2022 جلميــع مصــادر التمويــل املتاحــة.

NIS )000 (  2022 فجوة متويل القطاع السنوية املتوقعة يف العام :) اجلدول )10

فجوة التمويل املتوقعة املوارد املتوقعة التكلفة املتوقعة مصدر التمويل 

340,948.6 3,610,159.8 3,951,108.4 حكومي: ليس تابع ملشروع

- 68,229.1 68,229.1 حكومي: مشروع 

41,755.7 446,620.7 488,376.4 مانح : يف حدود املوازنة(

41,755.7 389,735.9 431,491.5 موجود

- 35,558.1 35,558.1 متفق عليه

- 21,326.8 21,326.8 خاضع للنقاش

54,600.0 62,826.7 117,426.7 مانح : خارج املوازنة(

54,600.0 62,826.7 117,426.7 موجود

- - - متفق عليه

- - - خاضع للنقاش

533,659.94 4,697,283.66 5,230,943.60 املجموع
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فجوة التمويل لالعوام 2017-2019 : يظهر اجلدول )12 ( فجوة التمويل لقطاع التعليم ملنتصف املدة 
واملتوقعة لالعوام 2017-2019 وفق اخلطة االستراتيجية لقطاع التعليم 2017-2019 جلميع مصادر التمويل 

املتاحة.

NIS )000 (  2019-2017 فجوة التمويل املتوقعة لالعوام :) اجلدول )12

مجموع  
) 2019- 2017(

2019 2018 2017 مصدر التمويل 

933,831.53 317,871.55 311,294.46 304,665.52 حكومي: ليس تابع ملشروع

- - - - حكومي: مشروع 

425,663.52 203,105.14 192,015.13 30,543.25 مانح : يف حدود املوازنة(

120,190.20 63,043.50 57,146.70 - مانح : خارج املوازنة(

فجــوة التمويــل لالعــوام 2020-2022 : يظهــر اجلــدول )12 ( فجــوة التمويــل لقطــاع التعليــم ملنتصــف 	 
املــدة واملتوقعــة لالعــوام 2017-2019 وفــق اخلطــة االســتراتيجية لقطــاع التعليــم 2020-2022 جلميع 

مصــادر التمويــل املتاحــة.

NIS )000 ( 2022-2020  فجوة التمويل املتوقعة :)اجلدول ) 12

مجموع
) 2022- 2020(

2022 2021 2020 مصدر التمويل 

 999,767.43     340,948.58 حكومي: ليس تابع ملشروع    325,559.36     333,259.49 

   -    -    -    - حكومي: مشروع 

 119,396.62     41,755.68 مانح : يف حدود املوازنة(      37,873.63       39,767.31 

 152,100.00     54,600.00 مانح : خارج املوازنة(      46,800.00       50,700.00 



سابعاً: 
األهداف  االستراتيجية للقطاع، 

والنتائج 
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سابعًا: األهداف  االستراتيجية للقطاع، والنتائج:

نوضح فيما يأتي األهداف االستراتيجية للقطاع، والنتائج املرتبطة به: 

الهــدف االســتراتيجي األول : ضمــان التحــاق آمــن وشــامل وعــادل يف التعليــم علــى 
مســتويات النظــام جميعهــا .

النتائج املرتبطة به: وفق برامج اخلطة

البرنامج األول: برنامج رياض األطفال
زيــادة معــدالت االلتحــاق اإلجماليــة  لألطفــال يف ريــاض األطفــال )البســتان والتمهيــدي( مــن  )%57.3( يف . 1

العــام 2015 إلــى )%70( يف نهايــة اخلطــة اإلســتراتيجية لقطــاع التعليــم عــام 2022

زيــادة عــدد ريــاض األطفــال املرخصــة يف القطــاع اخلــاص مــن )1455( للعــام 2015 الــى )2500 روضــة(  	 
يف نهايــة العــام  2022.

زيــادة عــدد ريــاض األطفــال املرخصــة يف القطــاع اخلــاص مــن )1137( للعــام 2015 الــى )1847 روضــة( 	 
يف احملافظــات الشــمالية يف العــام 2019.   

زيــادة عــدد  صفــوف ريــاض األطفــال يف صــف التمهيــدي يف ريــاض األطفــال احلكوميــة  يف املناطــق 	 
احملرومــة مــن خدمــة التعليــم يف هــذه القطــاع مــن  )97( صــف يف العــام 2015  إلــى )300( صــف يف 

العــام 2019.

صيانــة وتأهيــل األبنيــة  واألثــاث يف ريــاض األطفــال احلكوميــة  القائمــة مبعــدل )8( غــرف صفيــة  	 
ــام  2022. ــة الع ــع نهاي ســنوياً م

ــى )5%( 	  ــام 2015 إل ــة واالحتياجــات اخلاصــة مــن )%1( يف الع ــة ذوي اإلعاق ــج الطلب ــادة نســبة دم زي
)مــن 10 إلــى 15 طالــب ســنوياً( مــن مجمــوع الطلبــة امللتحقــني يف ريــاض األطفــال احلكوميــة نهايــة العــام 

. 2022

رفــع مســتوى الوعــي املجتمعــي وأوليــاء األمــور بأهميــة التعليــم و قضايــا الطفولــة املبكــرة مبعــدل )10%(  	 
مــن أوليــاء األمــور )625 ولــي أمــر ســنوياً(  حتــى نهايــة العــام 2022.

زيــادة عــدد ريــاض األطفــال احلكوميــة واخلاصــة املســتفيدة مــن احلمايــة والدعــم الدولــي واحمللــي يف 	 
مناطــق )ج( والقــدس مبعــدل )10( روضــات حتــى نهايــة العــام 2022.
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البرنامج الثاني: برنامج التعليم األساسي:
زيــادة معــدل االلتحــاق للطــالب والطالبــات يف املرحلــة األساســية )1-9( مــن )95.9 %( يف العــام 2015  إلــى . 1

)98.9 %( يف العــام 2019 يف نهايــة اخلطــة القطاعية 2022-2017.

زيــادة عــدد الغــرف الصفيــة وغيــر الصفيــة التــي تنســجم مــع املعاييــر الفيزيقيــة التربويــة يف املــدارس 	 
األساســية  مــن )%84.5( يف العــام 2015 إلــى )%85.9( مبعــدل )882( غرفــة ســنوياً مــع نهايــة العــام 

.)2022(

صيانــة األبنيــة املدرســية القائمــة مبعــدل )5.0 %( ســنوياً ) مبــا يعــادل 68  مبنــى مدرســي( حتــى نهايــة 	 
العــام 2022.

زيــادة نســبة الطــالب والطالبــات ذوي اإلعاقــة واالحتياجــات اخلاصــة املدمجــون يف املــدارس األساســية 	 
احلكوميــة يف الضفــة الغربيــة مــن )%0.648( يف العــام 2015  الــى )%1.626( مــن مجمــوع الطلبــة 

بزيــادة ســنوية مقدارهــا )%0.05(. يف نهايــة العــام 2019.

االســتمرار  يف تطويــر و تطبيــق إســتراتيجية فصــل طــالب وطالبــات املرحلــة األساســية عــن الثانويــة 	 
وفــق فلســفة املناهــج مــن %37( مــن إجمالــي عــدد املــدارس يف العــام 2016 إلــى )%60( يف العــام 2019.  

ضمــان احلمايــة والوصــول اآلمــن جلميــع الطلبــة واملعلمــني ذكــوراً وإناثــاً إلــى مدارســهم يف مناطــق 	 
)ج( والقــدس بالتعــاون مــع مؤسســات حقــوق اإلنســان الدوليــة يف )93( مدرســة ســنوياً يف نهايــة العــام 

.2022

تطويــر سياســة للطلبــة الذيــن يتحولــون مــن نظــام التعليــم الرســمي إلــى مؤسســات ومراكــز التدريــب 	 
ــم 2022-2017. ــة اخلطــة اإلســتراتيجية لقطــاع التعلي ــل نهاي ــر النظامــي قب غي

سن تشريعات لذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة تتناسب والوضع الفلسطيني	 

تبني سياسة لتمكني ذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة اقتصاديا ليكون فرداً منتجاً يف املجتمع.	 

توفير مواصالت آمنة للطلبة يف أماكن التماس واخلطيرة.	 

مواءمة املدارس جلميع فئات الطلبة.	 

العمل على تنفيذ سياسة استمالك األبنية املستأجرة.	 

الضغط لتوفير مصادر متويل لشراء أبنية وحتويلها إلى أبنية مدرسية يف القدس الشريف.	 

تطوير وتنفيذ سياسة تدفئة املدارس القائمة يف مجموعة من محافظات الوطن.	 

توفير مواصالت أمنة للطلبة يف أمكان التماس واخلطيرة. )مكرر(	 

التركيــز علــى أن تكــون مدارســنا خضــراء وتتوافق مع احتياجــات الطلبة من ذوي اإلعاقات واالحتياجات 	 
اخلاصــة يف جميع مرافقها.

بناء سياسات للمحافظة على البيئة وحمايتها وتطوير إجراءات لتحقيقها	 

العمل على تنفيذ سياسة استمالك األبنية املستأجرة. )مكرر( 	 
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اخلطة االستراتيجية لقطاع التعليم 2022-2017

البرنامج الثالث: برنامج التعليم الثانوي:
زيــادة نســبة االنتقــال )البقــاء(  للطــالب والطالبــات مــن املرحلــة األساســية )1-10( إلــى املرحلــة الثانويــة . 1

)11-12( مــن )%89.7 ( يف العــام 2015  الــى )89.5 %(  يف العــام 2019، يف نهايــة اخلطــة اإلســتراتيجية 
لقطــاع التعليــم 2022.

زيــادة عــدد الغــرف الصفيــة والتخصصيــة التــي تنســجم مــع املعاييــر الفيزيقيــة التربويــة يف املــدارس 	 
الثانويــة مــن %84.2 يف العــام 2016 إلــى )%85.4( يف العــام 2019 مبعــدل )150(  غرفــة ســنوياً. 

ــة، غــزة(. ــة يف الضف )غرف

صيانة األبنية املدرسية القائمة مبعدل )5.0 %( ، ) 22 مبنى مدرسي(.	 

زيــادة نســبة الطــالب والطالبــات ذوي اإلعاقــة املدمجــون يف املــدارس الثانويــة احلكومية مــن )0.578%(   	 
ــادة ســنوية  ــة العــام 2019، بزي )1.25 %( يف العــام 2015 إلــى )%0.778( مــن مجمــوع الطلبــة يف نهاي

مقدارهــا )0.05 %(.

تطبيــق إســتراتيجية فصــل طــالب وطالبــات املرحلــة الثانويــة عــن األساســية وفــق فلســفة املناهــج 	 
)باســتثناء املــدارس غيــر القابلــة للفصــل(. مــن )%8( يف العــام 2015 إلــى )%27( يف العــام 2019.

ــى مدارســهم يف 	  ــاً إل ــوراً وإناث ــة واملعلمــني ذك ــع الطلب ــة والدعــم والوصــول اآلمــن جلمي ضمــان احلماي
مناطــق )ج( والقــدس بالتعــاون مــع مؤسســات حقــوق اإلنســان الدوليــة يف )41( مدرســة للعــام 2017.

تطوير إستراتيجية لفروع )مسارات( تخصصية يف املدارس الثانوية، وتفعيل التعليم املهني والتقني.	 

تطبيــق إســتراتيجية مناســبة بخصــوص الطلبــة الذيــن يتحولــون مــن نظــام التعليــم الرســمي إلــى 	 
مؤسســات ومراكــز التدريــب غيــر النظامــي علــى %40 منهــم خــالل العــام 2017.

تطوير سياسات دمج الطلبة ذوي اإلعاقة يف مسارات التعليم الثانوي. 	 

تنفيذ سياسة استمالك األبنية املستأجرة.	 

تنفيذ سياسة تدفئة البنية القائمة.	 

البرنامج الرابع: برنامج التعليم املهني والتقني:
زيــادة نســبة الدخــول إلــى التعليــم املهنــي والتقنــي مــن )%2.1( مــن مجمــوع طــالب وطالبــات الصــف العاشــر . 1

)ذكــور %4.2 ، إنــاث %0.6( يف العــام 2015  إلــى )%5.0(  )ذكــور %4.5  %، إنــاث %1(  يف نهايــة العــام 
.2019

الغــرف التخصصيــة واملشــاغل 	  صيانــة وتأهيــل وحتديــث األبنيــة واألثــاث والتجهيــزات مبــا فيهــا 
التعلــم. وتكنولوجيــا 

زيــادة نســبة دمــج الطلبــة ذوي اإلعاقــة واالحتياجــات اخلاصــة يف املــدارس املهنيــة مبعــدل مــن )0.0%( 	 
يف العــام 2015 إلــى )%5.0( يف العــام 2022.

احملافظة على عدد املدارس ) 14مدرسة( حلني استالم املدارس التي مت البدء فيها.	 
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احلكوميــة  	  وغيــر  احلكوميــة  املهنــي  التعليــم  بــني مؤسســات  التشــبيك  و  الشــراكة  وتطويــر  تفعيــل 
ســنوياً. محافظتــني  مســتوى  علــى  العمــل  ســوق  ومؤسســات 

تطويــر البرامــج والتخصصــات املهنيــة احلاليــة وتطويرهــا يف املــدارس القائمــة  مبــا يتناســب مــع 	 
احتياجــات ســوق العمــل.

تعزيــز  وعــي الطلبــة واملعلمــني ذكــوراً وإناثــاً يف كل املراحــل التعليميــة واملجتمــع احمللــي بأهميــة التعليــم 	 
املهنــي مبعــدل )450( نشــاط توعــوي ســنويا لغايــة العــام 2022.

تطوير و إصالح نظام اإلشراف واملتابعة يف املدارس املهنية.	 

رفع معدل االلتحاق باملدارس بتوفير  بيئة آمنة وصحية يف املدارس. 	 

تعديــل تعليمــات مؤسســات التعليــم العالــي مبــا يســمح اللتحــاق طــالب الفــرع املهنــي يف عــدد اكبــر مــن 	 
التخصصــات يف اجلامعــات.

ــات . 2 ــام 2016 مــن مجمــوع طــالب وطالب ــي مــن )11.28 %( يف الع ــم التقن ــى التعلي ــادة نســبة الدخــول إل زي
ــم 2022. ــة اخلطــة اإلســتراتيجية للتعلي ــة بنجــاح يف نهاي ــة العام ــون الثانوي ــن ينه الذي

زيادة عدد البرامج التقنية يف الكليات. 	 

زيادة حصة خريجي الكليات التقنية يف التوظيف يف الوزارة، واملؤسسات التابعة لها. 	 

تخصيص موازنة من احلكومة لدعم مؤسسات التعليم التقني أسوة بدعم اجلامعات. 	 

االتفــاق مــع االحتــاد العربــي للتعليــم التقنــي ، إلعــادة فلســطني علــى خارطــة التعليــم التقنــي يف الوطــن 	 
العربي. 

اعتماد اإلطار الوطني للمؤهالت من قبل احلكومة. 	 

البرنامج اخلامس: برنامج التعليم غير النظامي
ــم . 1 ــادة نســبة الدارســني يف التعلي ــر، و زي ــى )%2( يف ســن 15  وأكب ــة  مــن  )%3.4( إل خفــض معــدل االمي

املــوازي مــن )500(  دارس ودارســة إلــى )1000(  دارس ودارســة يف نهايــة اخلطــة القطاعيــة 2022.

زيــادة عــدد الدارســني والدارســات يف مراكــز محــو األميــة وتعليــم الكبــار مــن  )1600(  إلــى  )2450(  	 
دارس ودارســة  مبعــدل )213( دارس ودارســة  ســنوياً  مــع التركيــز علــى االنــاث يف املناطــق  التــي ترتفــع 

فيهــا األميــة.  

زيادة عدد الدارســني والدارســات يف التعليم املوازي  من  )627(  إلى )1732(  دارس ودارســة  مبعدل 	 
)276( دارس  ســنويا  مــع التركيــز علــى اإلنــاث يف املناطــق  التــي ترتفــع فيهــا معدالت التســرب.   

خفــض نســبة املتســربني مــن مراكــز محــو األميــة وتعليــم الكبــار والتعليــم املــوازي واحملجمــني عــن 	 
االلتحــاق بهــذه املراكــز مبعــدل )%3.0( ســنوياً ذكــوراً وإناثــاً يف الضفــة وغــزة.

إيجاد برامج جديدة تتكامل  مع البرامج املوجودة ، وتلبي احتياجات الفئات املستهدفة	 
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إنشــاء برنامــج يعنــى بتوعيــة األمهــات واألســرة الفلســطينية حــول مواضيــع متعــددة ) ترشــيد اإلنفــاق، 	 
األســرة الصديقــة للطفــل، األمــان املنزلــي، .... الــخ.

زيــادة نســبة القرائيــة لــدى الكبــار )51 ســنة فأكثــر( مــن )%96.4(  يف العــام 2015 إلــى )%96.0( يف 	 
العــام 2019.

زيــادة نســبة مــن حتــرروا مــن األميــة ومــن امللتحقــني ببرامــج التعليــم املــوازي مــن )%26.2(  يف العــام 	 
2015 إلــى )%76.5( يف العــام 2019. 

البرنامج السابع: برنامج التعليم العالي:
تعزيز قدرات صندوق اإلقراض برفع املبلغ املرصود لإلقراض.. 1

رفع نسبة القيد اإلجمالي للتعليم العالي من %50 إلى 55%.. 2

زيادة القدرة االستيعابية للجامعة احلكومية التقنية.. 3

الهــدف االســتراتيجي الثانــي: تطويــر أســاليب وبيئــة تعليــم وتعلــم متمحــورة حــول 
الطالــب:

النتائج املرتبطة به: وفق برامج اخلطة

البرنامج األول: برنامج رياض األطفال
زيــادة نســبة املؤهــالت مــن املربيــات واملديــرات واملشــرفات يف ريــاض األطفــال اخلاصــة واحلكوميــة وفــق . 1

معاييــر  إســتراتيجية تدريــب املعلمــني واملعلمــات مــن)%65.2( إلــى )70.0 %( يف نهايــة العــام 2019.  
مبعــدل )%2.0 ســنوياً(.

تطويــر وتطبيــق معاييــر  لتأهيــل  %50 مــن مربيــات ريــاض األطفــال  مبــا ينســجم  مــع معاييــر 	 
.2017 العــام  نهايــة  يف  واملعلمــات  املعلمــني  تدريــب  إســتراتيجية 

تطويــر كفــاءة املربيــات واملديــرات واملشــرفات) التدريــب املســتمر( يف كل مــن ريــاض األطفــال احلكوميــة 	 
واخلاصــة مبعــدل )500( مربيــة ومديــرة و )24 مشــرفة (  ســنوياً حتــى نهايــة العــام 2022.

ضمــان خدمــة التعليــم النوعــي  املســتند علــى الطالــب داخــل الصــف جلميــع األطفــال ذكــوراً وإناثــاً لـــ )98( . 2
روضــة أطفــال حكوميــة تشــمل )1817( طفــل للعــام 2016. 

زيــادة إعــداد ريــاض األطفــال التــي  تســتخدم التقنيــات التربويــة وتكنولوجيــا التعلــم  أثنــاء العمليــة 	 
التعليميــة التعلميــة وداخــل الصــف مبعــدل )370 روضــة ( يف العــام 2017، إلــى )1850 روضــة(  يف 

العــام 2022.
اتخــاذ قــرار خــاص بوجــود اإلشــراف الفنــي علــى ريــاض األطفــال، مــن اجــل ضمــان التعليــم النوعــي يف 	 

ريــاض األطفــال.
تقــومي وإعــادة تطويــر إطــار املناهــج لريــاض األطفــال مبــا يتناســب مــع احتياجــات األطفــال الفلســطينيني . 3

يف العــام 2019.
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تطوير  وجتريب  إطار منهاج رياض األطفال الفلسطيني.	 

تطويــر أســاليب التقــومي والتشــخيص جلميــع جوانــب التعلــم ووفــق فلســفة اإلطــار العــام ملنهــاج ريــاض 	 
األطفــال.

البرنامج الثاني: برنامج التعليم األساسي:
زيــادة نســبة املؤهلــني واملؤهــالت مــن الطواقــم التعليميــة واملســاندة لهــم وفــق إســتراتيجية إعــداد املعلمــني . 1

واملعلمــات وتأهيلهــم مــن )56.6 %( يف العــام 2015 )%43.7 ذكــور، %66.0 إنــاث(،  إلــى )%70.0، ذكــوراً 
وإناثــاً( يف نهايــة العــام 2019.

زيــادة نســبة املؤهلــني مــن املعلمــني واملعلمــات واملديريــن واملديــرات يف املــدارس األساســية احلكوميــة مــن 	 
)%56.6( يف العــام 2015  إلــى )%70.0( يف  نهايــة  2019.

مواصلــة تطويــر معاييــر وسياســات إعــداد وتأهيــل املعلمــني واملعلمــات والطواقــم اإلداريــة واملســاندة يف 	 
املرحلــة األساســية )التربيــة اخلاصــة، مديــري املــدارس،....( مبعــدل )85 اجتمــاع وورشــة عمــل ســنوياً(.

تطبيــق نظــام مهننــة التعليــم علــى جميــع املعلمــني واملعلمــات يف املرحلــة األساســية بنســبة )14.0 %( مــع 	 
نهايــة العــام 2017.

تنفيــذ برامــج التطــور املهنــي املســتمر للمعلمــني واملعلمــات والطاقــم املســاند لهــم يف املــدارس األساســية 	 
وفــق إســتراتيجية تدريــب املعلمــني واملعلمــات بنســبة )%45.6( )%35.5 ذكــور، %55.9 إنــاث( يف العــام 
2015 إلــى  )%53.6( يف العــام 2019. مبعــدل )8164( معلــم وطاقــم )6349  يف الضفــة و 1815 يف غــزة 

( و )21600( طالــب )16400 يف الضفــة و 5200 يف غــزة ( للعــام 2017 حتــى نهايــة  2022.
وضع إستراتيجية وطنية حول توظيف التكنولوجيا يف التعليم	 
وضع إستراتيجية وطنية للتقومي التربوي.	 
اعتماد  دبلوم اإلرشاد املدرسي كمتطلب أساسي ملتقدمي وظيفة املرشد التربوي يف املدرسة.	 
تطويــر خطــة برنامــج التربيــة العمليــة ليكــون أســاس يف اعتمــاد برنامــج التربيــة لــدى هيئــة االعتمــاد 	 

واجلــودة.
العمل على تطوير وثيقة للكفايات التعليمية للطلبة يف املباحث الرئيسة	 
تطويــر ورقــة مفاهيميــة حــول مهــارات القــراءة والكتابــة واحلســاب وأخــرى ملهــارات احليــاة للصفــوف 	 

األساســية.
تطوير إستراتيجية لتحسني التربية الرياضية يف املدارس الفلسطينية	 

ضمــان خدمــة التعليــم النوعــي املســتند علــى الطالــب  داخــل الصــف جلميــع الطلبــة يف ســن التعليــم . 2
األساســي ذكــوراً وإناثــاً.  

تعزيــز ومتابعــة اجلوانــب التربويــة والصحيــة والنفســية واملهنيــة احملفــزة للتعليــم والتعلــم واالبــداع لــدى 	 
جميــع الطــالب والطالبــات والطاقــم التعليمــي واملســاند مــع نهايــة العــام 2022.

دعــم املعلمــني مــن خــالل اصــالح برنامــج االشــراف التربــوي واملتابعــة والدعــم الفنــي جلميــع املعلمــني 	 
واملعلمــات
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زيــادة نســبة الطــالب والطالبــات املســتفيدين مــن برامــج التعليــم املســاند والعالجــي لـــ )18200( طالــب 	 
وطالبــة مــع نهايــة  العــام 2017.

تعميــم وتعزيــز برنامــج املبــادرات االيجابيــة والريــادة واالبــداع العلمــي للعاملــني مبهنــة التعليــم وللطلبــة 	 
ذكــوراً وإناثــاً مبعــدل )326( برامــج مــع نهايــة العــام 2017.

ــق 	  ــري، وتطبي ــة، واإلشــراف التطوي ــوي يف املدرســة األساســية احلكومي ــق االشــراف الترب ــز تطبي تعزي
ــة العــام 2017.  2022. ــة  املــدارس يف )1000( مدرســة مــع نهاي ــر املدرســة الفلســطينية الفعال معايي

زيــادة نســبة اســتخدام التقنيــات التربويــة وتكنولوجيــا التعلــم أثنــاء العمليــة التعليميــة التعلميــة وداخــل 	 
الصــف الــى: »املكتبــة مــن )%18.77  إلــى %25(، )ومختبــر العلــوم %33.7 يف العــام  2015  )26.0% 
ذكــور، %39.0 إنــاث( إلــى %55.0 يف العــام 2019( ، )ومختبــر احلاســوب  مــن )%56.35 إلــى 60 %(، 
)والوســائل التعليميــة/ املعلــم مــن %28.9 يف العــام 2015 إلــى %40.0 يف العــام 2019(، نســبة حصــص 
ــى %35.0 يف  ــام 2015 إل ــن %21.8 يف الع ــة م ــف وســائل تكنولوجي ــا توظي ــم فيه ــي يت ــا الت التكنولوجي

العــام 2019.
زيــادة نســبة املــدارس القائمــة التــي يتــوف فيهــا الغــرف التخصصيــة والوســائل التعليميــة التعلميــة 	 

املناســبة مــن )%79.2  الــى %80.6( مــن املــدارس احلكوميــة يف نهايــة العــام 2017  2022.
سياسة فتح املدارس بعد الدوام املدرسي.	 
سياسة دمج فاعل للمجتمع احمللي يف نشاطات املدارس	 
إضافة األجهزة و األدوات احلديثة مثل interactive projectors  يف املدارس.	 
إضافة نشاطات لها عالقة بتنمية قدرة األطفال على التفكير العلمي و األدوات الالزمة	 
تخصيص 100 مركز لإلرشاد التربوي سنويا	 
التوسع يف تطبيق سياسة رقمنة التعليم	 
ــة 	  ــى حتســني املمارســات الصفي ــز عل ــوي التطويــري يف املــدارس والتركي ــر نظــام لإلشــراف الترب تطوي

داخــل الصــف.
بناء نظام متابعة وتقييم للمدارس بالتعاون بني اإلدارات العامة ذات العالقة. 	 
بناء سياسات للمحافظة على البيئة وحمايتها وتطوير إجراءات لتحقيقها.	 

تقــومي وتطويــر املناهــج للمرحلــة األساســية مبــا يتناســب مــع احتياجــات الطلبــة ذكــوراً وإناثــاً اعتمــاداً علــى . 3
منحــى الكفايــات.

استكمال تطوير املناهج للصفوف ) 4-1( .	 
تأليف املناهج للصفوف )5-12( حتى نهاية العام 2018	 
اســتكمال مواءمــة املنهــاج مبــا ينســجم مــع احتياجــات الطلبــة ذكــوراً وإناثــاً ذوي االحتياجــات اخلاصــة 	 

للصفــوف )7-8( ملبحثــني مــن مباحــث التعليــم األساســي
تطويــر أســاليب التقــومي والتشــخيص جلميــع جوانــب التعلــم وفــق فلســفة املناهــج وإســتراتيجية التدريــب 	 

والتعلــم املتمركــز حــول الطالــب والطالبــة لـــ )2400 ( معلــم ومعلمــة )1800 يف الضفــة، 600 يف غــزة (،  
و)350000 ( طالــب وطالبــة  )23000 يف الضفــة، 12000 يف غــزة (.
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سياسة جديدة للتقومي التربوي الذي يجعل التقومي جزء من عملية التعليم والتعلم.	 

سياســة وطنيــة حــول االختبــارات الوطنيــة مــا لهــا ومــا عليهــا ومــا مردودهــا التربــوي مقابــل التكلفــة 	 
ــة، إضافــة مراجعــة جلدواهــا وجودتهــا املادي

سياسة وطنية حول االختبارات الدولية.	 

االهتمــام بالتربيــة الرياضــة والتربيــة الفنيــة وتطويــر اســتراتيجيات تفعيلهمــا يف املدرســة وبالــذات يف 	 
املراحــل األساســية الدنيــا وللجنســني.

دمج املفاهيم البيئية يف املناهج.	 

دراســات للكتــب املدرســية مــن حيــث مالءمتهــا للنــوع االجتماعــي أو تعزيزهــا ملفاهيــم حمايــة البيئــة أو 	 
املهــارات احلياتيــة....

تبني برامج لتعزيز الطلبة وتوجيههم نحو التعليم العلمي والتعليم املهني يف املدارس.	 

التوســع يف دمــج التعليــم املهنــي بالتعليــم العــام للصفــوف 7-9 يف جميــع املــدارس ويف عــدد املواضيــع مــن . 4
خــالل منحــى التعريــض.

زيــادة عــدد املــدارس التــي ادمــج فيهــا التعليــم املهنــي بالتعليــم العــام مــن )%13.8( عــام 2016 الــى 	 
.2019 عــام   )100%(

زيــادة عــدد املواضيــع يف التعليــم املهنــي التــي يتعــرض لهــا طلبــة صفــوف )7-9( مــن ) 9 مواضيــع ( عــام 	 
2016 الــى )12موضــوع ( عــام 2019.

البرنامج الثالث: برنامج التعليم الثانوي:
زيــادة نســبة املؤهلــني واملؤهــالت مــن الطواقــم التعليميــة واملســاندة لهــم وفــق إســتراتيجية إعــداد املعلمــني . 1

واملعلمــات وتأهيلهــم مــن )24.0 %( يف العــام 2015 إلــى )%50.0( يف نهايــة العــام 2019

زيــادة نســبة املؤهلــني مــن املعلمــني واملعلمــات واملديريــن واملديــرات يف املــدارس الثانويــة احلكوميــة مــن 	 
) %24.0  	 50.0 % ( يف  نهايــة  العــام  2022

مواصلــة تطويــر معاييــر وسياســات إعــداد وتأهيــل املعلمــني واملعلمــات والطواقــم اإلداريــة واملســاندة يف 	 
املرحلــة الثانويــة مــع نهايــة العــام 2017، ومبعــدل )110 اجتمــاع وورشــة عمــل(.

تطبيــق نظــام مهننــة التعليــم علــى جميــع املعلمــني واملعلمــات يف املرحلــة الثانويــة بنســبة )%22.7( مــع 	 
نهايــة العــام 2017.

تنفيــذ برامــج التطــور املهنــي املســتمر للمعلمــني واملعلمــات والطاقــم املســاند لهــم يف املــدارس الثانويــة 	 
وفــق إســتراتيجية تدريــب املعلمــني واملعلمــات بنســبة )%57.1( يف العــام 2016  الــى %60 عــام 2019.

ضمــان خدمــة التعليــم النوعــي املســتند علــى الطالــب داخــل الصــف جلميــع الطلبــة يف ســن التعليــم الثانــوي . 2
ذكــوراً وإناثــاً ســنوياً مــع نهايــة اخلطــة  2022.
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تعزيــز ومتابعــة اجلوانــب التربويــة والصحيــة والنفســية واملهنيــة احملفــزة للتعليــم والتعلــم واالبــداع لــدى 	 
جميــع الطــالب والطالبــات والطاقــم التعليمــي املســاند.

دعــم املعلمــني مــن خــالل إصــالح برنامــج اإلشــراف التربــوي واملتابعــة والدعــم الفنــي جلميــع املعلمــني 	 
واملعلمــات )مبعــدل 24 اجتمــاع  و 270 زيــارة إشــرافية( للعــام 2017.

تعزيــز برنامــج اإلرشــاد التربــوي والصحــة املدرســية يف املــدارس الثانويــة احلكوميــة )ذكــوراً وإناثــاً( يف 	 
مناطــق )ج( والقــدس. ) تدريــب 500 مرشــد تربــوي، 5200 طالــب )4000 طالــب يف الضفــة، 1200 

يف غــزة ( يف العــام 2017.

تعزيــز وتنميــة املبــادرات واملواهــب واإلبداعــات العلميــة والتكنولوجيــة والثقافيــة والفنيــة ... لدى  الطلبة 	 
واملعلمــني ذكــوراً وإناثــاً، مبعــدل ) 131( مشــروع  يف العــام 2017 حتــى نهايــة العــام 2022

تعزيــز تطبيــق اإلشــراف املقيــم يف )830( مدرســة حكوميــة )395 مدرســة ذكــور، 435  مدرســة إنــاث(، 	 
واملتابعــة الشــاملة يف )300( مدرســة، ونظــام تصنيــف املــدارس يف 250 مدرســة. للعــام 2017.

زيــادة نســبة اســتخدام التقنيــات التربويــة وتكنولوجيــا التعلــم أثنــاء العمليــة التعليميــة التعلميــة وداخــل 	 
الصــف إلــى: )املكتبــة مــن %18.77 إلــى %25(, مختبــر العلــوم مــن 24.3 %, الــى %55 . مختبــر  
احلاســوب مــن )%56.35 إلــى %60( , الوســائل التعليميــة/ املعلــم مــن %19.15  إلــى 25 %(. نســبة 
احلصــص التــي يتــم فيهــا اســتخدام وســائل تعليميــة مبختلــف أنواعهــا مــن %22.2 يف العــام 2015 
)%18.7 ذكــور، %25.4 إنــاث، %26.4 مختلــط( إلــى %40.0 يف العــام  2019 )%35.0 ذكــور، 45.0% 
إنــاث، %40.0 مختلــط(. ونســبة حصــص التكنولوجيــا التــي يتــم فيهــا توظيــف وســائل تكنولوجيــة مــن 

)%28.1 ذكــور، %17.1 إنــاث( إلــى )%70.0( يف العــام 2019.

زيــادة نســبة املــدارس القائمــة التــي يتوفــر فيهــا الغــرف التخصصيــة والوســائل التعليميــة التعلميــة 	 
ــام  ــة الع ــى )80.6 %( مــن املــدارس يف نهاي ــام 2016  إل املناســبة مــن )79.2  %( مــن املــدارس يف الع

 .2017

تقــومي وتطويــر املناهــج للمرحلــة الثانويــة مبــا يتناســب مــع احتياجــات الطلبــة ذكــوراً وإناثــاً مــع نهايــة اخلطــة . 3
القطاعية 2022.

دراســة وحتليــل املناهــج للصفــوف )10-12( حتليــاًل منهجيــاً لقيــاس مــدى حتقيقهــا لألهــداف التربويــة 	 
املنشودة

تطويــر مســارات وفــروع التعليــم الثانــوي مبــا يخلــق مزيــد مــن الفــرص للطلبــة ذكــوراً وإناثــاً وفــق 	 
إمكانياتهــم ويعــزز نســب امللتحقــني يف الفــروع العلمــي واملهنــي والتجــاري..

تطوير فلسفة املناهج للمرحلة الثانوية )12-10(.	 

تطويــر أســاليب التقــومي والتشــخيص جلميــع جوانــب التعلــم وفــق فلســفة املناهــج وإســتراتيجية التدريــب 	 
والتعلــم املتمركــز حــول الطالــب والطالبــة.

تطبيق نظام امتحان الثانوية اجلديد خالل العام 2017.	 
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البرنامج الرابع: برنامج التعليم املهني والتقني:
تطبيــق اإلســتراتيجية الوطنيــة لتأهيــل وتدريــب جميــع طواقــم التعليــم املهنــي يف جميــع املــدارس املهنيــة . 1

ــام 2019 . ــة لع ــة يف نهاي احلكومي

مواصلــة تطويــر إســتراتيجية تدريــب املعلمــني واملعلمــات يف الفــروع املهنيــة فبــل واثنــاء اخلدمــة مــع كل 	 
الشــركاء. )التأهيــل التربــوي(.

تطبيــق برامــج تدريــب العاملــني )التخصصيــة(  يف التعليــم املهنــي والطاقــم املســاند وفــق اســتراتيجية 	 
التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي  مبعــدل )30( معلــم ومعلمــة ســنوياً )التأهيــل التخصصــي(

ضمــان نوعيــة التعلــم املســتند علــى الطالــب داخــل الصــف ويف ســوق العمــل  جلميــع طلبــة التعليــم املهنــي . 2
ذكــوراً وإناثــاً مبــا ينســجم مــع  ســوق العمــل و متطلبــات التشــغيل مــع نهايــة اخلطــة يف العــام 2019  

تأمــني خدمــات فحوصــات التقصــي والتأمــني ضــد احلــوادث للطلبــة بنســبة )%100( خاصــًة للطلبــة 	 
ــاً ذوي االحتياجــات ذكــوراً وإناث

زيــادة نســبة الطلبــة واملعلمــني ذكــوراً وإناثــاً الذيــن يســتخدمون الوســائل التكنولوجيــة التربويــة احلديثــة 	 
أثنــاء العمليــة التعليميــة التعلميــة وداخــل املشــاغل والغــرف التصفيــة مبعدل )3 مدارس( ,%100  ســنوياً. 
نســبة حصــص مشــاغل التعليــم املهنــي التــي يتــم فيهــا اســتخدام وســائل تعليميــة رقميــة مــن  )41.4%( 
ــى  ــة مــن )%39.1( إل ــر الرقمي ــة غي ــام 2019، والوســائل التعليمي ــى )%51.0( يف الع ــام 2015 إل يف الع

)%47.0(، والوســائل التعليميــة التخصصيــة مــن )%46.0( إلــى )58.0%(. 

زيادة نسبة املدارس القائمة التي يتوفر فيها الوسائل التعليمية مبعدل )3( مدارس سنوياً.	 

تعزيــز ومتابعــة اجلوانــب التربويــة والصحيــة والنفســية واملهنيــة احملفــزة للتعليــم والتعلــم واإلبــداع لــدى 	 
جميــع الطــالب والطالبــات والطاقــم التعليمــي واملســاند .

إستراتيجية التلمذة املهنية الوطنية مت تعميمها يف جميع املدارس املهنية.	 

تقــومي  وتطويــر جميــع مناهــج التعليــم املهنــي والتقنــي وبرامجــه التعليميــة واملناهــج حســب احتياجــات ســوق . 3
العمــل اعتمــاداً علــى منحــى الكفايــات أو منحــى األهــداف يف نهايــة العــام لـــ )2( تخصصــات ســنوياً حتــى 

نهايــة اخلطــة يف العــام 2022

دراســة وحتليــل املناهــج احلاليــة تقييمــاً وحتليــاًل منهجيــاً لقيــاس مــدى حتقيقهــا لألهــداف التربويــة 	 
املنشــودة.

تطوير املناهج  وفقاً  ملتطلبات سوق العمل ومستويات التكنولوجيا احلديثة  حتى نهاية العام        .	 
تطويــر أســاليب التقــومي والتشــخيص جلميــع جوانــب التعلــم ووفــق فلســفة املناهــج وإســتراتيجية 	 

التدريــب والتعليــم املهنــي.
مواءمــة املناهــج )التعليــم والتدريــب املهنــي(  للصفــوف مــن )11-12( مبــا ينســجم مــع احتياجــات الطلبــة 	 

ذوي االحتياجــات اخلاصــة مبعــدل )3( مباحــث ســنوياً.
تطويــر اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت يف  النظــام التعليمــي املهنــي والتصنيــف الوطنــي للمهــن مبــا يتــواءم 	 

مــع التصنيــف العربــي والدولــي.



161

اخلطة االستراتيجية لقطاع التعليم 2022-2017

البرنامج اخلامس: برنامج التعليم غير النظامي
تطبيــق إســتراتيجية برامــج تعليــم الكبــار الوطنيــة بالتنســيق مــع املؤسســات ذات العالقــة خــالل األعــوام . 1

2017 إلــى 2022

اخلطــة الســنوية التنفيذيــة 2017 املنبثقــة عــن اإلســتراتيجية  لتعليــم الكبــار يف فلســطني  بالتعــاون مــع  	 
مؤسســات املجتمــع احمللــي طــورت وطبقــت.

زيــادة عــدد املراكــز الثقافيــة املرخصــة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم العالــي مــن )320( مركــز إلــى 	 
)365( مبــا بعــادل )45( مركــز ســنوياً.

إعــادة بنــاء الهيــكل التنظيمــي الوطنــي املوحــد ملؤسســات التعليــم غيــر النظامــي وتعليــم الكبــار يف نهايــة 	 
العــام )2017(.

إنشاء هيئة وطنية عليا لتعليم الكبار.	 

ــم . 2 ــار والتعلي ــم الكب ــة وتعلي ــني يف برامــج محــو األمي ــاً املؤهل ــوراً وإناث ــادة نســبة  املعلمــني واملشــرفني ذك زي
املــوازي  وفــق معاييــر إســتراتيجية تدريــب املعلمــني واملعلمــات  مــن )%0( الــى )%100( يف العــام 2022 .

تطويــر معاييــر لتأهيــل معلمــي محــو األميــة  ومعلمــي التعليم املوازي مبا ينســجم  مع معايير إســتراتيجية 	 
تدريب املعلمني واملعلمات يف نهاية  العام  2017.

زيــادة عــدد املعلمــني واملعلمــات املؤهلــني يف مراكــز محــو األميــة والتعليــم املــوازي  مــن )230( إلــى 	 
)275( بزيــادة مقدارهــا )45( معلــم ومعلمــة ســنوياً، ومــن )122( إلــى )157( بزيــادة مقدارهــا )35( معلــم 

ومعلمــة ســنوياً،على الترتيــب يف العــام 2017 يف مراكــز محــو األميــة والتعليــم املــوازي .

تأهيــل املشــرفني واملشــرفات وتبــادل اخلبــرات بــني املشــرفني اإلداريــني والفنيــني ذكــوراً وإناثــاً يف مراكــز 	 
محــو األميــة وتعليــم الكبــار والتعليــم املــوازي احلكوميــة لـــ )20( مشــرف ومشــرفة ســنوياً.

تقــومي وإعــادة تطويــر إطــار املناهــج لبرامــج محــو األميــة وتعليــم الكبــار وبرامــج جديــدة مبــا يتناســب مــع . 3
احتياجــات الكبــار الفلســطينيني يف نهايــة اخلطــة القطاعيــة للتعليــم 2022-2017.

تقــومي وتطويــر وإعــداد  منهــاج محــو األميــة وتعليــم الكبــار والتعليــم املــوازي  مبــا ينســجم  مــع احتياجــات 	 
الكبــار الفلســطينيني يف نهايــة العام 2017.

تطويــر وتطبيــق أســاليب التقــومي والتشــخيص جلميــع جوانــب التعلــم  للدارســني يف محــو األميــة وتعليــم 	 
الكبــار علــى جميــع الدارســني ذكــوراً وإناثــاً يف نهايــة العــام        .

توفيــر وإنتــاج الوســائل التعليميــة التعلميــة وتكنولوجيــا التعلــم والكتــب الدراســية الالزمــة لبرامــج محــو 	 
األميــة وتعليــم الكبــار والتعليــم املــوازي لـــ  )180(  مركــز ســنويا.

دمج التعليم املهني يف التعليم غير النظامي.	 

البرنامج السابع: برنامج التعليم العالي:
تقليص العجز يف ميزانية اجلامعات العامة بنسبة 30%.. 1

افتتاح برامج تطبيقية جديدة عدد 15.. 2
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تقليص نسبة البطالة بنسبة %2 عما هي اآلن.. 3

متويل 30 – 50 مشروع بحثي يف اجلامعات.. 4

تفعيل مراكز التميز املوجودة.. 5

تنفيذ برامج دراسات عليا مشتركة مع جامعات أخرى.. 6

وجود معايير واضحة ومحددة لضمان النوعية يف اعتماد املؤسسات والبرامج.. 7

حتسني عملية التعليم االلكتروني والتواصل عن بعد.. 8

تطوير أسس اعتماد مؤسسات التعليم العالي وبرامجها.. 9

تأمني متويل مستمر ومستدام لقطاع التعليم العالي.. 10

وضع السياسات املالية التي تسعى إلى حتقيق االستدامة. 11

حتسني عملية التعليم االلكتروني والتواصل عن بعد.. 12

تنشيط البحث العلمي.. 13

تطوير وتعزيز أعضاء الهيئة التدريسية يف مؤسسات التعليم العالي	 

ربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل .. 14

تعميق التفاعل بني مؤسسات التعليم العالي والقطاع اخلاص	 

الهدف الثالث: تعزيز املساءلة، والقيادة املبنية على النتائج، واحلوكمة واإلدارة.

النتائج املرتبطة به: وفق برامج اخلطة

البرنامج األول: برنامج رياض األطفال
تطوير وتفعيل النظام اإلداري وأطر صناعة السياسة واتخاذ القرار واملتابعة  على كافة املستويات.	 

مراجعــة وحتديــث النظــم والتعليمــات اخلاصــة مبجــاالت العمــل املختلفــة مبــا ينســجم مــع القانــون 	 
اجلديــد.

تفعيــل عمليــة التنســيق مــا بــني القطاعــات احلكوميــة وغيــر احلكوميــة العاملــة واملرتبطــة بريــاض 	 
األطفــال مبعــدل )20( مؤسســة ســنوياً.

تطوير نظام التخطيط يف قطاع رياض األطفال.	 

تفعيــل عمليــة التنســيق مــا بــني القطاعــات احلكوميــة وغيــر احلكوميــة العاملــة واملرتبطــة بريــاض 	 
االطفــال مبعــدل )3( مؤسســات ســنوياً. مكــرر

بنــاء هيكليــة وحــدة إداريــة مؤهلــة وكافيــة إلدارة ملــف ريــاض األطفــال علــى املســتوى الوطنــي، لزيــادة 	 
قــدرة الــوزارة علــى تنفيــذ البرامــج اخلاصــة بالتعليــم يف قطــاع الطفولــة املبكــرة.
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البرنامج السادس: برنامج احلوكمة واإلدارة:
ــوزارة . 1 ــى مســتوى ال ــر القــدرات البشــرية يف مجــال التخطيــط واإلدارة ويف مجــاالت االختصــاص عل تطوي

ومديريــات التربيــة والتعليــم واملــدارس.

تطويــر نظــام وإســتراتيجية لتطويــر القــدرات اإلداريــة انســجاماً مــع اإلدارة املســتندة علــى النتائــج 	 
الوظيفيــة. واألوصــاف 

تطوير ومأسسة برامج ومسارات تدريب اإلداريني والفنيني.	 

زيــادة نســبة العاملــني ذكــوراً وإناثــاً يف املجــال اإلداري والفنــي ممــن ميتلكــون الشــروط املطلوبــة لهــذه 	 
الوظائــف .

زيــادة عــدد اإلداريــني والفنيــني ممــن تلقــوا تدريبــاً متخصصــاً يف مجــال عملهــم مبعــدل زيــادة ســنوية  	 
443 شــخص مــع نهايــة العــام 2017.

تطوير اإلمكانيات الفنية والبشرية واملادية الالزمة لتطوير القدرات البشرية يف النظام التربوي.	 

ربط التقّدم يف املسار الوظيفي ببرامج تدريبية	 

اعتماد برامج متخصصة يف القيادة للفئات الوظيفية على صعيدي اإلدارة الوسطى والعليا.	 

توطني التدريب وبناء القدرات.	 

ــاء 	  ــة املتجــددة يف مجــال الهندســة ونظــم البن ــى املواضيــع احلديث وضــع خطــة تدريــب إســتراتيجية عل
ــات. ــوزارة واملديري ــة يف ال ــة لألبني ــم اإلدارة العام ــة املتجــددة للطواق والطاق

تطوير األطر القانونية والهيكلية الناظمة للعمل يف قطاع التعليم على كافة املستويات:. 2

االنتهــاء مــن تطويــر قانــون وطنــي وعصــري للتربيــة والتعليــم يف فلســطني وفقــاً للتوجهــات العامليــة 	 
احلديثــة.

مراجعــة وحتديــث النظــم والتعليمــات اخلاصــة مبجــاالت العمــل املختلفــة مبــا ينســجم مــع القانــون 	 
اجلديــد.

تعديــل الهيــكل التنظيمــي واألوصــاف الوظيفيــة للــوزارة واملؤسســات التابعــة لهــا مبــا ينســجم ويحقــق 	 
أهــداف اخلطــة اإلســتراتيجية والبرامــج حســب اخلدمــة.

تطوير أدلة وإجراءات العمل اإلداري واملالي والفني وآليات املتابعة على كافة املستويات.	 

ربــط التــزام القطــاع اخلــاص بإســتراتيجية وطنيــة معتمــدة مــن احلكومــة واعتبارهــا جــزءا من املســؤولية 	 
االجتماعية.

اعتمــاد رخصــة مزاولــة املهنــة، ومهننــة التعليــم، وتطبيــق مــا تنــص عليــه إســتراتيجية إعــداد املعلمــني 	 
وتأهيلهــم.

تبنــي سياســة بضــرورة حصــول الطلبــة ذوي اإلعاقــة علــى حقهــم يف  التعليــم مــن خــالل إيجــاد بيئــة 	 
ــا وبشــكل متكافــئ. ــة ذوي اإلعاقــة ذكــورا وإناث دامجــة للطلب

حتسني البيئة املادية الالزمة  إلدارة النظام التربوي على كافة املستويات واستخدامها بكفاءة و فعالية. 3
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حتسني  البنية التحتية اإلدارية للوزارة ومديريات التربية والتعليم أو استبدال غير املناسب منها	 

حتسني اإلمكانيات املادية والفنية املتوفرة يف بيئة العمل واستخدامها بفعالية وتوفير أبنية حديثة.	 

اســتكمال حوســبة النظــم اإلداريــة واملاليــة والعمــل علــى تكاملهــا مبــا ينســجم مــع التوجهــات يف احلكومــة 	 
االلكترونية.

تقــدمي اخلدمــات بشــكل الكترونــي )تســجيل الطلبــة يف الصفــوف األولــى الكترونيــا بالشــراكة والتقاطــع 	 
مــع وزارة الداخليــة.

استكمال اخلدمات االلكترونية مع الوزارات األخرى.	 

بناء نظام محوسب لإلدارة العامة لألبنية مبا ينسجم مع التوجهات يف احلوكمة االلكترونية.	 

تطويــر وتفعيــل أطــر صناعــة السياســة واتخــاذ القــرار واملتابعــة  واملســاءلة علــى كافــة املســتويات مبــا يعــزز . 4
مــن عمليــة تفويــض الصالحيــات لــإلدارات امليدانيــة:

تطويــر آليــات وأطــر وضــع السياســات واتخــاذ القــرارات علــى كافــة املســتويات مبــا يــؤدي الى انســجامها 	 
مــع األهداف 

اإلستراتيجية والبرامج حسب اخلدمة واملدارس حسب املستويات.	 

تطوير نظم املعلومات التربوية وتفعيل استخدامها على كافة املستويات.	 

املاليــة 	  واإلدارة  األفــراد  إدارة  مجــاالت  يف  احلكوميــة  واإلجــراءات  النظــم  مــع  االنســجام  حتقيــق 
والتخطيــط.

ــاءة 	  ــق أهــداف اخلطــة بكف ــدارس( مبــا يحق ــات وامل ــة )املديري ــإلدارات امليداني ــات ل ــض الصالحي تفوي
ــة. وفعالي

ــدارس 	  ــم وامل ــة والتعلي ــات التربي ــوزارة ومديري ــى مســتوى ال ــم عل ــة التقيي ــف نظــام املتابع ــز وتوظي تعزي
ولكافــة الشــركاء احملليــني والدوليــني..

تعزيز آليات املساءلة يف النظام التربوي وحتسني الشفافية يف املجاالت اإلدارية واملالية والتربوية.	 

اعتمــاد رخصــة مزاولــة املهنــة، ومهننــة التعليــم، وتطبيــق مــا تنــص عليــه إســتراتيجية إعــداد املعلمــني 	 
وتأهيلهــم

زيــادة مشــاركة املــرأة يف صناعــة القــرار مــن خــالل اســتحداث آليــات تضمــن منــح النســاء فرصــا 	 
متكافئــة مــع الذكــور، واعتمــاد برامــج إعــداد للقيــادات النســائية.

تعزيز إدارة املال العام وضمان االستدامة املالية	 

تطوير  وتفعيل العالقة مع كافة أطراف العملية التربوية يف فلسطني بالشراكة الدولية واإلقليمية.. 5

حتسني مستوى املشاركة املجتمعية على كافة املستويات ويف كافة اجلوانب العملية التربوية.	 

تعزيــز وتفعيــل آليــات التواصــل بــني الــوزارة وامليــدان مــن جهــة وشــركائها احملليــني والدوليــني مــن جهــة 	 
أخــرى يف كل مــا يتعلــق بالشــأن التربــوي.

توثيــق وفضــح سياســات االحتــالل وإجراءاتــه العســكرية التــي تنتهــك حــق األطفــال بالتعليــم احلــر 	 
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واآلمــن، وخصوصــاً يف القــدس واملناطــق خلــف اجلــدار واملناطــق »ج«.

تعزيز تبادل املعلومات حول قصص النجاح يف املجال التربوي بني الوزارة وشركائها.	 

توثيــق العالقــة وحتســني آليــات التنســيق والتعــاون يف الشــأن التربــوي بــني الــوزارة ووكالــة الغــوث 	 
الالجئــني. وتشــغيل 

تعزيز فرص التعاون مع القطاع اخلاص وتشجيعه على االستثمار بالتعليم.	 

تعزيــز وتوســيع النطــاق التشــاركي يف دعــم قطــاع التعليــم )SWAP( علــى املســتوى املالــي والتنســيقي مبــا 	 
ينســجم وحتقيــق أهــداف اخلطــة اإلســتراتيجية

زيــادة املســاعدات احملليــة والدوليــة لنظــام التعليــم خاصــة يف القــدس وتنســيقها مبــا ينســجم وحتقيــق 	 
أهــداف اخلطــة اإلســتراتيجية

توجيــه املجتمــع احمللــي بخصــوص التوجــه نحــو البرامــج حســب اخلدمــة وتنظيــم املــدارس حســب 	 
املســتويات.

اعتمــاد رخصــة مزاولــة املهنــة، ومهننــة التعليــم، وتطبيــق مــا تنــص عليــه اســتراتيجية إعــداد املعلمــني 	 
وتأهيلهــم.

تفعيل نظام إدارة الطوارىء يف التعليم يف املستويات الثالثة )الوزارة واملديريات واملدارس(.. 6

تطوير أنظمة وقوانني للتوجه نحو الالمركزية وتفويض الصالحيات أثناء الطوارىء.	 

دعم البيئة التربوية على املستويات الثالثة )الوزارة واملديريات واملدارس( خالل حاالت الطوارىء.	 

إنتاج مواد إعالمية لفضح سياسة االحتالل بحق التعليم	 

البرنامج السابع: برنامج التعليم العالي:
إقرار قانون التعليم العالي.. 1

ــة الشــهادات ومجلــس التعليــم العالــي . 2 وجــود أنظمــة جديــدة منشــورة يف اجلريــدة الرســمية تتعلــق مبعادل
ومجلــس البحــث العلمــي...

إقرار نظام وقفية التعليم العالي.. 3

إقرار نظام التعليم االلكتروني.. 4

توقيع اتفاقيات ثقافية.. 5

حتسني العالقات الثقافية مع دول العالم.. 6

تسريع االجناز للدوائر اخلدماتية وزيادة دقته.. 7

حتسني وتطوير األجهزة اإلدارية يف مؤسسات التعليم العالي. 8
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ثامنًا: بيانات سياسات البرامج

يتضمــن هــذا الفصــل بيانــات سياســات البرامــج كمــا مت ادخالهــا الــى برنامــج بيســان قبــل إعــداد مســودة اخلطــة 
القطاعيــة للتعليــم 2017-2022 حيــث أدخلــت قبل شــهر 2016/8 .

البرنامج )1(: التعليم يف رياض األطفال:

منوذج البيان السياساتي للبرنامج  للعام 2017

غاية سياسة البرنامج

اسم الوزارة: وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي

7رمز الوزارة:

رسالة الوزارة

0709رمز البرنامج

اسم البرنامج

برنامج رياض االطفال

وصف البرنامج

الهدف العام لبرنامج تعليم رياض األطفال: التهيئة الشمولية جلميع األطفال يف سن رياض األطفال لتمكينهم من االنتقال إلى املرحلة األساسية.

معايير سياسة البرنامج غاية البرنامج )1(

زيادة معدالت االلتحاق االجمالية لالطفال يف رياض االطفال ) البستان 
والتمهيدي ( من  ) 47.3 %( يف العام 2013 الى )  60.3 % ( يف نهاية 

اخلطة اخلمسية الثالثة 2019

معدل الزيادة الطبيعية السنوية يف عدد السكان يف سن رياض االطفال 
)1 %  ( خالل األعوام 2016-2015

 1.1الرقم

زيادة عدد رياض االطفال املرخصة  يف القطاع اخلاص من )1455( للعام 2015 الى )1521(  يف نهاية العام  2016 أي االسم 
بزيادة مقدارها )5 %( من العدد االجمالي لرياض األطفال اخلاصة.

افتتاح صفوف متهيدي حكومية يف املدارس االساسية  الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

 معايير التراخيص التي تعطى لهم ومنها:
 -  كل طفل له مساحة متر مربع داخل غرفة األنشطة.

 -  توفر إضاءة وتهوية جيدة. وتعاقد الروضة مع طبيب 
 -  توفر األلعاب الداخلية واخلارجية اآلمنة.

 - توفر وحدات صحية تكفي األطفال بواقع فتحة صحية لكل 10-12 طفاًل ومبقاييس خاصة باألطفال.
 -  توفر مشربيات لألطفال ومبوقع يبعد عن املراحيض.

 - وجود شبك حامي لشبابيك الروضة.
 -  عدم وجود زجاج شبابيك مكسور.وتوفر وسائل حماية وسالمة 

 - عدم وجود مخلفات نفايات أو بقايا أعمال البناء يف الساحة.
 - احلفاظ على معدل طفل / غرفة وبحدود ) 25 طفل / غرفة (، مع احلفاظ أيضًا على مساحة الغرفة من ) 60 - 70 ( م 2. . احلفاظ على معدل 

مربية ومدربة لكل عدد من االطفال ضمن معدل مقبول.
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معايير سياسة البرنامج غاية البرنامج )2(

زيادة نسبة املؤهالت من املربيات واملديرات واملشرفات يف رياض االطفال 
اخلاصة واحلكومية وفق معايير استرتيجية تدريب املعلمني واملعلمات 

من)  65.2  %( الى )  70 (% يف نهاية العام 2019
معايير تاهيل املربيات واملديرات: التخصص يف التربية االبتدائية 

 2.1الرقم

تطوير وتطبيق معايير  لتأهيل  %30 من مربيات رياض االطفال  مبا ينسجم  مع معايير االسم
استراتيجية تدريب املعلمني واملعلمات يف نهاية العام 2018.

تطبيق معايير تأهيل املربيات الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

معايير تأهيل معلمات  رياض االطفال، احلصول على دبلوم تربية اطفال على األقل وأن يتم تدريب املربيات على التعامل وتعليم االطفال يف رياض 
االطفال مبا ال يقل عن ستون ) 60 ( ساعة تدريبية وذلك لكل املربيات التي ال يتفق وضعها االكادميي مع املعايير ) غير املؤهالت (، وتطوير معايير 

جديدة تتفق مع احتياجات طواقم رياض األطفال

 2.2الرقم

االسم

 

تطوير كفاءة املربيات واملديرات واملشرفات) التدريب املستمر( يف كل من رياض االطفال احلكومية 
واخلاصة مبعدل )640( مربية ومديرة و )17 مشرفة (  سنويا حتى نهاية العام 2018. 

تدريب املربيات واملديرات واملشرفات يف كل من رياض األطفال احلكومية واخلاصةالوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

من خالل عمل مجموعتني للتدريب يف كل مديرية وعليه ميكن تدريب وتاهيل 644 مدربة ومديرة روضة سنويًا

 2.3الرقم

 االسم

تاهيل املشرفات واملربيات واملديرات حسب معايير التأهيل من خالل اعداد مركز تدريب وروضة الوصف
أطفال منوذجية

معايير هدف سياسة البرنامج

من خالل خضوعها والتحاقها ببرنامج تدريبي اثناء اخلدمة وملدة 150 ساعة، أو ان تكون حاصلة على بكالوريوس تربية طفل او تربية ابتدائية 

معايير سياسة البرنامج غاية البرنامج )3(

ضمان خدمة التعليم النوعي  املستند على الطالب داخل الصف جلميع 
األطفال ذكورًا وإناثًا لـ )  32 ( روضة أطفال حكومية تشمل )800( طفل 

سنويًا

الوسائل التعليمية املستخدمة، التعليم احلواري داخل الصف )تفاعل 
الطلبة داخل الغرفة الصفية وأثناء التعلم(، التعليم النشط والفعال.

 3.1الرقم

زيادة اعداد رياض األطفال التي  تستخدم التقنيات التربوية وتكنولوجيا التعلم  أثناء العملية االسم
التعليمية التعلمية وداخل الصف مبعدل )370روضة (  يف العام 2018

 صيانة وتاهيل األبنية  واالثاث يف رياض االطفال احلكومية  القائمةالوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

نسبة الطلبة الذين يستخدمون املكتبة واملختبرات ، نسبة استخدام الطلبة واملعلمني  للوسائل التقليدية والتكنولوجية ، نسبة املعلمني  املتدربني 
سنويًا على توظيف التكنولوجيا يف التعليم 
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معايير سياسة البرنامج غاية البرنامج )4(

تقومي وإعادة تطوير إطار املناهج لرياض االطفال مبا يتناسب مع 
احتياجات األطفال الفلسطينيني يف نهاية العام 2017. 

عدد غرف االرشاد التربوي، معدل مرشد /طالب / روضة، املرشدين 
التربويني  ، فحوصات طيبية مبعدل )   ( طالب سنويا ، عدد املقاصف 

يف رياض األطفال غير املؤهلة، عدد املقاصف املؤهلة مبعدل )  ( مقصف 
سنويا يف مناطق ج والقدس ،  مدى تطبيق املعايير التغذوية والصحية 

يف املقاصف التابعة لرياض األطفال يف مناطق )ج( والقدس ، نسبة 
مرافق املياه الصحية و الصرف الصحي يف رياض األطفال ، ادوات 

البيئة املساندة والسالمة، أجهزة وأدوات والعاب تربوية للطلبة يف رياض 
األطفال، التواصل مع اولياء االمور ملتابعة شؤون أبنائهم 

  4.1الرقم

تطوير  وجتريب  اطار منهاج رياض االطفال الفلسطيني االسم

تصميم وطباعة وجتريب  واعتماد منهاج رياض االطفال اجلديدالوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

بناء منهاج فلسطيني يتالئم مع احتياجات الطفل يف رياض االطفال العقلية واالجتماعية والسلوكية واالنتماء 

  4.2الرقم

تطوير أساليب التقومي والتشخيص جلميع جوانب التعلم ووفق فلسفة االطار العام ملنهاج االسم 
رياض األطفال.

تطوير استراتيجية التقومي لتتناسب مع املنهاج اجلديدالوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

تطوير املنهاج مبا يتالئم مع التقومي والتشخيص للطفل. ) نشاطات المنهجية، أوراق عمل، ... (

معايير سياسة البرنامج غاية البرنامج )5(

تطوير وتفعيل النظام االداري وأطر صناعة السياسة واتخاذ القرار 
واملتابعة  على كافة املستويات.

حتديث ومراجعة كافة النظم والتعليمات املتعلقة برياض األطفال 
احلكومية واخلاصة، مبا ينسجم مع متطلبات رياض االطفال احلديثة 
وتقدمي نوعية جيدة لتعليم األطفال، ومراجعة متطلبات احلصول على 
التراخيص املطلوبة، مراجعة شروط ومؤهالت املربيات يف رياض األطفال

 5.1الرقم

مراجعة وحتديث النظم والتعليمات اخلاصة مبجاالت العمل املختلفة مبا ينسجم مع القانون االسم 
اجلديد

الوصف

  معدل مدرب ومدربة / مشرف مقيم ،  معدل املشرفني حسب التخصص )باستثناء فريق 
املتابعة الشاملة( ، معدل املشرفني حسب نظام املتابعة الشاملة، نسبة رياض األطفال املستفيدة 

من االشراف املقيم واملتابعة الشاملة، عدد رياض االطفال التي  مت متابعتها من فبل فريق 
املتابعةالشاملة، نسبة رياض االطفال التي تصنف يف مرتبة امتياز وجيد جدا حسب معايير 

املتابعة الشاملة.

معايير هدف سياسة البرنامج

بناء منهاج فلسطيني يتالئم مع احتياجات الطفل يف رياض االطفال العقلية واالجتماعية والسلوكية واالنتماء 

  5.2الرقم

تفعيل عملية التنسيق ما بني القطاعات احلكومية وغير احلكومية العاملة واملرتبطة برياض االسم 
االطفال مبعدل )10( مؤسسة سنويًا.

ورشات عمل للتشبيك والتنسيق مع املؤسسات العاملة يف الطفولة الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

تفعيل سياسة التنسيق واملتابعة مع املؤسسات الداعمة واملساندة لتعليم األطفال يف سن رياض األطفال، والعمل على توفير احتياجات رياض 
االطفال احلديثة لتقدمي نوعية جيدة من التعليم.
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 5.3الرقم

 االسم

 الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

تفعيل سياسة التنسيق واملتابعة مع املؤسسات الداعمة واملساندة لتعليم األطفال يف سن رياض األطفال، والعمل على توفير احتياجات رياض 
االطفال احلديثة لتقدمي نوعية جيدة من التعليم.

 5.4الرقم

تفعيل عملية التنسيق ما بني القطاعات احلكومية وغير احلكومية العاملة واملرتبطة برياض االسم
االطفال مبعدل )20( مؤسسة سنويًا.

ورشات عمل للتشبيك والتنسيق مع املؤسسات العاملة يف الطفولة الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

تفعيل سياسة التنسيق واملتابعة مع املؤسسات الداعمة واملساندة لتعليم األطفال يف سن رياض األطفال، والعمل على توفير احتياجات رياض 
االطفال احلديثة لتقدمي نوعية جيدة من التعليم.

معايير هدف سياسة البرنامج

وضع وصف وظيفي ملديرة ومربيات ومدربات مراكز  الرياض احلكومية

 5.5الرقم

وضع وصف وظيفي معتمد لكافة العاملني يف مراكز الرياض احلكومية، وحتديد املسؤولية االسم
اإلدارية والفنية لكل من الوزارة واملديرية عن هذه املراكز 

اجتماعات بني اإلدارات املختصة ) التعليم العام، الشؤون اإلدارية ، التخطيط( الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

ضبط عمل العاملني يف مراكز  رياض األطفال احلكومية وحتديد مسؤوليات كل من الوزارة واملديرية جتاه العاملني يف هذه املراكز
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البرنامج )2(: التعليم األساسي:

2017منوذج البيان السياساتي للبرنامج  للعام 2017

غاية سياسة البرنامج

اسم الوزارة: وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي

 7رمز الوزارة:

رسالة الوزارة 

0710رمز البرنامج

اسم البرنامج

برنامج التعليم األساسي

وصف البرنامج

ضمان اخلدمة التعليمية التعلمية العادلة املتركزة حول الطالب والطالبة يف جميع املدارس األساسية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم العلمية التعلمية 
واستمرارها.

معايير سياسة البرنامج غاية البرنامج )1(

 زيادة معدل االلتحاق للطالب والطالبات يف املرحلة االساسية )10-1( 
من )%94.3( يف العام 2013 الى )96.1 %( يف نهاية اخلطة اخلمسية 

2019

 معدل الزيادة الطبيعية السنوية يف عدد السكان يف سن التعليم املدرسي 
ما يقارب )0.8 %( خالل االعوام  2013 -  2019      

1.1الرقم

زيادة عدد الغرف الصفية وغير الصفية  التي تنسجم مع املعايير الفيزيقية التربوية يف املدارس األساسية  مبعدل )882( غرفة االسم
مع نهاية العام )2017(.

الوصف
بناء وجتهيز وتأثيث الغرف الصفية يف مناطق )A+B( بدل الزيادة الطبيعية، الدوام املسائي، االكتظاظ، الغرف املستاجرة، غير 
املناسبة، فصل الذكور عن االناث ،بهدف توفير التعليم يف املناطق  اجلغرافية التي ال تتوفر فيها خدمة التعليم ،بدل من الغرف 

االصفية التي مت حتويلها الى غرف تخصصية، بدل ترتيب مستويات املدارس.

معايير هدف سياسة البرنامج

املساحة املخصصة للطالب يف الغرف الصفية مبعدل متر مربع 1) م2 ( ومعيار املساحة املخصصة للطالب يف املرافق االخرى )الساحات(، ومعايير 
الدوام املسائي، اإلزدحام، املساحة املخصصة للطالب يف مختبر احلاسوب ال تقل عن )1م2( وال تقل عن )1.5م2( لكل من مختبر العلوم واملكتبة،  
املدارس التي تتضمن الصفوف )5-12 ( حتتاج الى )4( غرف تخصصية لالناث و 3 غرف تخصصية للذكور. واملدارس ذات املستوى 1-4 حتتاج الى 

مكتبة، نسبة املدارس التي يتوفر فيها غرف تخصصية مناسبة، معدل طالب لكل معلم، معدل طالب لكل شعبة، معدل طالب لكل مدرسة.

 1.2الرقم

صيانة األبنية املدرسية القائمة مبعدل %5 سنويًا ) مبا يعادل 68 مبنى مدرسي (حتى نهاية العام 2017 االسم 

توفير االثاث املدرسي بدل التالف وجتديده  يف املدارس القائمة  مبا فيها مدارس ج والقدسالوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

توفير مستلزمات الغرف التخصصية من اجهزة وأثاث ووسائل اآلمان والسالمة، املدرسة وحدة قياس

 1.3الرقم

زيادة نسبة الطالب والطالبات ذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة املدمجون يف املدارس األساسية احلكومية يف الضفة الغربية االسم
من %1.30 الى %1.35 من مجموع الطلبة من مجموع طلبة  بزيادة سنوية مقدارها )0.05 %(. يف نهاية العام 2017. 

مواءمة املباني القائمة لذوي االحتياجات اخلاصة وافتتاح غرف مصادرالوصف
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معايير هدف سياسة البرنامج

نسبة املدارس التي فيها غرف مصادر ، نسبة املدارس املؤهلة لذوي االحتياجات اخلاصة، نسبة الطلبة حسب االعاقة  

 1.4الرقم

االستمرار  يف تطوير و تطبيق استراتيجية فصل طالب وطالبات املرحلة األساسية عن الثانوية وفق فلسفة املناهج  االسم

فصل املدارس حسب املستويات التعليمية بشكل كامل من خالل انشاء وجتهيز وتأثيث غرف صفية الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

اجراء دراسة مسح ملستويات املدارس، رصد االحتياجات الواجب توفرها للقيام بعملية الفصل، حتديد عدد االبنية الواجب توفيرها وكذلك الهيئات 
التدريسية واالدارية ونوعية التخصصات لتحقيق غاية الفصل وترتيب املستويات ضمن استراتيجية واضحة املعالم.

 1.5الرقم

ضمان احلماية والوصول اآلمن جلميع الطلبة واملعلمني ذكورًا وإناثًا إلى مدارسهم يف مناطق )ج( والقدس بالتعاون مع االسم 
مؤسسات حقوق االنسان الدولية يف )93( مدرسة  يف نهاية العام 2017.

دعم مدارس القدس الشريف  ومناطق ج، توفير الدعم واملناصرة والوصول اآلمن لطالب ومعلمي ومدارس القدس الشريف الوصف
 )C( بناء وجتهيز وتأثيث الغرف الصفية يف القدس الشريف ومناطق ، )C( ومناطق

معايير هدف سياسة البرنامج

 عدد الطلبة املعتقلني، السجن، الشهداء، عدد الطالب الذين ميرون عبر احلواجز والبوابات اإللكترونية، اخطارات الهدم واجراءات الترخيص، 
حتريف املنهاج الفلسطيني، عدد طلبة املدارس امللتحقني مبدارس املعارف االسرائيلية، معدل املؤسسات الدولية وحقوق االنسان املشاركة يف  الدعم 

وحماية املؤسسات التربوية يف القدس ،نسبة املعلمني غير احلاملني الهوية املقدسية احلاصلني على ترخيص مرور الى القدس للتدريس فيها،

 1.6الرقم

تطوير سياسة للطلبة الذين يتحولون من نظام التعليم الرسمي إلى مؤسسات ومراكز التدريب غير النظامي خالل العام 2017االسم 

تنفيذ حمالت توعية السترتيجية الفصل للمدارس اعتمدت من قبل مجلس الوزراء.الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

عدد الفاقد من الطلبة من داخل النظام التعليمي الرسمي إلى املراكز اخلاصة ومؤسسات التعليم غير النظامي وغيرها.

معايير سياسة البرنامج غاية البرنامج )2(

زيادة نسبة املؤهلني واملؤهالت من الطواقم التعليمية واملساندة لهم وفق 
استراتيجية إعداد املعلمني واملعلمات وتأهيلهم من )%40.5( يف العام 

2013 إلى )%88.5( يف نهاية العام 2019

تطبيق املعايير املهنية للطواقم التعليمية والطواقم املساندة حسب 
استراتيجية إعداد املعلمني وتأهيلهم 

 2.1الرقم

زيادة نسبة املؤهلني من املعلمني واملعلمات واملديرين واملديرات يف املدارس األساسية احلكومية من   39.2 %-%46.2( يف  نهاية  االسم
العام2017

تأهيل املعلمني ومديري املدارس االساسية ضمن سياسات ومعايير  التأهيل التربوي املهني )1-10( و من خالل برامج الدبلوم الوصف
املهني املتخصص 

معايير هدف سياسة البرنامج

تطبيق  سياسة معلم الصف يف مرحلة )1-4( ومعلم املبحث يف الصف )5-10(، • املعايير املهنية وأدلة املعايير للمعلمني يف الرتب املختلفة )اجلديد، 
واملعلم، واألول، واخلبير( وملديري املدارس،  ميثاق أخالقيات مهنة التعليم وقواعد السلوك و ومعايير مزودي التدريب ونظام مهننة التعليم،معايير 

توظيف املرشدين التربويني ) دبلوم ارشاد تربوي ( ومعايير توظيف املشرف

 2.2الرقم

مواصلة تطوير  معايير وسياسات إعداد وتأهيل املعلمني واملعلمات والطواقم االدارية واملساندة يف املرحلة األساسية )التربية االسم 
اخلاصة، مديري املدارس( 

حتديث وتطوير معايير وسياسات تأهيل املعلمني الطواقم االدارية واملساندة يف املرحلة االساسية الوصف
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معايير هدف سياسة البرنامج

 سياسات واضحة الستقطاب أفضل اخلريجني لكليات التربية. 
  ربط نظام احلوافز للمعليمن بالتطبيق النظري داخل الغرفة الصفية،
  تطوير هيكلية ادارية موحدة يف الوزارة كمرجعية لبرامج تأهيل املعلمني.

 معدل  املستفيدين من برامج اإلعالم والتوعية املتعلقة باالستراتيجية وعناصرها وبرامجها.
 نظام للمتابعة والتقومي واملساءلة لتنفيذ استراتيجية إعداد املعلمني وتأهيلهم 

 2.3الرقم

تطبيق نظام مهننة التعليم على جميع املعلمني واملعلمات يف املرحلة األساسية بنسبة )%14( مع نهاية العام 2017. االسم

تصنيف املعلمون وفقًا للمعايير املهنية الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

تخفيض نصاب املعلم وتخفيف االعباء الكتابية، واحلد من تعليم املعلم لغير تخصصه، او التعليم والعمل يف اكثر من مدرسة لكل من املعلم واملرشد، 
وموظف الصحة. نسبة املعلمني املتدربني على برامج استراتيجية  التدريب ووفق التدريب املستند على العنقود والتعليم النشط ، معايير تاهيل 

املرشدين

 2.4الرقم

االسم
تنفيذ برامج التطور املهني املستمر للمعلمني واملعلمات والطاقم املساند لهم يف املدارس األساسية وفق استراتيجية تدريب 

املعلمني واملعلمات مبعدل 8164 معلم وطاقم ) 6349 يف الضفة و 1815 يف غزة ( و 21600 طالب ) 16400 يف الضفة و 5200 يف 
غزة ( حتى نهاية  2017

االستمرار يف تدريب طاقم املدرسة االداري واالكادميي حسب املستجدات التربوية و االستمرار كذلك يف التدريب للطاقم املساند الوصف
للمعلمني يف املرحلة االساسية 

معايير هدف سياسة البرنامج

 معاير املعلم املؤهل
  معلم املرحلة األساسية الدنيا )1-4(: حاصل على درجة بكالوريوس معلم صف، خريج كلية التربية.

  معلم املرحلة األساسية العليا )5-10(: حاصل على درجة:
 1. بكالوريوس معلم مجال )مبحث أو مجموعة من املباحث(، خريج كلية التربية، أو

2. بكالوريوس تخصص مالئم )مبحث يدرس يف املدارس( + دبلوم تأهيل تربوي

معايير سياسة البرنامج غاية البرنامج )3(

ضمان خدمة التعليم النوعي املستند على الطالب  داخل الصف جلميع 
الطلبة يف سن التعليم األساسي ذكورًا وإناثًا.  

  عدد املدارس التي تطبق وحتقق معايير املدرسة صديقة الطفل ومعايير 
املدرسة الفاعلة، مستوى توافر الوسائل التعليمية يف املدرسة، نتائج 

متوسطات جناح الطالب والطالبات يف االختبارات الوطنية والدولية، 
قدرة الطلبة على تطبيق املهارات احلياتية والتفكير الناقد واالبداع. 
معدل معلم/ مشرف مقيم ،  معدل املشرفني حسب فريق اإلشراف 

التربوي التطويري، نسبة املدارس املستفيدة من االشراف التطويري، 
عدد املدارس التي  مت متابعتها من فبل فريق االشراف التطويري، نسبة 

املدارس التي تقدمي الدعم لها.

 3.1الرقم

تعزيز ومتابعة اجلوانب التربوية والصحية والنفسية واملهنية احملفزة للتعليم والتعلم واالبداع لدى جميع الطالب والطالبات االسم
والطاقم التعليمي واملساند مع نهاية العام 2017. 

تنفيذ العديد من الفعاليات واألنشطة الكشفية و الرياضية و املوسيقية والفنية و الثقافية العلمية واالدبية والصحية الوصف
اخلدماتية والصحية البيئية والتوعوية والتثقيفية و االنشطة الصحية التغذوية
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معايير هدف سياسة البرنامج

 عدد غرف االرشاد التربوي، معدل مرشد / طالب / مدرسة، املرشدين التربويني، فحوصات طيبية مبعدل )   ( طالب سنويًا، عدد املقاصف املدرسية 
غير املؤهلة، عدد املقاصف املدرسية املؤهلة مبعدل )  ( مقصف سنويًا يف مناطق ج والقدس، مدى تطبيق املعايير التغذوية والصحية يف املقاصف 
التابعة ملدارس ج والقدس، نسبة مرافق املياه الصحية والصرف الصحي يف املدارس، أدوات البيئة املساندة والسالمة، أجهزة وأدوات وألعاب تربوية 

للطلبة يف مدارس، معدل الطلبة احلاصلني على مختلف التطعيمات. 

 3.2الرقم

دعم املعلمني من خالل اصالح برنامج االشراف التربوي واملتابعة والدعم الفني جلميع املعلمني واملعلماتاالسم

االدلة واملجمعات التدريبية و اصالح نظام االشراف التربويالوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

  معدل معلم/ مشرف مقيم ،  معدل املشرفني حسب التخصص )باستثناء فريق اإلشراف التربوي التطويري( ، معدل املشرفني حسب اإلشراف 
التربوي التطويري، نسبة املدارس املستفيدة من االشراف املقيم واإلشراف التربوي التطويري و نظام تصنيف املدارس، عدد املدارس التي  مت 

متابعتها من فبل فريق املتابعةالشاملة، نسبة املدارس التي تصنف يف مرتبة امتياز وجيد جدا حسب معايير اإلشراف التربوي التطويري ،

 3.3الرقم

زيادة نسبة الطالب والطالبات املستفيدين من برامج التعليم املساند والعالجي لـ )18200( طالب وطالبة مع نهاية  العام 2017. االسم

التعليم املساند والتعليم العالجي لطالب املرحلة االساسية الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

عدد املدارس التي صنفت بدرجة ممتاز حسب تقارير االشراف واملتابعة امليدانية، متوسط عدد الزيارات االشرافية لكل مدرسة سنويًا، نسبة الطلبة 
الذين حققوا اهداف املرحلة التعليمية التعلمية مبا فيها من مهارات ومتطلبات، نسبة التقدم احلاصل يف مستوى االمتحانات الوطنية، نسبة 

الطالب الذين اجتازوا االختبارات الوطنية من تلك الفئة.

 3.4الرقم

تعميم وتعزيز برنامج املبادرات االيجابية والريادة واالبداع العلمي للعاملني مبهنة التعليم وللطلبة ذكورًا وإناثًا مبعدل )326( االسم 
برامج مع نهاية العام 2017.

انتاج برامج ومشاريع ابداعية ومبادرات تربوية الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

عدد الطالب والطالبات املشاركني يف تلك البرامج الريادية واالبداعية، عدد الطلبة الفائزين يف املسابقات احمللية واالقليمية والدولية يف مجال 
النشاطات الريادية واالبداعية واالختراعات يف املجاالت العلمية والثقافية والتقنية والتكنولوجية.

 3.5الرقم

تعزيز تطبيق االشراف التربوي يف املدرسة األساسية احلكومية، واإلشراف التطويري، وتطبيق معايير املدرسة الفلسطينية االسم 
الفعالة  املدارس يف )200( مدرسة مع نهاية العام 2017.

تطبيق االشراف واإلشراف التطويري الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

  معدل معلم/ مشرف،  معدل املشرفني حسب التخصص ، معدل املشرفني حسب اإلشراف التطويري، نسبة املدارس املستفيدة من االشراف التربوي، 
عدد املدارس التي  مت متابعتها.

 3.6الرقم

زيادة نسبة استخدام التقنيات التربوية وتكنولوجيا التعلم أثناء العملية التعليمية التعلمية وداخل الصف الى: »املكتبة /  االسم 
18.77 %, مختبر العلوم /  62.05 %, مختبر  احلاسوب / 56.35 %, الوسائل التعليمية/ املعلم  / 19.15 % 

تدريب الطواقم على توظيف التقنيات التكنولوجية يف التعليم وداخل الصف و انتاج  وتوفير الوسائل والبرامج التكنولوجية الوصف
لدعم العملية التعليمية 
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معايير هدف سياسة البرنامج

نسبة الطلبة الذين يستخدمون املكتبة واملختبرات ، نسبة استخدام الطلبة واملعلمني  للوسائل التقليدية والتكنولوجية ، نسبة املعلمني  املتدربني 
سنويا على توظيف التكنولوجيا يف التعليم 

 3.7الرقم

زيادة نسبة املدارس القائمة التي يتوف فيها الغرف التخصصية والوسائل التعليمية التعلمية املناسبة  من  79.2 % -80.6 % االسم
من املدارس احلكومية يف نهاية العام  2017

جتهيز وتأثيث مختبرات احلاسوب و مختبرات العلوم واملكتبات يف املدارس القائمة وتوفير الوسائل واالجهزة التعليمية فيها.الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

عدد املدارس التي يتوفر فيها الغرف التصصية املناسبة تربويًا وهندسيًا.

معايير سياسة البرنامج غاية البرنامج )4(

تقومي وتطوير املناهج للمرحلة األساسية مبا يتناسب مع احتياجات 
الطلبة ذكورًا وإناثًا اعتمادًا على منحى الكفايات 

عدد اللمباحث و ادلة املعلم املعدلة واحملدثة) 1-10( مبعدل )    ( صف 
سنويًا، احلد من حتريف املنهاج الفلسطينية يف املدارس العربية يف 

القدس، وثيقة دراسة املناهج وتقوميها، املناهج املتمركزة حول الطالب 
والطالبة، الفلسفة املعرفية والتربوية واالجتماعية والسياسية للمناهج 

مبا ينسجم مع احتياجات الطلبة.

 4.1الرقم

دراسة وحتليل املناهج للصفوف ) 1-9( حتلياًل منهجيًا لقياس مدى حتقيقها لالهداف التربوية املنشودة االسم 

نقاط الضعف ونقاط القوة لهذه املناهج، حتليل احملتوى ،مدى التزام املعلمني بأسس املنهاج، مدى املهارات احلياتية يف املباحث الوصف
،مدى التزام املدرسة بتنفيذ املنهاج ومالءمته ملستويات الطلبة ، امتالك الطلبة ملهارات التفكير العليا.

معايير هدف سياسة البرنامج

تطوير أدوات تقومي مناسبة للمباحث مبا يتماشى مع الطلبة ذوي احلاجات اخلاصة

 4.2الرقم

تطوير جميع املناهج للمرحلة األساسية )3-4( وفق منهجية التكامل ومنحى الكفاياتاالسم 

تطوير بعض املناهج وأدلتها  يف املرحلة االساسية  وعمل دراسات وبحوث متعلقة بتطبيق املناهج  الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

عدد العناوين واملواضيع، طولها ومحتواها وعددها وترتيب وحداتها ،  مدى املهارات احلياتية  ومهارات التفكير العليا يف املباحث ،

 4.3الرقم

استكمال مواءمة املنهاج مبا ينسجم مع احتياجات الطلبة ذكورًا وإناثًا ذوي االحتياجات اخلاصة للصفوف) 7-8( ملبحثني من االسم 
مباحث التعليم األساسي

مواءمة املناهج للطلبة  لذوي االحتياجات اخلاصة الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

االستراتيجية الواضحة واملوحدة للتشخيص والتقييم يف املدارس، نتائج الطالب والطالبات يف االختبارات الدولية.

 4.4الرقم

تطوير أساسيب التقومي والتشخيص جلميع جوانب التعلم وفق فلسفة املناهج واستراتيجية التدريب والتعلم املتمركز حول االسم 
الطالب والطالبة لـ ) 2400 معلم ومعلمة ) 1800 يف الضفة، 600 يف غزة (، 35000 طالب ) 23000 يف الضفة، 12000 يف غزة ((

تدريب معلمني ومدربني على القياس والتقومي املستند على الطالب و تنفيذ االختبارات الوطنية والدولية الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

عدد املباحث التي مت مواءمتها لتتناسب مع الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة.
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البرنامج )3(: التعليم الثانوي:

2017منوذج البيان السياساتي للبرنامج   2017

غاية سياسة البرنامج

اسم الوزارة: وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي

 7رمز الوزارة:

رسالة الوزارة 

 0711رمز البرنامج

اسم البرنامج 

برنامج التعليم الثانوي 

وصف البرنامج

الهدف العام لبرنامج التعليم الثانوي: تهيئة خريجني أكفاء من املرحلة الثانوية لالنتقال للمرحلة اجلامعية واحلياة العملية.

معايير سياسة البرنامج غاية البرنامج )1(

زيادة نسبة االنتقال )البقاء(  للطالب والطالبات من املرحلة االساسية 
)1-10( إلى املرحلة الثانوية )11-12( من ) %73.0 ( يف العام 2013 الى ) 

74.8 %  ( يف نهاية اخلطة اخلمسية 2019

معدل الزيادة الطبيعية السنوية يف عدد السكان يف سن التعليم املدرسي 
ما يقارب )0.8 %( خالل االعوام 2014 - 2019      

 1.1الرقم

زيادة عدد الغرف الصفية والتخصصية التي تنسجم مع املعايير الفيزيقية التربوية يف املدارس االسم 
الثانوية مبعدل )190(  غرفة. ) 65 غرفة يف الضفة، 125 غزة( 

الوصف

بناء وجتهيز وتأثيث الغرف الصفية يف مناطق )A+B( بدل الزيادة الطبيعية، الدوام املسائي، 
االكتظاظ، الغرف املستاجرة، غير املناسبة، فصل الذكور عن االناث ،بهدف توفير التعليم يف املناطق  

اجلغرافية التي ال تتوفر فيها خدمة التعليم ،بدل من الغرف االصفية التي مت حتويلها الى غرف 
تخصصية، بدل ترتيب مستويات املدارس.

معايير هدف سياسة البرنامج

املساحة املخصصة للطالب يف الغرف الصفية مبعدل متر مربع 1) م2 ( ومعيار املساحة املخصصة للطالب يف املرافق االخرى )الساحات(، ومعايير 
الدوام املسائي، اإلزدحام، املساحة املخصصة للطالب يف مختبر التكنولوجيا ال تقل عن )1.5م2(  وكذلك لكل من مختبر العلوم واملكتبة،  املدارس 
التي تتضمن الصفوف )5-12 ( حتتاج الى )4( غرف تخصصية لالناث و 3 غرف تخصصية للذكور. واملدارس ذات املستوى 1-4 حتتاج الى مكتبة، 

 1.2الرقم

صيانة األبنية املدرسية القائمة مبعدل %5 ، ) 22 مبنى مدرسي(االسم 

توفير االثاث املدرسي بدل التالف وجتديده  يف املدارس القائمة و صيانة االبنية املدرسية ومرفقاتهاالوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

توفير مستلزمات الغرف التخصصية من اجهزة وأثاث ووسائل االمن والسالمة

 1.3الرقم

زيادة نسبة الطالب والطالبات ذوي االعاقة  املدمجون يف املدارس الثانوية احلكومية من 1.3 %  يف االسم 
العام 2016 الى 1.35 % من مجموع الطلبة يف نهاية العام 2017 -، بزيادة سنوية مقدارها )0.05 %(. 

تدريب الطاقم املدرسي حول كيفية التعامل مع ذوي االعاقة و مواءمة املباني القائمة لذوي االعاقةالوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

نسبة املدارس التي فيها غرف مصادر ، نسبة املدارس املؤهلة لذوي االحتياجات اخلاصة، نسبة الطلبة حسب االعاقة  

 1.4الرقم



179

اخلطة االستراتيجية لقطاع التعليم 2022-2017

االستمرار يف تطبيق استراتيجية فصل طالب وطالبات املرحلة الثانوية عن األساسية وفق فلسفة االسم
املناهج  

فصل املدارس حسب املستويات التعليمية من خالل انشاء وجتهيز وتأثيث غرف صفية ومن خالل الوصف
تنفيذ حمالت التوعية للميدان

معايير هدف سياسة البرنامج

عدد املدارس الثانوية املقرر فصلها عن املرحلة األساسية ضمن استراتيجية الفصل سنويًا، عالقة موقع املدرسة بالتجمع السكاني، متوسط املسافة 
التي يقطعها الطالب والطالبة من البيت للمدرسة والعكس، نسبة الزيادة يف عدد املدارس املنسجمة مع استرتيجية الفصل سنويًا.

 1.5الرقم

ضمان احلماية والدعم والوصول اآلمن جلميع الطلبة واملعلمني ذكورًا وإناثًا إلى مدارسهم يف مناطق االسم 
)ج( والقدس بالتعاون مع مؤسسات حقوق االنسان الدولية يف )41( مدرسة 

الدعم واملناصرة لطالب ومدارس القدس ومناطق )C( و بناء وجتهيز وتأثيث الغرف الصفية يف الوصف
 )C( القدس الشريف ومناطق

معايير هدف سياسة البرنامج

عدد الطلبة املعتقلني، السجن، الشهداء، عدد الطالب الذين ميرون عبر احلواجز والبوابات اإللكترونية، اخطارات الهدم واجراءات الترخيص، 
حتريف املنهاج الفلسطيني، عدد طلبة املدارس امللتحقني مبدارس املعارف االسرائيلية، معدل املؤسسات الدولية وحقوق االنسان املشاركة يف  الدعم 

وحماية املؤسسات التربوية يف القدس، نسبة املعلمني غير احلاملني الهوية املقدسية احلاصلني على ترخيص مرور الى القدس للتدريس فيها،

 1.6الرقم

تطوير استراتيجية لفروع )مسارات( تخصصية يف املدارس الثانوية  االسم

فتح مسارات تخصصية جديدة يف املدارس الثانوية الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

عدد املدارس الثانوية التي حتوي فروع )مسارات( تخصصية مناسبة، عدد الطلبة يف املدارس الثانوية، عدد الطلبة لكل مسار )فرع(، عدد املعلمني 
املؤهلني لكل مسار جديد

 1.7الرقم

تطبيق استراتيجية مناسبة بخصوص الطلبة الذين يتحولون من نظام التعليم الرسمي إلى االسم 
مؤسسات ومراكز التدريب غير النظامي على %60 منهم خالل العام 2017.

تنفيذ استراتيجية استعادة الطلبة املتحولني خارج نظام التعليم الرسمي الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

عدد الفاقد من الطلبة من داخل النظام التعليمي الرسمي إلى املراكز اخلاصة ومؤسسات التعليم غير النظامي وغيرها.

معايير سياسة البرنامج غاية البرنامج )2(

زيادة نسبة املؤهلني واملؤهالت من الطواقم التعليمية واملساندة لهم وفق 
استراتيجية إعداد املعلمني واملعلمات وتأهيلهم من )%40.5( يف العام 

2012/2013 إلى %88.5 يف نهاية العام 2018/2019

تطبيق املعايير املهنية للطواقم التعليمية والطواقم املساندة حسب 
استراتيجية إعداد املعلمني وتأهيلهم 

 2.1الرقم

زيادة نسبة املؤهلني من املعلمني واملعلمات واملديرين واملديرات يف املدارس الثانوية احلكومية من  االسم 
)39.2 % - 46.6 % ( يف  نهاية  العام  2017

تأهيل املعلمني يف املدارس الثانوية ضمن سياسات ومعايير  التأهيل التربوي املهني و تنفيذ الدبلومات الوصف
املهنية املتخصصة

معايير هدف سياسة البرنامج

تطبيق  املعايير املهنية وأدلة املعايير للمعلمني يف الرتب املختلفة )اجلديد، واملعلم، واألول، واخلبير( وملديري املدارس،  ميثاق أخالقيات مهنة 
التعليم وقواعد السلوك و ومعايير مزودي التدريب ونظام مهننة التعليم،معايير توظيف املرشدين التربويني ) دبلوم ارشاد تربوي ( ومعايير توظيف 

املشرف
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 2.2الرقم

مواصلة تطوير  معايير وسياسات إعداد وتأهيل املعلمني واملعلمات والطواقم االدارية واملساندة يف االسم
املرحلة الثانوية مع نهاية العام 2017.  

حتديث وتطوير معايير العاملني الصحيني وأدلتها الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

 سياسات واضحة الستقطاب أفضل اخلريجني لكليات التربية. 
  ربط نظام احلوافز للمعليمن بالتطبيق النظري داخل الغرفة الصفية،
  تطوير هيكلية ادارية موحدة يف الوزارة كمرجعية لبرامج تأهيل املعلمني.

 معدل  املستفيدين من برامج اإلعالم والتوعية املتعلقة باالستراتيجية وعناصرها وبرامجها.
 نظام للمتابعة والتقومي واملساءلة لتنفيذ استراتيجية إعداد املعلمني وتأهيلهم 

 2.3الرقم

تطبيق نظام مهننة التعليم على جميع املعلمني واملعلمات يف املرحلة الثانوية بنسبة )%22.7( مع االسم 
نهاية العام 2017. 

تطبيق نظام مهننة التعليم على جميع املعلمني واملعلمات يف املرحلة الثانوية بنسبة )%16.7(  يف الوصف
املدارس احلكومية و %3 يف املدارس اخلاصة و %3 يف مدارس الوكالة  

معايير هدف سياسة البرنامج

تخفيض نصاب املعلم وتخفيف االعباء الكتابية، واحلد من تعليم املعلم لغير تخصصه، او التعليم والعمل يف اكثر من مدرسة لكل من املعلم واملرشد، 
وموظف الصحة. نسبة املعلمني املتدربني على برامج استراتيجية  التدريب ووفق التدريب املستند على العنقود والتعليم النشط ، معايير تاهيل 

املرشدين

 2.4الرقم

االسم 
تنفيذ برامج التطور املهني املستمر للمعلمني واملعلمات والطاقم املساند لهم يف املدارس الثانوية وفق 
استراتيجية تدريب املعلمني واملعلمات مبعدل ) 2946 (  ) 1972 يف الضفة و 974 يف غزة ( حتى نهاية 

العام 2017..

االستمرار يف تدريب طاقم املدرسة االداري واالكادميي يف املرحلة الثانوية الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

 معاير املعلم املؤهل
معلم املرحلة الثانوية: حاصل على درجة بكالوريوس تخصص مالئم )مبحث يدرس يف املدارس( + دبلوم تأهيل تربوي.

معايير سياسة البرنامج غاية البرنامج )3(

ضمان خدمة التعليم النوعي املستند على الطالب داخل 
الصف جلميع الطلبة يف سن التعليم الثانوي ذكورًا وإناثًا 

سنويًا مع نهاية اخلطة  2019.  

  عدد املدارس التي تطبق وحتقق معايير املدرسة صديقة الطفل ومعايير املدرسة 
الفاعلة، مستوى توافر الوسائل التعليمية يف املدرسة، نتائج متوسطات جناح الطالب 

والطالبات يف االختبارات الوطنية والدولية، قدرة الطلبة على تطبيق املهارات احلياتية 
والتفكير الناقد واالبداع. معدل معلم/ مشرف مقيم ،  معدل املشرفني حسب 

التخصص )باستثناء فريق املتابعة الشاملة( ، معدل املشرفني حسب نظام املتابعة 
الشاملة، نسبة املدارس املستفيدة من االشراف املقيم واملتابعة الشاملة و نظام تصنيف 
املدارس، عدد املدارس التي  مت متابعتها من فبل فريق املتابعة الشاملة، نسبة املدارس 

التي تصنف يف مرتبة امتياز وجيد جدا حسب معايير املتابعة الشاملة. 

 3.1الرقم

تعزيز ومتابعة اجلوانب التربوية والصحية والنفسية واملهنية احملفزة للتعليم والتعلم واالبداع لدى االسم
جميع الطالب والطالبات والطاقم التعليمي املساند 

تنفيذ العديد من الفعاليات واألنشطة الكشفية و الرياضية و املوسيقية والفنية و الثقافية العلمية الوصف
واالدبية والصحية اخلدماتية والصحية البيئية والتوعوية والتثقيفية و االنشطة الصحية التغذوية 
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معايير هدف سياسة البرنامج

 عدد غرف االرشاد التربوي، معدل مرشد / طالب / مدرسة، املرشدين التربويني، فحوصات طيبية مبعدل )   ( طالب سنويًا، عدد املقاصف املدرسية 
غير املؤهلة، عدد املقاصف املدرسية املؤهلة مبعدل )  ( مقصف سنويًا يف مناطق ج والقدس، مدى تطبيق املعايير التغذوية والصحية يف املقاصف 
التابعة ملدارس ج والقدس، نسبة مرافق املياه الصحية والصرف الصحي يف املدارس، أدوات البيئة املساندة والسالمة، أجهزة وأدوات وألعاب تربوية 

للطلبة يف مدارس 

 3.2الرقم

دعم املعلمني من خالل اصالح برنامج االشراف التربوي واملتابعة والدعم الفني جلميع املعلمني االسم
واملعلمات ) مبعدل 24 اجتماع و270 زيارة اشرافية (

إعداد االدلة وتنفيذ املجمعات التدريبية و اصالح نظام االشراف التربويالوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

  معدل معلم/ مشرف مقيم ،  معدل املشرفني حسب التخصص )باستثناء فريق املتابعة الشاملة( ، معدل املشرفني حسب نظام املتابعة الشاملة، 
نسبة املدارس املستفيدة من االشراف املقيم واملتابعة الشاملة و نظام تصنيف املدارس، عدد املدارس التي  مت متابعتها من فبل فريق املتابعةالشاملة، 

نسبة املدارس التي تصنف يف مرتبة امتياز وجيد جدا حسب معايير املتابعة الشاملة ،

 3.3الرقم

االسم 
تعزيز برنامج االرشاد التربوي والصحة املدرسية يف املدارس الثانوية احلكومية )ذكورًا وإناثًا( يف 

مناطق )ج( والقدس. ) تدريب 595 مرشد تربوي، 5900 طالب ) 4000 طالب يف الضفة، 1900 يف غزة 
))

تعزيز االرشاد التربوي واخلدمات الصحية والبيئية يف القدس الشريف ومناطق ©الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

 عدد غرف االرشاد التربوي، معدل مرشد / طالب / مدرسة، املرشدين التربويني.

 3.4الرقم

تعزيز وتنمية املبادرات واملواهب واالبداعات العلمية والتكنولوجية والثقافية والفنية ... لدى  الطلبة االسم
واملعلمني ذكورًا وإناثًا، مبعدل )131( مشروع  حتى نهاية العام 2017

البرامج واملشاريع االبداعية واملبادرات التربوية الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

عدد الفرق الكشقية / املدرسة، عدد الغرف الرياضية ،عدد معلمي التربية الرياضة املختصني الذين يحصلون على حصص التفريغ، تعيني معلمني 
مختصني ،عدد  أندية املوهوبني، مجالس أولياء األمور واألسر الصفية ،واملخيمات الصيفية ، والرحالت املدرسية العلمية او الترفيهية. مسابقات 
علمية ،وإنتاج األجهزة والوسائل العلمية والتكنولوجية بهدف تنمية اإلبداع ، والكتابات االبداعية وحفظ القران...الرسم والتصميم والتصوير، 

األدوات واخلامات الفنية،  واألندية الفنية، نسبة الطلبة املشاركني يف املسابقات الدولية واالقليمية والفائزين منهم، أندية موسيقية للطلبة 
املوهوبني بعد انتهاء الدوام الرسمي للطلبة، املدارس املجهزة  باالجهزة واملواد املوسيقية،  عدد اجلوقات‘ عدد الطلبة املدربني على االالت املوسيقية ، 

قدرات  وعدد معلمي التربية املوسيقية: معلم مختص متفرغ ، معلم تطويري مختص، مشرف التربية املوسيقية

 3.5الرقم

تعزيز تطبيق االشراف املقيم يف )830( مدرسة   حكومية )395 مدرسة ذكور، 435 مدرسة إناث(، االسم 
واملتابعة الشاملة يف )300( مدرسة، ونظام تصنيف املدارس يف 250 مدرسة 

تطبيق االشراف املقيم واملتابعة الشاملة الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

  معدل معلم/ مشرف مقيم،  معدل املشرفني حسب التخصص )باستثناء فريق املتابعة الشاملة( ، معدل املشرفني حسب نظام املتابعة الشاملة، 
نسبة املدارس املستفيدة من االشراف املقيم واملتابعة الشاملة و نظام تصنيف املدارس، عدد املدارس التي  مت متابعتها من فبل فريق املتابعةالشاملة، 

نسبة املدارس التي تصنف يف مرتبة امتياز وجيد جدا حسب معايير املتابعة الشاملة ،

 3.6الرقم
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االسم 
زيادة نسبة استخدام التقنيات التربوية وتكنولوجيا التعلم أثناء العملية التعليمية التعلمية وداخل 
الصف الى: »املكتبة /  18.77 %, مختبر العلوم /  62.05 %, مختبر  احلاسوب / 56.35 %, الوسائل 

التعليمية/ املعلم  / 19.15 % 

الوصف
تفعيل استخدام الوسائل التعليمية التقليدية والتكنولوجية احلديثة، استخدام لوح العرض الرقمي 
داخل الغرفة الصفية وجتهيز املادة التعليمية لعرضها من خالله، ادخال االلواح الذكية يف العملية 

العلمية التعلمية، انتاج وسائل تعليمية محوسبة جديدة تدعم العملية التعليمية

معايير هدف سياسة البرنامج

نسبة الطلبة الذين يستخدمون املكتبة واملختبرات ، نسبة استخدام الطلبة واملعلمني  للوسائل التقليدية والتكنولوجية ، نسبة املعلمني  املتدربني 
سنويا على توظيف التكنولوجيا يف التعليم 

 3.7الرقم

زيادة نسبة املدارس القائمة التي يتوفر فيها الغرف التخصصية والوسائل التعليمية التعلمية املناسبة االسم
من ) %79.2( من املدارس يف العام 2016  الى )80.6 %( من املدارس يف نهاية العام 2017 

جتهيز وتأثيث مختبرات احلاسوب و مختبرات العلوم واملكتبات يف املدارس القائمة وتوفير الوسائل الوصف
واالجهزة التعليمية فيها.

معايير هدف سياسة البرنامج

عدد املدارس التي يتوفر فيها الغرف التصصية املناسبة تربويًا وهندسيًا.

معايير سياسة البرنامج غاية البرنامج )4(

تقومي وتطوير املناهج للمرحلة الثانوية مبا يتناسب مع احتياجات 
الطلبة ذكورًا وإناثًا مع نهاية اخلطة اخلمسية 2019.

عدد اللمباحث و ادلة املعلم املعدلة واحملدثة) 11-12( . احلد من حتريف 
املنهاج الفلسطينية يف املدارس العربية يف القدس، وثيقة دراسة املناهج 
وتقوميها، املناهج املتمركزة حول الطالب والطالبة، الفلسفة املعرفية 

والتربوية واالجتماعية والسياسية للمناهج مبا ينسجم مع احتياجات 
الطلبة.

 4.1الرقم

دراسة وحتليل املناهج للصفوف )10-12( حتلياًل منهجيًا لقياس مدى حتقيقها لالهداف التربوية االسم 
املنشودة 

تقومي املناهج العلمية للمرحلة الثانوية الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

نقاط الضعف ونقاط القوة لهذه املناهج، حتليل احملتوى ،مدى التزام املعلمني بأسس املنهاج، مدى املهارات احلياتية يف املباحث ،مدى التزام املدرسة 
بتنفيذ املنهاج ومالءمته ملستويات الطلبة ، امتالك الطلبة ملهارات التفكير العليا 

 4.2الرقم

مواءمة املنهاج مبا ينسجم مع احتياجات الطلبة ذكورًا وإناثًا للصفوف )10-12( جلميع املباحث يف االسم
التعليم الثانوي 

مواءمة املناهج للطلبة  بكافة مستوياتهم وجلميع املسارات يف التعليم الثانويالوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

عدد املباحث التي مت مواءمتها لتتناسب مع الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة.

 4.3الرقم

تطوير مسارات وفروع التعليم الثانوي مبا يخلق مزيد من الفرص للطلبة ذكورًا وإناثًا وفق امكانياتهم االسم 
ويعزز نسب امللتحقني يف الفروع العلمي واملهني والريادة واألعمال وتكنولوجيا املعلومات. 

الوصف
بناًء على دراسة اسباب اختيار الطالب لفرع اكادميي أو مهني واحتياجات سوق العمل وتطوير 

برامج التلمذة املهنية، تقدير االحتياجات املطلوب توفيرها من تخصصات ومسارات جديدة وتوفير 
االمكانيات واالحتياجات الضرورية لفتح تلك املسارات.
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معايير هدف سياسة البرنامج

عدد املدارس الثانوية التي حتوي فروع )مسارات( تخصصية مناسبة، عدد الطلبة يف املدارس الثانوية، عدد الطلبة لكل مسار )فرع(، عدد املعلمني 
املؤهلني لكل مسار جديد

 4.4الرقم

تطوير فلسفة املناهج للمرحلة الثانوية )10-12( وفق منهجية التكامل ومنحى الكفايات االسم 

الوصف
تطوير اطار عام للمرحلة الثانوية )مناهج(، وثيقة دراسة املناهج وتقوميها، املناهج املتمركزة حول 
الطالب والطالبة، الفلسفة املعرفية والتربوية واالجتماعية والسياسية للمناهج مبا ينسجم مع 

احتياجات الطلبة.

معايير هدف سياسة البرنامج

عدد العناوين واملواضيع، طولها ومحتواها وعددها وترتيب وحداتها ،  مدى املهارات احلياتية  ومهارات التفكير العليا يف املباحث ، مدى املهارات 
احلياتية يف املباحث ،مدى التزام املدرسة بتنفيذ املنهاج ومالءمته ملستويات الطلبة .

 4.5الرقم

تطوير أساسيب التقومي والتشخيص جلميع جوانب التعلم وفق فلسفة املناهج واستراتيجية التدريب االسم
والتعلم املتمركز حول الطالب والطالبة 

تدريب معلمني ومدربني على القياس والتقومي املستند على الطالب و تنفيذ االختبارات الوطنية الوصف
والدولية 

معايير هدف سياسة البرنامج

االستراتيجية الواضحة واملوحدة للتشخيص والتقييم يف املدارس، نتائج الطالب والطالبات يف االختبارات الدولية، النتائج على مستوى امتحان 
الثانوية العامة.



184

وزارة التربية والتعليم العالي

البرنامج )4(: التعليم املهني:

2017منوذج البيان السياساتي للبرنامج  2017

غاية سياسة البرنامج

اسم الوزارة: وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي

7رمز الوزارة:

رسالة الوزارة

0712رمز البرنامج

اسم البرنامج

برنامج التعليم املهني

وصف البرنامج

الهدف العام لبرنامج التعليم املهني: تهيئة خريجني أكفاء من برنامج التعليم املهني لالنتقال للمرحلة اجلامعية واحلياة العملية وسوق العمل.

معايير سياسة البرنامج غاية البرنامج )1(

زيادة نسبة الدخول إلى التعليم املهني من )%1.72( من مجموع طالب 
وطالبات الصف العاشر األساسي )باستثناء الفرع التجاري(  ذكور 3.2% 

، اناث %0.4  إلى  )%2.3(  ذكور %3.8، اناث %1.1  يف نهاية اخلطة 
اخلمسية 2019.

معدل الزيادة السنوية يف عدد طلبة التعليم املهني
خالل االعوام 2019-2014      

 1.1الرقم

صيانة وتأهيل وحتديث األبنية واألثاث والتجهيزات مبا فيها الغرف التخصصية االسم 
واملشاغل وتكنولوجيا التعلم يف املدارس املهنية والكليات التقنية.

صيانة املدارس املهنية والكليات التقنيةالوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

 املساحة املخصصة للطالب يف املشاغل اخلفيفة ) ال يقل عن 150م2/ 15 طالب( وأما يف املشاغل الثقيلة )ال تقل عن 300م2/ 15 طالب(، توسعة 
املشاغل الضيقة حسب املساحة املتوفرة ، املساحة املخصصة للطالب: مختبر العلوم واحلاسوب:  ال تقل عن80م2 /20 طالب، املكتبة: ال تقل 

عن100م2 /50 طالب(، توسعة إن أمكن يف املساحة املتوفرة مع توفير جهاز حاسوب لكل طالب، اضافة غرف تخصصية يف املدارس التي ينقصها غرف 
تخصصية. حتديد الصيانة املطلوبة واألثاث والتجهيزات االخرى الناقصة لتأهيل الغرف التخصصية واملشاغل املطلوب تأهيلها، حتديد ما حتتاج 

له املادرس من صيانة مثل األسطح، الساحات، األسوار، ...

 1.2الرقم

 زيادة نسبة دمج الطلبة ذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة يف املدارس املهنية مبعدل االسم
)  0.1  %( سنويًا لغاية نهاية العام 2017 

مواءمة املدارس املهنية لذوي االحتياحات اخلاصةالوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

نسبة املدارس املهنية  التي فيها غرف مصادر ، نسبة املدارس املؤهلة لذوي االحتياجات اخلاصة، اضافة ما يلزم الستيعاب تلك النسبة من ذوي 
االحتياجات اخلاصة. مثل األسطح املائلة، كراسي تسهيل احلركة، وسائل السالمة. وجتهيزات تخصصية خاصة لهم. 

 1.3الرقم

احملافظة على عدد املدارس )14 مدرسة( حلني استالم املدارس التي مت البدء فيها.االسم 

بناء وتأثيث وجتهيز مدرسة بنات رام اهلل املهنيةالوصف
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معايير هدف سياسة البرنامج

 رفع مستوى الوعي للطلبة واملجتمع واولياء االمور باهمية التعليم املهني  خاصة لالناث مبعدل ورشة مركزية سنويا وثالثة ورشات فرعية و حلقة 
اذاعية سنويا و%10  من اولياء االمور سنويًا، اعطاء اهمية لالناث، مع بناء بروشورات توعية وارشاد باهمية التعليم املهني )نشرات(، زيارات لطالب 

الصف العاشر وتوعيتهم بهذا اخلصوص. زيادة اعداد الطالبات يف تخصصات مهنية مقارنة باخرى مثل )إلكترونيات صناعية، اتصاالت، صيانة آالت 
مكتبية، جتميل، تصنيع مالبس ... (. زيادة عدد املدارس املهنية مبعدل مدرسة  واحدة سنويًا منها مدرسة ووحدات مهنية لالناث 

 1.4الرقم

 تفعيل وتطوير الشراكة و التشبيك بني مؤسسات التعليم املهني  احلكومية وغير االسم 
احلكومية  ومؤسسات سوق العمل على مستوى محافظتني سنويًا

توقيع مذكرة  تفاهم مع الغرف التجارية و نقابة اصحاب الكراجات يف محافظتني الوصف
لتدريب طلبة املدارس املهنية 

معايير هدف سياسة البرنامج

املجالس احمللية للتشغيل والتعليم والتدريب املهني والتقني، وإنشاء وكالة التشغيل الوطنية الفلسطينية، نظام معلومات سوق العمل ، احتاد الغرف 
التجارية والصناعية 

 1.5الرقم

تطوير البرامج والتخصصات املهنية احلالية وتطويرها يف املدارس القائمة  مبا االسم
يتناسب مع احتياجات سوق العمل

توسعة مدرس مهنية قائمةالوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

عدد التخصصات املهنية املستحدثة.

 1.6الرقم

تعزيز وعي الطلبة واملعلمني ذكورًا وإناثًا يف كل املراحل التعليمية واملجتمع احمللي االسم 
بأهمية التعليم املهني مبعدل )450( نشاط توعوي

الوصف
تنفيذ  زيارات لطلبة الصف العاشر من قبل  مرشدين  مهنيني  و عقد 10ورشات 

عمل لهم  وألولياء االمور يف املدارس املهنية، وعمل معرض مركزي   ملنتجات املدارس 
املهنية للمجتمع احمللي وطالب املرحلة االساسية العليا.

معايير هدف سياسة البرنامج

عدد الطلبة امللتحقني بالتعليم املهني والنمو يف أعدادهم من عام آلخر.

 1.7الرقم

تطوير و اصالح نظام االشراف واملتابعة يف املدارس املهنية االسم 

االشراف امليداني على املدارس املهنيةالوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

  معدل معلم/ مشرف مقيم ،  معدل املشرفني حسب التخصص )باستثناء فريق املتابعة الشاملة( ، معدل املشرفني حسب نظام املتابعة الشاملة، 
نسبة املدارس املستفيدة من االشراف املقيم واملتابعة الشاملة و نظام تصنيف املدارس، عدد املدارس التي  مت متابعتها من فبل فريق املتابعةالشاملة، 

نسبة املدارس التي تصنف يف مرتبة امتياز وجيد جدا حسب معايير املتابعة الشاملة ،

معايير سياسة البرنامج غاية البرنامج )2(

تطبيق االستراتيجية الوطنية لتأهيل وتدريب جميع طواقم التعليم 
املهني يف جميع املدارس املهنية احلكومية يف نهاية لعام 2019

 معاير املعلم املؤهل
معلم املرحلة الثانوية: حاصل على درجة بكالوريوس تخصص مالئم 

 )مبحث يدرس يف املدارس( + دبلوم تأهيل تربوي.
املعايير املؤهل يف التعليم املهني ما زالت قيد االعداد

 2.1الرقم
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مواصلة تطوير استراتيجية تدريب املعلمني واملعلمات يف الفروع املهنية فبل واثناء االسم 
اخلدمة مع كل الشركاء. )التأهيل التربوي( 

الوصف

 

تطبيق البرامج التدريبية على جميع املدارس املهنية وتأهيل املعلمني و حصولهم 
على وحدات الدبلوم املتخصص

معايير هدف سياسة البرنامج

 سياسات واضحة الستقطاب أفضل اخلريجني لكليات التعليم املهني. 
  ربط نظام احلوافز للمعلمني بالتطبيق النظري داخل الغرفة الصفية،

  تطوير هيكلية ادارية موحدة يف الوزارة كمرجعية لبرامج تأهيل املعلمني.
 معدل  املستفيدين من برامج اإلعالم والتوعية املتعلقة باالستراتيجية وعناصرها وبرامجها.

 نظام للمتابعة والتقومي واملساءلة لتنفيذ استراتيجية إعداد املعلمني وتأهيلهم 

 2.2الرقم

االسم
تطبيق برامج تدريب العاملني )التخصصية(  يف التعليم املهني والطاقم املساند 

وفق استراتيجية التعليم والتدريب املهني والتقني  مبعدل )10( معلم ومعلمة سنويًا 
)التأهيل التخصصي(

مت تدريب 10 معلم ومعلمة يف مجال  النجارة والديكورالوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

عدد املؤهلني من الطواقم يف املدارس املهنية حسب املعايير، مواءمة  برامج التعليم  والتدريب املهنية مبا ينسجم مع احتياجات الطلبة ذوي 
االحتياجات اخلاصة للصفوف 11 يف مباحث العربي والرياضيات يف نهاية العام 2017 

معايير سياسة البرنامج غاية البرنامج )3(

ضمان نوعية التعلم املستند على الطالب داخل الصف ويف سوق العمل  
جلميع طلبة التعليم املهني ذكورًا وإناثًا مبا ينسجم مع  سوق العمل و 

متطلبات التشغيل مع نهاية اخلطة يف العام 2019  

  معدل معلم/ مشرف مقيم ،  معدل املشرفني حسب التخصص 
)باستثناء فريق املتابعة الشاملة( ، معدل املشرفني حسب نظام املتابعة 
الشاملة، نسبة املدارس املستفيدة من االشراف املقيم واملتابعة الشاملة 
و نظام تصنيف املدارس، عدد املدارس التي  مت متابعتها من فبل فريق 
املتابعة الشاملة، نسبة املدارس التي تصنف يف مرتبة امتياز وجيد جدا 

حسب معايير املتابعة الشاملة ، 

 3.1الرقم

تأمني خدمات فحوصات التقصي والتأمني ضد احلوادث للطلبة بنسبة )%100( االسم 
خاصًة للطلبة ذوي االحتياجات ذكورًا وإناثًا 

تطبيق التأمني الصحي جلميع الطلبة واملعلمنيالوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

نسبة تسوس األسنان، نسبة مشاكل النظر، عدد املصابني من الطلبة، رصد األمراض املزمنة واألمراض الوبائية، عدد الطلبة واملعلمني احلاصلني 
على تأمني ضد احلوادث. 

 3.2الرقم

االسم 
زيادة نسبة الطلبة واملعلمني ذكورًا وإناثًا الذين يستخدمون الوسائل التكنولوجية 

التربوية احلديثة أثناء العملية التعليمية التعلمية وداخل املشاغل والغرف 
التصصية مبعدل )  مدارس( ,  %  سنويًا. 

تدريب املعلمني والطالب ذكورًا وإناثًا على استخدام األجهزة احلديثةالوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

نسبة الطلبة الذين يستخدمون املكتبة واملختبرات ، نسبة استخدام الطلبة واملعلمني  للوسائل التقليدية والتكنولوجية، الورشات واملشاغل، نسبة 
املعلمني  املتدربني سنويا على توظيف التكنولوجيا يف التعليم، التدريب على استخدام والتعامل مع املعدات اجلديدة

 3.3الرقم
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زيادة نسبة املدارس القائمة التي يتوفر فيها الوسائل التعليمية مبعدل )3( مدارس االسم 
سنويا و)4( كليات تقنية. 

توفير الوسائل التعليمية / التعلمية للمدارس املهنية والكليات التقنيةالوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

عدد املدارس والكليات التي يتوفر فيها الوسائل التعليمية الالزمة للعملية التعليمية التعلمية. 

 3.4الرقم

االسم

 

تعزيز ومتابعة اجلوانب التربوية والصحية والنفسية واملهنية احملفزة للتعليم 
والتعلم واالبداع لدى جميع الطالب والطالبات والطاقم التعليمي واملساند . 

 عقد 34 نوادي كشفية مهنية للطالبالوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

 عدد غرف االرشاد التربوي، معدل مرشد / طالب / مدرسة، املرشدين التربويني، فحوصات طيبية مبعدل )   ( طالب سنويًا، عدد املقاصف املدرسية 
غير املؤهلة، عدد املقاصف املدرسية املؤهلة مبعدل )  ( مقصف سنويًا يف مناطق ج والقدس، مدى تطبيق املعايير التغذوية والصحية يف املقاصف 
التابعة ملدارس ج والقدس، نسبة مرافق املياه الصحية والصرف الصحي يف املدارس، أدوات البيئة املساندة والسالمة، أجهزة وأدوات وألعاب تربوية 

للطلبة يف مدارس 

 3.5الرقم

 تطبيق استراتيجية التلمذة املهنية الوطنية  يف 9 مدارس مهنية.االسم 

 تدريب الطالب على برامج مهنية متعددة ضمن برامج التلمذة املهنية الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

بناء استراتيجية التلمذة املهنية، والقيام بزيارات لطالب الصف العاشر وتوعيتهم بهذا اخلصوص. وزيادة اعداد الطالب يف تخصصات مهنية جديدة 
مقارنة بأخرى مثل )إلكترونيات صناعية، اتصاالت، صيانة آالت مكتبية، جتميل، تصنيع مالبس ... (. زيادة عدد املدارس املهنية مبعدل مدرسة واحدة 

سنويًا منها مدرسة ووحدات مهنية لالناث 

 3.6الرقم

تطبيق سياسة إدخال التعليم املهني يف مدارس التعليم العام للصفوف من 7-9.االسم 

15 قاعة للتعليم املهني باملدارس األكادميية للصفوف من 7-9 مت انشاؤها.الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

بناء 15 قاعة للتعليم املهني باملدارس األكادميية للصفوف من 9-7 

معايير سياسة البرنامج غاية البرنامج )4(

تقومي  وتطوير جميع مناهج التعليم املهني والتقني وبرامجه التعليمية 
واملناهج حسب احتياجات سوق العمل اعتمادًا على منحى الكفايات أو 
منحى األهداف يف نهايةالعام لـ )2( تخصصات حتى نهاية اخلطة يف 

العام 2019

قاط الضعف ونقاط القوة لهذه املناهج، حتليل احملتوى ،مدى التزام 
املعلمني بأسس املنهاج، مدى املهارات احلياتية يف املباحث ،مدى التزام 

املدرسة بتنفيذ املنهاج ومالءمته ملستويات الطلبة ، امتالك الطلبة 
ملهارات التفكير العليا 

 4.1الرقم

 تطوير املناهج  وفقًا  ملتطلبات سوق العمل ومستويات التكنولوجيا احلديثة  حتى االسم 
نهاية العام 2017.

استكمال إثراء مناهج التعليم املهني والتقني.الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

إثراء 27 تخصص مهني

 4.2الرقم
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تطوير أساليب التقومي والتشخيص جلميع جوانب التعلم ووفق فلسفة املناهج االسم 
واستراتيجية التدريب والتعليم املهني 

 تدريب 30 معلم على اساليب التقوميالوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

املخرجات التعليمية التدريبية، تطوير آلية التقومي والتشخيص

 4.3الرقم

مواءمة املناهج )التعليم والتدريب املهني(  للصفوف من )11-12( مبا ينسجم مع االسم 
احتياجات الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة مبعدل )3( مباحث سنويًا.

تطوير مناهج منسجمة مع احياجات ذوي االعاقة ملهنة واحدة مناسبة لنوع االعاقةالوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

عدد العناوين واملواضيع، طولها ومحتواها وعددها وترتيب وحداتها ،  مدى املهارات احلياتية  ومهارات التفكير العليا يف املباحث ،

 4.4الرقم

تطوير االطار الوطني للمؤهالت يف  النظام التعليمي املهني والتصنيف الوطني االسم 
للمهن مبا يتواءم مع التصنيف العربي والدولي

تطبيق نظام ادارة  االطار الوطني للمؤهالت وحمالت تعريفية لالطار الوطني الوصف
للمؤهالت يف النظام الرسمي وشبه الرسمي وغير الرسمي 

معايير هدف سياسة البرنامج

اقرار اطار وطني للمؤهالت يف التعليم املهني، واقرار التصنيف الوطني للمهن بشكل يتناسب مع التصنيفات العربية والدولية. 
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البرنامج )5(: التعليم غير النظامي:

2017منوذج البيان السياساتي للبرنامج  2017

غاية سياسة البرنامج

اسم الوزارة: وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي

 7رمز الوزارة:

رسالة الوزارة 

 0713رمز البرنامج

اسم البرنامج 

برنامج التعليم غير النظامي 

وصف البرنامج

الهدف العام لبرنامج التعليم غير النظام: تعزيز وتطوير التعليم غير النظامي وضمان استمراريته وجودته.

معايير سياسة البرنامج غاية البرنامج )1(

خفض معدل االمية  من  )%4.7( إلى )%2 ( يف سن 15  وأكبر، و زيادة 
نسبة الدارسني يف التعليم املوازي من )260(  دارس ودارسة إلى )860(  

دارس ودارسة يف نهاية اخلطة اخلمسية 2019
احصائيات مركز االحصاء

 1.1الرقم

زيادة عدد الدارسني والدارسات يف مراكز محو األمية وتعليم الكبار من  ) 1790 (  إلى  ) 2090(  دارس االسم
ودارسة  مبعدل )300( دارس ودارسة  سنويًا  مع التركيز على االناث يف املناطق  التي ترتفع فيها األمية.  

 افتتاح مراكز محو األمية الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

احصائيات التعليم العام يف وزارة التربية والتعليم العام ، واجلمعيات اخليرية واألطر النسوية العاملة يف هذا القطاع

 1.2الرقم

 زيادة عددد الدارسني والدارسات يف التعليم املوازي  من  )550(  الى )650(  دارس ودارسة  مبعدل )   100( االسم 
دارس  سنويا  مع التركيز على االناث يف املناطق  التي ترتفع فيها معدالت التسرب.  

 افتتاح مراكز التعليم املوازي الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

احصائيات التعليم العام يف وزارة التربية والتعليم العام ، واجلمعيات اخليرية واألطر النسوية العاملة يف هذا القطاع

 1.3الرقم

خفض نسبة املتسربني من مراكز محو األمية وتعليم الكبار والتعليم املوازي واحملجمني عن االلتحاق بهذه االسم 
املراكز مبعدل )  %3  ( سنويًا ذكورًا وإناثًا يف الضفة وغزة.

توعية لالميني بأهمية االلتحاق بالتعليم و تطبيق برامج التنمية احلياتية يف برامج  مراكز محو األمية  .الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

احصائيات التعليم العام يف وزارة التربية والتعليم العام ، واجلمعيات اخليرية واالطر النسوية العاملة يف هذها القطاع، تشريع متعلق بالعاملني يف 
املؤسسات احلكومية ) األذنة واملستخدمني( بالزامية حصولهم على شهادة التعليم األساسي من خالل التحاقهم ببرامج التعليم غير النظامي.

معايير سياسة البرنامج غاية البرنامج )2(

تطبيق استراتيجية برامج تعليم الكبار الوطنية بالتنسيق مع املؤسسات 
ذات العالقة خالل األعوام 2014  الى 2019

بناء استراتيجية برامج تعليم الكبار من خالل عقد ورشات عمل مع 
اجلهات املختصة، ,وتطوير قطاع تعليم الكبار يف فلسطني
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 2.1الرقم

 اخلطة السنوية التنفيذية  2017 املنبثقة عن االستراتيجية  لتعليم الكبار يف فلسطني  بالتعاون مع  االسم 
مؤسسات املجتمع احمللي طورت وطبقت.

خطة تنفيذية  )2017( الستراتيجية برامج تعليم الكبار الوطنية.الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

تطبيق بنود اخلطة التنفيذية التي وضعت مع الشركاء احملليني والدوليني

 2.2الرقم

زيادة عدد املراكز الثقافية املرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي من  320 مركز الى 365 مبا بعادل االسم 
)45( مركز سنويًا. 

حتديد املعايير املتبعة لترخيص مراكز تعليم الكبار، حتديد وتوفير االحتياجات املادية والفنية الواجب الوصف
توفرها يف املركز، حتديد مواصفات ومؤهالت املدربني ومعلمي مراكز تعليم الكبار.

معايير هدف سياسة البرنامج

احلصول على ترخيص للمراكز الثقافية.

 2.3الرقم

إعادة بناء الهيكل التنظيمي الوطني املوحد ملؤسسات التعليم غير النظامي وتعليم الكبار يف نهاية العام )  االسم 
)   2017

 التنسيق ما بني القطاعات احلكومية واخلاصة العاملة يف التعليم غير النظامي وعمل قاعدة بيانات شاملة الوصف
لتعليم الكبار

معايير هدف سياسة البرنامج

تشكيل الهيئة الوطنية لتعليم الكبار بالشراكة مع عدد من الشركاء.

معايير سياسة البرنامج غاية البرنامج )3(

زيادة نسبة  املعلمني واملشرفني ذكورًا وإناثًا املؤهلني يف برامج محو االمية 
وتعليم الكبار والتعليم املوازي  وفق معايير استراتيجية تدريب املعلمني 

واملعلمات  من)%0( الى )%100( يف العام 2019 .

تطبيق  سياسة معلم الصف يف مرحلة التعليم غير النظامي، املعايير 
املهنية وأدلة املعايير للمعلمني واملدرينب وملديري املراكز،  ومعايير مزودي 

التدريب ،ومعايير توظيف املشرف

 3.1الرقم

تطوير معايير لتاهيل معلمي محو األمية  ومعلمي التعليم املوازي مبا ينسجم  مع معايير استراتيجية االسم
تدريب املعلمني واملعلمات يف نهاية  العام 2017.

 اعتماد واصدار املعايير  املطورة لتأهيل املعلمني الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

معايير تأهيل معلمي محو االمية وتعليم الكبار، املؤهل العلمي والدورات التدريبية وأساليب التعليم وأدواته والتي متكن املعلم من مزاولة مهنة تعليم 
الكبار .

 3.2الرقم

االسم 
زيادة عدد املعلمني واملعلمات املؤهلني يف مراكز محو األمية والتعليم املوازي  من )230( إلى )275( بزيادة 
مقدارها )45( معلم ومعلمة سنويًا، ومن )122( إلى )157( بزيادة مقدارها )35( معلم ومعلمة سنويًا،على 

الترتيب يف العام 2017 يف مراكز محو األمية والتعليم املوازي .

تدريب معلمني ومعلمات محو األمية والتعليم املوازيالوصف
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معايير هدف سياسة البرنامج

معايير املعلم املؤهل:

 معلم التعليم غير النظامي: حاصل على درجة بكالوريوس معلم صف، خريج كلية التربية.	 

بكالوريوس تخصص مالئم )مبحث يدرس يف املدارس( + دبلوم مهني يف تعليم الكبار	 

 3.3الرقم

تأهيل املشرفني واملشرفات وتبادل اخلبرات بني املشرفني االداريني والفنيني ذكورًا وإناثًا يف مراكز محو األمية االسم 
وتعليم الكبار والتعليم املوازي احلكومية لـ )20( مشرف ومشرفة.

تدريب مشريف  مراكز محو األميةالوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

  معدل معلم/ مشرف مقيم ،  معدل املشرفني حسب التخصص )باستثناء فريق املتابعة الشاملة( ، معدل املشرفني حسب نظام املتابعة الشاملة، 
نسبة املراكز املستفيدة من االشراف املقيم واملتابعة الشاملة، عدد املراكز التي  مت متابعتها من فبل فريق املتابعةالشاملة.

معايير سياسة البرنامج غاية البرنامج )4(

 تقومي  وإعادة تطوير إطار املناهج لبرامج محو األمية وتعليم الكبار 
وبرامج جديدة مبا يتناسب مع احتياجات الكبار الفلسطينيني  يف نهاية 

اخلطة اخلمسية 2019

عدد املباحث و ادلة املعلم املعدلة واحملدثة لكل املراكز سنويًا، وثيقة دراسة 
املناهج وتقوميها، املناهج املتمركزة حول الدارس والدارسه الراشدين، 

الفلسفة املعرفية والتربوية واالجتماعية والسياسية للمناهج مبا 
ينسجم مع احتياجات االدارسني الكبار )ذكورًا وإناثًا(.

 4.1الرقم

االسم

 

تقومي وتطوير وإعداد  منهاج محو األمية وتعليم الكبار والتعليم املوازي  مبا ينسجم  مع احتياجات الكبار 
الفلسطنيني يف نهاية العام 2017.

الوصف

 

اعداد وثيقة دراسة املناهج وتقوميها، املناهج املتمركزة حول الطالب والطالبة، تضمينها للفلسفة املعرفية 
والتربوية واالجتماعية والسياسية للمناهج مبا ينسجم مع احتياجات الطلبة كبار السن واألميني )ذكورًا 

وإناثًا(.

معايير هدف سياسة البرنامج

تقومي وتطوير املناهج املستخدمة يف برامج تعليم الكبار .

 4.2الرقم

تطوير  وتطبيق أساليب التقومي والتشخيص جلميع جوانب التعلم  للدارسني يف محو األمية وتعليم الكبار االسم 
على جميع الدارسني ذكورًا وإناثًا يف نهاية العام  2017. 

حتديث وتطوير تعليمات لالمتحانات االجتياز الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

حتديث تعليمات امتحان االجتياز لبرنامج محواالمية، واالجتياز للتعليم املوازي 

 4.3الرقم

توفير وانتاج الوسائل التعليمية التعلمية وتكنولوجيا التعلم والكتب الدراسية الالزمة لبرامج محو األمية االسم 
وتعليم الكبار والتعليم املوازي لـ )180( مركز سنويا

نوفير الوسائل التعليمية /التعلمية   لدارسي محو االمية الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

  عدد املراكز التي تطبق وحتقق معايير املراكز الفاعلة، مستوى توافر الوسائل التعليمية يف املركز، نتائج متوسطات جناح الطالب والطالبات يف 
اجتياز املهارات املطلوبة واملرجوة من البرنامج، قدرة الطلبة على تطبيق املهارات احلياتية والتفكير الناقد واالبداع. معدل معلم/ مشرف مقيم،  

معدل املشرفني حسب التخصص )باستثناء فريق املتابعة الشاملة( ، معدل املشرفني حسب نظام املتابعة الشاملة، نسبة املراكز املستفيدة من 
االشراف املقيم واملتابعة الشاملة.
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البرنامج )6(: احلوكمة واالدارة:

2017منوذج البيان السياساتي للبرنامج

غاية سياسة البرنامج

اسم الوزارة: وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي

 7رمز الوزارة:

رسالة الوزارة 

 071401رمز البرنامج

اسم البرنامج 

برنامج احلوكمة واالدارة 

وصف البرنامج

الهدف العام لبرنامج احلوكمة واالدارة: حتقيق نظام اداري تربوي ذو قدرات مؤسساتية وبشرية عالية الكفاءة وبأعلى درجات من املساءلة واملشاركة 
املجتمعية.

معايير سياسة البرنامج غاية البرنامج )1(

تطوير القدرات البشرية يف مجال التخطيط واالدارة ويف مجاالت 
االختصاص على مستوى الوزارة ومديريات التربية والتعليم واملدارس.

نسبة العاملني ممن تنطبق عليهم الشروط الوظيفية، نسبة العاملني 
ممن ميتلكون املهارات الالزمة لعملهم

 1.1الرقم

 تطوير نظام واستراتيجية لتطوير القدرات االدارية انسجامًا مع االدارة املستندة على النتائج واألوصاف الوظيفية االسم 

اعداد استراتيجية تدريب االداريني، و برامج توجيهية يف مجال الوظيفة العمومية والعمل االداريالوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

توفر نظام ) استراتيجية( لتطوير القدرات، اجناز التحليل اإلداري على مستوى الوزارة واملديريات.

 1.2الرقم

تطوير ومأسسة برامج ومسارات تدريب اإلداريني والفنيني االسم

تدريب املدربني من الوزارة واالداريني وطباعة ادلة التدريب والتأهيل االداريالوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

توفر برامج معتمدة للتطوير املهني انسجاما مع األوصاف الوظيفية، توفر خطة سنوية لتطوير القدرات، وأدلة 

 1.3الرقم

زيادة نسبة العاملني ذكورًا وإناثًا يف املجال اإلداري والفني ممن ميتلكون الشروط املطلوبة لهذه الوظائف من )0 ( الى االسم 
)0 ( مع نهاية العام 2017

اعتماد  استراتيجية التوزيع العادل للمراكز الوظيفية الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

انسجام معايير التوظيف مع املتطلبات الوظيفية 

 1.4الرقم

زيادة نسبة  االداريني والفنيني ممن تلقوا تدريبًا متخصصًا يف مجال عملهم من )102( الى )2624 ( مع نهاية العام االسم
 2017

تدريب االداريني على املهارات التخصصية واالداريةالوصف

معايير هدف سياسة البرنامج
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نسبة من تلقوا التدريب يف مجال اختصاصهم ووفق أوصافهم الوظيفية ارتفع من ) ( إلى ) (

 1.5الرقم

تطوير االمكانيات الفنية والبشرية واملادية الالزمة لتطوير القدرات البشرية يف النظام التربوياالسم 

حتديث شبكة الوزارة واملديريات ومواقعها االليكترونية، و توفير اثاث واجهزة مكتبية ومتخصصة الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

عدد املدربني العاملني يف الوزارة يف كل املجال، درجة الرضى عن برامج التدريب

معايير سياسة البرنامج غاية البرنامج )2(

تطوير األطر القانونية والهيكلية الناظمة للعمل يف قطاع التعليم على 
كافة املستويات

االنتهاء من قانون التربية والتعليم والنظم واللوائح والتعليمات  ، 
تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة واملؤسسات التابعة لها

 2.1الرقم

تطبيق  قانون وطني وعصري للتربية والتعليم يف فلسطني وفقًا للتوجهات العاملية احلديثة.االسم

االنظمة و السياسات والتعليمات التربويةالوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

قانون جديد للتربية والتعليم

 2.2الرقم

حتديث النظم والتعليمات اخلاصة مبجاالت العمل املختلفة مبا ينسجم مع القانون اجلديداالسم

النظم والتعليمات اخلاصة مبجاالت العمل الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

أنظمة وتعليمات محدثة لكافة مجاالت العمل يف وزارة التربية والتعليم ومبا ينسجم مع القانون اجلديد للتربية والتعليم

 2.3الرقم

إقرار الهيكل التنظيمي واألوصاف الوظيفية للوزارة واملؤسسات التابعة لها مبا ينسجم ويحقق أهداف اخلطة االسم 
االستراتيجية والبرامج حسب اخلدمة.

استكمال تطوير االوصاف الوظيفية بنسبة %60 للعاملني يف  الوزارة واملديريات والتدريب.الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

هيكل تنظيمي جديد، وأوصاف وظيفية منسجمة مع متطابات الهيكلية

 2.4الرقم

تطوير أدلة وإجراءات العمل  اإلداري واملالي والفني وآليات املتابعة على كافة املستويات االسم

ادلة واجراءات العمل االداريالوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

اليات محددة للعمل يف كافة املجاالت، معايير للحكم على أداء الوحدات اإلدارية واألفراد.

معايير سياسة البرنامج غاية البرنامج )3(

حتسني البيئة املادية الالزمة  إلدارة النظام التربوي على كافة املستويات 
واستخدامها بكفاءة و فعالية

عدد املباني اإلدارية اجلديدة على مستوى الوزارة ومديريات التربية،  
اخلدمات واإلجراءات التي يتم حوسبتها، اليات التواصل بني العاملني 

ومستويات العمل املختلفة، 

 3.1الرقم

حتسني  البنية التحتية اإلدارية للوزارة ومديريات التربية والتعليم أو استبدال غير املناسب منهااالسم 
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صيانة االبنية االدارية يف الوزارة  واملديريات ، مباني مديريات : مديرية تربية شمال الضفةالوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

عدد األبنية اإلدارية اجلديدة أو التي مت صيانتها 

 3.2الرقم

حتسني االمكانيات املادية والفنية املتوفرة يف بيئة العمل واستخدامها بفعاليةاالسم 

حتديث نظلم ادارة اخلدمات واحلركة يف  الوزارةالوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

درجة رضى العاملني يف الوزارة ومديريات التربية والتعليم عن بيئة العمل املادية

 3.3الرقم

استكمال حوسبة النظم االدارية  واملالية والعمل على تكاملها مبا ينسجم مع التوجهات يف احلكومة االلكترونيةاالسم 

حوسبة االنظمة االداريةالوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

عدد االنظمة التي مت حوسبتها، فعالية استخدام النظم احملوسبة على مستوى الوزارة ومديريات التربية والتعليم واملدارس، درجة تكامل النظم 
احملوسبة .

معايير سياسة البرنامج غاية البرنامج )4(

تطوير وتفعيل أطر صناعة السياسة واتخاذ القرار واملتابعة  واملساءلة 
على كافة املستويات مبا يعزز من عملية تفويض الصالحيات لإلدارات 

امليدانية

األليات املستخدمة لصناعة السياسة واتخاذ القرار واملتابعة على مستوى 
الوزارة واملديريات واملدارس، طبيعة الصالحيات املخولة للميدان

 4.1الرقم

تطوير آليات وأطر وضع السياسات واتخاذ القرارات على كافة املستويات مبا يؤدي الى انسجامها مع األهداف االسم 
االستراتيجية والبرامج حسب اخلدمة واملدارس حسب املستويات

اجراء دراسات تربوية الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

نسبة القرارات التي يتم اتخاذها حسب املستوى، ومدى انسجامها مع متطلبات تنفيذ اهداف اخلطة االستراتيجية لكافة البرامج حسب اخلدمة 
وحسب املدارس مبستوياتها املختلفة. 

 4.2الرقم

تطوير نظم املعلومات التربوية وتفعيل استخدامها على كافة املستوياتاالسم

بناء انظمة املعلومات التربوية الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

مدى توظيف املعلومات والبيانات يف عملية اتخاذ القرار على كافة املستويات االدارية، حداثة البيانات واملعلومات املتوفرة .

 4.3الرقم

حتقيق االنسجام مع النظم واإلجراءات احلكومية يف مجاالت إدارة األفراد واإلدارة املالية والتخطيطاالسم 

بناء االستراتيجيات والسياسات التربوية املستقبلية الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

مراجعة النظم واالجراءات السابقة وحتديثها مبا ينسجم مع املسمى الوظيفي وحتقيقًا ملبادىء املساءلة والشفافية 

 4.4الرقم
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تفويض الصالحيات لإلدارات امليدانية )املديريات واملدارس( مبا يحقق أهداف اخلطة بكفاءة وفعاليةاالسم 

زيادة نسبة املدارس املدارة ذاتيًا  %3 سنوياالوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

نسبة القرارات التي يتم اتخاذها حسب املستوى اإلداري، 

 4.5الرقم

تعزيز وتوظيف نظام املتابعة التقييم على مستوى الوزارة ومديريات التربية والتعليم واملدارس ولكافة الشركاء احملليني االسم
والدوليني.

أنظمة املتابعة والتقييم الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

مدى االعتماد على النتائج السنوية للمتابعة والتقييم من قبل جلنة السياسات واإلدارات العامة ومديريات التربية ويف تقييم جدوى املشاريع 
الدولية.

 4.6الرقم

تعزيز آليات املساءلة يف النظام التربوي وحتسني الشفافية يف املجاالت اإلدارية واملالية والتربويةاالسم 

انظمة املساءلة والشفافية الوصف 

معايير هدف سياسة البرنامج

اآلليات املستخدمة لصناعة السياسة واتخاذ القرار واملتابعة على مستوى الوزارة واملديريات واملدارس، طبيعة الصالحيات املخولة للميدان، دراسة 
انتاجية املوظف باملقارنة مع املسمى الوظيفي

معايير سياسة البرنامج غاية البرنامج )5(

تتطوير وتفعيل العالقة مع كافة أطراف العملية التربوية يف فلسطني 
بالشراكة الدولية واإلقليمية.

مدى مشاركة الطلبة واملعلمني وأولياء األمور واملؤسسات الوطنية ذات 
العالقة، اليات التنسيق مع الشركاء الدوليني.

 5.1الرقم

حتسني مستوى املشاركة املجتمعية على كافة املستويات ويف كافة اجلوانب العملية التربويةاالسم 

مجالس التعليم املجتمعي ، املدرسة نظام مقتوح على املجتمع احملليالوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

عدد االجتماعات الرسمية بني الوزارة واملديريات واملدارس من جهة ومؤسسات املجتمع احمللي وأولياء األمور من جهة أخرى، درجة مشاركتهم 
)مؤسسات املجتمع احمللي( يف نشاطات التدريب والتطوير التي تتم يف الوزارة، مدى مساندة ومساعدة املجتمع احمللي لنشاطات الوزارة .

 5.2الرقم

تعزيز وتفعيل آليات التواصل بني الوزارة وامليدان من جهة وشركائها احملليني والدوليني من جهة أخرى يف كل ما يتعلق االسم 
بالشأن التربوي

اليات التواصل ما بني الوزارة واملجتمع الدولي و اليات التواصل بني الوزارة وامليدانالوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

عدد املؤسسات املرتبطة مع الوزارة مبا يحقق أهداف اخلطة االستراتيجية.

 5.3الرقم

توثيق وفضح سياسات االحتالل واجراءاته العسكرية التي تنتهك حق األطفال بالتعليم احلر واآلمن، وخصوصًا يف االسم 
القدس واملناطق خلف اجلدار واملناطق »ج«

رصد  ومتابعة مؤشرات االوضاع التربوية يف مناطق ج والقدس، الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج
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عدد القضايا املرفوعة ضد االحتالل مبا يتعلق بانتهاك حقوق االطفال والتعدي على التعليم احلر، عدد املؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق 
االنسان التي تعمل لفضح سياسات االحتالل.

 5.4الرقم

تعزيز تبادل املعلومات حول قصص النجاح يف املجال التربوي بني الوزارة وشركائها االسم 

 نشر وتعزيز وماسسة قصص النجاح التربوية الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

عدد املؤمترات التي يتم عقدها لنشر وتعميم قصص النجاح التربوية، عدد الورش التي من خاللها يتم تعميم تلك النجاحات.

 5.5الرقم

توثيق العالقة وحتسني آليات التنسيق والتعاون يف الشأن التربوي بني الوزارة ووكالة الغوث وتشغيل الالجئني االسم 

عقد ورش عمل تنسيقية مع وكالة الغوث للتباحث يف االمور التربوية ومبشاركة مؤسسات ذات عالقةالوصف 

معايير هدف سياسة البرنامج

عدد االجتماعات الرسمية بني الوزارة والوكالة، درجة مشاركة العاملني يف الوكالة يف نشاطات التدريب والتطوير التي تتم يف الوزارة، مدى االنسجام 
يف االجراءات والنظم .

 5.6الرقم

تعزيز فرص التعاون مع القطاع اخلاص وتشجيعه على االستثمار بالتعليماالسم 

اليات التنسيق ما بني الوزارة والقطاع اخلاص الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

نسبة الطلبة الدارسني يف املدارس اخلاصة، حجم الدعم املقدم من القطاع اخلاص

 5.7الرقم

تعزيز وتوسيع النطاق التشاركي يف دعم قطاع التعليم )SWAP( على املستوى املالي والتنسيقي مبا ينسجم وحتقيق االسم 
أهداف اخلطة االستراتيجية

 تطوير املنهجية او النطاق التشاركي يف دعم التعليم )SWAP (الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

عدد املدارس التي مت دعمها ماديًا ومت متويلها مبا حتتاج من وسائل وادوات متكنها من اداء عملها بشكل مناسب، مشاركة املؤسسات الرسمية واألهلية 
لوزارة التربية والتعليم بدعم قطاع التعليم بكافة ومبختلف األنشطة

 5.8الرقم

زيادة املساعدات احمللية والدولية لنظام التعليم خاصة يف القدس وتنسيقها مبا ينسجم وحتقيق أهداف اخلطة االسم 
االستراتيجية

الوصف
تنظيم مؤمتر سنوي ملؤسسات وشركات القطاع اخلاص والدولية العربية واحمللية لدعم التعليم واملبادرات وتقدمي املنح 
وبناء املدارس  يف مدينة القدس ب، وانتاج اعالن وبثه عبر فضائيات عربية ودولية بهدف دعم التعليم العام والعالي يف 

القدس وفلسطني 

معايير هدف سياسة البرنامج

نسبة التمويل املشترك من التمويل الدولي ، عدد االتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تتم سنويا بني الوزارة والداعمني

 5.9الرقم

توجيه املجتمع احمللي بخصوص التوجه نحو البرامج حسب اخلدمة وتنظيم املدارس حسب املستويات.االسم 

عقد ورش عمل  بالتعاون مع املؤسسات ذات العالقة وموجهة نحو املجتمع احمللي لتوعيته للتوجه نحو البرامج حسب الوصف
اخلدمة.

معايير هدف سياسة البرنامج
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مدى تقبل املجتمع احمللي للبرامج حسب اخلدمة وتنظيم املدارس حسب املستويات ودوره يف تطبيق تلك السياسات باملشاركة مع اجلهات املختصة.

معايير سياسة البرنامج غاية البرنامج )6(

تفعيل نظام ادارة الطوارىء يف التعليم يف املستويات الثالثة )الوزارة 
واملديريات واملدارس(.

بناء استراتيجية التعليم يف الظروف الطارئة على املستويات الثالثة 
)الوزارة، املديريات، املدارس( وتطبيق االستراتيجية خاصة يف حاالت 

الظروف الصعبة والطارئة بحيث يكون البديل موجود ومتوفر

 6.1الرقم

تطوير انظمة وقوانني للتوجه نحو الالمركزية وتفويض الصالحيات اثناء الطوارىءاالسم 

 دراسة أثر تفويض الصالحيات املمنوحة على األداء االداري واملستوى التعليمي، تعميم التجربة الناجحة وتوسيع دائرة الوصف
املدارس املستهدفة، وضع استراتيجية اتخاذ القرارات والصالحيات التي تنمح خالل حاالت الطوارىء

معايير هدف سياسة البرنامج

نسبة القرارات التي يتم اتخاذها حسب املستوى اإلداري، النتائج املتحققة نتيجة منح الصالحيات، التقدم يف املستوى االداري واملهني واألكادميي.

 6.2الرقم

دعم البيئة التربوية على املستويات الثالثة )الوزارة واملديريات واملدارس( خالل حاالت الطوارىءاالسم

وضع موازنة احتياطية للتعامل مع الظروف غير االعتيادية والطارئة.الوصف

معايير هدف سياسة البرنامج

استراتيجية التعامل مع االزمات خالل الطوارىء، حتديد الصالحيات املمنوحة على مستوى املديريات واملدارس خالل حاالت الطوارىء، استخالص 
العبر من النتائج وتعميم احلاالت الناحجة منها
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البرنامج )7(: التعليم العالي:

بيان سياسات البرامج 2017 – 2019
وزارة التربية والتعليم العالياالسم07وزارة / مؤسسة

التعليم العالياالسم0715برنامج

تقدمي التعليم العالي للجميع وفقا لتطورات التعليم يف العالم ووفقا ملتطلبات السوق وصف البرنامج
والعمل على الرقي مبستوى التعليم يف اجلامعات والكليات وكليات التعليم العالي

تطوير التعليم العاليغاية /ات سياسة البرنامج

تطوير التعليم العاليمعايير لغاية /ات سياسة البرنامج

معايير واهداف سياسة البرنامج2017

ادارة وحاكمية التعليم العالياالسم0959رمز هدف سياسة البرنامج

العمل على اصالح وتطوير االدارة من خالل مراجعة االداء والتعليمات واالنظمة، وصف الهدف
تعديل وتطوير التشريعات اخلاصة بالتعليم العالي

 حتسني البنية التحتية االدارية ملؤسسات التعليم العاليمعايير هدف سياسة البرنامج
 رفع مستوى االداء كفاءة االداء ) االجناز والوقت(

مراجعة انظمة وتعليمات التعليم العالي

استمرار التمويلاالسم0960رمز هدف سياسة البرنامج

تقدمي الدعم املباشر والغير مباشر ملؤسسات التعليم العالي، وايضا توفير املنح وصف الهدف
الدراسية لطلبة والدعم املالي من قروض ومساعدات مالية، حتفييز القطاع اخلاص 
على التمويل واالستثمار يف مؤسسات التعليم العالي من خالل االنطمة والتشريعات 

 القدرة االستيعابية ملؤسسات التعليم العاليمعايير هدف سياسة البرنامج
 املنح الداخلية واخلارجية وفق نظام تنافسي

 مساعدة الطلبة على االستمرار يف التعليم العالي ) القروض واملنح املالية املباشرة(
مشاركة القطاع اخلاص بالتمويل واالستثمار

البحث العلمياالسم0961رمز هدف سياسة البرنامج

تقدمي الدعم املباشر والغير مباشر للبحث العلمي والتي يقوم بها مجلس البحث وصف الهدف
العلمي التابع للوزارة ضمن خطة متكاملة 

 خطة مجلس البحث العلمي لدعم وتنشيط البحث العلميمعايير هدف سياسة البرنامج
 التمويل املقدم للبحث العلمي

 مشاركة القطاع اخلاص بدعم البحث العلمي
 القدرات الفنية والتقنية املقدمة ملجال البحث العلمي

اخلطة االعالمية لتحفييز وتنشيط البحث العلمي

عالقات اجلامعات محليا ودوليا على مستوى االسم1543رمز هدف سياسة البرنامج
الطلبة والعاملني

تنشيط العالقة بني اجلامعات والكليات محليا وخارجيا باقمة االنشطة الطلبية وصف الهدف
والتحفيزية

عدد االنشطة التي تقام على املستوى احمللي وعدد املشاركني ) عدد اجلامعات وعدد معايير هدف سياسة البرنامج
الطلبة( وفاعليتة النشاط واثره على االفراد املشاركني واملجتمع، واحلضور الدولي 

للجامعات الفلسطينية
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النوعية وضبط اجلودةاالسم0962رمز هدف سياسة البرنامج

وضع االنطمة والتعليمات والقوانني التي تضمن ضبط نوعية وجودة التعليم العالي، وصف الهدف
املساعدة على توفير البنية التحتية املناسبة 

 البنية التحتية ملؤسسات التعليم العاليمعايير هدف سياسة البرنامج
 الكادر االكادميي وفقا للمعايير املعتمدة

القوانني واالنظمة والتعليمات اخلاصة باعتماد مؤسسات التعليم العالي والكليات 
 والتخصصات فيها

 االنظمة والتعليمات اخلاصة بالتحاق الطلبة بالتعليم العالي
التعليم التقني واملهني

معاجلة بدل التنقلاالسم2251رمز هدف سياسة البرنامج

وصف الهدف

معايير هدف سياسة البرنامج





تاسعاً: 
خطة العمل 
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 تاسعًا: خطة العمل

     بنــاًء علــى مــا ورد يف أجنــدة السياســات لبرامــج اخلطــة القطاعيــة للتعليــم 2017-2022 ، وعلــى مــا جــاء 
يف أهــداف اخلطــة وغاياتهــا ، بــرزت احلاجــة إلــى مبــادرات حتتــاج إلــى مصادقــة مجلــس الــوزراء، وهــي علــى 

النحــو اآلتــي:

أواًل: برنامج رياض االطفال:

نوع الوثيقةوصف مختصرعنوان املبادرةالسنة

إنشاء الهيئة الوطنية 2017
العليا للطفولة املبكرة

إنشاء هيئة وطنية عليا تعنى بتنسيق 
اخلدمات واإلشراف على اجلهات 

الرسمية فيما تنفذه من برامج خدماتية 
للطفل الفلسطيني

قرار مجلس وزراء 
باعتماد الهيئة وفق 

وثيقة هيكلية ووصف 
ملسؤلياتها.

إنتاج دليل وطني 2017
ملربية رياض األطفال

دليل عمل تعليمي تعلمي وطني يساعد 
ويوجه مربيات رياض األطفال يف اختيار 

األساليب التعلمية التعليمية املالئمة 
للطفل الفلسطيني لزيادة نضجه ورفع 

مستوى استعداده لدخول مرحلة التعليم 
األساسي

قرار مجلس وزراء 
بتأليف الدليل ثم 

اعتماده بعد تأليفه 
من قبل  وزارة التربية 

والتعليم العالي.

حتويل قسم رياض 2017
األطفال  إلى دائرة 

إقرار هيكلية وزارة 
التربية والتعليم العالي

إلزامية الصف 2019
التمهيدي

اتخاذ قرار بإلزامية الصف التمهيدي يف 
املدارس احلكومية، وأن يتم تطبيق ذلك 

تدريجياً يف مدة 5 	7 سنوات
قرار مجلس وزراء 

بتعديل املرحلة اإللزامية
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ثانيًا: برنامج التعليم األساسي:

نوع الوثيقةوصف مختصرعنوان املبادرةالسنة

-2017
برنامج التعايف2022

برنامج يضم التعليم املساند، ومتكني 
الطلبة يف الكفايات الرئيسة لكل صف 

يف املادة الرئيسة ودعم الطلبة املترفعني 
تلقائياً وتوجيههم حسب قدراتهم.

2017-2022ورقة سياساتية

-2017
2018

وثيقة الكفايات 
التعليمية

وثيقة تتضمن الكفايات التعليمية الرئيسة 
يف مباحث اللغة العربية والرياضات 

والعلوم موزعة حسب كل مرحلة وصف 
ووحدات املنهاج، والتركيز على مهارات 

احلياة ومهارات التفكير العليا.

2017-2018ورقة سياساتية

-2017
اإلشراف التطويري2018

برنامج لدعم تطوير املمارسات الصفية 
للمعلمني وآليات دعم املشرفني لهم 
وأدوات املتابعة والتقييم مبا يحقق 

التطوير املدرسي يف ضوء معايير املدرسة 
الفلسطينية الفعالة

خطة دبلوم مهني 
متخصص يف القيادة 

اإلشرافية
2018-2017

-2017
2018

االستراتيجية احملدثة 
إلعداد املعلمني 

وتأهيلهم.

إستراتيجية إعداد املعلمني وتأهيلهم وفق 
لنتائج وتوصيات تقييم اإلستراتيجية 

السابقة،ورؤى لرفع مكانته االجتماعية 
واالقتصادية مبا ما تتضمنه من رخصة 

مزاولة املهنة ورتب املعلمني وتطوير 
كفاياته املهنية ودعم املجتمع احمللي 

مبؤسساته املختلفة.

واستقطاب أفضل الطلبة لدخول برامج 
إعداد املعلمني قبل اخلدمة، واستبقاء 

املميزين منهم يف النظام التعليم.

2017-2018استراتيجية

-2018
2019

برامج إعداد املعلمني 
للصفوف )4-1(

برامج إلعداد معلمي صف ميتلكون 
الكفايات واملهارات التطبيقية والعملية 
يف سياقات صفية حقيقية وفق املعايير 

والكفايات الفلسطينية.
2018-2019برنامج

-2018
2019

البيئة التعليمة يف 
املدارس

دعم املدارس باملصادر واملرافق التعليمية 
متكن املجتمع املدرسي من التفاعل 

بكفاءة لتكون جاذبة لهم وتعزز تعلمهم 
وقيمهم.

2018-2019ورقة سياساتية

-2017
التنال العربي2018

اختبار كفاءات اللغة العربية تستقطب 
امللتحقني يف النظام التعليمي واملؤسسات 

األخر ومتطلب للترقية 
2017-2018برنامج

-2017
2018

إستراتيجية التربية 
الرياضية والتربية 

الفنية
2017-2018استراتيجيةإستراتيجية لتعزيز 
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ثالثًا: برنامج التعليم املهني:

نوع الوثيقةوصف مختصرعنوان املبادرةالسنة

اإلستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب املهني )نسخة 20172010

2017 NQF اإلطار الوطني للمؤهالت

رابعًا: برنامج التعليم غير النظامي:

نوع الوثيقةوصف مختصرعنوان املبادرةالسنة

هيكل إداري جديد لقسم 2017
التعليم غير النظامي 

حتويل قسم التعليم غير النظامي إلى إدارة عامة 
ليتناسب الكادر مع حجم العمل املنبثق عن هذا 

القطاع 
هيكلية الوزارة

اعتماد هيئة وطنية لتعليم 2017
الكبار 

إنشاء هيئة وطنية عليا تعنى بتنسيق  برامج تعليم 
الكبار

قرار مجلس وزراء 
باعتماد الهيئة وفق 

وثيقة هيكلية ووصف 
ملسؤولياتها.

اعتماد العقد العربي للقضاء 2017
على األمية بحلول 2024

وافقت جميع الدول العربية ومن خالل وزراء التربية 
العرب يف العام 2014 على أن يكون العقد 2015-

2024 هو عقدا عربيا للقضاء على األمية ، واعتماد 
فريق وطني للعمل على أنشطة العقد

خامسًا: برنامج احلوكمة واإلدارة:

نوع الوثيقةوصف مختصرعنوان املبادرةالسنة

2017
تعزيز الالمركزية على 

املستويات الثالثة)الوزارة	
املديريات–املدارس(

اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم 
العالي واالوصاف الوظيفية للمسميات الوظيفية 

التابعه لها واملستحدثة مبا ينسجم ويحقق اهداف 
اخلطة القطاعية على كافة املستويات يساهم يف 
وضوح االدوار ويسرع من اجناز املشاريع املرهونة 

باشتراطات من املانحني /للصرف على اخلطة 
التطويرية خاصة فيما يتعلق بتمويل االبنية االدارية 

يف املديريات.

الهيكل التنظيمي للوزارة

2017
حتديث النظم والتعليمات 

اخلاصة مبجاالن العمل 
املختلفة مبا ينسجم مع قانون 

التعليم اجلديد

اعتماد قانون التربية والتعليم لتعزيز التكامل ما بني 
وزارة التربية والتعليم وبقية الوزارات من ذوي العالقة 

لضمان العداله وتكافئ الفرص.
قانون التربية والتعليم

اقرار رخصة مزاولة مهنة 2017
التعليم 

اعتماد رخصة مزاولة املهنة ومهننة التعليم وتطبيق 
ما تنص عليه استراتيجية تاهيل املعلمني من رتب 

وعالوات مالية يساهم يف تطبيق الالمركزية وحتسني 
نوعية التعليم. 

رخصة مزاولة املهنة
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ربط التقدم يف املسار 2017
الوظيفي ببرامج تدريبية

اعتماد سياسة واضحة بخصوص ربط التقدم 
باملسار الوظيفي ببرامج تدريبية يحفز املوظفني 

على االلتزام بالنمو املهني ويشجعهم على االلتحاق 
ببرامج التدريب املرتبطه بتحسني األداء مبا ينعكس 
على نوعية اخلدمة املقدمة للجمهور، ويعزز االنتماء 
للمؤسسة وينصفهم وظيفيا . بدل املعمول به حاليا 

محبط وغير محفز امتحان ومقابله نظام عقيم جدا 
يترك أثر اسلبيا على العاملني يف املؤسسة حلرمانهم 

من الترقية رغم امتالكهم خبرات وكفايات الزمة 
لتطوير العمل وزيادة االنتاجية.

إقرار سياسة واضحة 
لربط التقدم يف املسار 

الوظيفي ببرامج تدريبية 

تنظيم املدارس حسب 2017
املستويات 

تطبيق هذا التنظيم يساهم يف حتقيق الالمركزية 
وتنظيم عمل املدارس حسب املستويات بشرط توفير 

وسائل نقل مدعومة من احلكومة لضماتن وصول 
الطلبة من اماكن سكناهم الى مدارسهم بيسر ذهابا 

وايابا ،مما ينعكس على حتسني النوعية وتشجيع 
التوجه نحو التخصصات املهنية مبا ينسج وخطة 

الوزارة القطاعية 

إقرار سياسة واضحة 
اجتاه تنظيم املدارس 

حسب املستويات

2018
إيجاد اآية تكامل بني الوزارة 
ومؤسسات التعليم العالي يف 
مجال التنمية املهنية للمعلمني

اعتماد واقرار وحدات خاصة العداد وتاهيل 
املعلمني يف اجلامعات احلكومية يوفر طاقم مؤهل 
ويوفر الكثير من املصاريف من ضيافة ومواصالت 

وقرطاسية واجرة قاعات ويساهم يف التكامل ما بني 
وزارة التربية والتعليم العالي

اعتماد واقرار وحدات 
خاصة العداد املعلمني 
وتاهيلهم يف اجلامعات 

احلكومية

2017

تعزيز وتوظيف نظام املتابعة 
والتقييم على مستوى الوزارة 
ومديريات التربية واملدارس 

ولكافة الشركاء احملليني 
والدوليني

مناذج التقييم املوحده من ديوان املوظفني ال تراعي 
خصوصية الوظائف يف وزارة التربية والتعليم 

واالوصاف الوظيفية ، اعتماد مناذج تقييم تراعي 
خصوصية الوظائف يف وزارة التربية والتعليم يساهم 
يف التحول من التركيز على اداء االفراد الى التركيز 

على اداء املؤسسة بشكل شمولي ،كما ان ارتباطه 
بالدعم والتحفيز يساهم يف التحسني.

مناذج تقييم تراعي 
خصوصية الوظائف يف 

وزارة التربية والتعليم

2017

استكمال حوسبة النظم 
االدارية واملالية والعمل 

على تكاملها مبا ينسجم 
مع التوجهات يف احلكومة 

االلكترونية

يساهم يف التكامل بني االنظمة احملوسبة يف الوزارة 
مبا يخدم العمل على كافة املستويات بني الوزارة 

واملديريات واملدارس وبقية الوزارات ذات العالقة.
اعتماد احلكومة 

االلكترونية

تطوير أدلة وإجراءات العمل 2017
اإلداري واملالي

اعداد االدلة الناظمة للعمل يسهل تنفيذ النشاطات 
واملبادرات  وتطبيق الالمركزية ، وهذا يتطلب وضع 
استراتيجية واضحة املعالم لتنظيم العمل بخصوص 
سياسة الصرف املالي ومنح الصالحيات بالصرف 

ضمن اسقف معينة من الوزير –مدير املدرسة. 

سياسات صرف مالي 
تراعي خصوصة عمل 
وزارة التربية والتعليم

االهتمام ببيئة العمل وتوفير 2018
أبنية حديثة

اعتماد واقرار سياسة واضحة اجتاه االبنية االدارية 
يف املديريات يسرع من تنفيذ املشاريع فيها كونه 
مرتبطة بسياسة الالمركزية واملانحني يشترطون 

تطبيق الالمركزية مقابل الصرف

سياسة االبنية االدارية 
يف املديريات
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إنشاء أبنية مدرسية  2017
مستدامة موفّرة للطاقة

اعتماد الية واضحة املعالم مبنية على سياسة 
واضحة العتماد الطاقة املتجدده يف املدارس يساهم 

يف تطوير دليل االبنية اخلضراء والتنسيق مع 
املؤسسات ذات العالقة لتمويل املشاريع التي تعتمد 

على مصادر الطاقة املتجدده .

اقرار سياسة واضحة 
العتماد مصادر الطاقة 

املتجدده يف املدارس

2018
فضح سياسة االحتالل 

واجراءاته التعسفية بحق 
c التعليم يف القدس ومناطق

وجود الية واضحة اللزام املؤسسات احلقوقية بتحمل 
مسؤولياتها  جتاه هذا امللف يسام يف فضح سياسة 

االحتالل على كافة املستويات ويشجع املؤسسات 
احلقوقية على حشد الدعم الدولي للحد من 

السياسات التعسفية التي ميارسها االحتالل بحق 
التعليم ويزيد من املساعدات احمللية والدولية لنظام 

التعليم يف القدس واملناطق املهمشة.

اقرار الية واضحة اللزام 
املؤسسات احلقوقية 
بتحمل مسؤولياتها 
جتاه توفير التعليم 

االمن للطلبة يف القدس 
واملناطق املهمشة

وضع نظام داخلي للجنة 2017
السياسات 

وضع نظام داخلي للجنة السياسات يوّصف مهامها، 
ويضمن آلية اتخاذ القرار بناًء على املعلومات أو 
الدراسات التي تدعمه، وتضمن تنفيذه. واصدار 
نشرية دورية بنشاطات وقرارات جلنة السياسات 

وآليات تطبيقها يسهل تنفيذ النشاطات والبرامج مبا 
ينسجم وما خطط له

اقرار سياسة واضحة 
بخصوص مهام جلنة 
السياسات وقراراتها

سادسًا: برنامج التعليم العالي:

نوع الوثيقةوصف مختصرعنوان املبادرةالسنة

قانون عصري 2017
للتعليم العالي 

اعداد قانون جديد يواكب التطورات العاملية يف مجال التعليم 
العالي من ترخيص مؤسساته الى اعتماد برامجه ، وتصديق 
ومعادلة واعتراف بشهادات مؤسسات التعليم العالي احمللية 

والعربية والدولية، ويحدد فيها شكل العالقة بني الوزارة 
واملؤسسات، وكذلك دور األجسام االستشارية والتنفيذية واللجان 

التي يتم تشكيلها

قانون 

قرار االعتراف 2017
بالشهادات 

وهو قرار يتم مبوجبه االعتراف بالشهادات اجلامعية الصادرة 
عن مؤسسات تعليم عالي غير فلسطينية، ويتم فيه اعطاء 

وصف للشهادة ونوع الدراسة وبلد الدراسة ونوع الشهادة
نظام 

وقفية التعليم 2017
العالي

صنودق خاص لدعم مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية 
وطلبتها وتنفيذ مشاريع  وبرامج تطويرية

نظام داخلي ولوائح 
تنفيذية 





عاشراً:
خطة إدارة القطاع االستراتيجي 
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نظام املتابعة والتقييم:
انطالقــاً مــن اعتمــاد اخلطــة القطاعيــة للتعليــم يف أهدافهــا وسياســاتها وبرامجهــا علــى الهيــكل الــذي 
مت تطويــره للخطــة اإلســتراتيجية الثالثــة لــوزارة التربيــة والتعليــم العالــي 2014-2019، والــذي يتضمــن نظامــاً 
للمتابعــة والتقييــم قائمــا علــى النتائــج يســاند جميــع أصحــاب الشــأن يف معرفــة إذا مــا كانــت اخلطــط ناجحــة أو 
إذا طــرأ تغييــر علــى الظــروف، ويقــدم النظــام توصيــات للتداخــالت التــي تأثــرت جــراء التغييــر. ففــي حــال وقــوع 
فشــل فــإن النظــام يوفــر إنــذارات مبكــرة للكشــف عــن مســببات الفشــل ويقــدم اقتراحــات للتعديــل يف الوقــت 
املناســب، واتخــاذ القــرار املبنــي علــى أدلــة وبراهــني. وقامــت الــوزارة يف عــام 2009 بإنشــاء دائــرة خاصــة لنظــام 
املتابعــة والتقييــم ضمــن اإلدارة العامــة للتخطيــط. ويســاعد نظــام املتابعــة والتقييــم جميــع أصحــاب املصلحــة 
والشــركاء وصنــاع القــرار علــى املســاهمة بفعاليــة يف إصالحــات جهــاز التعليــم بهــدف حتقيــق غــرض أكبــر وهــو 
تنشــئة مواطنــني متعلمــني جيــدا ومناســبني لســوق العمــل. وخــالل الســنوات األخيــرة، مت تعزيــز وتطويــر نظــام 
املتابعــة والتقييــم ســواء مــن حيــث العمليــات أو إعــداد التقاريــر. ويتــم توزيــع تقاريــر املتابعــة والتقييــم ســنويا لــكل 
مــن الــوزارة التــي تغطــي نظــام التعليــم كلــه، ولــكل مديريــة مــع تركيــز قــوي علــى املدرســة، واملعلــم، وأداء الطالــب.

خــالل التحضيــرات لإلســتراتيجية الثالثــة 2014-2019، وبعــد مراجعــة شــاملة، متــت مواءمــة نظــام 
املتابعــة والتقييــم ليتناســب مــع منطــق التخطيــط اجلديــد ويشــمل مؤشــرات علــى مســتوى املخرجــات واألهــداف 
والغايــات والنتائــج واألثــر. إن ربــط نظــام املتابعــة والتقييــم مباشــرة مــع برامــج تقــدمي اخلدمــات، يتيــح فرصــة 
ملأسســة نهــج اإلدارة القائمــة علــى النتائــج )RBM(، والــذي تتبنــاه الــوزارة تدريجيــا يف جميــع عملياتهــا وإدارتهــا. 
وميكــن مــن الســيطرة الكاملــة علــى املخرجــات واألهــداف والغايــات علــى مســتوى البرامــج، والتــي مّت تصميمهــا 

.)SMART( »جميعــا لتكــون »ذكيــة

ســتعتمد الــوزارة علــى هــذا النظــام بعــد تطويــره للتغيــرات التــي أدخلــت يف اخلطــة القطاعيــة للتعليــم 
2017-2022 ليزودهــا باملعلومــات والبيانــات الدقيقــة لتقييــم التقــدم، لالتفــاق علــى اإلجــراءات التصحيحيــة 
عنــد احلاجــة، ويعطــي هــذا النظــام مؤشــرات ســنوية تســاعد يف املراجعــة الســنوية للتقــدم واتخــاذ اإلجــراءات 

التصحيحيــة لضمــان احلقــاظ علــى املســار الصحيــح.

األهداف الرئيسة لنظام املتابعة والتقييم للخطة اإلستراتيجية لقطاع التعليم 2022-2017:

تعزيز االدارة القائمة على النتائج، وتعزيز املساءلة عبر جهاز التعليم.. 1

قيــاس مــدى مالءمــة السياســات التــي مّت تبنيهــا مــن خــالل برهنــة العالقــة املتبادلــة بــني التطبيــق والنتائــج . 2
)أهــداف، غايــات، ونتائــج البرنامــج(، ومــن خــالل توفيــر معاجلــات يف حــال وجــود خلــل.

متابعة االجنازات على مستوى مخرجات وأهداف وغايات اخلطة.. 3
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ــع السياســات ويف . 4 ــة خــالل دورة التخطيــط الســنوية ويف صن ــم كمرجعي ــر املتابعــة والتقيي اســتخدام تقاري
االدارة.    

ومبــا أن الــوزارة تبنــت برامــج اخلدمــات املباشــرة ومأسســتها، فقــد مّتــت إعــادة تنظيــم نظــام املتابعــة 
والتقييــم  لتتبــع مســتوى النتائــج والغايــات واالهــداف، وتتّبــع مســتوى تطبيــق املخرجــات واملصروفــات، لــكل 

برنامــج ، كمــا يبــني الشــكل  الالحــق:

ــى 3 مســتويات وفقــا لسلســة النتائــج. يشــمل املســتوى األول  ــم إل مّت تصنيــف مؤشــرات املتابعــة والتقيي
مؤشــرات أداء رئيســة )KPIs( لــكل برنامــج، مرتبطــة بغــرض البرنامــج )مثــال: النتائــج(، ويعــرض املســتوى 
الثانــي مؤشــرات مســتوى أهــداف أو غايــات البرامــج، بينمــا يعــرض  املســتوى الثالــث مؤشــرات املخرجــات 

واملصروفــات.

يتناول كل مؤشر من مؤشرات النظام ثالثة منطلقات، وهي: 

	 .اإلجابة على)ماذا؟(: قياس واقع املؤشرات بناًء على البيانات التي مّت جمعها

	 ــد األســباب يف ــة وبــني املســتهدفات، وحتدي ــات الفعلي ــل الفجــوات بــني البيان ــى )ملــاذا؟(: حتلي ــة عل اإلجاب
حــال عــدم حتقيــق املســتهدفات املعتمــدة. 

	 .اإلجابة على )كيف؟(: تقدمي توصيات للسياسات وللتدخالت يف مرحلة دورة التخطيط السنوية

إضافــة إلــى حتليــل وتقييــم املؤشــرات، ســتجرى تقييمــات القطــاع الواســع ســنويا. وكجــزء مــن أهــداف 
العــام 2017، و ســتعمل الــوزارة علــى تنقيــح بعــض املؤشــرات، وعلــى تطويــر أطــر وأدوات نظريــة مالئمــة 
ملســتويات املتابعــة والتقييــم ملرحلــة الطفولــة املبكــرة )التعليــم قبــل املدرســي(، ومرحلــة التعليم األساســي والتعليم 
الثانــوي، والتعليــم املهنــي، والتعليــم غيــر النظامــي، واإلدارة، والتعليــم العالــي، إلدارة البرامــج االســتراتيجية التــي 

7

7

7
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متتــد علــى مــدار 6 ســنوات )2017-2022(. وســيتم قيــاس الضعــف يف جميــع البرامــج التــي يتــم تنفيذهــا يف 
منطقــة »ج« ويف القــدس واملناطــق احملرومــة، وســتلقي املؤشــرات الضــوء علــى درجــة مراعــاة النــوع االجتماعــي 
ــات املهمشــة وذوي االحتياجــات اخلاصــة جــزء اساســي يف  ــا ســتكون مؤشــرات الفئ والفجــوات املوجــودة، كم

النظــام.  

مجموعات التقييم واملراجعة:
لضمــان التقــدم وفــق مــا هــو مخطــط يف اخلطــة اإلســتراتيجية، واخلطــط الســنوية؛ اعتمــدت الــوزارة هيــاكل 

عــدة للمراقبــة والتقييــم، ومنهــا:

مجموعــة اإلســتراتيجية والتخطيــط وإدارة املوازنــة: وتتكــون مــن رئيــس املجموعــة )وزيــر التربيــة والتعليــم . 1
ــر عــام  ــوكالء املســاعدين، ورؤســاء البرامــج، ومدي ــة ال ــوزارة(، وعضوي ــل ال ــب الرئيــس )وكي ــي(، ونائ العال
التخطيــط، ومديــر عــام الشــؤون املاليــة. وتعقــد املجموعــة اجتماعاتهــا بشــكل دوري ملتابعــة إعــداد اخلطــط 
الســنوية، والتنفيــذ، واإلنفــاق، واتخــاذ القــرارات التــي تعمــل علــى التقــدم نحــو حتقيــق األهــداف املرســومة 

وتذليــل الصعوبــات التــي تواجــه التنفيــذ.

مجموعــة عمــل قطــاع التعليــم )ESWG(: وهــي مجموعــات فنيــة تخصصيــة تشــكلت بنــاء علــى التحديــات . 2
واألولويــات الرئيســة أو بنــاء علــى البرامــج اجلديــدة التــي مّت إقرارهــا ضمــن اخلطــة اإلســتراتيجية الثالثــة 
2014-2019 . وتتكــون مــن املجموعــات الفنيــة التخصصيــة املركــزة »واملجهــزة« باملعرفــة الفنيــة، حيــث 
يشــكل منتــدى مجموعــة عمــل قطــاع التعليــم مرجعيتهــا الرئيســية )forum ESWG(. وتضمــن هــذه البنيــة 
مســتوى أعمــق مــن الفهــم ومســتوى أعلــى يف نوعيــة املعلومــات. وتتكــون املجموعــة مــن املؤسســات الدوليــة 
كاليونســكو واليونيســيف وغيرهــا، والداعمــني لقطــاع التعليــم يف ســلة التمويــل املشــترك، والداعمــني 

اآلخريــن كاالمييــد ايســت وغيرهــا.

الفريــق الوطنــي للتعليــم 2030: هــو جتمــع وطنــي تربــوي يضــم يف عضويتــه وزارة التربيــة والتعليــم العالــي . 3
)رئاســة وتنســيقاً(، ومؤسســات حكوميــة ، وأهليــة، ومدنيــة، ودوليــة معنيــة بالتعليــم، ويصــدر الترشــيح 
ــر اإلطــار الوطنــي  ــم العالــي، وتنــاط بالفريــق مهمــة تطوي ــة والتعلي ــر التربي ــة مــن قبــل معالــي وزي للعضوي
لتحقيــق لتحقيــق هــدف التنميــة الرابــع ) التعليــم اجليــد( والغايــات املنبثقــة عنــه والتي أقرتها قمة انشــيون/
كوريــا لتحقيقهــا لغايــة العــام 2030، وضمــان إدراج مــا يتــم اعتمــاده مــن التوجهــات والتدخــالت السياســاتية 
املقترحــة عامليــا، وإقليميــا، ووطنيــا، والقضايــا املعتمــدة يف تقريــر التقييــم الوطنــي للتعليــم للجميــع 2014 
يف خطــط التنميــة الوطنيــة، وخطــط قطــاع التعليــم اإلســتراتيجية لغايــة العــام 2030، ومتابعــة وتقييــم مــا 

يتــم اجنــازه بشــكل دوري. 





حادي عشر: 
الربط بني أهداف االستراتيجية

 وغايات التنمية املستدامة 
وااللتزامات الدولية 
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إليضــاح  العالقــة بــني أهــداف التنميــة العامليــة وأجنــدة السياســات الوطنيــة واخلطــة القطاعيــة للتعليــم 
نعــرض الشــكل اآلتــي الــذي يبــني التسلســل املوضعــي للعالقــة:

أواًل: قمــة نيويــورك أيلــول وحــدت العالــم نحــو )17( هدفــا للتنميــة املســتدامة يســعى العالــم جميعــه لتحقيقهــا 
لالرتقــاء بالبشــرية جميعــا نحــو مســتقبل افضــل، وتضمنــت األهــداف 169 غايــة و 229 مؤشــراً. و ينــص 

الهــدف الرابــع منهــا علــى حتقيــق تعلــم جيــد ومنصــف للجميــع.

ــة  ــام 2030 واملنضوي ــة الع ــم لغاي ــات التعلي ــق غاي ــا لتحقي ــى إعــالن انشــيون / كوري ثانيــًا: وقعــت فلســطني عل
ــات، وهــي: ــات، و)3( متطلب ــة املســتدامة، ويتضمــن اإلعــالن )7( غاي ــع للتنمي حتــت الهــدف الراب

ــع جميــع البنــات والبنــني والفتيــات والفتيــان بتعليــم ابتدائــي وثانــوي  الغايــة 4.1: ضمــان أن يتمّت
مجانــي ومنصــف وجّيــد، ممــا يــؤدي إلــى حتقيــق نتائــج تعليميــة مالئمــة وفعالــة بحلــول 

عــام 2030

الغايــة 4.2: ضمــان أن تتــاح جلميــع البنــات والبنــني فــرص احلصــول علــى نوعيــة جيــدة مــن النمــاء 
والرعايــة يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة والتعليــم قبــل االبتدائــي حتــى يكونــوا جاهزيــن 

للتعليــم االبتدائــي، بحلــول عــام 2030

الغايــة 4.3: ضمــان تكافــؤ فــرص جميــع النســاء والرجــال يف احلصــول علــى التعليم املهنــي والتعليم 
العالــي اجلّيــد وامليســور التكلفــة، مبــا يف ذلــك التعليــم اجلامعــي، بحلــول عام 2030

الغايــة 4.4: حتقيــق زيــادة كبيــرة يف عــدد الشــباب والكبــار الذيــن تتوافــر لديهــم املهــارات املناســبة، 
مبــا يف ذلــك املهــارات التقنيــة واملهنيــة، للعمــل وشــغل وظائــف الئقــة وملباشــرة األعمــال 

احلرة، بحلول عام 2030 

الغايــة 4.5: القضــاء علــى التفــاوت بــني اجلنســني يف التعليــم وضمــان تكافــؤ فــرص الوصــول إلــى 
ــات الضعيفــة، مبــا يف ذلــك لألشــخاص  جميــع مســتويات التعليــم والتدريــب املهنــي للفئ
ذوي اإلعاقــة والشــعوب األصليــة واألطفــال الذيــن يعيشــون يف ظــل أوضــاع هشــة، بحلــول 

عــام 2030

الغايــة 4.6: ضمــان أن يلــّم الشــباب جميعهــم ونســبة كبيــرة مــن الكبــار، رجــاالً ونســاًء علــى حــد 
ســواء، بالقــراءة والكتابــة واحلســاب، بحلــول عــام 2030
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الغايــة 4.7: ضمــان اكتســاب  املتعلّمــني جميعهــم املعــارف واملهــارات الالزمــة لدعــم التنميــة 
املســتدامة، مبــا يف ذلــك بجملــة مــن الُســبُل مــن بينهــا التعليــم لتحقيــق التنميــة املســتدامة 
واّتبــاع أســاليب العيــش املســتدامة، وحقــوق اإلنســان، واملســاواة بــني اجلنســني، والترويــج 
لثقافــة الســالم ونبــذ العنــف، واملواطنــة العامليــة، وتقديــر التنــوع الثقــايف، وتقدير مســاهمة 

الثقافــة يف التنميــة املســتدامة، بحلــول عــام 2030

الغايــة -4 أ : بنــاء املرافــق التعليميــة التــي تراعــي الفــروق بــني اجلنســني، واإلعاقــة، واألطفــال، 
ورفــع مســتوى املرافــق التعليميــة القائمــة وتهيئــة بيئــة تعليميــة فعالــة ومأمونــة وخاليــة مــن 

العنــف للجميــع

الغايــة -4 ب: حتقيــق زيــادة كبيــرة يف عــدد املنــح الدراســية املتاحــة للبلــدان الناميــة علــى الصعيــد 
الناميــة والبلــدان  والــدول اجلزريــة الصغيــرة  البلــدان منــواً  العاملــي، وبخاصــة ألقــل 
األفريقيــة، لاللتحــاق بالتعليــم العالــي، مبــا يف ذلــك منــح التدريــب املهنــي وتكنولوجيــا 
املعلومــات واالتصــاالت، والبرامــج التقنيــة والهندســية والعلميــة يف البلــدان املتقدمــة 

النمــو والبلــدان الناميــة األخــرى، بحلــول عــام 2030

ــاون  ــك مــن خــالل التع ــني، مبــا يف ذل ــرة يف عــدد املعلمــني املؤهل ــادة كبي ــق زي ــة -4ج : حتقي الغاي
ــدول  ــدان منــواً وال ــل البل ــة، وبخاصــة يف أق ــدان النامي ــب املعلمــني يف البل ــي لتدري الدول

ــام 2030 ــول ع ــة، بحل ــرة النامي ــة الصغي اجلزري

ثالثًا: حتددت أجندة السياسات الوطنية يف عالقتها مع أهداف التنمية املستدامة 2030 وفق محددين:

األولويات الوطنية لفلسطني.. 1

ما ميكن حتقيقه وفق اإلمكانات املتاحة.. 2

وأبرز األولويات التي حددتها أجندة السياسات الوطنية ذات العالقة بالتعليم، هي:

األولوية الوطنية: تعليم جيد وشامل للجميع:

األولويات السياساتية:

التعليم املبكر ألطفالنا: وتتضمن تدخالت:. 1

تطوير برامج رعاية الطفولة املبكرة واملتاحة للجميع.- 

توسيع نطاق التعليم قبل املدرسي واالرتقاء مبستواه.- 

حتسني نوعية التعليم: وتتضمن التدخالت اآلتية:. 2

إصالح املناهج التعليمية وتطويرها.  - 

تطوير برامج التعليم اإللكتروني. - 
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ضمان العدالة يف الوصول لفرص التعليم خاصة للمناطق والفئات املهمشة. - 

التأهيل والتدريب املستمر للمعلمني والطواقم املساندة.  - 

تطوير املرافق التعليمية وتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية.  - 

من التعليم إلى العمل: ويتضمن التدخالت:. 3

مواءمــة التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي والتعليــم العالــي باحتياجــات التنميــة وســوق العمــل - 
مــع ضمــن تكافــؤ  فــرص للجميــع يف احلصــول عليــه. 

تطوير البنية التحتية ومرافق التعليم والتدريب املهني والتقني.	 

تطوير القدرات يف مجاالت البحث العلمي.  	 

رابعــًا: تعمــل وزارة التربيــة والتعليــم العالــي وفــق اخلطــة االســتراتيجية الثالثــة للتعليــم 2014-2019، ويوجــد 
نظــام متابعــة وتقييــم يســاعد يف عمليــات التحقــق مــن مســار اخلطــة، وإجــراء عمليــات التصحيــح ســنويا 

للحفــاظ علــى التقــدم نحــو النتائــج احملــددة.

خامســًا: بــدأت وزارة التربيــة والتعليــم العالــي بصفتهــا املنســق للخطــة القطاعيــة للتعليــم 2017-2022 مبراجعة 
خطتهــا االســتراتيجية الثالثــة، يف ضــوء أجنــدة السياســات الوطنيــة خلطــة التنميــة 2017-2022، ويف 
ضــوء االلتزامــات الدوليــة لفلســطني يف قمــة نيويــورك التــي اعتمــدت أهــداف التنميــة املســتدامة، وإعالن 
انشــيون / كوريــا لتحقيــق غايــات التعليــم 2030، وخطــة اإلصــالح التــي اعتمدتهــا جلنــة مراجعــة مســيرة 
التربيــة والتــي يرأســها دولــة رئيــس الــوزراء وينســق أعمالهــا معالــي وزيــر التربيــة والتعليــم العالــي. ومتــت 
مراجعــة اخلطــة مــع  ذوي العالقــة يف قطــاع التعليــم مــن مؤسســات حكوميــة ومجتمــع مدنــي، ومؤسســات 
تعليــم عــال، ومؤسســات دوليــة، وداعمــني وشــركاء دوليــني. ومتــت املراجعــة باالســتعانة بتقاريــر املتابعــة 

والتقييــم وتقاريــر اإلجنــاز اخلاصــة باخلطــط الســنوية.

الربط بني أهداف التعليم وأهداف التنمية املستدامة 2030 وااللتزامات الدولية:
   للتعليــم دور معتــرف بــه يف التمكــني لتحقيــق األهــداف األخــرى للتنميــة املســتدامة، ومــن املهــم للسياســة أن 
 ,UNESCO( تعكــس هــذا الترابــط، فأظهــرت العديــد مــن التقاريــر الصــادرة عــن مؤسســات األمم املتحــدة ك
 World( باإلضافــة إلــى تقاريــر )Habitat-UN ,Women-UN ,UNFPA ,ILO ,FAO ,WHO ,UNICEF ,UNDP
CBD ,UNEP ,UNCTAD ,WTO ,UNIDO ,Bank( وتوضــح هــذه التقاريــر الروابــط بــني التعليــم وعــدد مــن 

أهــداف التنميــة املســتدامة األخــرى. ومــن ابــرز مــا متــت اإلشــارة لــه يف هــذه التقاريــر مــا يأتــي:

SDG1: القضــاء علــى الفقــر بجميــع أشــكاله يف كل مــكان:  ويرتبــط ارتباطــًا وثيقــًا بالهدفــني االســتراتيجيني 
األول والثانــي لقطــاع التعليــم كمــا هــو موضــح فيمــا يأتــي:

ينــادي الهــدف 1 بإنهــاء الفقــر بجميــع مظاهــره بحلــول عــام 2030، وهــو يتوخــى أيضــا كفالــة احلمايــة 
االجتماعيــة للفقــراء والضعفــاء، وزيــادة فــرص احلصــول علــى اخلدمــات األساســية، ودعــم املتضرريــن 
مــن الظواهــر املناخيــة املتطرفــة وغيــر ذلــك مــن الصدمــات والكــوارث االقتصاديــة واالجتماعيــة 

والبيئيــة.



220

وزارة التربية والتعليم العالي

تشــير التقاريــر إلــى وجــود عالقــة متبادلــة يف كال االجتاهــني بــني التعليــم والفقــر، فالتعليــم يحــد مــن الفقــر 
عــن طريــق زيــادة دخــل االفــراد، كمــا أنــه يزيــد مــن القــدرة علــى مقاومــة الصدمــات الســلبية، وتعليــم الفتيــات 
ــة  ــر واملشــاكل الصحي ــر واإلجنــاب املبك ــزواج املبك ــق احلــد ال ــال عــن طري ــني األجي ــر ب ــال الفق ــن انتق ــع م مين
وغيرهــا مــن املخاطــر املرتبطــة بهــذه األحــداث، وااللتحــاق بالتعليــم يكــون عــادة أضعــف لــدى الفئــات الفقيــرة. 

وتشــمل املعوقــات والتحديــات للحــد مــن الفقــر رفــع املتطلبــات التعليميــة للوصــول إلــى ســوق العمــل يف 
البلــدان املنخفضــة واملتوســطة الدخــل، ومحدوديــة فــرص احلصــول علــى التعليــم لــذوي االحتياجــات اخلاصــة. 

ــة  ــاء وتوســيع الفــرص التعليمي ــى بن ــى احلاجــة إل ــة عل ــر الدولي ــات للسياســات يف التقاري ــزت التوصي     وترك
كجــزء مــن نهــج متعــددة األبعــاد والتــي جتمــع بــني دعــم الدخــل وخلــق فــرص العمــل مــع الرعايــة توســيع مجــاالت 

الصحــة والتعليــم واحلمايــة االجتماعيــة، واحلصــول علــى الطاقــة وغيرهــا مــن التدخــالت لتنميــة املجتمــع.

SDG2: القضــاء علــى اجلــوع وتوفيــر األمــن الغذائــي والتغذيــة احمّلســنة وتعزيــز الزراعــة املســتدامة: ويرتبــط 
ارتباطــًا وثيقــًا بالهــدف االســتراتيجي االول والثانــي لقطــاع التعليــم كمــا هــو موضــح فيمــا يأتــي:

يتوخــى الهــدف 2 القضــاء علــى اجلــوع وعلــى ســوء التغذيــة بجميــع صــوره بحلــول عــام 2030، وهــو 
ينطــوي أيضــا علــى التــزام بكفالــة حصــول اجلميــع علــى الطعــام املأمــون واملغــذي والــكايف يف جميــع 
ــى  ــادرة عل ــة ق ــي، وممارســات زراعي ــاج الغذائ ــات الســنة. وهــذا ســيتطلب نظــم مســتدامة لالنت أوق
الصمــود يف مواجهــة الصدمــات، وفرصــا متكافئــة يف اســتغالل االراضــي والتكنولوجيــا والوصــول 
الــى االســواق، وتعاونــا دوليــا علــى صعيــد االســتثمار يف البنــى التحتيــة والتكنولوجيــا مــن أجــل زيــادة 

االنتاجيــة الزراعيــة.

 تشــير التقاريــر إلــى أن التعليــم يعتبــر عنصــرا أساســيا يف اجلهــود املبذولــة للحــد مــن ســوء التغذيــة واجلــوع، 
ــى  ــا تســلط الضــوء عل ــة، كم ــة الزراعي ــم األساســي لتحســني الدخــل واإلنتاجي ــة التعلي ــر  أهمي ــد التقاري وتؤك
التعليــم والتدريــب الزراعــي كمحفــز لإلنتاجيــة الزراعيــة مــن خــالل تطويــر قــدرات املنتجــني، وتعزيــز تطويــر 
مهــارات النــاس والكفــاءات مــن أجــل االبتــكار. ويذكــر أيضــا أن املزارعــني يحتاجــون للوصــول إلى مســتويات أكثر 
تقدمــا مــن التعليــم لالســتفادة مــن مصــادر املعلومــات اجلديــدة القائمــة علــى تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، 
وتقــدمي املشــورة الفنيــة واالســتجابة لفــرص الســوق اجلديــدة والتغيــر البيئــي،  ويشــار أيضــا إلــى أن التعليــم 
يلعــب دورا رئيســا يف مســاعدة النــاس علــى التحــرك نحــو أســاليب زراعيــة أكثــر اســتدامة، ويف فهــم التغذيــة 

احملســنة.

وتشــير العديــد مــن التقاريــر إلــى اآلثــار الضــارة لنقــص التغذيــة علــى النتائــج التعليميــة، والفئــات األكثــر 
تأثــرا هــم الذيــن يأتــون مــن الفئــات املهمشــة التــي تتأثــر مــن ســوء التغذيــة والفقــر . ويخلــص تقريــر صــادر 
عــن منظمــة العمــل الدوليــة أن برامــج احلمايــة االجتماعيــة مبــا يف ذلــك التحويــالت النقديــة، وتوفيــر الرســوم 
الدراســية واملــواد الغذائيــة، وبرامــج التغذيــة املدرســية وقــد ثبتــت جدواهــا يف ارتفــاع معــدالت االلتحــاق 

ــة االطفــال.  باملــدارس، وانخفــاض التســرب املدرســي وعمال
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SDG3: ضمــان متتــع اجلميــع بأمنــاط عيــش صحيــة وبالرفاهيــة يف جميــع األعمــار: ويرتبــط ارتباطــًا وثيقــًا 
بالهــدف االســتراتيجي الثانــي لقطــاع التعليــم كمــا هــو موضــح فيمــا يأتــي:

يتوخــى الهــدف 3 ضمــان الصحــة والرفــاه للجميــع، يف كل مراحــل احليــاة، ويعالــج هــذا الهــدف جميــع 
االولويــات الصحيــة الرئيســية، مبــا يف ذلــك الصحــة االجنابيــة وصحــة االم والطفــل؛ واالمــراض 
املعديــة وغيــر املعديــة والبيئيــة؛ والتغطيــة الشــاملة بالتأمــني الصحــي؛ ومتكــني اجلميــع مــن احلصــول 
علــى األدويــة واللقاحــات األمونــة والفعالــة واجليــدة النوعيــة وامليســورة التكلفــة. ويتوخــى الهــدف 
ــدان يف مجــال  ــع البل ــز قــدرات جمي ــل الصحــي، وتعزي ــادة التموي ــر، وزي ــادة البحــث والتطوي أيضــا زي

احلــد مــن املخاطــر الصحيــة وإدارتهــا.

أكــدت العديــد مــن التقاريــر أن التعليــم يؤثــر علــى الصحــة والرفــاه، مــا يعكــس فهمــا مشــتركاً بــأن التعليــم 
ــة،  ــر وقائي ــى األمــراض، واتخــاذ تدابي ــر اطالعــا عل ــاس. وأن املتعلمــني هــم أكث ــة لتحســني صحــة الن أداة قوي
ــة الصحيــة يف  ــون إلــى اســتخدام خدمــات الرعاي والتعــرف علــى عالمــات املــرض يف وقــت مبكــر، وأنهــم مييل

كثيــر مــن األحيــان.

وذكــرت التقاريــر أن التعليــم األساســي يدعــم التغطيــة الصحيــة الشــاملة مــن خــالل متكــني اختيــار منــط 
حيــاة صحــي وتنفيــذ توصيــات الرعايــة الصحيــة. والتعليــم األفضــل للنســاء يــؤدي إلــى نتائــج صحيــة أفضــل لهــم 
وألبنائهــم، والــى تســارع انتقــال بلدانهــم إلــى النمــو الســكاني املســتقر. وأشــارت الــى ان الشــباب األكثــر تعليمــا 
)وخاصــة النســاء( هــم أكثــر اســتعدادا للســيطرة علــى حجــم األســرة واالســتثمار يف صحــة ورفاهيــة أبنائهــم. 

كمــا أشــارت بــان الدالئــل تؤكــد بــان التعليــم وســيلة حلمايــة الشــباب مــن االنخــراط يف الســلوكيات اخلطــرة.

  وتوصــي التقاريــر بأنــه ينبغــي علــى برامــج التعليــم تزويــد الطــالب بالقيــم واملهــارات التــي تدعــم ليــس فقــط 
النجــاح يف ســوق العمــل، ولكــن أيضــا متكينهــم مــن العيــش حيــاة أكثــر صحــة وأكثــر رفــاه. وأنــه ميكــن للمــدارس 
أن تكــون املراكــز الرئيســية لتوفيــر الرعايــة الصحيــة األساســية وأن تكــون مصــادر املعلومــات الطبيــة والتثقيفية. 
كمــا ميكــن لبرامــج تعليــم الصحــة اإلجنابيــة يف املــدارس أن تكــون فعالــة يف زيــادة املعرفــة واعتمــاد الســلوك 
اجلنســي املأمــون، وأن تكــون العنصــر املركــزي لتعزيــز الصحــة وتوفيــر التثقيــف الصحــي لتغييــر ســلوك الشــباب 

وتشــجيع تبنــي الســلوكيات الصحيــة. 

بالهــدف  وثيقــًا  ارتباطــًا  ويرتبــط  والفتيــات:  النســاء  كل  ومتكــني  اجلنســني  بــني  املســاواة  حتقيــق   :SDG5
يأتــي: فيمــا  موضــح  هــو  كمــا  التعليــم  لقطــاع  والثانــي  االول  االســتراتيجي 

ســجل هــدف حتقيــق املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة تقدمــا يف العقــود االخيــرة. فقــد حتســنت 
فــرص حصــول الفتيــات علــى التعليــم، وانخفــض معــدل زواج األطفــال، وأحــرز تقــدم يف مجــال الصحــة 
اجلنســية واالجنابيــة واحلقــوق االجنابيــة، مبــا يف ذلــك انخفــاض عــدد الوفيــات النفاســية. ومــع ذلــك، 
مــا زالــت املســاواة بــني اجلنســني تعــد حتديــا مســتمرا لبلــدان العالــم، ويشــكل انعدماهــا عقبــة كأداة 

أمــام حتقيــق التنميــة املســتدامة.

حتدثــت العديــد مــن التقاريــر عــن العالقــة بــني التعليــم واملســاواة بــني اجلنســني يف كال االجتاهــني. 
وتصــف التقاريــر كيــف يؤثــر التعليــم يف املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة. فالتعليــم يوســع الفــرص للفتيــات 
ــا تتحــرك  ــم، فإنه ــن التعلي ــد م ــا اكتســبت النســاء املزي ــزل. وكلم ــل خــارج املن ــم للعم ــر تطلعاته والشــابات ويثي
علــى نحــو متزايــد خــارج اطــار أنشــطة اإلنتــاج الزراعــي املنزليــة أو التقليديــة وتتوجــه للعمــل بأجــر. وســاهمت 
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السياســات التــي تكفــل حصــول النســاء والفتيــات علــى خدمــات مبــا يف ذلــك الصحــة والتعليــم يف التقــدم الكبيــر 
يف مســتوى املعيشــي للمــرأة. 

   وكلمــا زاد التحصيــل العلمــي زاد معــه اعــادة تشــكيل مواقــف كل مــن الفتيــات والفتيــان جتــاه املســاواة بــني 
ــور  ــدى كل مــن الذك ــني اجلنســني ل ــق املســاواة ب ــة نحــو حتقي ــر إيجابي ــى مواقــف أكث ــؤدي إل اجلنســني، ممــا ي
ــى  ــب عل ــم والتغل ــة بحقوقه ــز واملطالب ــى التميي ــب عل ــن التغل ــى متكــني النســاء م ــم يعمــل عل ــاث . فالتعلي واإلن
ــوي 	 بشــكل  ــم الثان ــام، والتعلي ــة مــن ثمــار التقــدم الع ــى حصــة عادل ــم مــن احلصــول عل ــي متنعه ــق الت العوائ
خــاص 	 يعتبــر عامــال حرجــا للمــرأة ألن تكــون قــادرة علــى املطالبــة باحلقــوق واملشــاركة يف صنــع القــرار، فضــال 
ــل العلمــي للمــرأة يوســع  ــر ايضــا ان ارتفــاع التحصي ــق . كمــا تبــني التقاري ــى العمــل الالئ ــا إل ــه طريق عــن كون
مــن حريتهــا مــن خــالل تعزيــز قدراتهــا علــى الســؤال، والتفكيــر والعمــل وفــق ظروفهــا وزيــادة فــرص احلصــول 
علــى املعلومــات. التعليــم يعــزز املكانــة االجتماعيــة للفتيــات، ويزيــد مــن قدرتهــا علــى التأثيــر يف إطــار الــزواج. 

باالضافــة الــى ان االســتثمار يف التعليــم ميكــن أن يســاعد يف تســريع التحــول الدميغــرايف. 

وتشــير بعــض التقاريــر إلــى ان التدريــب التقنــي واملهنــي مــن أجــل التنميــة املســتدامة بشــكل عــام يفتقــر إلــى 
منظــور النــوع االجتماعــي. كمــا أظهــرت التقاريــر ثــالث صــالت واضحــة حــول كيــف يؤثــر التعليــم علــى املســاواة 

بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة، وهــي:

 األول، ان النساء ليس لديهن الوقت الكايف ما يضعف فرص حصولهم على التعليم. 

الثانــي، أن الــزواج املبكــر يحــد مــن فــرص حصــول الفتيــات علــى التعليــم، وزيــادة قــدرة النســاء للتخطيــط 
إلجنــاب أطفالهــن ترتبــط أيضــا بتحســن حقيقــي يف تعليــم أبنائهــن وبالنجــاح االجتماعــي واالقتصــادي وحتســن 

األجــور، فاألطفــال يتأثــرون بتعليــم أمهاتهــم أو كونهــم مــن الفقــراء. 

والثالــث، أن زيــادة دخــل األســرة مبشــاركة النســاء غالبــا مــا يــؤدي إلــى حتســن يف التحصيــل العلمــي لألطفــال 
إذ متيــل النســاء إلــى تخصيــص دخلهــا يف الغــذاء والتعليــم أكثــر مــن الرجــال.

وتطرقــت التوصيــات املتعلقــة بالسياســة العامــة يف عينــة مــن تقاريــر عــن عــدة مناطــق إلــى مجموعــة نقــاط 
واجبــة املراعــاة تتمثــل يف:

لتحقيــق تعميــم التعليــم االبتدائــي، ينبغــي إيــالء اهتمــام أكبــر لألطفــال املســتبعدين )وخاصــة الفتيــات . 1
الفقيــرات يف املناطــق الريفيــة(. 

ــا مــن خــالل . 2 ــر إنصاف ــم أكث ــل التعلي ــي تســتهدف جع ــج القســائم الت ــى اســتخدامها برام ــادة عل جــرت الع
اســتهداف اجلماعــات احملرومــة مثــل النســاء والشــباب والطــالب ذوي الدخــل املنخفــض. 

خيــارات الطاقــة النظيفــة، وخاصــة يف املناطــق الريفيــة، ميكــن أن توّفــر الوقــت بالنســبة للفتيــات للدراســة . 3
وحتســني أدائهــم األكادميــي. 

ــدة مــن . 4 ــر األثــر يف حتقيــق مســتويات جي ــم األســرة الطوعــي أكب ــى تنظي لضمــان وصــول املــرأة الشــابة إل
ــم. التعلي
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SDG6: ضمــان توافــر امليــاه وخدمــات الصــرف الصحــي للجميــع وإدارتهــا إدارة مســتدامة: ويرتبــط ارتباطــًا وثيقــًا 
بالهــدف االســتراتيجي االول والثانــي لقطــاع التعليــم كمــا هــو موضــح فيمــا يأتــي:

تشــكل امليــاه وخدمــات الصــرف الصحــي مســألة تقــع يف صميــم التنميــة املســتدامة ومتطلبــا حيويــا 
لبقــاء النــاس وكوكــب االرض. والهــدف 6 مــن األهــداف االمنائيــة االلفيــة ال يتنــاول ميــاه الشــرب 
والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة فحســب، بــل ويتنــاول أيضــا نوعيــة املــوارد املائيــة واســتدامتها 

يف جميــع أنحــاء العالــم.

أشــار أحــد التقاريــر إلــى أن التعليــم والتدريــب ينمــي املهــارات والقــدرة علــى اســتخدام املــوارد الطبيعيــة 
بصــورة أكثــر اســتدامة ويعــزز الصحــة العامــة، ولــذا ينظــر الــى برامــج التعليــم واملعلومــات كشــرط لتهيئــة 
الظــروف لــإلدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة، وأكــد  التقريــر وجــود حاجــة لتغييــر ثقــايف مــن خــالل التعليــم 

واحلوافــز االقتصاديــة بالنســبة ملســتخدمي امليــاه.

وتشــمل السياســات املمكنــة لتحســني فــرص احلصــول علــى ميــاه الشــرب املأمونــة، واحلــد مــن الهــدر املائــي 
االســتثمار يف التعليــم لرفــع مســتوى الوعــي باحلاجــة إلــى توفيــر امليــاه والعالقــة بــني امليــاه غيــر صاحلــة للشــرب 
واملــرض، مــع اإلشــارة إلــى أن كثيــرا مــن األطفــال يذهبــون إلــى املدرســة يف ظــروف ليســت مواتيــة للتعلــم، 

وتفتقــر إلــى امليــاه الصاحلــة للشــرب واملغاســل اآلمنــة، ودورات ميــاه نظيفــة.

SDG7: ضمــان حصــول اجلميــع بتكلفــة ميســورة علــى خدمــات الطاقــة احلديثــة املوثوقــة واملســتدامة: ويرتبــط 
ارتباطــًا وثيقــًا بالهــدف االســتراتيجي االول والثانــي والثالــث لقطــاع التعليــم كمــا هــو موضــح فيمــا يأتــي:

ــن  ــداًء م ــاً، ابت ــة املســتدامة تقريب ــع أهــداف التنمي ــوغ جمي ــن أجــل بل ــة هــي عنصــر حاســم م الطاق
دورهــا يف القضــاء علــى الفقــر ومــروراً بتحقيــق التقــدم يف مجــاالت الصحــة والتعليــم وإمــدادات امليــاه 

والتصنيــع، وانتهــاًء بالتصــدي لتغيــر املنــاخ.

عنــد النظــر إلــى الصــالت بــني التعليــم واحلصــول علــى مصــادر الطاقــة اآلمنــة واملتجــددة )املســتمدة 
مــن الطاقــة الكهرمائيــة، والوقــود اإلحيائــي الصلــب والســائل، والريــاح، والشــمس، والغــاز احليــوي، والطاقــة 
ــون  ــم جــدا خلفــض مســتويات الكرب ــم مه ــات( جنــد ان التعلي ــة، والنفاي ــة، واملصــادر البحري ــة األرضي احلراري
التــي تــؤدي الــى االحتبــاس احلــراري، وانــه مــن الضــروري اســتهداف الشــباب لتوفيــر املعرفــة واملهــارات حــول 
ــن  ــة. وميك ــرارات مســتنيرة كمســتخدمني للطاق ــم باتخــاذ ق ــي مــن شــأنها أن تســمح له ــة الت اســتخدام الطاق
للبرامــج التعليميــة، وخاصــة غيــر الرســمية وغيــر النظاميــة، تعزيــز احلفــاظ علــى الطاقــة بشــكل أفضــل 

ــة املتجــددة. ــى مصــادر الطاق ــال عل واإلقب

ومــن جهــة أخــرى جنــد أن توفــر الطاقــة يــؤدي إلــى حتســني نوعيــة اخلدمــات التعليميــة املقدمــة ويزيــد 
مــن احتماليــة حضــور الطــالب أو اســتكمال دراســتهم يف املدرســة، وعلــى وجــه اخلصــوص، تعتبــر الكهربــاء أمــرا 
حيويــا للتعليــم، فالكهربــاء تشــغل الوســائط التعليميــة، وتؤمــن االتصــاالت بــني املــدارس واملنــازل. ومــن خاللهــا 
ايضــا ميكــن زيــادة اســتخدام وحــدات التعلــم عــن بعــد وتوفيــر الفرصــة الســتخدام معــدات أكثــر تطــورا للتعليــم، 
والــذي يســمح باســتخدام لوســائل ومــواد اكثــر تطــورا . كمــا ان خيــارات الطاقــة النظيفــة ميكــن ان توفــر الوقــت 
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للنســاء والفتيــات لدراســة وحتســني أدائهــم األكادميــي. فعلــى ســبيل املثــال، ميكــن للنظافــة والطاقــة بأســعار 
معقولــة تعزيــز فــرص احلصــول علــى امليــاه والصــرف الصحــي، واإلنــارة، ومســاحة التدفئــة / التبريــد، والطاقــة 
النظيفــة لطهــي الوجبــات. وأخيــرا، كهربــة الريــف ممــا يســاعد علــى االحتفــاظ باملعلمــني اجليديــن يف املناطــق 

الريفيــة – والــذي يعتبــر رافعــة أساســية لتحســني نوعيــة التعليــم يف املناطــق الريفيــة . 

SDG8: تعزيــز النمــو االقتصــادي املطــرد والشــامل واملســتدام للجميــع، والعمالــة الكاملــة واملنتجــة، وتوفيــر 
العمــل الالئــق للجميــع: ويرتبــط ارتباطــًا وثيقــًا بالهــدف االســتراتيجي االول والثانــي لقطــاع التعليــم كمــا هــو 

موضــح فيمــا يأتــي:

يعد النمو االقتصادي الطرد والشامل للجميع أمراً ضرورياً لتحقيق التنمية املستدامة.

يبــدو أن الروابــط بــني التعليــم والنمــو االقتصــادي وتوفيــر فــرص العمــل كبيــرة جــدا يف التقاريــر العامليــة. 
وتفيــد العديــد مــن التقاريــر علــى أهميــة التعليــم مــن أجــل التوظيــف والنمــو بشــكل عــام. وشــددت علــى األثــر 
مــن التعليــم، وال ســيما يف املرحلتــني الثانويــة واجلامعيــة، وعلــى القــدرات اإلنتاجيــة وإنتاجيــة العمــال ، وحتقيــق 
عائــدات أعلــى . كمــا أشــارت إلــى أهميــة التعليــم باعتبــاره محــددا للمعرفــة وريــادة األعمــال، ســواء يف العمــل 
باجــر او بــدون أجــور. ومــن املتوقــع أن يعــزز القــدرة التنافســية الدوليــة والقــوى العاملــة املاهــرة يف الصناعــات 
التحويليــة. فاالســتثمار يف التعليــم لــه تأثيــر إيجابــي علــى منــو الصــادرات. ارتفــاع املســتوى التعليمــي لــه تأثيــر 
بالــغ األهميــة علــى اخليــارات العــرض يف ســوق العمــل للنســاء. وكلمــا اكتســبت النســاء املزيــد مــن التعليــم، فإنهــا 
تتحــرك علــى نحــو متزايــد بعيــدا عــن العمــل املنزلــي او اإلنتــاج الزراعــي التقليــدي والدخــول إلــى العمــل بأجــر . 
إن تعليــم الفتيــات والنســاء يعــزز فرصهــم يف احلصــول علــى وظائــف، والبقــاء يف صحــة جيــدة واملشــاركة الكاملــة 
يف املجتمــع، وكلمــا حتســنت مســتويات التعليــم للشــباب يف الريــف، جندهــم يدخلــون يف مجموعــة واســعة مــن 
ــة املهــارات الالزمــة لســوق العمــل مــن خــالل تدريــب عالــي  ــى أهمي ــر إل ــة. وتشــير التقاري ــر الزراعي املهــن غي

املســتوى ومتخصــص بالنســبة للشــركات.

   وتشــير التقاريــر إلــى نوعــني مــن املعوقــات والتحديــات: األول، وهــو  مرتبــط بالعالقــة بــني العــرض والطلــب 
مــع اتســاع الفجــوة بــني املهــارات املكتســبة يف التعليــم وطبيعــة الوظائــف املتاحــة واحتياجــات ســوق العمــل، 
ويشــير أحــد التقاريــر أنــه يف بعــض البلــدان، فقــد انخفضــت عوائــد ســوق العمــل ألولئــك الذيــن أكملــوا التعليــم 
االبتدائــي أو الثانــوي بشــكل حــاد، يف حــني أن العوائــد لــذوي التعليــم العالــي زادت.  أمــا الثانــي، فــإن  الفتيــات 
غالبــا مــا تتــرك املدرســة وهــم غيــر مهيئــني للعمــل، أو ال يصلــون إلــى املســتوى التعليمــي الــذي يهيئهــم لوظائــف 
مجزيــة. يف بعــض املناطــق، لــم ينعكــس ارتفــاع مســتويات تعليــم اإلنــاث إلــى زيــادة كبيــرة يف معــدالت مشــاركة 

القــوى العاملــة للشــابات. 

تدعــو العديــد مــن التقاريــر لزيــادة االســتثمار يف التعليــم مــن أجــل حتفيــز النمــو وتشــجيع االبتــكار. 
وتتــراوح توصيــات مــا بــني النصائــح العامــة لالســتثمار لزيــادة التحــاق مــا قبــل املدرســة بــني األســر احملرومــة 
اقتصاديــا واجتماعيــا، ورفــع التحصيــل العلمــي حتــى مســتوى الثانــوي علــى األقــل. وتشــير بعــض التقاريــر أيضــا 
إلــى التركيــز علــى تعزيــز التدريــب املهنــي والتقنــي الرســمي وبشــكل املتخصــص. مــع توثيــق التفاعــل والعالقــة 

بــني املؤسســات التعليميــة والصناعيــة وغيرهــا يف ســوق العمــل، وضمــان التدريــب املســتمر.

وجتــدر اإلشــارة إلــى ضــرورة التــوازن والتسلســل يف السياســات التعليميــة يف ثالثة أبعاد: الفــرص التعليمية 
مــا بعــد االبتدائيــة ، وأدوات لتعزيــز عمليــة صنــع القــرار التعليمــي، وخيــارات الفرصــة الثانيــة للتعليــم كذلــك 
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حتديــد األولويــات فيمــا بينهــا )املهــارات األساســية بــدال مــن املهــارات مــا بعــد األساســية(. 

  العديــد مــن التقاريــر تســلط الضــوء علــى أهميــة مالءمــة احملتــوى التعليمــي ملتطلبــات احليــاة وســوق العمــل مــن 
حيــث املهــارات والتــي تركــز علــى تســهيل عمليــة االنتقــال مــن املدرســة إلــى العمــل ومنــع عــدم التطابــق مــع ســوق 
العمــل، وعنــد النظــر إلــى الصــالت التــي تربــط النمــو،  وفــرص العمــل يف التعليــم، جنــد الصلــة األولــى تتجســد 
علــى مســتوى االقتصــاد الكلــي. حيــث يشــير تقريــر صــادر عــن منظمــة التجــارة العامليــة أن النمــو االقتصــادي 
هــو شــرط ضــروري للتنميــة 	 وهــو مــا يفســر الســبب يف ســعي كثيــر مــن البلــدان ذات النمــو االقتصــادي القــوي 

الــى بــذل خطــوات واســعة يف حتســني الصحــة، والتحصيــل العلمــي، ومســتويات املعيشــة واحلــد مــن الفقــر .

 ومــن حيــث الروابــط الســببية، جنــد العالقــة القويــة بني مســتويات التعليــم املرتفعة والتحــوالت االقتصادية 
كالتحــول مــن الزراعــة إلــى الصناعــة واخلدمــات اإلنتاجيــة، وأيضــا يف تزايــد الطلــب علــى العمــال املهــرة الناجتــة 
عــن املســتويات املرتفعــة مــن التعليــم. وأدت املنافســة أيضــا إلــى ارتفــاع معــدل الطلــب علــى االبتــكار واإلبــداع 
التكنولوجــي ذات املهــارة املرتفعــة. كمــا دفعــت التغيــرات االقتصاديــة إلــى التغييــرات يف املناهــج التعليميــة 
واحملتــوى. كمــا أن االهتمامــات التجاريــة وزادت مــن أهميــة التعلــم القائــم علــى العمــل، وأهمية التعليم الرســمي.

وهنــاك روابــط أخــرى علــى مســتوى األســرة، فحــاالت عمــل األطفــال )عمالــة األطفــال( يف الزراعــة وغيرهــا 
ميكــن أن حتــد مــن التحــاق األطفــال يف التعليــم، كمــا أن العمــل بأجــر واألعمــال املنزليــة وخاصــة بالنســبة 
للفتيــات يضاعــف مــن إمكانيــة تكــرار  رســوبهم أو تســربهم مــن املــدارس، والركــود االقتصــادي أيضــا ميكــن أن 
يعيــق اســتمرار األطفــال يف تعليمهــم بســبب فقــدان اآلبــاء لوظائفهــم. البطالــة طويلــة األمــد قــد تشــكل تهديــدا 
خطيــرا لتعلــم األطفــال. ومــن جهــة أخــرى فــان عمــل النســاء يزيــد مــن دخــل األســرة ويحســن مــن إنفاقهــا علــى 
الصحــة والتعليــم ويــؤدي إلــى حتســني حتصيــل األبنــاء، وأخيــرا فــإن الهجــرة والتحويــالت املاليــة ميكــن أن تعــزز 
رأس املــال البشــري، فالهجــرة توســع اخليــارات اخلاصــة بالتعليــم وخاصــة يف التعليــم العالــي، وإمكانيــة الهجــرة 

والتحويــالت املاليــة قــد حتفــز االســتثمار يف التعليــم .

  حتدثــت بعــض التقاريــر عــن بعــض املعوقــات والتحديــات وخاصــة فيمــا يتعلــق بعــدم االنســجام بــني املهــارات 
املكتســبة مــن التعليــم واحتياجــات ســوق العمــل مــا يــؤدي إلــى البطالــة، وأنــه ورغــم وجــود تقــدم جيــد يف تعليــم 
النســاء والفتيــات إال أن التقــدم يف العمــل والتمثيــل كان أبطــأ بكثيــر. كمــا أن املــرأة مــا زالــت تكســب أقــل مــن 

الرجــال. 

وتشــجيع  واملســتدام،  للجميــع  الشــامل  التصنيــع  الصمــود، وحتفيــز  علــى  قــادرة  بنــى حتتيــة  إقامــة   :SDG9
االبتــكار: ويرتبــط ارتباطــًا وثيقــًا بالهــدف االســتراتيجي الثانــي لقطــاع التعليــم كمــا هــو موضــح فيمــا يأتــي:

يشــمل الهــدف الهــدف 9 ثالثــة جوانــب هامــة للتنميــة املســتدامة: البنــى التحدتية والتصنيــع واالبتكار. 
وتوفــر البنــى التحتيــة النظــم والهيــاكل املاديــة األساســية الضروريــة لتشــغيل أي مجتمــع أو مؤسســة. 
وينهــض التصنيــع بالنمــو االقتصــادي ويتيــح فــرص عمــل، وبالتالــي يقلــل مــن الفقــر الناجــم عــن تدّنــي 
ــى  ــة ويشــجع عل ــة للقطاعــات الصناعي ــكار يف النهــوض بالقــدرات التكنولوجي الدخــول. ويســهم االبت

تطويــر مهــارات جديــدة.

أظهــرت التقاريــر الدوليــة العديــد مــن الروابــط بــني التصنيــع والبنيــة التحتيــة والتعليــم. فالتعليــم يدعــم  
التنميــة الصناعيــة والتحــول االقتصــادي، جنبــا إلــى جنــب مــع عوامــل أخــرى، ويتــم التركيــز بشــكل خــاص علــى 
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دور التعليــم باعتبــاره مؤثــرا قويــا علــى القــدرة علــى االبتــكار وتوفيــر األســاس لعمليــات اســتيعاب التكنولوجيــا 
والتنويــع . وجتــدر اإلشــارة إلــى أن تطــور االتصــاالت الالســلكية والتعليــم الرقمــي والتكنولوجــي مكنــت بلــدان 
متخلفــة مــن جتــاوز عوائــق االســتثمارات املاليــة املكلفــة يف البنيــة التحتيــة التــي حشــدتها الــدول املتقدمــة يف 

القــرن العشــرين.

ــدان بتحســني  ــد مــن البل ــة والتطــور التكنولوجــي للعدي ــكارات التكنولوجي ــد مــن االبت لقــد ســمحت العدي
التعليــم بتكلفــة منخفضــة. لــذا فــان التعليــم ضــروري لتطويــر املهــارات الالزمــة لبنــاء بنيــة حتتيــة أكثــر مرونــة 

وتصنيــع أكثــر اســتدامة.

SDG10: احلــد مــن انعــدام املســاواة داخــل البلــدان وفيمــا بينهــا: ويرتبــط ارتباطــًا وثيقــًا بالهــدف االســتراتيجي 
االول والثانــي لقطــاع التعليــم كمــا هــو موضــح فيمــا يأتــي:

يدعــو الهــدف 10 إلــى احلــد مــن أوجــه انعــدام املســاواة يف الدخــل، فضــال عــن أوجــه انعــدام املســاواة 
القائمــة علــى أســاس الســن أو اإلعاقــة أو االنتمــاء العرقــي أو اإلثنــي أو األصــل أو الديــن أو الوضــع 
االقتصــادي او اي وضــع آخــر داخــل البلــد. ويتنــاول الهــدف أيضــا أوجــه انعــدام املســاواة بــني البلــدان، 

مبــا يف ذلــك مــا يتصــل بالتمثيــل والهجــرة واملســاعدة االمنائيــة.

تبــني التقاريــر الدوليــة العديــد مــن االرتباطــات بــني التعليــم وعــدم املســاواة، وينظــر إلــى التعليــم كعامــل 
ــاة الحقــا،   ذات تأثيريــن يف احلي

 األول، يتمثل يف احلصول على وظائف رسمية.

الثانــي، كأداة قويــة لتعزيــز حتقيــق العدالــة. ويعتبــر عــدم تكافــؤ الفــرص يف التعليــم لألطفــال ذات تأثيــر 
ســيء علــى دخــل الفــرد، وتشــير تقاريــر متعــددة إلــى أهميــة التعليــم كأداة لتمكــني األفــراد يف كافــة املجــاالت.

وتبــني وجــود حتــدي حقيقــي يتمثــل يف عــدم وجــود ارتبــاط بــني ارتفــاع متوســط   مســتويات التعليــم وتضييــق 
التفــاوت يف عدم املســاواة. 

وتؤكــد التوصيــات املتعلقــة بالسياســة العامــة يف هــذا املجــال الــى أن رفــع التحصيــل العلمــي حتــى املســتوى 
الثانــوي أو أكثــر يســاعد يف احلــد مــن عــدم املســاواة يف الدخــل، ويف انتقــال القــدرات بــني األجيــال مثــل التعليــم 
ــى  ــز عل ــم للتركي ــاج سياســات التعلي ــل. كمــا حتت ــدى الطوي ــى امل ــده عل ــة فوائ ــذي ميكــن إدام داخــل األســر وال
حتســني املــدارس والفصــول الدراســية ذات األداء املنخفــض مــن خــالل تقــدمي جتربــة تعليميــة ذات جــودة عاليــة 
للمحرومــني. ويجــب علــى املســؤولني التأمــل يف فــرص التعليــم أو التدريــب التــي ميكــن أن تســاعد وتشــجع 

األطفــال علــى اإلبــداع أو التفكيــر النقــدي وان تشــمل هــذه الفــرص الفقــراء واملهمشــني. 

يف االجتــاه اآلخــر، 	 ينظــر للمســاواة يف احلصــول علــى التعليــم باعتبــاره املفتــاح لفتــح آفــاق أوســع مــن 
التعليــم، وان التفــاوت يف نوعيــة التعليــم بــني األغنيــاء والفقــراء يعتبــر العامــل الرئيــس لعــدم املســاواة يف الفــرص 

بينهــم.

ــان عــدم املســاواة الرئيســية يف مخرجــات  ــه رغــم التقــدم احملــرز، ف ــر أن ــات، فتشــير التقاري ــا التحدي أم
التعليــم ال تــزال قائمــة بــني اجلماعــات داخــل البلــدان. وأن املعاييــر االجتماعيــة والثقافيــة يف العديــد مــن 
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البلــدان تســتثني بعــض الفئــات مــن التعليــم وخاصــة الفتيــات والشــابات، باالضافــة الــى ابعــاد االســتثناء االخــرى 
كالعــرق أو الطبقــة االجتماعيــة، أو اإلعاقــة، وويرافــق الزيــادة يف عــدم املســاواة يف الدخــل زيــادة يف االســتقطاب 

يف مخرجــات التعليــم، والــذي يــؤدي بــدوره إلــى حلقــة مفرغــة مــن التهميــش وعــدم املســاواة.

وتؤكــد توصيــات السياســة العامليــة، أن جــودة عاليــة للتعليــم العــام ميكــن أن تخفــف مــن الثغــرات يف تعليــم 
ــار  ــال الصغ ــات االســتثمار يف األطف ــد أولوي ــى حتدي ــة، ووجــود حاجــة إل ــرة والغني ــني األســر الفقي ــال ب األطف

لتصــل إلــى الفئــات األكثــر حرمانــا )مبــن فيهــم الفتيــات(.

SDG11: جعــل املــدن شــاملة للجميــع وآمنــة وقــادرة علــى الصمــود ومســتدامة: ويرتبــط ارتباطــًا وثيقــًا بالهــدف 
االســتراتيجي االول والثانــي والثالــث لقطــاع التعليــم كمــا هــو موضــح فيمــا يأتــي:

يعيــش أكثــر مــن نصــف ســكان العالــم يف املــدن. ويتوقــع بحلــول عــام 2030 أن ميثــل ســكان احلضــر 6 
مــن كل 10 أشــخاص. ورغــم العديــد مــن التحديــات التــي تواجــه يف التخطيــط، ميكــن أن تكــون املــدن 
والتجمعــات البشــرية األخــرى التــي تــدار بشــكل جيــد ميثابــة حاضنــات لالبتــكار واالبــداع وعوامــل 

دافعــة رئيســية للتنميــة املســتدامة.

تركــز الصــالت بــني التعليــم واملــدن علــى احلــد مــن مخاطــر الكــوارث وإدارتهــا، والتأهــب للكــوارث يتطلــب 
ــة  ــى مــن محــو األمي ــم أعل ــت مســتويات التعل ــا ارتفع ــم، وكلم ــل يف التعلي ــدى الطوي ــى امل ــرة عل اســتثمارات كبي
ــة أخــرى،  ــرات وخطــط التأهــب ملواجهــة الكــوارث.، ومــن ناحي ــاس للتحذي ــي يتعــزز فهــم الن ــم االبتدائ والتعلي
يعتبــر التحضــر/ التمــدن ذات تأثيــر إيجابــي رئيســي علــى التغييــرات يف التعليــم، مــع التاكيــد علــى الــدور 

ــة العمــل السياســي. ــوي للمــدن يف نقــل األفــكار وتعبئ احلي

إن الطفــل يف املناطــق احلضريــة عرضــة تقريبــا 5 مــرات أكثــر الســتكمال التعليــم الثانــوي مــن األطفــال يف 
املناطــق الريفيــة. ومــن التأثيــرات اإليجابيــة األخــرى مــن التحضــر/ التمــدن 	 التــي اشــير اليهــا يف التقاريــر 	 
أربــاح العمــل املتناميــة التــي تزيــد مــن تكلفــة الفرصــة البديلــة لتربيــة األطفــال، والتــي قــد ترفــع ســن املــرأة مــن 

الــزواج، والتحصيــل العلمــي واملشــاركة يف ســوق العمــل .

ــى  ــاظ عل ــارات للمشــاركة يف تشــكيل واحلف ــاس امله ــح الن ــن أن مين ــم ميك ــى أن التعلي ــر ال وتشــير التقاري
مــدن وقــرى ومخيمــات أكثــر اســتدامة، وحتقيــق املرونــة يف حــاالت الكــوارث واحلــروب واالعتــداءات املســلحة..

SDG12: ضمــان وجــود أمنــاط اســتهالك و إنتــاج مســتدامة: ويرتبــط ارتباطــًا وثيقــًا بالهــدف االســتراتيجي 
الثانــي والثالــث لقطــاع التعليــم كمــا هــو موضــح فيمــا يأتــي:

ــاة.  ــة احلي ــي حتســن نوعي ــات الت ــاج الســلع وتقــدمي اخلدم ــان إنت ــة االقتصادي ــو والتنمي ــب النم يتطل
ويتطلــب النمــو والتنميــة املســتدامان التقليــل الــى أدنــى حــد مــن اســتخدام املــوارد الطبيعيــة واملــواد 

ــاج واالســتهالك. ــة االنت ــع مراحــل عملي ــات يف جمي ــات وامللوث ــد النفاي الســامة وتولي

يعتبــر التعليــم املرتكــز الرئيســي يف اجلهــود العامليــة الراميــة إلــى احــداث نقلــة نوعيــة يف أمنــاط االســتدامة 
مــن خــالل تغييــر الســلوكيات وأمنــاط احليــاة وحتقيــق مجتمعــات ذات انتــاج منخفــض مــن الكربــون. فتثقيــف 

املســتهلك ميكــن أن يعــزز تغييــر منــط احليــاة وانتهــاج خيــارات أكثــر اســتنارة.
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ــارات  ــة اخلضــراء، وخي ــارات الطاق ــه املســتهلكني خلي ــر عــن ضــرورة توجي ــد مــن التقاري وتتحــدث العدي
ــى املســتوى  ــة عل ــة للبيئ ــات صديق ــن أجــل التوجــه نحــو اقتصادي ــة م ــة للبيئ ــة الصديق الســكن والســلع املنزلي

ــي.  العامل

وتؤكــد العديــد مــن احلكومــات واملنظمــات غيــر احلكوميــة ووكاالت األمم املتحــدة والشــركات وبصــورة 
متزايــدة علــى أهميــة التعلــم وبنــاء القــدرات يف بحثهــم عــن حلــول لتحديــات االســتدامة مبــا يف ذلــك تغيــر املنــاخ، 
وإدارة مخاطــر الكــوارث، وفقــدان التنــوع احليــوي واإلنتــاج واالســتهالك املســتدامني، ومــن بــني التحديــات التــي 
مت حتديدهــا، االفتقــار إلــى حــدود التعليــم والتدريــب يف مجــال اإلدارة املناســبة للمــواد الكيميائيــة والنفايــات 
يف العديــد مــن البلــدان الناميــة. كمــا تؤكــد التقاريــر دورا غامضــا لوســائل اإلعــالم )مثــل التلفزيــون واإلذاعــة 
ــز الوعــي واالســتدامة، وتشــجيع االســتهالك  ــا تعزي ــي ميكــن له ــت(، والت والصحــف واملجــالت وشــبكة اإلنترن

املســتدام.

أمــا التوصيــات املتعلقــة بالسياســة العامــة فتركــز علــى احلاجــة إلــى تعزيــز التعليــم مــن أجــل االســتهالك 
املســتدام يف الــدول املتقدمــة، وال ســيما مــن خــالل تعزيــز كل مــن محــو األميــة، ودور ســائل اإلعــالم ، وتوفيــر 
التعليــم لالســتهالك، وزيــادة الوعــي العــام، والتثقيــف بشــأن أهميــة التنــوع احليــوي، وآثــار أمنــاط االســتهالك 
واإلنتــاج غيــر املســتدامة، والفوائــد الصحيــة لنظــام غذائــي معتــدل ومتنــوع، وجميعهــا ينظــر إليهــا علــى أنهــا 
أدوات رئيســة لتخفيــف الزيــادة يف الطلــب الكلــي علــى الغــذاء عــن طريــق احلــد مــن االســتهالك املفــرط، 
وخصوصــا مــن اللحــوم، مــن خــالل القطاعــات األكثــر ثــراء يف املجتمــع، ويجــب أال ننســى أّن املهمــة املشــتركة 
جلميــع البلــدان علــى املــدى الطويــل، هــي حتســني وإعــادة توجيــه نظــم التعليــم لتعزيــز املعرفــة واملهــارات 
والتوجهــات الالزمــة للتعامــل مــع التحديــات احلاليــة واملســتقبلية. وهــذا يتطلــب حتســني كميــة ونوعيــة التدريــب 
لتعليــم املهــارات اخلضــراء والتعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة، مبــا يف ذلــك مهــارات محــددة يف قطاعــات 
مثــل التصميــم املســتدام للمبانــي اخلضــراء والطاقــة املتجــددة والنظيفــة. وتشــير بعــض تقاريــر البنــك الدولــي 
للتعليــم باعتبــاره واحــدا مــن الروافــع للحكومــات يف دورهــا يف توفيــر بيئــة اقتصاديــة تســهل قــرارات واعيــة )مثــل 
ــى املــدى الطويــل، وخدمــات اإلرشــاد الزراعــي(. كمــا تؤكــد اليونســكو دور »االســتجابات  توقعــات الطقــس عل
ــاج  ــع مســتوى الوعــي واإلنت ــج االســتهالك مــن خــالل رف ــي تعال ــددة املســتويات« الت ــة املترابطــة املتع التطويري

البيئــي باالنتقــال إلــى ممارســات أكثــر وعيــا بيئيــا مــن خــالل برامــج التدريــب .

أمــا فيمــا يتعلــق بالعالقــة العكســية بــني التعليــم واالســتهالك واالنتــاج املســؤولني، جنــد ان تقريــر اليونســكو 
ــم مــن أجــل  ــة للنهــوض بالتعلي ــى أن التوجهــات العاملي ــة املســتدامة قــد اشــار إل ــم مــن أجــل التنمي حــول التعلي
التنميــة املســتدامة والتــي تشــمل التغيــرات يف البيئــة املاديــة؛ وتغييــر املبــادئ التوجيهيــة الدوليــة واللوائــح 
احلكوميــة، والتغيــرات يف الطلــب علــى الســلع االســتهالكية للمنتجــات واخلدمــات الصديقــة للبيئــة، وزيــادة 
الطلــب علــى الســلع واخلدمــات املتعلقــة باالســتدامة ادى الــى الضغــط علــى املرافــق التعليميــة لتنفيــذ سياســات 
االســتدامة. ويشــير التقريــر ايضــا إلــى أن قلــة الوعــي مــن األســر فيمــا يتعلــق بامنــاط اســتهالكهم للغــذاء واملــاء 

شــكل عقبــة امــام تغييــر الســلوكيات، والتــي كان باالمــكان التغلــب عليهــا مــن خــالل املعلومــات الكافيــة. 

ومــن حيــث مجــاالت السياســة، فالتقاريــر تشــير  إلــى أن قطــاع التعليــم ينبغــي أن يعمــل منــذ فتــرة طويلــة 
علــى املواءمــة والتعــاون مــع شــراكات وشــبكات التنميــة املســتدامة يف مجــاالت مختلفــة مثــل تغيــر املنــاخ والتنــوع 

احليــوي وامليــاه والتخفيــف مــن حــدة الفقــر واالســتهالك .
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SDG13: اتخــاذ إجــراءات عاجلــة للتصــدي لتغيــر املنــاخ وآثــاره: ويرتبــط ارتباطــًا وثيقــًا بالهــدف االســتراتيجي 
الثانــي لقطــاع التعليــم كمــا هــو موضــح فيمــا يأتــي:

ميثــل تغيــر املنــاخ أكبــر تهديــد للتنميــة علــى االطــالق، وتثقــل آثــاره الواســعة االنتشــار وغيــر املســبوقة، 
بشــكل غيــر متناســب، كاهــل الفئــات األكثــر فقــراً وضعفــاً. ويشــكل التحــرك العاجــل للتصــدي لتغيــر 
املنــاخ والتقليــل مــن آثــاره إلــى أدنــى حــد جــزءاً ال يتجــزأ مــن التنفيــذ الناجــح ألهــداف التنميــة 

املســتدامة. 

تؤكــد العديــد مــن التقاريــر علــى أهميــة التعليــم بالنســبة لتغيــر املنــاخ. وبشــكل عــام، يالحــظ أن التعليــم 
لــه دور حيــوي يف احلــد مــن أســباب وتأثيــرات تغيــر املنــاخ. وان آثــار تغيــر املنــاخ والظواهــر املتطرفــة تعتمــد 
علــى التعليــم باعتبــاره واحــدا مــن العوامــل املهمــة. وتشــير التقاريــر الــى ان التعليــم والتمويــل، وخاصــة للشــباب 
الصغــار، ميكــن ان يجهــز النــاس للتكيــف عنــد وقــوع كارثــة طبيعيــة تؤثــر بشــكل كبيــر يف معيشــتهم. فالتعليــم أمــر 
حاســم ملســاعدة النــاس علــى التكيــف مــع آثــار تغيــر املنــاخ، ال ســيما يف البلــدان األكثــر فقــرا حيــث املزارعــني 
ــر ايضــا  ــر قــوة . كمــا تشــير التقاري ــدات بشــكل أكث ــة ويشــعرون بالتهدي ــى الزراعــة البعلي ــن يعتمــدون عل الذي
ــم  ــاخ. وان التعلي ــر املن ــالزم ملكافحــة تغي ــر الســلوكي ال ــة التغيي ــم ميكــن أن يســاعد يف دفــع عجل ــى ان التعلي ال
األساســي ميكــن ان يوفــر أســس عمليــة اســتيعاب التكنولوجيــا الصديقــة للبيئــة، كمــا يعتبــر وجــود عــدد كبيــر 

مــن املهندســني والباحثــني املؤهلــني أساســي أيضــا لتحقيــق ذلــك .

أمــا مــن حيــث القيــود، فالبحــوث تبــنّي  أن لــدى الطلبــة واجلمهــور علــى حــّد ســواء  ســوء فهــم حــول مختلــف 
جوانــب تغيــر املنــاخ، واآلثــار املســببة لالحتبــاس احلــراري، واســتنزاف طبقــة األوزون. وباإلضافــة إلــى ذلــك تبــني 
أن املعلومــات، والتعليــم، والتوعيــة التــي قدمــت حتــى اآلن ليســت كافيــة لتحفيــز النــاس علــى العمــل، بــل وقــد 

تكــون ادت الــى نتائــج عكســية .

وتدعــو التوصيــات بشــأن التعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة 	 والــذي يتنــاول تغيــر املنــاخ مــن بــني قضايــا 
أخــرى 	 الــى ضــرورة وضــع إطــار مشــترك لتعزيــز اســتجابة املنــاخ مــن خــالل التعليــم، والدعــوة إلــى التعليــم 
باعتبــاره مــوردا اســتراتيجيا غيــر مســتغال إلــى حــد كبيــر لبنــاء مجتمعــات مرنــة ومســتدامة. ويشــير احــد تقاريــر 
البنــك الدولــي الــى أن »دمــج مجــال تغيــر املنــاخ يف املناهــج الدراســية هــو اخلطــوة األولــى التــي يجــب اتخاذهــا، 
ــن  ــدر م ــاخ نفــس الق ــر املن ــا تغي ــي يفرضه ــدة الت ــني ملعاجلــة املشــاكل املعق ــن املهني ــد م ــر كادر جدي وان لتطوي
األهميــة، ثــم ياتــي تثقيــف املواطنــني والــذي يعتبــر أمــر ضــروري لتســهيل التغييــر. واشــار التقريــر أيضــا إلــى 

ضــرورة اتبــاع نهــج مختلــف لتوفيــر املعلومــات حــول تغيــر املنــاخ .

ويشــار يف التقاريــر الصــادرة عــن املؤسســات الدوليــة الــى اثنــني مــن الروابــط بــني تغيــر املنــاخ و التعليــم. 
األول، ان البحــث عــن حلــول للتغيــرات املناخيــة مــن احلكومــات واملنظمــات غيــر احلكوميــة و الشــركات يحفــز 
ــر  ــاء القــدرات يف هــذا املجــال . والثانــي، أن التقلبــات املناخيــة ميكــن ان تؤث ــى تكييــف التعليــم وبن الطلــب عل

بشــكل دائــم علــى صحــة النــاس والتعليــم. 

ويشــار الــى التعليــم بانــه املفتــاح لفهــم شــامل لتأثيــر تغيــر املنــاخ والتكيــف واحلــد مــن التغيــر املناخــي، وال 
ســيما علــى املســتوى احمللــي.
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التنميــة  لتحقيــق  مســتدام  نحــو  علــى  واســتخدامها  البحريــة  واملــوارد  والبحــار  احمليطــات  حفــظ   :SDG14
املســتدامة: ويرتبــط ارتباطــًا وثيقــًا بالهــدف االســتراتيجي الثانــي لقطــاع التعليــم كمــا هــو موضــح فيمــا يأتــي:

تــؤدي احمليطــات، الــى جانــب املــوارد الســاحلية والبحريــة، دوراً أساســيا يف رفــاه البشــر والتنميــة 
االجتماعيــة واالقتصاديــة علــى مســتوى العالــم. وهــي ذات أهميــة خاصــة لألشــخاص الذيــن يعيشــون 
يف املجتمعــات الســاحلية. وتوفــر احمليطــات ســبال للعيــش ومزايــا ســياحية، الــى جانــب كونهــا مصــدراً 
للكفــاف والدخــل. وهــي تســاعد أيضــا علــى تنظيــم النظــام اإليكولوجــي العاملــي عــن طريــق امتصــاص 
ــات.  ــة املناطــق الســاحلية مــن الفيضان ــون مــن الغــالف اجلــوي وحماي ــي أكســيد الكرب احلــرارة وثان
ويعــد االســتخدام املســتدام للنظــم اإليكولوجيــة البحريــة والســاحلية وحفظهــا وحمايــة تنوعهــا أمــراً 

أساســيا لتحقيــق خطــة عــام 2030، وال ســيما بالنســبة للــدول اجلزريــة الصغيــرة الناميــة.

يعتبــر التعليــم مهمــا يف تنميــة الوعــي للبيئــة البحريــة والتوجــه نحــو الزراعــة البحريــة وبنــاء توافق اســتباقي 
يف اآلراء بشــأن االســتخدام احلكيم واملســتدام.

SDG15: حمايــة النظــم اإليكولوجيــة البريــة وترميمهــا وتعزيــز اســتخدامها علــى نحــو مســتدام، وإدارة الغابــات 
علــى نحــو مســتدام، ومكافحــة التصحــر، ووقــف تدهــور األراضــي وعكــس مســاره، ووقف فقــدان التنوع البيولوجي: 

ويرتبــط ارتباطــًا وثيقــًا بالهــدف االســتراتيجي الثانــي لقطــاع التعليــم كمــا هــو موضــح فيمــا يأتــي:

النظــم  الهــدف حلمايــة  محــددة  البريــة جهــوداً  يتطلــب احلفــاظ علــى مختلــف أشــكال األحيــاء 
اإليكولوجيــة البريــة وغيرهــا مــن النظــم اإليكولوجيــة وترميمهــا وتعزيــز حفظهــا واســتخدامها علــى 
نحــو مســتدام. ويركــز الهــدف 15 حتديــداً على االدارة املســتدامة للغابات، وترميــم األراضي املتدهورة، 
والنجــاح يف مكافحــة التصحــر، واحلــد مــن تدهــور املوائــل الطبيعيــة، ووقــف فقــدان التنــوع احليــوي.

تؤكــد التقاريــر املختلفــة علــى أهميــة التعليــم لرفــع مســتوى الوعــي وتغييــر املعتقــدات واملواقف والســلوكيات 
جتــاه القضايــا البيئيــة. وينظــر الــى التعليــم باعتبــاره عنصــرا أساســيا يف اجلهــود الراميــة إلــى تعزيــز اإلدارة 
ــة يف هــذا املجــال،  ــات املختلف ــر التحدي ــة. وتشــير تقاري ــك للمناطــق احملمي ــة، مبــا يف ذل ــر فعالي ــة األكث البيئي
ــى إدمــاج  ــة الرئيســية وأصحــاب املصلحــة عل ــة إلشــراك اجلهــات الفاعل ــر كافي ــة غي ــى ان اجلهــود التعليمي ال
اهتمامــات التنــوع احليــوي يف القطاعــات خــارج البيئــة ؛ وان العالقــة ضعيفــة بــني مســتويات أعلــى مــن التعليــم 

وزيــادة االهتمــام بالبيئــة، والــى وعــدم كفايــة اســتخدام املعــارف التقليديــة يف السياســات والبرامــج البيئيــة.

ــرزت  ــة املســتدامة بشــكل عــام، كمــا أب ــة والتنمي ــات املتعلقــة بالبيئ ــد مــن التوصي ــر العدي وقدمــت التقاري
التقاريــر املجــاالت التاليــة: ان فهــم التنــوع احليــوي وعالقتــه برفــاه اإلنســان بحاجــة الــى تضمينــه يف البرامــج 
ــة تقــدمي قســم أوســع  التعليميــة األساســية وتعزيزهــا مــن خــالل وســائل اإلعــالم العــام. واشــارت الــى امكاني
بكثيــر للعامــة ولصنــاع القــرار الدراك دور وقيمــة التنــوع احليــوي، وان اخلطــوات الالزمــة للحفــاظ علــى ذلــك 
ميكــن ان تتــم مــن خــالل التثقيــف ونشــر املعرفــة العلميــة بشــكل أكثــر فعاليــة. كمــا دعــت التقاريــر الــى دعــم 
تطويــر البحــوث العلميــة اجلديــدة والكفــاءات التعليميــة والوظيفيــة املهنيــة للطــالب الصغــار حتــى يتمكنــوا مــن 
التعامــل مــع التحديــات البيئيــة العامليــة واالســتدامة. ودعــت اليونســكو يف تقاريرهــا الــى تعزيــز أشــكال جديــدة 
مــن التعــاون الدولــي يف العلــم والتعليــم التــي تنظــم بشــكل مشــترك حــول االحتياجــات واملمارســات املتعلقــة يف 
التغيــر البيئــي واالســتدامة. باالضافــة الــى تطويــر مهــارات املوظفــني املرتبطــة بهــا، وتطويــر نظــم وطنيــة إلدارة 
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املعلومــات البيئيــة. فالتعليــم ميكــن أن يســتخدم لدعــم االســتخدام املألــوف املســتدام للمناطــق الزراعــة وتربيــة 
األحيــاء املائيــة والغابــات لتحقيــق الهــدف 7 مــن االتفاقيــة املتعلقــة بالتنــوع احليــوي .

    ويشــار أيضــا يف التقاريــر إلــى التدهــور البيئــي يعــوق قــدرات النــاس يف نــواح كثيــرة، ويجعلهــا تســير وراء 
توفيــر الدخــل وســبل العيــش فتنعكــس التأثيــرات علــى الصحــة والتعليــم واألبعــاد األخــرى للرفــاه. فهــو يعــوق 
ــد  ــة أن »االعتمــاد املتزاي ــرى منظمــة التجــارة العاملي ــات. وت ــم لألطفــال احملرومــني، وخاصــة الفتي تقــدم التعلي

ــى املــوارد الطبيعيــة يرتبــط بانخفــاض مســتويات الصحــة والتعليــم«.   عل

SDG16: التشجيع علـــى إقامـــة مجتمعـــات جامعة ال يهمـــش فيهـــا أحـــد مـــن أجـــل حتقيـــق التنميـــــة املســـــتدامة، 
وإتاحـــــة إمكانيـــــة وصـــــول اجلميـــــع إلــى العدالـــــة، وبنـــــاء مؤسســات فعالــة وخاضعــة للمســاءلة وشــاملة للجميــع 
علــى جميــع املســتويات. ويرتبــط ارتباطــًا وثيقــًا بالهــدف االســتراتيجي االول والثانــي لقطــاع التعليــم كمــا هــو 

موضــح فيمــا يأتــي:

ان الســالم والعدالــة وبنــاء مؤسســات فعالــة وخاضعــة للمســاءلة وشــاملة للجميــع هــي أمــور تقــع يف 
صميــم التنميــة املســتدامة. وقــد متتــع العديــد مــن املناطــق خــالل العقــود االخيــرة مبســتويات متزايــدة 
ومســتمرة مــن الســالم واالمــن. بيــد أن العديــد مــن البلــدان ال تــزال تواجــه نزاعــات مســلحة وأوضــاع 
ا عنيفــة طــال أمدهــا، وهنــاك عــدد كبيــر جــداً مــن النــاس يواجهــون أوضاعــاً صعبــة نتيجــة لضعــف 
ــك مــن  ــر ذل ــات وغي ــى املعلوم ــى القضــاء والوصــول إل ــة اللجــوء إل ــى إمكاني ــار إل املؤسســات واالفتق

احلريــات االساســية.

تشــير التقاريــر إلــى عديــد الروابــط بــني التعليــم واملجتمعــات اجلامعــة. وينظــر الــى التعليــم 	 وعلــى نطــاق 
واســع 	 كأداة لتعزيــز الســالم والعدالــة واملســاواة لتحقيــق التنميــة املســتدامة. وتقــدم الــوكاالت االنســانية 
ــراف  ــاك اعت ــارات امــام القــدرات االنســانية. وهن ــم لتوســيع اخلي ــات متعــددة وخاصــة يف مجــال التعلي امكاني
بــدور هــام للتعليــم يف تشــكيل القيــم لألجيــال املقبلــة، وإعــادة توجيــه االولويــات وامليــول االجتماعيــة، وغــرس 
مهــارات التمكــني بســن مناســب، فهــو يســاعد النــاس علــى فهــم الدميقراطيــة وتعميــق أسســها، ويشــجع علــى 
التســامح والثقــة التــي يقــوم عليهــا، ويحفــز النــاس علــى املشــاركة يف احليــاة السياســية. ولتعليــم الفتيــات 
والنســاء، بشــكل خــاص، قــوة حتويليــة ال مثيــل لهــا مــن خــالل زيــادة فرصهــم يف احلصــول علــى وظائــف، والبقــاء 

يف صحــة جيــدة واملشــاركة الكاملــة يف املجتمــع.

وتشمل الصالت بني التعليم واملجتمعات اجلامعة يف أن:

بناء القدرة على التكيف يتطلب تعزيز قدرة األفراد واملجتمعات والبلدان على التصدي للنكسات. . 1

جرائــم ترتبــط األحــداث طرديــا مــع البطالــة والفقــر علــى املســتوى احمللــي ، ويتناقــص مــع دخــل األســرة . 2
والتعليــم. 

القتــل والعنــف املســلح يحــدث يف أغلــب األحيــان يف املناطــق احلضريــة الفقيــرة التــي تتميــز بنقــص العمالــة، . 3
وتدنــي معاييــر الســكن واالكتظــاظ وتدنــي مســتويات التعليــم واملرافــق االجتماعية. 

تشــير الدراســات إلــى انتشــار أكبــر للعنــف اجلســدي مــن  اآلبــاء جتــاه األطفــال يف البلــدان األقــل تعليمــا، . 4
وتتفشــى فيهــا االميــة، مــع قلــة الدخــل .
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املعاييــر االجتماعيــة والثقافيــة يف العديــد مــن البلــدان تســتثني بعــض الفئــات مــن التعليــم وتاتــي الفتيــات . 5
والشــابات يف املقــام األول ، كمــا أن العــرق أو الطبقــة االجتماعيــة، والعجــز هــي أيضــا مــن أبعــاد اســتبعاد.

   أمــا فيمــا يتعلــق بالتوصيــات املتعلقــة بالسياســة العامــة، فتشــير اليونســكو إلــى احلاجــة إلــى الدعــوة للتعليــم 
كمــورد اســتراتيجي غيــر مســتغل إلــى حــد كبيــر لبنــاء مجتمعــات مرنــة ومســتدامة. وان الروابــط بــني التعليــم 
والوصــول إلــى العدالــة للجميــع واملجتمعــات الســلمية حتتــاج إلــى مزيد من الدراســة والبرامج واملناهــج التعليمية 
لتحقيــق هــذه األهــداف، ويف االجتــاه اآلخــر، فالتقاريــر تشــير  إلــى أن احلكومــات الدميقراطيــة 	 بشــكل عــام 
	  األقــدر علــى حتقيــق أهــداف التنميــة البشــرية مثــل رفــع مســتويات التعليــم. ومــع ذلــك، فــان االزدهــار املــادي 
واإلجنــازات اجليــدة يف مجــال الصحــة والتعليــم ميكــن أن تتعايــش مــع املمارســات غيــر الدميقراطيــة. وتقتــرح 
ــة  ــي؛ وان الالمركزي ــم االبتدائ ــى التعلي ــرات عل ــوى التأثي ــا أق ــون له ــد يك ــة ق ــر نفســها أن »الدميقراطي التقاري
ــن أن النزاعــات تعطــل  ــا حتــذر م ــم. كم ــن التعلي ــى م ــى مســتويات أعل ــة عل ــرات قوي ــا تأثي ــون له ــن أن يك ميك
اخلدمــات العامــة األساســية مثــل التعليــم وإحلــاق ضــرر دائــم للنــاس يف جميــع مراحــل حياتهــم. ويشــار إلــى أن 
لــدى الــدول التــي تعانــي مــن الصــراع املســلح أســوأ املؤشــرات يف العالــم للتعليــم. وميثــل األطفــال يف البلــدان 

املتأثــرة بالصراعــات نصــف أطفــال العالــم خــارج املدرســة.

SDG17: تعزيــز وســائل التنفيــذ وتنشــيط الشــراكة العامليــة مــن أجــل التنميــة املســتدامة. ويرتبــط ارتباطــًا وثيقــًا 
بالهــدف االســتراتيجي االول والثانــي والثالــث لقطــاع التعليــم كمــا هــو موضــح فيمــا يأتــي:

يتطلــب حتقيــق األهــداف الطموحــة خلطــة عــام 2030 تنشــيط وتعزيــز الشــراكة العامليــة التــي جتمــع 
بــني احلكومــات واملجتمــع املدنــي والقطــاع اخلــاص ومنظومــة االمم املتحــدة  وغيرهــا مــن اجلهــات 
الفاعلــة، وتعبئــة جميــع املــوارد املتاحــة. وتعزيــز الدعــم املقــدم إلــى البلــدان الناميــة، وال ســيما أقــل 
البلــدان منــوا والــدول اجلزريــة الصغيــرة الناميــة، وهــو أمــر أساســي لتحقيــق التقــدم املنصــف للجميــع.

تشــير العديــد مــن التقاريــر إلــى العالقــة بــني التعليــم وتعزيــز وســائل التنفيــذ وتنشــيط الشــراكة العامليــة 
مــن أجــل التنميــة املســتدامة. حيــث يعتبــر االســتثمار العــام الكبيــر يف البنيــة التحتيــة االجتماعيــة مثــل التعليــم 
شــرطا أساســيا لتحقيــق التنميــة املســتدامة الفاعلــة، وبالتالــي عنصــرا هامــا مــن أهــداف التنميــة املســتدامة 
)SDGs(. وان االســتثمار يف التعليــم يجــب ان يحــدث يف مرحلــة الطفولــة واملراهقــة؛ والفشــل يف االســتثمار يف 
هــذه املرحلــة يكــون مكلــف جــدا ملعاجلتــه يف وقــت الحــق. وتوضــح التقاريــر بــان البلــدان ذات اإلنفــاق العالــي 
علــى الصحــة والتعليــم كانــت أكثــر مرونــة يف مواجهــة األزمــات املاليــة. كمــا اشــارت الــى ان القطــاع اخلــاص لــم 
يبــدي اهتمامــا حقيقــا يف االســتثمار يف التعليــم علــى املســتوى العاملــي وكانــت معظــم النفقــات واالســتثمارات 

تأتــي مــن احلكومــات.

أمــا فيمــا يتعلــق بالتحديــات واملعوقــات، فتشــير اليونســكو يف بعــض تقاريرهــا إلــى أن عــدم كفايــة التمويــل إحدى  
العقبــات الرئيســة أمــام حتقيــق التعليــم للجميــع. وتشــعر اليونســكو باالســف لعــدم كفايــة االســتثمارات والتمويــل 
أو احلوافــز يف مجــاالت محــددة كالبيئــة والتنميــة املســتدامة، والتعليــم والتدريــب الزراعــي. ونوقشــت التحديــات 
املرتبطــة بــدور القطــاع اخلــاص يف توفيــر التعليــم يف  عديــد التقاريــر، وتدعــو التوصيــات املتعلقــة بالسياســة 
العامــة يف العديــد مــن املناطــق إلــى زيــادة املــوارد املوجهــة لقطــاع التعليــم، وتشــير الــى الطــرق املختلفــة التــي 
ميكــن أن يتحقــق ذلــك مــن خاللهــا: بالنســبة للبلــدان التــي يكــون نصيــب الفــرد مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي 
يف مســتويات أدنــى، فينبغــي أن يكــون التركيــز فيهــا علــى االســتثمارات العامــة التــي مــن شــأنها أن تســفر عــن 
أربــاح إنتاجيــة علــى املــدى الطويــل، مبــا يف ذلــك حتســني نوعيــة النظــام التعليمــي ونســبة األطفــال الذيــن يتمــون 
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التعليــم االبتدائــي والثانــوي . وميكــن أن متــأل الفجــوة مــن خــالل زيــادة اإليــرادات احملليــة، وتكريــس حصــة كافية 
مــن النفقــات احلكوميــة للتعليــم وزيــادة تركيــز املســاعدات اخلارجيــة. وميكــن للعديــد مــن األنظمــة التعليميــة 
توســيع وحتســني طريــق تنويــع مصــادر متويلهــا مــن خــالل األســر، والرســوم، والشــراكات بــني القطاعــني العــام 
واخلــاص، واألنشــطة املــدرة للدخــل ودعــم املانحني..الــخ. ويجــب علــى احلكومــات واجلهــات املانحــة واملنظمــات 

الدوليــة ان تركــز يف أولوياتهــا علــى األماكــن واألطفــال األشــد احتياجــا . 

وتوصــي منظمــة اليونســكو ضمــن اإلطــار بعــد عــام 2015 بشــمول أهــداف متويــل واضحــة للتعليــم. وتركــز 
التقاريــر علــى املجموعــات املختلفــة ذات األولويــة التــي تتطلــب تعزيــز الوصــول، مبــا يف ذلــك:

األطفــال األكثــر ضعفــا الذيــن كثيــرا مــا ال يتــم تســجيلهم أو التحاقهــم بالتعليــم كاألطفــال ذوي اإلعاقــة، ( 1
واالطفــال يف مناطــق النــزاع أو الذيــن يواجهــون احلواجــز يف التعليــم تعــوق وصولهــم، او بســبب اللغــة أو 

اجلنــس أو الفقــر. 

التعليم والتدريب الزراعي. ( 2

العمال العاطلني عن العمل يف مناطق األزمة.( 3

ويتعلــق مجــال السياســة الثانــي يف كيفيــة تعبئــة القطــاع اخلــاص ملســاهمة يف توفيــر التعليــم، إذ  ميكــن 
ــد األساســي، وإشــراك  ــا بع ــة م ــم يف مرحل ــام وخاصــة توســيع وحتســني التعلي ــني القطاعــني الع للشــراكات ب
القطــاع اخلــاص يف مجــال التدريــب التقنــي واملهنــي أمــر بالــغ األهميــة لكونهــم أكثــر انخراطــا يف الطريــق األكثــر 
فاعليــة  لربــط املهــارات الالزمــة لســوق العمــل. وقدمــت مقترحــات محــددة للقطــاع الزراعــي والنقــل احلضــري. 
ــة االســتثمارات  ــر إلــى ضــرورة التواصــل مــع أصحــاب املصلحــة يف املجتمعــات احملليــة يف حال وتشــير التقاري

اخلاصــة يف التعليــم.





ثاني عشر: 
املالحق 
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املالحق

املالحق )2،1،	( سيتم وضعها على صفحة الوزارة الرسمية بسبب كبر حجمها.

امللحق 1: تقرير مراجعة اخلطة القطاعية للقطاع التعليم 2016/2014

امللحق 2:  تقرير جلنة اصالح التعليم.

امللحق 3: تقرير املتابعة والتقييم للعام 2015

امللحق 4: تقرير تشخيص واقع التعليم يف القدس
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امللحق 4: تقرير تشخيص واقع التعليم يف القدس

التعليم يف مدينة القدس 2015

واقع-انتهاكات-احتياجات
 تعانــي مدينــة القــدس منــذ بدايــات احتاللهــا علــى يــد اجليــش االســرائيلي قــي ســتينيات القــرن املاضــي مــن 
أســوأ حــاالت القهــر والظلــم واالضطهــاد مــا ينعكــس ســلبا علــى ســكانها وأهليهــا، ويف طليعتهــم عناصــر النظــام 
التعليمــي طلبــة ومعلمــني وأوليــاء أمــور، فالتعليــم يف القــدس لــم يكــن يومــا مبنــأى عــن املضايقــات، ومــا نشــهده 

يف اآلونــة األخيــرة مــن مضايقــات هــو تتويــج لتضييــق احتاللــي الزم التعليــم يف القــدس عقــودا.

 التعليــم يف القــدس ترجمــة ملــا تعايشــه املدينــة مــن قهــر واضطهــاد، ومتييــز يف اخلدمــات، وإعاقــة أي جهــد 
تطويــري، وحرمــان املــدارس احلكوميــة ومــدارس األوقــاف مــن حقهــا يف ترميــم أبنيــة متهالكــة، أو اســتحداث 
ــة،  ــة يف الشــعب الصفي ــى ارتفــاع متوســطات أعــداد الطلب ــدة، وكلهــا ممارســات انعكســت ســلبا عل ــة جدي أبني
ــى  ــرات، عــالوة عل ــات واملختب ــق متخصصــة كاملكتب ــن مراف ــة م ــان الطلب ــة، وحرم ــة واألبني ــة املادي وســوء البيئ
وجــود عــدد كبيــر مــن الطلبــة واملعلمــني واملديريــن خــارج جــدار الفصــل العنصــري مــا أعــاق وصولهــم ملدارســهم، 

وعّطــل جهــود التطويــر النوعــي.

 لســنا هنــا يف إطــار احلديــث عــن السياســة، لكــن يف إطــار رصــد انعكاســات السياســة علــى التعليــم، وتعطيــل 
االحتــالل معظــم مجــاالت التطويــر بــل كلهــا، وصــوال إلــى محــاوالت املــس باملنهــاج وحتريفــه، وحتويــل محيــط 
ــم يف  ــات عســكرية، واقتحامهــا مــن حــني آلخــر، مــا يجعــل احلديــث عــن التعلي ــى ثكن ــد مــن املــدارس إل العدي
القــدس مســتوجبا اإلملــام باجلوانــب القانونيــة عــالوة علــى اجلوانــب التربويــة، وملــن ال يعلــم فاالعتــداءات طالــت 
الطلبــة وأوليــاء األمــور واملعلمــني واملديريــن علــى حــد ســواء، وبــدال مــن أن نتحــدث عــن تعليــم ال يســتثني أحــدا 

صرنــا نتحــدث عــن انتهــاكات ال تســتثني أحــدا.

 وحتــى ال يظــل احلديــث مجــّرد عموميــات، وحرصــا علــى االنطــالق مــن معطيــات واقعيــة ، فإننــا نفــرد جــزءا 
خاصــا للتشــخيص والرصــد، أمــال يف إبــراز انعــكاس كل مــا ســبق علــى العمليــة التربويــة التعليميــة يف القــدس، 

وأبــرز مــا ميكــن عرضــه يتمثــل يف:

اجلهات املشرفة على مدارس القدس وأعداد املدارس والطلبة فيها: 
بســبب واقــع مدينــة القــدس وخصوصيتــه، فــإن هنــاك جهــات مختلفــة تشــرف ومتــارس االشــراف علــى العمليــة 
التعليميــة يف مــدارس القــدس الشــريف، وبالطبــع فــإن كل لــه سياســته واســلوبه وطريقــة تعاملــه مــع الطلبــة، 

حيــث تتــوزع هــذه اجلهــات علــى:

مــدارس االوقــاف: وهــي مــدارس مديريــة التربيــة والتعليــم يف القــدس والتــي تعمــل ضمــن اطــار وزارة . 1
ــدارس )46( مدرســة  ــغ عــدد امل ــاج الفلســطيني . ويبل ــزم باملنه ــي الفلســطينية وتلت ــم العال ــة والتعلي التربي

تضــم )12420( طالــب وطالبــة بنســبة )%14( مــن مجمــوع طلبــة القــدس.

املــدارس اخلاصــة: وهــي املــدارس التابعــة للكنائــس أو اجلمعيــات اخليريــة أو حتــى الفــراد بشــكل خــاص، . 2
حيــث تلتــزم هــذه املــدارس بالبرامــج التعليميــة الفلســطينية واملنهــاج الفلســطيني رغــم ان غالبيتهــا  تعمــل 



240

وزارة التربية والتعليم العالي

2022-2017الخطة االستراتيجية لقطاع التعليم   

233 
 

كامل ن لهم املترتبة على ذلك، ومع هذا فإن دائرة املعارف ال تفي غالبا  بالتزاماتها بفتح صفوف وفق املواصفات املعتمدة مثل توظيف معلمين مثبتي

 %( من مجموع طلبة القدس.7.30( طالب وطالبة بنسبة )6374( مدرسة تضم )19ويبلغ عدد املدارس )الحقوق. 

يني الفلسط مدارس الوكالة: وهي املدارس التي تعمل تحت ادارة وكالة غوث وتشغيل الالجئين التابعة ملنظمة االمم املتحدة وتلتزم بالنظام التعليمي .5

 %( من مجموع طلبة القدس.1.76( طالب وطالبة بنسبة )1541( مدرسة تضم )7ويبلغ عدد املدارس )واملنهاج الفلسطيني . 

 2016-2015للعام على التعليم في القادس سبة الطلبة حسب الجهة املشرفة : ن (3الشكل )

 

ملتابعة والتقييم في سيتم تناول واقع التعليم في القدس من منطلقين، الول أثر االنتهكات االسرائيلية على التعليم في القدس  والثاني واقع مؤشرات نظام ا

 مدارس الوقاف في مديرية القدس.

 أثر االنتهكات االسرائيلية على التعليم في القدس  

لجيش اإلسرائيلي أو هناك الكثير من املعيقات التي تترك أثرها جليا  على العملية التعليمية في املناطق املحتلة التي تتعرض لالنتهاكات اإلسرائيلية من ا

 ثر وضوحا  واشد شراسة، وفيما يلي أبرز هذه االنتهاكات في املدينة املقدسة: قطعان املستوطنين، وفي القدس املحتلة تحديدا  تبدو هذه الظاهرة أك

 الشهداء والجرحى واملعتقلين من طلبة القدس: 1.1

( اصابة بالرصاص، اما حاالت االعتقال فقد 32خمس حاالت استشهاد بين صفوف الطلبة ، فيما بلغ عدد الجرحى ) 2015/2016سجلت بيانات العام 

 . االعتقال في سجون االحتالل والحبس البيتيحالة موزعة بين  (212بلغت )

 اثر الجدار والحواجز العسكرية على العملية التعليمية: 1.2

( حاجزا  عسكريا  تحاصر املدينة املقدسة وتنتشر عبر شوارعها وأزقتها 12يعبر طلبة القدس يوميا  حواجز االحتالل من والى مدارس املديرية من خالل )

ة الحقائب خلها الرئيسية مؤدية إلى إعاقة وصول الطلبة واملعلمين اآلمن من وإلى مدارسهم، ناهيك عن إجراءات اإلغالق و التفتيش واإلذالل ومصادر ومدا

ملراحل حصة دراسية ، إضافة إلى خلق حاالت من الخوف والهلع بين صفوف الطفال في جميع ا 500املدرسية، حيث تم في هذا العام هدر أكثر من 

 الدراسية.
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حتــت ضغوطــات اســرائيلية بســبب حصولهــا علــى متويــل اســرائيلي مقابــل تزويدهــا بالتراخيــص. ويبلــغ 
عــدد املــدارس )82( مدرســة تضــم )28722( طالــب وطالبــة بنســبة )%32.91( مــن مجمــوع طلبــة القــدس.

مــدارس املعــارف والبلديــة: وهــي املــدارس التــي تــدار بشــكل كامــل ومباشــر مــن دائــرة املعــارف االســرائيلية . 3
املناهــج  فيهــا  يطبــق  منهــا  وجــزء  الفلســطينية احملرفــة  املناهــج  لتطبيــق  وتخضــع  االحتــالل،  وبلديــة 
االســرائيلية . ويبلــغ عــدد املــدارس )65( مدرســة تضــم )38220( طالــب وطالبــة بنســبة )%43.80( مــن 

ــة القــدس. مجمــوع طلب

مــدارس شــبه معــارف: وهــي مــدارس مرخصــة مــن املعــارف االســرائيلية، ويطلــق عليهــا ايضــا اســم مــدارس . 4
املقــاوالت ألنهــا تضمــن تعاقــد بــني جمعيــات او افــراد مــع املعــارف االســرائيلية لفتــح صفــوف يف مبانــي 
ســكنية، وذلــك لســد العجــز احلاصــل يف الغــرف الصفيــة مقابــل ان تقــوم املعــارف بتغطيــة النفقــات املترتبــة 
علــى ذلــك، ومــع هــذا فــإن دائــرة املعــارف ال تفــي غالبــاً بالتزاماتهــا بفتــح صفــوف وفــق املواصفــات املعتمــدة 
مثــل توظيــف معلمــني مثبتــني لهــم كامــل احلقــوق. ويبلــغ عــدد املــدارس )19( مدرســة تضــم )6374( طالــب 

وطالبــة بنســبة )%7.30( مــن مجمــوع طلبــة القــدس.

ــة غــوث وتشــغيل الالجئــني التابعــة ملنظمــة . 5 ــي تعمــل حتــت ادارة وكال ــة: وهــي املــدارس الت مــدارس الوكال
االمم املتحــدة وتلتــزم بالنظــام التعليمــي الفلســطيني واملنهــاج الفلســطيني . ويبلــغ عــدد املــدارس )7( 

مدرســة تضــم )1541( طالــب وطالبــة بنســبة )%1.76( مــن مجمــوع طلبــة القــدس.

الشكل )3( : نسبة الطلبة حسب اجلهة املشرفة على التعليم يف القادس للعام 2016-2015

ســيتم تنــاول واقــع التعليــم يف القــدس مــن منطلقــني، األول أثــر االنتهــكات االســرائيلية علــى التعليــم يف القــدس  
والثانــي واقــع مؤشــرات نظــام املتابعــة والتقييــم يف مــدارس األوقــاف يف مديريــة القــدس.

أثر االنتهكات االسرائيلية على التعليم يف القدس  
هنــاك الكثيــر مــن املعيقــات التــي تتــرك أثرهــا جليــاً علــى العمليــة التعليميــة يف املناطــق احملتلــة التــي تتعــرض 
ــة حتديــداً تبــدو  لالنتهــاكات اإلســرائيلية مــن اجليــش اإلســرائيلي أو قطعــان املســتوطنني، ويف القــدس احملتل

هــذه الظاهــرة أكثــر وضوحــاً واشــد شراســة، وفيمــا يلــي أبــرز هــذه االنتهــاكات يف املدينــة املقدســة: 
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ومأساوي  إن سياسة هدم منازل أهالي الطالب بحجة عدم الترخيص أو وقوعها في أماكن مصادرة أو كونها بيوت أهالي الشهداء تلقي بظاللها بشكل عنيف

ا  على حالتهم النفسية واالجتماعية ( مدارس مختلفة بهذه القرارات الجائرة، وهو ما انعكس أثره سلب6( طالبا  وطالبة من )24على الطفال؛ حيث تأثر )

( يوضح أثر الجدار على العاملين والطلبة في مدارس مديرية 3وفق تقارير اإلرشاد التربوي، ما أثر على التحصيل العلمي والسلوك الكاديمي لهم، والجدول ) 

 القدس.

 الوصول للمدارس(نسبة الطلبة والعاملين  املتاثرين من الجدار الفاصل )اعاقة (: 4) الشكل

 

 العنف اإلسرائيلي تجاه الطلبة واملدارس :  1.2

 العنف اإلسرائيلي تجاه الطلبة 

، فقد أشارت 2015/2016تشير سجالت العنف في مديرية القدس إلى زيادة حاالت العنف الناتجة عن االنتهاكات اإلسرائيلية خالل العام الدراس ي 

طالبا   في الفصل الدراس ي الثاني من العام  540إذ تعرض ، 2015نتيجة لألحداث السائدة منذ شهر اوكتوبر/ اإلحصائيات إلى  زيادتها بشكل ملحوظ 

على شكل  إطالق النار مباشرة بدعوى تنفيذ عمليات طعن أو دهس أو غيرها، وحاالت  في مدارس الوقاف  العتداءات إسرائيلية  تمثلت هذه 2015/2016

  ملسيل الدموع والقنابل الصوتية واعتداءات جسدية وأخرى لفظية.ضرب مبرح و إلقاء الغاز ا

 العنف االسرائيلي تجاه املدرسة 

ارس لهذه فيما تتوالى االنتهاكات والعراقيل تجاه الطلبة ، فإن املدارس هي الخرى لم تكن بمنأى عن هذه االنتهاكات؛ فقد تعرضت العديد من املد

( من طلبتها، فيما تعرض طالبين لإلصابة أثناء االعتقال، وتم 7الدراس ي؛ فمثال  تم اقتحام مدرسة المة الثانوية واعتقال)املمارسات الوحشية خالل العام 

مات فيها تحويل طالبين للحبس البيتي من املدرس. وتم اقتحام مدرسة النهضة اإلسالمي/أ في البلدة القديمة حيث تعرضت العديد من طالباتها واملعل

ات جراء استنشاق الغاز املسيلة للدموع والتعرض للقنابل الصوتية واملطاطية والضرب بالهراوات، كما تم اقتحام ساحة مدرسة الشابات املسلملإلصابة 

لتحقيق ر لفي واد الجوز ليال  بحجة البحث عن مطلوبين وتم تخريب مرافقها، اضافة إلى ذلك فقد  تم استدعاء مدير ومرشدة ومعلمات مدرسة جبل املكب

( حصة 30معهم حول موضوع تكريم المهات وكان من بينهم تكريم ام شهيد  في احتفالية  يوم الم مما أدى إلى عرقلة الدوام في املدرسة وضياع  )

 باإلضافة إلى حالة اإلرباك لدى املوظفين من التحقيق.

ارس أوامر هدم كلي أو جزئي بحجة عدم الترخيص ، كما تمت مصادرة ويستمر مسلسل االعتداء على املدارس بشكل متواصل؛ فقد تم تسليم ستة مد

دم أجهزة حاسوب وطابعة من خالل مداهمة رجال بلدية االحتالل معززين بقوة من الشرطة وحرس الحدود  ملدرسة بنات عمر بن عبد العزيز بحجة ع

ى لحالة من اإلرباك والخوف لدى الطالب وما زالت املدرسة مهددة باإلغالق حتى دفع ضريبة المالك )الرنونا( التي تفرضها البلدية أثناء الدوام مما أد
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موظفو الخدمات المعلمون الطلبة

1.1 الشهداء واجلرحى واملعتقلني من طلبة القدس:

ســجلت بيانــات العــام 2016/2015 خمــس حــاالت استشــهاد بــني صفــوف الطلبــة ، فيمــا بلــغ عــدد اجلرحــى 
)32( اصابــة بالرصــاص، امــا حــاالت االعتقــال فقــد بلغــت )212( حالــة موزعــة بــني االعتقــال يف ســجون 

ــي.  ــس البيت ــالل واحلب االحت

1.2 اثر اجلدار واحلواجز العسكرية على العملية التعليمية:

ــة مــن خــالل )12( حاجــزاً عســكرياً  ــى مــدارس املديري ــالل مــن وال ــاً حواجــز االحت ــر طلبــة القــدس يومي يعب
حتاصــر املدينــة املقدســة وتنتشــر عبــر شــوارعها وأزقتهــا ومداخلهــا الرئيســية مؤديــة إلــى إعاقــة وصــول الطلبــة 
واملعلمــني اآلمــن مــن وإلــى مدارســهم، ناهيــك عــن إجــراءات اإلغــالق و التفتيــش واإلذالل ومصــادرة احلقائــب 
املدرســية، حيــث مت يف هــذا العــام هــدر أكثــر مــن 500 حصــة دراســية ، إضافــة إلــى خلــق حــاالت مــن اخلــوف 

والهلــع بــني صفــوف األطفــال يف جميــع املراحــل الدراســية.

إن سياســة هــدم منــازل أهالــي الطــالب بحجــة عــدم الترخيــص أو وقوعهــا يف أماكــن مصــادرة أو كونهــا بيــوت 
أهالــي الشــهداء تلقــي بظاللهــا بشــكل عنيــف ومأســاوي علــى األطفــال؛ حيــث تأثــر )24( طالبــاً وطالبــة مــن )6( 
مــدارس مختلفــة بهــذه القــرارات اجلائــرة، وهــو مــا انعكــس أثــره ســلباً علــى حالتهــم النفســية واالجتماعيــة وفــق 
تقاريــر اإلرشــاد التربــوي، مــا أثــر علــى التحصيــل العلمــي والســلوك األكادميــي لهــم، واجلــدول ) 3( يوضــح أثــر 

اجلــدار علــى العاملــني والطلبــة يف مــدارس مديريــة القــدس.

الشكل )4(: نسبة الطلبة والعاملني  املتاثرين من اجلدار الفاصل )اعاقة الوصول للمدارس(

1.2 العنف اإلسرائيلي جتاه الطلبة واملدارس : 

العنف اإلسرائيلي جتاه الطلبة ¦

تشــير ســجالت العنــف يف مديريــة القــدس إلــى زيــادة حــاالت العنــف الناجتــة عــن االنتهــاكات اإلســرائيلية 
خــالل العــام الدراســي 2016/2015، فقــد أشــارت اإلحصائيــات إلــى  زيادتهــا بشــكل ملحــوظ  نتيجــة لألحــداث 
الســائدة منــذ شــهر اوكتوبــر/2015، إذ تعــرض 540 طالبــاً  يف الفصــل الدراســي الثانــي مــن العــام 2016/2015 
ــذ  ــار مباشــرة بدعــوى تنفي ــى شــكل  إطــالق الن ــت هــذه عل ــداءات إســرائيلية  متثل يف مــدارس األوقــاف  العت
ــة  ــل الصوتي ــاز املســيل الدمــوع والقناب ــاء الغ ــرح و إلق ــن أو دهــس أو غيرهــا، وحــاالت ضــرب مب ــات طع عملي

واعتــداءات جســدية وأخــرى لفظيــة. 
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العنف االسرائيلي جتاه املدرسة ¦

فيمــا تتوالــى االنتهــاكات والعراقيــل جتــاه الطلبــة ، فــإن املــدارس هــي األخــرى لــم تكــن مبنــأى عــن هــذه 
االنتهــاكات؛ فقــد تعرضــت العديــد مــن املــدارس لهــذه املمارســات الوحشــية خــالل العــام الدراســي؛ فمثــاًل مت 
اقتحــام مدرســة األمــة الثانويــة واعتقــال)7( مــن طلبتهــا، فيمــا تعــرض طالبــني لإلصابــة أثنــاء االعتقــال، ومت 
ــدة القدميــة  ــدرس. ومت اقتحــام مدرســة النهضــة اإلســالمي/أ يف البل ــن امل ــي م ــس البيت ــني للحب ــل طالب حتوي
حيــث تعرضــت العديــد مــن طالباتهــا واملعلمــات فيهــا لإلصابــة جــراء استنشــاق الغــاز املســيلة للدمــوع والتعــرض 
للقنابــل الصوتيــة واملطاطيــة والضــرب بالهــراوات، كمــا مت اقتحــام ســاحة مدرســة الشــابات املســلمات يف واد 
ــر  ــاًل بحجــة البحــث عــن مطلوبــني ومت تخريــب مرافقهــا، اضافــة إلــى ذلــك فقــد  مت اســتدعاء مدي اجلــوز لي
ومرشــدة ومعلمــات مدرســة جبــل املكبــر للتحقيــق معهــم حــول موضــوع تكــرمي األمهــات وكان مــن بينهــم تكــرمي 
ام شــهيد  يف احتفاليــة  يــوم األم ممــا أدى إلــى عرقلــة الــدوام يف املدرســة وضيــاع  )30( حصــة باإلضافــة إلــى 

حالــة اإلربــاك لــدى املوظفــني مــن التحقيــق.

ويســتمر مسلســل االعتــداء علــى املــدارس بشــكل متواصــل؛ فقــد مت تســليم ســتة مــدارس أوامــر هــدم كلــي أو 
جزئــي بحجــة عــدم الترخيــص ، كمــا متــت مصــادرة أجهــزة حاســوب وطابعــة مــن خــالل مداهمــة رجــال بلديــة 
االحتــالل معززيــن بقــوة مــن الشــرطة وحــرس احلــدود  ملدرســة بنــات عمــر بــن عبــد العزيــز بحجــة عــدم دفــع 
ضريبــة األمــالك )األرنونــا( التــي تفرضهــا البلديــة أثنــاء الــدوام ممــا أدى حلالــة مــن اإلربــاك واخلــوف لــدى 

الطــالب ومــا زالــت املدرســة مهــددة باإلغــالق حتــى اليــوم.

1.3 األبنية املدرسية:

 األبنيــة املدرســية يف القــدس كمــا هــو احلــال يف جميــع شــؤون احليــاة املقدســية هــي األخــرى لهــا نصيــب مــن 
ــة أو  ــاء أو اإلضاف ــة البن ــة بإمكاني ــرة املتعلق ــني اجلائ ــاة واحلصــار جــراء املمارســات اإلســرائيلية والقوان املعان
الصيانــة والتعديــل علــى املرافــق املدرســية، حيــث ان هنــاك %72 مــن األبنيــة املدرســية التابعــة لألوقــاف تخضــع 
لهــذه القوانــني والتــي تســبب العديــد مــن اإلشــكاليات اجلوهريــة املرتبطــة بوضعيــة البنــاء املدرســي والتــي تشــكل 
عائــق علــى العمليــة التعليمية،هــذا ويقــدر النقــص يف الغــرف الصفيــة علــى مســتوى املديريــة بـــ)2200( غرفــة 

صفيــة.

 تتمثل املشاكل يف مجال األبنية يف اآلتي:

اعتمــاد املديريــة علــى اســتئجار أوشــراء  املبانــي الســكنية وإعــادة تأهيلهــا لتحويلهــا الــى مــدارس حيــث تبلــغ . 1
الكلفة الســنوية للمباني املدرســية املســتأجرة )$892,842( .

األبنيــة املدرســية هــي أبنيــة ســكنية، لذلــك تعانــي مــن صغــر مســاحة الغــرف الصفيــة التــي يبلــغ متوســط . 2
مســاحة الغرفــة الصفيــة 20م² يف حــني أن املتوســط العــام املتعــارف عليــه عامليــاً يبلــغ مــا بــني 48-50م²

ارتفــاع معــدالت االزدحــام داخــل الغــرف الصفيــة الواقعــة داخــل اجلــدار حيــث يبلــغ معــدل االزدحــام) 0.75 . 3
ــاً ه  ــه عاملي ــارف علي ــة املتع ــة الصفي ــن مســاحة الغرف ــب الواحــد م ــب الطال ــب(.يف حــني أن نصي متر/طال

1.25م² يف املرحلــة األساســية و 1.5م² يف املرحلــة الثانويــة.

قلــة املرافــق املدرســية: هنــاك نقــص حــاد يف املرافق)ســاحات، مالعــب، مختبــرات علــوم، حاســوب،..الخ( . 4
بســبب صغــر مســاحات األبنيــة املســتأجرة.
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هنــاك خمســة مبانــي مدرســية مهــددة بالهــدم الكامــل أو اجلزئــي بحجــة عــدم الترخيــص )احلســن الثانــي، . 5
الفتــاة/د، الفتــاة/ج، الثــوري، شــرفات الثانويــة(. جــدول رقــم ) 4 ( .

مطالبــات بلديــة االحتــالل بضريبــة البلدية_األرنونــا_ علــى املبانــي املدرســية بقيمــة جتــاوزت 100 . 6
مليــون شــيقل )مبــا يقــارب 26.5 مليــون دوالر( وقــد باشــرت بلديــة االحتــالل بالعمــل الفعلــي جلبايــة املبالــغ 

مــن خــالل مصــادرة بعــض ممتلــكات املــدارس هــذا العــام.

1.4 التسرب املدرسي:

ظاهــرة التســرب املدرســي ظاهــرة مختلفــة يف القــدس عــن مديريــات الوطــن األخــرى بســبب اختــالف . 1
املتغيــرات احلياتيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة والســكنية ملواطنــي القــدس الشــريف، وهنــاك عــدم دقــة يف 
األرقــام الــواردة والتــي يتحــدث عنهــا اإلعــالم، وذلــك بســبب تعــدد األطــر اإلداريــة والتعليميــة يف املدينــة، 
إضافــة إلــى عــدم االهتمــام واملتابعــة مــن قبــل بعــض املــدارس التابعــة للمعارف اإلســرائيلية وبلديــة االحتالل 

للطلبــة املتســربني أو حتــى رصــد أعدادهــم.

وتشــير املعلومــات املتوفــرة مــن تقريــر اجلمعيــة الفلســطينية األكادمييــة للشــؤون الدوليــة )PASSIA( »بــأن . 2
%13 مــن طــالب مــدارس القــدس يتســربون مــن مقاعدهــم الدراســية كل عــام باملقارنــة مــن %1 فقــط يف 

ــة هــذه النســبة بنســب التســرب يف الداخــل  ــا مبقارن ــو قمن ــى ل ــي القــدس اإلســرائيلية، وحت مــدارس غرب
الفلســطيني، فــإن نســبة شــرقي القــدس تبقــى األعلــى، إذ تبلــغ النســبة يف األراضــي احملتلــة عــام )1948( 

ــدارس اإلســرائيلية.« ــة و %2.6 يف امل ــدارس العربي %4.6 يف امل

التســرب يف احلالــة التعليميــة املقدســية؛ يعــد مؤشــر علــى تدنــي مســتوى اخلدمــات التعليميــة، وعــدم . 3
املقــدرة علــى اســتيعاب الطلبــة، وضعــف الوصــول إلــى مخرجــات كميــة ونوعيــة خاصــة لــذوي التحصيــل 
املتدنــي. وأن االعتقــال واحلبــس املنزلــي يلعــب دوراً محوريــاً ومركزيــاً يف رفــع حــاالت التســرب القهــري لــدى 

طلبــة القــدس وفــق مــا بينتــه تقاريــر املديريــة، 

وتشــير األرقــام إلــى أن التســرب مــن املــدارس احلكوميــة أكثــر مــن ثالثــة أضعــاف التســرب مــن املــدارس . 4
ــم نتيجــة  ــة وأهاليه ــى الطلب ــة عل اخلاصــة، ويعتقــد أن مــا يحصــل مــن أحــداث وضغوطــات نفســية طارئ
احلواجــز واالعتقــال واإليــذاء وهــدم البيــوت وغيــر ذلــك مــن أســاليب العقــاب اجلماعــي التــي يتعــرض لهــا 

املقدســني أدى إلــى ازديــاد حــاالت التســرب خــالل العــام احلالــي.

1.5 املناهج الفلسطينية:

تســعى ســلطات اإلســرائيلية وبشــكل دؤوب لطمــس الهويــة الفلســطينية يف القــدس الشــريف بــكل طاقتهــا لتغييــر 
واقعهــا وتزويــر تاريخهــا وأصالتهــا الفلســطينية مــن خــالل مهاجمــة املناهــج الفلســطينية وحتريفهــا وحرمــان 
الطلبــة يف املدينــة املقدســة مــن احلصــول علــى املنهــاج الفلســطيني األصيلــة أســوة بباقــي طلبــة فلســطني،  ومــن 
أجــل ذلــك وضعــت العديــد مــن العراقيــل بهــدف الوصــول لغايتهــا املنشــودة لفصــل الطالــب املقدســي عــن واقــع 

باقــي الطلبــة الفلســطينيني. وتتمثــل اإلجــراءات اإلســرائيلية يف هــذا الصــدد باآلتــي:

مت حتريــف املناهــج الفلســطينية مــن خــالل احلــذف والتغييــر والتعديــل ومبــا يالئــم مــزاج االحتــالل وميولــه . 1
ومبــا يوافــق هــواه ومبتغــاه.

مت منــع إدخــال الكتــب الفلســطينية إلــى مــدارس القــدس الشــريف بالقــوة يف كثيــر مــن االحيــان ممــا اضطــر . 2
املديريــة إلــى ادخالهــا بطــرق خفيــة.
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التعميــم علــى املــدارس اخلاصــة التــي تتلقــى مســاعدات مــن بلديــة االحتــالل واملعــارف اإلســرائيلية مبنــع . 3
إدخــال الكتــب الفلســطينية إلــى مدارســهم وعــدم تداولهــا حتــت طائلــة املســؤولية .

تهديــد مــدراء املــدارس اخلاصــة بعقوبــات إداريــة وماليــة قاســية إذا مــا مت اســتخدام الكتــب املدرســية . 4
الفلســطينية.

تعمــد بلديــة االحتــالل علــى توزيــع الكتــب احملرفــة مجانــاً علــى املــدارس التابعــة لهــا واملــدارس اخلاصــة . 5
التــي تتلقــى الدعــم املالــي منهــا ويف نفــس الوقــت يصــل ثمــن الرزمــة مــن الكتــب املدرســية للطالــب اليهــودي 
مــا بــني )1200-1500( شــيقل والتــي يتحمــل تكاليفهــا بالكامــل وهــذا يكشــف أن الســبب السياســي هــو وراء 

توزيــع الكتــب احملرفــة علــى الطلبــة الفلســطيني يف القــدس.

اإلرهــاب الــذي متارســه إدارة املعــارف واملخابــرات اإلســرائيلية ضــد بعــض أعضــاء جلــان أوليــاء األمــور . 6
لثنيهــم عــن خدمــة املــدارس والطــالب وتوصيــل الكتــب املدرســية الفلســطينية إلــى هــذه املــدارس.

العمــل علــى متريــر املنهــاج اإلســرائيلي  وفرضــه كأمــر واقــع علــى املــدارس الفلســطينية  ســواء يف املــدارس . 7
التابعــة للمعــارف او املــدارس اخلاصــة املرخصــة مــن املعــارف اإلســرائيلية. 

علمــاً بــأن مــدارس بيــت صفافــا مقســومة إلــى قســمني؛ قســم يــدرس املنهــاج االســرائيلي وقســم يــدرس املنهــاج 
الفلســطيني وذلــك بحكــم واقــع هــذه البلــدة املقســوم بــني مــا احتــل عــام  1948 وعــام 1967.

1.6 اإلشراف والتأهيل التربوي :

تواجه العملية اإلشرافية يف القدس الشريف العديد من التحديات اهمها:
قلــة عــدد املشــرفني يف املديريــة )25 مشــرف/ة( جلميــع التخصصــات مقارنــة مــع أعــداد املعلمــني يف . 1

ــى %0.9.فيمــا يجــب أن  ــم ومعلمــة( بنســبة تصــل إل ــة )2532 معل مــدارس األوقــاف واخلاصــة يف املديري
تكــون النســبة ال تقــل عــن %1.3 مبــا يعــادل )80( معلــم لــكل مشــرف تربــوي وهــو مــا يتطلــب توفــر علــى 

ــز مشــرفني األقــل 6 مراك

ــى املنهــاج . 2 ــة واملعــارف اإلســرائيلية لتدريــب املعلمــني عل ــة دخــول أي مشــرف تربــوي ملــدارس البلدي صعوب
ومتابعــة تنفيــذه.

1.7 نقص التخصصات العلمية وأعداد املتقدمني للوظائف التعليمية .
هنــاك نقــص حــاد يف التخصصــات التعليميــة جميعهــا ألشــغال وظيفــة معلمــني يف مديريــة القــدس، وتــزداد . 1

اإلشــكالية مــع نقــص التخصصــات العلميــة بالدرجــة األولــى وخاصــة عنــد الذكــور، حيــث تصــل يف بعــض 
ــة لألســباب  ــة التعليمي ــول الوظيفي ــذار عــن قب ــاع نســب االعت ــك عــن ارتف ــى الصفر.ناهي التخصصــات إل

اآلتيــة:

انخفــاض الرواتــب التــي تصــرف للموظفــني يف مديريــة القــدس مقارنــة مــع متطلبــات الوضــع املعيشــي يف . 2
املدينــة. حيــث يبلــغ الراتــب األساســي للموظــف اجلديــد املعيــني يف تربيــة القــدس مــن حملــة البكالوريــوس 
واملاجســتير )1700 شــيقاًل أي مــا يقــارب 445$( يف حــني أن املعلــم اجلديــد يف بلديــة االحتــالل يتلقى راتب 
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أساســي يتــرواح بــني 5582 شــيقاًل تقريبــاً اي مــا يعــادل 1466$ للمعلــم مــن حملــة شــهادة البكالوريــوس 
ــار  ــة شــهادة املاجســتير. دون األخــذ بعــني االعتب ــم مــن حمل ــادل 1550$( للمعل و)5891 شــيقاًل أي مــا يع
باقــي اإلضافــات والعــالوات األخــرى علــى الراتــب األساســي يف كال الطرفــني علمــاً بــأن الزيــادة يف كافــة 
املخصصــات الفرعيــة تبلــغ ضعفــي مــا هــو مدفــوع يف تربيــة القــدس كأجــور الســفر، عــالوة الــزوج/ة ...الــخ

عــدم مســاواة املوظــف املعــنّي بعقــد ســنوي مــع املوظــف املثبــت يف صــرف العــالوات اخلاصــة مبديريــة . 3
ــدمي االســتقالة. ــل أو تق ــن املعلمــني لإلســتنكاف عــن العم ــد م ــع العدي ــا يدف ــدس وهــو م الق

وقد بلغ عدد املتقدمات اإلناث لوظيفة معلمة 164 بينما الذكور كانوا  7 .. 4

1.8 امتحان الثانوية العامة :

حــال مديريــة القــدس كحــال باقــي املديريــات يف فلســطني ؛ حيــث يالحــظ االرتفــاع يف نســب التحــاق الطلبــة 
بفــروع العلــوم االنســانية والعلميــة علــى حســاب الفــروع التجاريــة والصناعيــة والفندقيــة .  ويعــود ســبب قلــة 
إقبــال طلبــة القــدس علــى الفــروع املهنيــة إلــى النقــص يف توفــر مــدارس تلبــي ســوق العمــل، كمــا ان قلــة توفــر 

إرشــاد مهنــي مناســب للطلبــة يف القــدس يلعــب دوراً محوريــاً يف هــذا الصــدد. 

أمــا فيمــا يتعلــق بعقــد امتحــان الثانويــة العامــة فــإن عقبــات االحتــالل اإلســرائيلي لــم تتوقــف عنــد حــد معــني 
بلــد تعدتــه إلــى جميــع املجــاالت التربويــة واإلنســانية، وقــد بــرزت أهــم املعيقــات باآلتــي:

إعــداد قاعــات امتحــان الثانويــة العامــة يعتمــد بنســبة كبيــرة علــى مــدارس البلديــة لعقــد االمتحــان، فهــي . 1
تســتوعب مــا نســبته %50 مــن مجمــوع الطلبــة املتقدمــني المتحــان الثانويــة العامــة يف القــدس ، وهــو مــا 

يالقــي الكثيــر مــن اإلعاقــات والتحديــات. 

قلــة املراقبــني تهــدد ســير امتحــان الثانويــة العامــة، حيــث مت اللجــوء إلــى تكليــف املتقدمــني للوظائــف . 2
التعليميــة يف املراقبــة، كمــا مت تقــدمي طلبــات تصاريــح ملعلمــني مــن مديريــات أخــرى لدخــول للمدينــة 

املقدســة ألداء هــذا الــدور ولكــن مــع هــذا مت رفــض معظــم الطلبــات.

ــة التابعــة لهــا خــالل شــهر . 3 ــى املــدارس الثانوي ــة الربيــع( عل إقــرار املعــارف اإلســرائيلية مبــا يســمى )عطل
آذار، ممــا يعنــي أن نهايــة الــدوام املدرســي للمــدارس الثانويــة ســوف يتأجــل بنفــس املــدة مــع نهايــة العــام 

الدراســي وهــو مــا يتعــارض مــع تاريــخ عقــد امتحــان الثانويــة العامــة الرســمي يف فلســطني كافــة.

مواجهة التحديات:
من أهم عناصر القوة ملواجهة التحديات على صعيد املسيرة التعليمية يف القدس :

ــة . 1 ــدرس يف كاف ــث ي ــر الســنني حي ــى م ــي عل ــم العرب ــى التعلي ــاظ عل ــام للمقدســيني يف احلف التوجــه الع
مــدارس القــدس منــذ عــام 1967 وحتــى اليــوم املنهــاج العربــي كان ســابقا االردنــي واليــوم الفلســطيني 

ــة اإلســرائيلية. ــا املعــارف و البلدي ــي تشــرف عليه ــه مــن حــذف يف املــدارس الت رغــم مــا يتعــرض ل

االســتمرار يف تقــدم امتحــان الثانويــة الفلســطيني ) التوجيهــي ( ووفــق التعليمــات والنظــام الفلســطيني . 2
ويف جميــع املــدارس مبــا فيهــا املــدارس التــي تشــرف عليهــا ادارة التعليــم االســرائيلية.



246

وزارة التربية والتعليم العالي

إهتمــام كبيــر بالتعليــم مــن األســر املقدســية  والتــي ال زالــت تصــارع مــن أجــل تعليــم ابنائهــا  والبعــض . 3
توجــه الــى القضــاء  ضــد  املعــارف والبلديــة االســرائيلية إلهمالهــم حــق  اطفــال القــدس يف التعليــم مــن 

خــالل جتميــد بنــاء املــدارس.

ــم او . 4 ــة والتعلي ــة التربي ــة مــدارس مديري ــة حلماي ــة قانوني ــت _ مظل ــة _والزال ــة االردني ــر احلكوم توف
مــا تعــرف باســم مــدارس االوقــاف وتعمــل حاليــا علــى زيــادة القــدرة االســتيعابية لهــا بتمويــل مــن البنــك 
ــداهلل »  ــا العب ــة راني ــادرة امللك ــع مب ــن خــالل التنســيق م ــة م ــة التحتي ــة وحتســني البني االســالمي للتنمي

مدرســتي فلســطني« .

ــغ مجمــوع عــدد . 5 ــب املعلمــني فقــد بل ــم يف القــدس مــن خــالل تدري اهتمــام الســلطة الفلســطينية بالتعلي
ــاً. ــغ2954 يوم ــة فقــد بل ــام التدريبي ــا عــدد األي ــة ملعلمــي القــدس  10,262  أم الســاعات التدريبي

ــرات . 6 ــي للمــدارس وحواســيب وأدوات مختب ــاث مجان ــة مــن أث اهتمــت الســلطة بتقــدمي مســاعدات عيني
وكتــب للمكتبــات شــمل أيضــاً بعــض املــدارس اخلاصــة.

هنــاك موقــف مشــرف للجــان أولياءاألمــور التــي تخــوض معــارك قانونيــة ومدنيــة  مــن اجــل منــع متريــر . 7
املناهــج احملرفــة واملناهــج االســرائيلية.

وزارة التربيــة والتعليــم العالــي اتخــذت قــرار بتوزيــع الكتــب املدرســية مجانــا علــى أبنــاء القــدس يف . 8
املرحلــة األساســية وهــذا العــام مت اتخــاذ قــرار بتوزيعهــا علــى املرحلــة الثانويــة ايضــا مجانــا.

اتخــذت وزارة التربيــة والتعليــم قــرارا بطباعــة الكتــب داخــل القــدس لوقــف اعتراضهــا علــى احلواجــز . 9
ومنــع دخولهــا.

اتخــذت الــوزارة قــرارات بتقــدمي منــح للطلبــة املقدســيني حيــث خصصــت %10 مــن املنــح  لطلبــة القــدس . 10
الذيــن يحملــون شــهادة التوجيهــي الفلســطيني مــن مجمــوع املنــح التــي تقدمهــا الــدول الشــقيقة والصديقــة.

أطلقــت الــوزارة حملــة واجبنــا لدعــم الطلبــة الذيــن يســكنون البلــدة القدميــة يف القــدس بحيــث يتــم خصــم . 11
%50  مــن الرســوم اجلامعيــة يف جامعــة القــدس.

قامــت الــوزارة بعقــد اجتماعــات مــع البعثــات الدبلوماســية واملؤسســات األجنبيــة للكشــف عــن الهجمــة . 12
اإلســرائيلية علــى التعليــم يف القــدس لتوفيــر اليــة ضغــط علــى اإلســرائيليني للكــف عــن ممارســاتهم ضــد 

التعليــم العربــي يف القــدس.

اقــرت الــوزارة نظــام الثانويــة العامــة اجلديــد الــذي ينقــذ الطلبــة املقدســيني مــن إغــراءات املؤسســات . 13
ــدا عــن مناهجهــم الفلســطينية.  ــاء القــدس بعي ــروج المتحــان البيجــروت الســتقطاب ابن ــي ت اإلســرائيلية الت

تعمل مديرية التربية على إجراء تدريبات على املناهج اجلديدة تشمل مدارس البلدية واخلاصة.. 14

الدعــم واملســاندة الــذي حصلــت عليــه مــن املــدارس إضافــة إلــى دعــم وزارة التربيــة والتعليــم العالــي مــن . 15
مؤسســات عربيــة داعمــة منهــا وكالــة بيــت مــال القــدس يف املغــرب وبنــك التنميــة اإلســالمي و مبــادرة 
امللكــة رانيــا العبــداهلل مدرســتي فلســطني، مؤسســة التعــاون، مؤسســة فيصــل احلســيني، وجمعيــات 

محليــة أخــرى عربيــة وجلــان أولياءاألمــور.
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ماذا يحتاج التعليم يف القدس؟
رغم ما يتم عمله ملواجهة التحديات إال أن التعليم يف القدس بحاجة إلى:

شــراء أبنيــة جديــدة  وتأهيلهــا لتصبــح ابنيــة مدرســية مبعــدل )100( غرفــة صفيــة يف التجمعــات الســكنية . 1
) شــرفات، واد اجلــوز، العيســوية، بيــت حنينــا، الشــيخ جــراح، شــعفاط، ســلوان، جبــل املكبــر(.

صيانة األبنية املدرسية مبعدل )15( مدرسة سنوياً مبعدل 90,000$ لكل بناء.. 2

التعاقــد مــع املكاتــب الهندســية واالستشــارية واحملامــاه حلــل املشــاكل املتعلقــة باملخالفــات االســرائيلية . 3
باختــالف مســمياتها يف خمــس مــدارس بالقــدس مبعــدل )55,000$( لــكل مبنــى مدرســي بكلفــة اجماليــة 

.$275,000

ــة . 4 ــة التربي ــة بــدالً مــن مديري توفيــر الدعــم املالــي للمــدارس اخلاصــة بهــدف توفيــر االحتياجــات التعليمي
والتعليــم وإخــراج املــدارس اخلاصــة مــن سياســة اإلمــالءات بهــدف إرضــاخ املــدارس للمطالبات االســرائيلية 
ــون دوالر  ــارب 26 ملي ــة تق ــب وبقيم ــكل طال ــدل 900$ ل ــدارس مبع ــذه امل ــوال له ــر االم الناجتــة عــن توفي

ســنوياً.

رقمنة العمل اإلداري والتعليمي من خالل:. 5

 توفير البرمجيات املرخصة للمديرية بقيمة )$25,000(.1.5. 

تقــدمي الدعــم املــادي لتوفيــر الصيانــة الالزمــة حلوســبة االنظمــة االداريــة والتعليميــة يف كل مــن . 5.2
مــدارس التربيــة واملديريــة بكلفــة ســنوية 25,000$ والتــي تتفــرد فيهــا مديريــة القــدس دون باقــي 

مديريــات الضفــة.

تســهيل خدمــات االتصــال والتواصــل مــع املــدارس واملديريــة مــن خــالل جتديــد مقســم املديريــة . 5.3
بكلفــة تقديريــة $15000.

اســتئجار وســائل النقــل للطلبــة يف املــدراس املهمشــة والبعيــدة لزيــادة معــدالت االلتحــاق يف هــذه املــدارس . 6
والتقليــل مــن نســب التســرب فيهــا.

توظيــف )25( معلــم لتعليــم اللغــة العبريــة يف مــدارس التربيــة والتعليــم كافــة كلغــة أجنبيــة ثانيــة إجباريــة . 7
مبعــدل )2( حصــة يف األســبوع وجلميــع الصفــوف مــن الصــف الرابــع حتــى العاشــر.

توفيــر أثــاث مدرســي بــدل تالــف بنســبة )%5 مــن مجمــوع الطلبــة يف مــدارس واألوقــاف واخلاصــة( مبعــدل . 8
)20571( وحــدة )كرســي وطاولــة( .

توفيــر التأهيــل والتدريــب للمعلمــني يف املــدارس اخلاصــة والبلديــة إن أمكــن يف القيــاس والتقــومي وضبــط . 9
الصــف وتنظيمــة واســتراتيجيات تأهيــل وتدريــب املعلمــني اجلــدد.

دعم التعليم املساند يف املدارس التي تتعرض لالنتهاكات اإلسرائيلية.. 10

توفير املنح الدراسية لطلبة الثانوية العامة للدراسة يف اجلامعات.. 11




