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 7177-7102لقطاع التعليم  ستراتيجيةاالالخطة  تطويرفريق 

 الصفة املسمى الوظيفي الاسم

  وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بصري صالح. د
 
 رئيسا

  مدير عام التخطيط مأمون جبر. د
 
 مقررا

 عضوا الوكيل املساعد لشؤون التخطيط والتطوير عزام أبو بكر . أ

  بنية واللوازملشؤون لا  الوكيل املساعد فواز مجاهد. م
 
 عضوا

  الوكيل املساعد لشؤون التعليم العالي .أ.ق أنور زكريا. د
 
 عضوا

  برنامج التعليم لاساس ي/عام الاشراف التربوي   مدير شهناز الفار. د
 
 عضوا

 علي أبو زيد . أ
  ،التعليم في رياض لاطفال ي  مدير برنامج

 والتعليم غير النظامي
 
 
 عضوا

  برنامج التعليم الثانوي  /أ رئيس مركز املناهج.ق ثروت زيد . أ
 
 عضوا

  برنامج التعليم املنهي /عام التعليم املنهي والتقني مدير  جهاد الدريدي. م
 
 عضوا

  برنامج الحوكمة وإلادارة/عام النشاطات الطالبيةمدير  صادق الخضور  . أ
 
 عضوا

  مدير برنامج التعليم العالي شتيوي إمعمر . د
 
 عضوا

  رئيس وحدة النوع الاجتماعي خلود ناصر . أ
 
 عضوا

  مدير عام املشاريع سمير رجب. م
 
 عضوا

 

 :الفريق املساند

 املسمى الوظيفي الاسم

 مدير  املتابعة والتقييم ربيحة عليان. أ

 رئيس قسم التخطيط مل حمادأ. أ

 رئيس قسم الاحصاء أمنيات عبد املجيد. أ

 رئيس قسم الدراسات سمير جبرة. أ

 رئيس قسم املتابعة سرمد التايه. د

 رئيس قسم التقويم محمد سعيد. أ

 موظف قسم التخطيط رنا ابو قرع. أ

 موظف قسم التخطيط غادة الجيطان. أ
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(املشاركون في املجموعات الاستشارية)ستراتيجية القطاعية للتعليم املجموعات الاستشارية إلعداد الا  أعضاء  

 منسقو املجموعات (والتعليمإلادارات العامة، ومديريات التربية )وزارة التربية والتعليم العالي 

 أعضاء   7101الفريق الوطني للتعليم 

  وزارة التنمية الاجتماعية
 
 عضوا

 عضوا وزارة العمل

  وزارة الصحة
 
 عضوا

  وزارة املرأة
 
 عضوا

  وزارة املالية والتخطيط
 
 عضوا

  الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
 
 عضوا

  سلطة جودة البيئة
 
 عضوا

  ألاعلى للشباب والرياضةاملجلس 
 
 عضوا

  اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم
 
 عضوا

  خضوري/ جامعة فلسطين التقنية
 
 عضوا

  جامعة النجاح الوطنية
 
 عضوا

  جامعة بير زيت
 
 عضوا

  جامعة الخليل
 
 عضوا

  الجامعة العربية ألامريكية
 
 عضوا

  جامعة فلسطين ألاهلية
 
 عضوا

  غزة/ جامعة  ألازهر 
 
 عضوا

  جامعة ألاقص ى
 
 عضوا

  العروب/ كلية فلسطين التقنية 
 
 عضوا

  رام هللا/ كلية فلسطين التقنية 
 
 عضوا

  كلية الروضة للعلوم املهنية
 
 عضوا

  مؤسسة فيصل الحسيني
 
 عضوا

  مركز إبداع املعلم
 
 عضوا

  كلية الحاجة عندليب للتمريض والقبالة
 
 عضوا

  التكنولوجيةكلية هشام حجاوي 
 
 عضوا

  ألانروا
 
 عضوا

  اليونسكو
 
 عضوا

  إلايميدإيست
 
 عضوا

  (JFA)الداعمون لقطاع التعليم 
 
 عضوا

 صادق الخضور. أ: تدقيق لغوي
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على وجه  فلسطين العالم عموما وفي موحاتنا كبيرة رغم عظم التحديات في املشهد التربوي فيطكبيرة هي  

وطنيته، بو  اتهيوبإمكانلجيل الجديد ؛ بثقة غير محدودة  بقدرات ااملستقبل بروح التفاؤل  إلى ودوما ما نتطلع ، الخصوص

 أه من استعادة حقوقه والدفاع عنها، و ما يمكنّ  له نقدم أنواجبنا وبشعور دائم بأّن من 
ّ
 ،املعرفةبحه بالعلم و ن نسل

  أسواقلى املنافسة في يكون قادرا ع، لطريقه في الحياة شّق تمكن من لي األخالقبو القيم بو 
 
 .العمل التي تزداد انحسارا

 حلول ملشاكل النظام التعليمي بؤرة اهتمام املجتمع والبحث عن ،أصبح إصالح التعليم وتحسين نوعيتهلقد      

ها همستوياتب الفلسطيني
ّ
وأولياء لامور ومؤسسات التعليم العالي  ينر ين واملديالطلبة واملعلم ى ، وخاصة في ضوء شكاو كل

وعدم قدرتها على قياس  ،وأصحاب لاعمال من ضعف مخرجات التعليم وجودته، وكثرة املقررات، وصعوبة الامتحانات

، والتركيز على الحفظ والتلقين، والهدر التعليمي والتسرب، ومشاكل املباني املدرسية، وكفاياته الطالب اتيإمكان

عدم  إلى إضافةوغيرها من مشاكل العملية التعليمية،  وطرق التدريس، وسلوك الطالب، وأساليب التقويم والتجهيزات،

. التعليم في التنمية الحقيقية للمجتمع  وعدم وضوح دور  ،سوق العملاحتياجات و  ما يتعلمه الطلبةوجود ارتباط بين 

 وأصبح ذلك حديث الساعة وهم
 
 جماعي ا

 
في محاولة إلعادة  ،والاجتماعية لسياسية والتربويةعلى جميع املستويات ا ا

الذي يواكب التغيرات العاملية والتوجهات التربوية الحديثة للنهوض  الصحيحتوجيه النظام التعليمي ووضعه على املسار 

قادر على تنمية الحياة، وإنتاج العلوم، وحل  ؛باملجتمع الفلسطيني، وبناء جيل يمتلك املهارات والصفات واملعرفة والقيم

 .املشكالت

على املستوى الرسمي بتشكيل لجنة مراجعة مسيرة التعليم في فلسطين برئاسة دولة رئيس  إلاصالحعت جهود اتدو 

 النظام التربوي  إلصالحوزير التربية والتعليم العالي، وتمخضت جهود اللجنة عن وثيقة وخطة عمل  وبتنسيقالوزراء 

 ،إقرار خطة لتطوير املناهج أبرزهاكان  ؛لاخيرةخالل السنة  إلاصالحفي طريق  عّدة وخطت الوزارة خطوات. الفلسطيني

إليه ما توصلت  أحدثتنفيذ سياسة لرقمنة التعليم الفلسطيني وفق في والبدء ، 4-0تطوير مناهج الصفوف في  والبدء

التعليم العام في التعليم املنهي والتقني  وإدماجنظام جديد وعصري للثانوية العامة،  وإقرار تكنولوجيا التعليم والتعلم، 

واملعارف النظرية مع التطبيقات العملية في  لاسسمن خالل تعريضهم ملواضيع مهنية توثق العالقة بين  9-2لصفوف 

القانوني واملرجعي  إلاطار تطوير  إلىعت الوزارة املسار املنهي في املرحلة الثانوية، كما سار بالحياة وتشجعهم على الالتحاق 

تطوير قانون للتعليم في ، والبدء إلقراره لاخيرةلقطاع التعليم من خالل تطوير قانون تعليم عصري وصل للمراحل 

  إبداعية أفكار، كما قامت الوزارة بتنفيذ وإلابداعقانون التميز  وإقرار العالي، 
ّ
ة للمدارس ر الاستدامة في مصادر الطاقتوف

وغيرها العديد من املبادرات التي ال يتسع املقام لذكرها .،من خالل الخاليا الشمسية والاستفادة من الطاقة املتجددة

 .وتفصيلها

 أهداف بإطارالتي استظلت  7177-7102السياسات الوطنية لخطة التنمية  أجندةومع اعتماد دولة فلسطين 

الوطنية وعلى رأسها التخلص من  ألولوياتابمع ايالء الاهتمام ، 7102في قمة نيويورك  تأقرّ التنمية املستدامة التي 
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املتوافرة  اتيإلامكانيستهدف بالخراب والدمار كل ما ينجزه الشعب الفلسطيني، مع مراعاة الاحتالل الذي ما فتئ 

الخطة  بإعدادبوشر  إذومنها قطاع التعليم  الخطط القطاعية بإعداد بدأت القطاعات املختلفةوبالتزامن واملتاحة، 

 إلى  7177-7102القطاعية للتعليم 
 
 وأهدافوما احتوته من مبادئ  7109-7104الخطة الخمسية الثالثة  إطار  استنادا

السياسات  أجندةق نحو تطوير التعليم الفلسطيني، مع مراجعة ومواءمة ما احتوته مع ال طوبرامج متينة يعول عليها لالن

كوريا / نشبون إ إعالنته التي اعتمدت في اوطنية، والالتزامات الدولية للتعليم الفلسطيني في تحقيق الهدف الرابع وغايال

 وبمشاركة جميع الشركاء ،وتمت املراجعة باالسترشاد بمؤشرات نظام املتابعة والتقييم الخاص بالوزارة. 7102/ في مايو

، ومؤسسات ومجتمع مدني، ومؤسسات تعليم عال   ت حكومية، وأهلية،العالقة بقطاع التعليم من مؤسسا أصحابو 

 .ن لقطاع التعليمولية، وداعمين دولييد

  7177-7102الخطة القطاعية للتعليم  مسودةمراجعة عمدت إلى جهود شراكة حقيقية  الوثيقة الحالية نتاجإّن 

إلى أساليب تربوية ( التحفيظ)تستهدف بشكل رئيس تحويل نظام التعليم الفلسطيني من أسلوب التلقين  وتطويرها، وهي 

 من تقديم املعرفة
 
. ديناميكية تتمحور حول الطالب، بوجود املعلم املؤهل كميسر للتعلم، وتطوير املهارات والكفايات بدال

ب  و 
ّ
 وأساليبحات عميقة وصعبة في املنهاج الحالي، ونظام التقويم، هذا التحول النوعي في النظام التعليمي  إصال يتطل

 .التعلم والتعليم، وأدوار املعلمين، واملشرفين، واعتماد نظام مبني على النتائج والعوائد بشكل أكبر إلدارة التعليم

 أن أشكر 
ّ
 إال

 
 إستراتيجيةة لقطاع التعليم ومجموعات مراجع إلاستراتيجيةالخطة  إعدادفريق وال يسعني أخيرا

 د، مجدالتعليم القطاعية من جميع املؤسسات والهيئات
 
وبشراكة حقيقة مع  التزامي وكادر الوزارة بمواصلة العمل ا

 . 7177-7102لقطاع التعليم  ستراتيجيةالا الخطة ها تلتحقيق لاهداف التي تضمن يع أصحاب العالقة بالشأن التربوي مج

 

 صبري صيدم. د
 

 والتعليم العاليوزير التربية 
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 املصطلحات

 :املوازنة إعدادسقف  .إلجمالي لاموال املتاحة لتخطيط النفقات ألغراض محددة لاعلىالحد 

املوارد املالية التي يتم الحصول عليها من جهة واحدة أو أكثر من الشركاء املانحين مباشرة إلى 

املشاريع التي إما أن تكون ممولة موازنة دولة فلسطين أو مباشرة إلى واحد أو أكثر من 

 .ا من الجهات املانحة أو ممولة بالشراكة مع دولة فلسطينحصري  

 :تمويل املانحين

 تلبية احتياجاتها على املقبلة لاجيال بقدرة املساس دون  الحاضر احتياجات التي تلبي التنمية

 الاعتبارات الحسبان في يضع املستقبل الذي حول  للتفكير نموذج هي الاستدامة الخاصة؛

 .الحياة جودة وتحسين للتنمية السعي في إطار والاقتصادية والاجتماعية البيئية

 التنمية املستدامة

 : متوسطة الامد .لامدكل فترة ثالث سنوات من فترة املوازنة متوسطة 

لاخرى بيان الحكومة السنوي تجاه النفقات، وإلايرادات، والاقتراض واملعامالت املالية 

ويشمل ذلك مخرجات البرنامج التي تخطط الحكومة لتقديمها . املقترحة ملدة ثالث سنوات

 .وأهداف سياسات البرنامج التي تسعى لتحقيقها من خالل تقديم هذه املخرجات

 :املوازنة متوسطة ألامد

النهائية لتخطيط اختيار كمية مخرجات البرنامج ونفقات مهام العمل بعد الانتهاء من الدورة 

 .لامدسط و نفقات البرنامج مت

خطة نفقات البرنامج 

 :ألامدمتوسط 

. لامدمجموعة العمليات التي يجب القيام بها إلتمام دورة تخطيط نفقات البرنامج متوسط 

 (.لامداملوازنة متوسطة  إلعداد)

تخطيط نفقات البرنامج 

 :ألامدمتوسط 

 :كمية املخرج .معينالكمية القابلة للقياس ملخرج 

 :تخطيط كمية املخرج .كمية املخرج التي يسعى البرنامج لتحقيقها

 :تخطيط النفقات .النفقات التي تم تخطيطها ملهام العمل لتحقيق كميات املخرج التي خطط لها

فيما يتعلق بجميع املسائل ذات مؤسسة /فريق إلادارة العليا وصناع القرار في كل وزارة

موازنة الوزارة  وإعدادالعالقة بوضع ومراجعة السياسات، السياسة وتخطيط البرامج، 

ويتكون من الوزير او رئيس املؤسسة ووكيل الوزارة  .متوسطة لامد، وتنفيذها ومتابعتها

البرامج  الذي ينوب رئيس مجموعة إدارة التخطيط واملوازنة، يتكون لاعضاء من مدراء

 .ئول التخطيطسباإلضافة إلى مسئول مالي وم

مجموعة التخطيط 

 :املوازنة وإدارة

مؤسسة فيما يتعلق بجميع املسائل ذات /العليا وصناع القرار في كل وزارة إلادارةفريق 

العالقة بوضع ومراجعة السياسات، السياسة وتخطيط البرامج، وإعداد موازنة الوزارة 

 .متوسطة لامد، وتنفيذها ومتابعتها

 ستراتيجيةالا مجموعة 

وإدارة التخطيط 

 :واملوازنة

العليا ومجموعة صناع القرار مع ممثلين عن الشركاء في القطاع لاهلي،  إلادارةفريق 

فيما يتعلق بجميع لامور املتعلقة بتصميم للوزارات واملؤسسات التي تشمل القطاع 

وتخطيط البرامج وإعداد املوازنة متوسطة لامد وتنفيذها  إلاستراتيجيةومراجعة السياسات 

 .ومتابعتها

 ستراتيجيةالا مجموعة 

 :القطاعية

 :السياسة .وفعل الحكومة قواعد ألجل القرار 
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التحكم بها في إطار تقديم الخدمات العامة التي تحقق  مكنمجموعة من مهام العمل امل

ومرتبط محددة، وقابلة للقياس، وممكن تحقيقها، وذات صلة، : سمارت" املخرجات بشكل 

البرنامج على لامد القصير واملتوسط وكذلك وتساهم في تحقيق أهداف سياسة " بعامل زمني

 .تساهم في تحقيق غايات سياسة البرنامج على لامد الطويل

 :البرنامج

السلع والخدمات التي سيتم تحقيقها من خالل برنامج معين والتي تساهم في تحقيق كال من 

مج طويل إلى متوسطة لاجل وغايات سياسة البرناأهداف سياسة البرنامج قصيرة لاجل 

 .لاجل

 :مخرج البرنامج

 لامدالنتيجة املرجوة القابلة للقياس الناتجة عن أعمال الحكومة التي ينبغي انجازها على 

، ويتم تحديدها من قبل لامدفي مرحلة ما بعد فترة موازنة البرامج متوسطة )البعيد 

 (.املؤسسة/الوزارة

 :غايات سياسة البرامج

إلانجازات املرغوب بها بالنسبة إلى سياسة البرنامج التي يمكن قياسها بدقة من حيث الوقت 

، والعدد، والتكلفة، وهذه الخطوات (لامدلكل سنة من فترة موازنة البرامج متوسطة )

املؤسسة في /ينبغي أن تساهم كافة نفقات الوزارة. الوسيطة لتحقيق غايات سياسة البرنامج

 .ا املبينة في أهداف سياسة البرامجتحقيق أهدافه

 :هدف سياسة البرنامج

 :مراجعة سياسة البرنامج ".سمارت"مراجعة وتنقيح غايات، وأهداف، ومعايير سياسة البرنامج بشكل هي عملية 

، إذ ينبغي 
 
املقاييس الكمية والنوعية التي تجعل غايات وأهداف سياسة البرامج أكثر تحديدا

 ملعايير محددة قد تكون دولية 
 
من جهات  أو فلسطينية  أو تخطيط الغايات ولاهداف وفقا

 .أخرى 

 :معايير سياسة البرنامج

كون هناك عدة تنجاز مخرج معين، ومن املمكن أن إجل أالعمل الذي سيتم تنفيذه من 

 .مهام عمل ملخرج واحد

 :مهمة عمل البرنامج

داخل البرنامج تم تصميمها لتحقيق مجموعة من املخرجات، ولها تاريخ بداية  إداريةترتيبات 

 .ونهاية في إطار موارد مالية محددة

 :املشروع

 :مخرج املشروع .املشروع إدارةترتيبات  إطار مخرج البرنامج الذي يتم التخطيط له وينفذ في 

نجازات املرجوة من سياسة القطاع، الناتجة عن تأثير واحد أو أكثر من أهداف سياسة إلا 

 إلى جنب مع التأثير الدور املتفق عليه مع الشركاء في القطاع 
 
البرنامج املخطط لها حنبا

 .تأثير إجراءات القطاع الخاص إلى باإلضافة

الهدف الاستراتيجي 

 :للقطاع

مؤسسة أو أكثر من /الحكومية التي يتعين تبنيها من قبل وزارة إلاجراءاتيع خطة من جم

للقطاع بالتعاون مع  إلاستراتيجية لاهدافوزارة في القطاع لتحقيق واحد أو أكثر من 

الجهات غير الحكومية الفاعلة في هذا القطاع ومع معرفة نوايا القطاع الخاص في هذا 

 .القطاع

 :القطاعية إلاستراتيجية

مؤسسة أو أكثر من /الحكومية التي يتعين تبنيها من قبل وزارة إلاجراءاتخطة من جميع 

في ( على سبيل املثال البيئة، الجندر، الشباب)وزارة في موضوع معين غير القطاع املحدد 

عبر  ستراتيجيةالا 

 :القطاعية
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عبر القطاع بالتعاون مع الجهات غير الحكومية  إلاستراتيجيةواحد أو أكثر من لاهداف 

 .عبر القطاع ومع معرفة نوايا القطاع الخاص في هذا املوضوعالفاعلة في نفس املوضوع 

تمثل السياسات الوطنية موضوعات السياسات العامة العالية املستوى من أجندة 

من خالل مجموعة تدخالت سياساتية على مدى السياسات الوطنية والتي سيتم وضعها 

يتم عكسها في  أنالتدخالت السياساتية الداعمة للسياسات الوطنية يجب . الخطة الوطنية

وتيرة ونطاق التدخالت السياساتية هذه . لامدالقطاعية واملوازنة متوسطة  إلاستراتيجية

 .لامدتخضع للموارد املتاحة خالل املوازنة متوسطة 

 :السياسات الوطنية

من خالل التي يمكن تحقيقها  إلاستراتيجيةوثيقة رفيعة املستوى تحدد التوجهات 

كوثيقة وطنية فهي . الاستراتيجيات القطاعية في إطار الاقتصاد الكلي واملالي املتوسط لامد

تشكل أجندة السياسات . تعكس مساهمات الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية

 خطة التنمية الوطنيةالوطني
 
 .ة والاستراتيجيات القطاعية معا

أجندة السياسات 

 :الوطنية

نتاج مجموعة عمليات مترابطة تسعى الحكومة للتأثير من خالل تدخالتها ومن خالل 

 ما تكون خارج السيطرة الكاملة للحكومةوخارجها تدخالت الشركاء داخل الحكومة
 
 .، وغالبا

 :النواتج

املؤسسات لتلك /إعداد املوازنة متوسطة لامد تم تخصيصه لنفس الوزاراتمجموع أسقف 

 .السنة

 :مغلف املوارد املالية
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 :مقدمة
 

وضعت للمجتمع  "7101خطة التنمية املستدامة لعام : تحويل عاملنا " املعنون  21/0 العامة الجمعية قرار في

وتمثل هذه الخطة برنامج عمل ألجل الناس وكوكب لارض وألجل . العالمي خطة جديدة وطموحة وعاملية للتنمية

 .من الشراكة التعاونية إطار في وستعمل جميع البلدان والجهات صاحبة املصلحة على تنفيذ هذه الخطة . الازدهار

، و  02:   7171للعام  أهداف التنمية املستدامةيبلغ عدد و 
 
وهي أهداف وغايات  غاية،  069 غاياتهاعدد  هدفا

متكاملة غير قابلة للتجزئة، وعاملية بطبيعتها وشاملة من حيث تطبيقها، تراعي اختالف الواقع املعيش في كل بلد وقدراته 

طابع الرامي ذات من املوتعتبر الغايات . الوطنية وتحترم السياسات ولاولويات املتاحة ولادواتوالنماذج  ومستوى تنميته

د كل حكومة غاياتها الوطنية الخاصة بها مسترشدة بمستوى الطموح العالمي ولكن مع تحّد  إذبلوغها، ول املأمعالمي ال

وعلى كل حكومة أن تقرر أيضا سبل إدماج هذه الغايات العاملية الطموحة ضمن عمليات . مراعاة الظروف الوطنية

مراعاة الصلة بين التنمية املستدامة وبين سائر ، ومن لاهمّية بمكان .التخطيط والسياسات والاستراتيجيات الوطنية

 .العمليات الجارية التي تتصل بها في امليادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

، وإنجاز ما لم يتحقق في إطارها ،لأللفية إلانمائية لاهدافوالغايات هو مواصلة مسيرة  لاهدافواملنشود من هذه 

 وهي .كافة والفتيات النساء الجنسين وتمكين بين املساواة وتحقيق للجميع الواجبة إلانسان حقوق  يقصد بها إعمال كما 

 والبعد الاقتصادي البعد :املستدامة للتنمية الثالثة لابعاد التوازن بين تحقق للتجزئة قابلة غير متكاملة وغايات أهداف

 .البيئي والبعد الاجتماعي

 من إليه نطمح ما ضمان تحقيق في حاسمة أهمية املتكامل وطابعها املستدامة التنمية أهداف بين الترابط وألوجه

تحقيق نقلة نوعية في مجمل ما يرتبط بحياتنا من جوانب و  الجميع ما من شأنه تحسين حياة   بكامل جوانبها، الخطة هذه

 ..يشكل التعليم أحد أهم ركائزها

 

 :أهداف التنمية املستدامة العاملية

ة القضاء على الفقر بأشكاله  :0الهدف
ّ
  .في كل مكانكاف

 القضاء على الجوع وتوفير لامن الغذائي والتغذية املّحسنة وتعزيز الزراعة املستدامة :7الهدف 

 .الصحة الجيدة والرفاه :0الهدف 

م مدى الحياة للجميع: 1الهدف 
ّ
 ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعل

 تحقيق املساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات :0لهدف ا

 ضمان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة :2الهدف 

 ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة املوثوقة واملستدامة :2الهدف 

تعزيز النمو الاقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفير العمل الالئق  :2الهدف 

 للجميع

 إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع واملستدام، وتشجيع الابتكار :4الهدف 

http://www.sa.undp.org/content/saudi_arabia/ar/home/post-2015/sdg-overview/goal-1.html
http://www.sa.undp.org/content/saudi_arabia/ar/home/post-2015/sdg-overview/goal-2.html
http://www.sa.undp.org/content/saudi_arabia/ar/home/post-2015/sdg-overview/goal-2.html
http://www.sa.undp.org/content/saudi_arabia/ar/home/post-2015/sdg-overview/goal-2.html
http://www.sa.undp.org/content/saudi_arabia/ar/home/post-2015/sdg-overview/goal-4.html
http://www.sa.undp.org/content/saudi_arabia/ar/home/post-2015/sdg-overview/goal-4.html
http://www.sa.undp.org/content/saudi_arabia/ar/home/post-2015/sdg-overview/goal-4.html
http://www.sa.undp.org/content/saudi_arabia/ar/home/post-2015/sdg-overview/goal-6.html
http://www.sa.undp.org/content/saudi_arabia/ar/home/post-2015/sdg-overview/goal-6.html
http://www.sa.undp.org/content/saudi_arabia/ar/home/post-2015/sdg-overview/goal-6.html
http://www.sa.undp.org/content/saudi_arabia/ar/home/post-2015/sdg-overview/goal-8.html
http://www.sa.undp.org/content/saudi_arabia/ar/home/post-2015/sdg-overview/goal-8.html
http://www.sa.undp.org/content/saudi_arabia/ar/home/post-2015/sdg-overview/goal-8.html
http://www.sa.undp.org/content/saudi_arabia/ar/home/post-2015/sdg-overview/goal-8.html


7177-7102مسودة الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم   

 

17 
 

 الحد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها :01الهدف 

 البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة والتجمعاتجعل املدن  :00الهدف 

 الاستهالك و إلانتاج املسؤولين :07الهدف 

 إجراءات عاجلة للتصدي لتغير املناخ وآثارهاتخاذ  :00الهدف 

 حفظ املحيطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة :01لهدف ا

حماية النظم إلايكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو  :00الهدف 

 دان التنوع البيولوجيمستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور لاراض ي وعكس مساره، ووقف فق

 السالم والعدل واملؤسسات :02الهدف 

 تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة :02الهدف 

 :وأهميته ،للتنمية املستدامة الهدف الرابع

  ،7171املستدامة لعام  التعليم في صميم خطة التنميةيندرج    
ّ
 للنجاح في تحقيق جميع ويشك

 
 أساسيا

 
ل عنصرا

 من الاعتراف بأهمية دور التعليم، تسلط خطة التنمية املستدامة لعام . أهداف التنمية املستدامة
 
الضوء  7171وانطالقا

ان التعليم الجيد ضم"للتنمية املستدامة وهو الهدف الذي ينص على  4الهدف )على التعليم كهدف قائم بذاته 

تندرج وهي وتشتمل على غايات تتعلق بالتعليم . ( وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع ،املنصف والشامل للجميع

في إطار أهداف أخرى من أهداف التنمية املستدامة، وال سيما الغايات املتعلقة بالصحة، والنمو، والعمالة؛ والاستهالك 

وفي الواقع، فإن بإمكان التعليم أن يعّجل التقدم نحو تحقيق جميع أهداف التنمية . ر املناخوإلانتاج املستدامين؛ وتغي

 من الاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق كل هدف من هذه لاهداف ااملستدامة ولذ
 
فإن الصيغة . ينبغي أن يشكل جزءا

دة لجدول أعمال التعليم التي يتضمنها الهدف  ة املستدامة هي صيغة شاملة وكلية وطموحة من أهداف التنمي 4املجدَّ

وواعدة وعاملية وتسترشد برؤية مفادها أن التعليم يحقق التحول في حياة لافراد والجماعات واملجتمعات، وتقوم على 

ل الرؤية العاملية في تغيير حياة الناس عن طريق التعليم، فالجميع يقّر و  .عدم نسيان أحدإشراك الجميع و مبدأ 
ّ
تتمث

 لكونه السبيل الرئيس  ،لدور املهم للتعليم في هذا املجالبا
 
وفي تحقيق أهداف التنمية املستدامة لاخرى املقترحة نظرا

وضع جدول أعمال واحد جديد للتعليم يكون لبالعمل  7102كوريا /انشيون  إعالنولذا تعهد املوقعون على . للتنمية

رك أحد بدون 
َ
 فال ُيت

 
 وواعدا

 
 وطموحا

 
ضمان التعليم "املقترح للتنمية املستدامة واملتمثل في  4ويعّبر الهدف . تعليمشامال

م مدى الحياة للجميع ،الجيد املنصف والشامل للجميع
ّ

 عن هذه " وتعزيز فرص التعل
 
 تاما

 
والغايات الخاصة به تعبيرا

 ،نجز بعد من جدول أعمال التعليم للجميعوهي رؤية عاملية تراعي ما لم يُ . الرؤية الجديدة الرامية إلى تغيير حياة الناس

وقد . وما لم يتحقق بعد من لاهداف إلانمائية لأللفية املتعلقة بالتعليم، وتتصّدى لتحديات التعليم العاملية والوطنية

ماية اسُتلهمت من رؤية إنسانية للتعليم والتنمية تقوم على حقوق إلانسان والكرامة والعدالة الاجتماعية وإلادماج والح

 أّن التعليم صالح من البديهي التأكيد و . والتنوع الثقافي واللغوي وإلاثني واملسؤولية املشتركة واملساءلة املتبادلة
 
مجددا

وهو ضروري للسالم والتسامح . عام وحّق أساس ي من حقوق إلانسان، وأساس ُيستند إليه لضمان إنفاذ الحقوق لاخرى 

 .ونعلم أن التعليم عامل رئيس في تحقيق الِعمالة الكاملة وفي القضاء على الفقر. دامةوالازدهار البشري والتنمية املست

ز  توس
ّ
م، في الرك

ّ
م والتعليم، وعلى إلانصاف والشمول والجودة، وعلى نتائج التعل

ّ
جهود على إمكانية الانتفاع بفرص التعل

م مدى الحياة
ّ
 . إطار نهج للتعل

 

http://www.sa.undp.org/content/saudi_arabia/ar/home/post-2015/sdg-overview/goal-10.html
http://www.sa.undp.org/content/saudi_arabia/ar/home/post-2015/sdg-overview/goal-10.html
http://www.sa.undp.org/content/saudi_arabia/ar/home/post-2015/sdg-overview/goal-10.html
http://www.sa.undp.org/content/saudi_arabia/ar/home/post-2015/sdg-overview/goal-12.html
http://www.sa.undp.org/content/saudi_arabia/ar/home/post-2015/sdg-overview/goal-12.html
http://www.sa.undp.org/content/saudi_arabia/ar/home/post-2015/sdg-overview/goal-12.html
http://www.sa.undp.org/content/saudi_arabia/ar/home/post-2015/sdg-overview/goal-14.html
http://www.sa.undp.org/content/saudi_arabia/ar/home/post-2015/sdg-overview/goal-14.html
http://www.sa.undp.org/content/saudi_arabia/ar/home/post-2015/sdg-overview/goal-14.html
http://www.sa.undp.org/content/saudi_arabia/ar/home/post-2015/sdg-overview/goal-16.html
http://www.sa.undp.org/content/saudi_arabia/ar/home/post-2015/sdg-overview/goal-16.html
http://www.sa.undp.org/content/saudi_arabia/ar/home/post-2015/sdg-overview/goal-16.html
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 (:التعليم الجيد)الرابع  الالتزامات العاملية بخصوص الهدف

نصف املجاني املمّول من لاموال العامة، ومنها  07ضمان توفير  -
ُ
 من التعليم الابتدائي والثانوي الجّيد امل

 
أعوام  9عاما

م املالئمة
ّ
 .على لاقّل من التعليم إلالزامي، من أجل تحقيق نتائج التعل

قبل الابتدائي الجّيد املّجاني وإلالزامي، وعلى تمكين جميع تشجيع على توفير عام واحد على لاقّل من التعليم  -

 .لاطفال من التمتع بفرص التنمية والرعاية والتربية الجيدة في مرحلة الطفولة املبكرة

التعهد بتوفير فرص حقيقية للتعليم والتدريب لألطفال واملراهقين الكثيرين غير امللتحقين باملدارس، الذين يتطلب  -

م وضعهم اتخاذ
ّ
 من التعل

 
 باملدارس وضمان تمكينهم جميعا

 
 .تدابير فورية هادفة ومستدامة لضمان التحاقهم جميعا

م  -
ّ
التصّدي لكل أشكال الاستبعاد والتهميش ولكل أوجه انعدام التكافؤ واملساواة في مجال الانتفاع بفرص التعل

م
ّ
 . والتعليم واملشاركة ولكل أوجه التفاوت في نتائج التعل

م املراعية لقضايا الجنسين، وبتعميم مراعاة قضايا الجنسين في التعه -
ّ
د بدعم السياسات والخطط وبيئات التعل

 .إعداد املعلمين وفي املناهج الدراسية، وبالقضاء على التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس في املدارس

م، بما يتطلب التعليم الجّيدالتعهد بتوفير  -
ّ
دخالت والعمليات وتعزيز تقييم النتائج وبتحسين نتائج التعل

ُ
ه من تعزيز امل

 وتأهيلهم . ووضع آليات لقياس التقّدم
 
 جيدا

 
 وتدريبهم تدريبا

 
 مالئما

 
وضمان تمكين املعلمين واملربين وتوظيفهم توظيفا

ظم تعليمية ناجع
ُ
، وضمان تمتعهم بالحوافز وأوجه الدعم الالزمة في إطار ن

 
 مناسبا

 
 مهنيا

 
دار بطريقة فعالة تأهيال

ُ
ة ت

زّود بموارد كافية
ُ
 .وت

م الجيد مدى الحياةبتعزيز  التعهد -
ّ
ويشمل هذا لامر . للجميع في كل السياقات وفي كل مستويات التعليم فرص التعل

لي تعزيز إمكانية الانتفاع املنصف بفرص التعليم الجيد والتدريب الجيد في املجال التقني واملنهي، وبفرص التعليم العا

 .والبحث، مع إيالء العناية الواجبة لضمان الجودة

ضمان تمكين كل الشباب والكبار، وال سّيما الفتيات والنساء، من بلوغ مستويات مالئمة ومعترف بها من الكفاءة  -

م وتعليم 
ّ
الوظيفية في القراءة والكتابة والحساب ومن اكتساب املهارات الحياتية الالزمة، وضمان إتاحة فرص تعل

 عن ذلك بتعزيز العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وتدريب الكبار لهم
 
 .ونتعهد فضال

 لتلبية حاجات لاطفال والشباب والكبار في املناطق املتضررة  -
 
 ومرونة

 
 وتجاوبا

 
ظم تعليمية أكثر شموال

ُ
التعهد بوضع ن

بالتعليم في أجواء تعليمية آمنة ومشجعة والتشديد على ضرورة الاضطالع . من النزاعات، ومنهم النازحون والالجئون 

 بالتدابير الخاصة بحاالت الطوارئ ثّم . ومأمونة وخالية من العنف
 
واتخاذ ما يكفي من التدابير ملواجهة لازمات بدءا

 التدابير الخاصة باإلنعاش وإعادة البناء، وتحسين تنسيق املساعي الوطنية وإلاقليمية والعاملية الرامية إلى مواجهة

لازمات، وتنمية القدرات الالزمة للحّد من مخاطر لازمات والتخفيف من وطأتها بصورة شاملة، من أجل ضمان 

 .الاستمرار في توفير التعليم أثناء النزاعات وحاالت الطوارئ وخالل مرحلة ما بعد النزاع ومرحلة إلانعاش املبكر

 :أتيوتشمل هذه املبادئ ما ي ،الوثائق التقنينية والاتفاقات الدوليةاملبادئ التي يقوم عليها إطار العمل هذا مستمدة من و 

أجل إعمال هذا الحق، يجب أن تكفل البلدان تعميم ، ومن تمكيني وحق   ،التعليم حق أساس ي من حقوق إلانسان .0

امي، دون الانتفاع بالتعليم والتعلم الجيدين على نحو متكافئ ومنصف وشامل للجميع، وذلك على أساس مجاني وإلز 

 .وسيرمي التعليم إلى تحقيق النمو التام لشخصية إلانسان وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة والسالم. نسيان أحد
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فإن التعليم مسعى مجتمعي ينطوي على عملية شاملة للجميع في . التعليم منفعة عامة تتحمل الدولة مسؤوليتها .7

دني واملعلمين واملربين والقطاع الخاص والجماعات املحلية ولاسر وإن للمجتمع امل. رسم السياسة العامة وتنفيذها

 هامة في إعمال الحق في الانتفاع بتعليم جيد
 
 في وضع القواعد . والشباب ولاطفال أدوارا

 
ويعد دور الدولة أساسيا

 .واملعايير وتنظيم تطبيقها

 ال انفصام له بالحق في ال .7
 
ويتطلب تحقيق املساواة بين الجنسين . تعليم للجميعترتبط املساواة بين الجنسين ارتباطا

اعتماد نهج يقوم على مراعاة حقوق إلانسان ويكفل انتفاع الفتيات والفتيان والنساء والرجال بمراحل التعليم 

 .في التعليم ومن خالله تعزيز قدراتهم على نحو متساو   و وبإتمام هذه املراحل، 

ليم من بين أهداف التنمية املستدامة، وتحقيق الغايات لاخرى ذات الصلة املعني بالتع 4وبغية تحقيق الهدف 

 ةالوطني ياتسيتطلب تعبئة جهود على املستو فإن لامر بالتعليم والواردة في إطار أهداف أخرى للتنمية املستدامة، 

 :أتيتحقيق ما يبهدف  ةوالدولي ةوإلاقليمي

 .وشاملة للجميع اعلةإقامة شراكات ف -

 .السياسات التعليمية والطريقة التي يتم بها العمل املشترك في إطارهاتحسين  -

 .تأمين نظم تعليمية تتسم بقدر عال من الجودة وإلانصاف وتشمل الجميع -

 .تعبئة املوارد من أجل تمويل التعليم بشكل مالئم -

 .ضمان تنفيذ جميع الغايات رصدها ومتابعتها واستعراضها -

 :ة بالهدف الرابعاملرتبط واملتطلبات الغايات

غايات محددة وقابلة للقياس وتسهم بصورة مباشرة في تحقيق  7171الغايات املرتبطة بهدف التعليم بحلول عام  

وهذه  .ع البلدان على السعي في إسراع عجلة التقدموهي تعّبر عن مستوى عالمي للطموح ينبغي أن يشّج . الهدف الشامل

 :الغايات هي

ضمان أن يتمّتع جميع البنات والبنين والفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجّيد، ما  :1.0الغاية 

 7171يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة بحلول عام 

ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة  :1.7الغاية 

 7171الطفولة املبكرة والتعليم قبل الابتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم الابتدائي، بحلول عام 

ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم املنهي والتعليم العالي الجّيد وامليسور  :1.0الغاية 

 .7171التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي، بحلول عام 

تحقيق زيادة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم املهارات املناسبة، بما في ذلك املهارات التقنية  :1.1ية الغا

 .7171واملهنية، للعمل وشغل وظائف الئقة وملباشرة لاعمال الحرة، بحلول عام 
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القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم  :1.0الغاية 

والتدريب املنهي للفئات الضعيفة، بما في ذلك لألشخاص ذوي إلاعاقة والشعوب لاصلية ولاطفال الذين يعيشون في ظل 

 .7171أوضاع هشة، بحلول عام 

 ونساء  على حد سواء، بالقراءة والكتابة ضمان أن يلّم جميع ا :1.2الغاية 
 
لشباب ونسبة كبيرة من الكبار، رجاال

 .7171والحساب، بحلول عام 

م :1.2الغاية 
ّ
املعارف واملهارات الالزمة لدعم التنمية املستدامة، بما في ذلك بجملة ون جميعهم ضمان أن يكتسب املتعل

باع أساليب العيش املستدامة، وحقوق إلانسان، واملساواة بين من الُسُبل من بينها التعليم لتحقيق التنمية 
ّ
املستدامة وات

الجنسين، والترويج لثقافة السالم ونبذ العنف، واملواطنة العاملية، وتقدير التنوع الثقافي، وتقدير مساهمة الثقافة في 

 .7171التنمية املستدامة، بحلول عام 

لتي تراعي الفروق بين الجنسين، وإلاعاقة، ولاطفال، ورفع مستوى املرافق التعليمية بناء املرافق التعليمية ا:  أ -1الغاية 

 .القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف للجميع

اصة ألقل خالصعيد العالمي، و كبيرة في عدد املنح الدراسية املتاحة للبلدان النامية على  تحقيق زيادة :ب-1الغاية 

 والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان لافريقية، لاللتحاق بالتعليم العالي، بما في ذلك منح التدريب البل
 
دان نموا

املنهي وتكنولوجيا املعلومات والاتصاالت، والبرامج التقنية والهندسية والعلمية في البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية 

 .7171لاخرى، بحلول عام 

تحقيق زيادة كبيرة في عدد املعلمين املؤهلين، بما في ذلك من خالل التعاون الدولي لتدريب املعلمين في  :ج -1اية الغ

 والدول الجزرية الصغيرة النامية، بحلول عام 
 
 .7171البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا

 :7177-7102خطة التنمية الوطنية 

 اللتزام فلسطين بجدول أعمال 
 
للتنمية املستدامة، أقرت الحكومة الفلسطينية إطالق عملية  7171تأكيدا

 التخطيط الاستراتيجي للقطاعات املكونة إلستراتيجية التنمية الفلسطينية وبرامج املوازنة للسنوات الست القادمة، ويعتبر 

السياسات الوطنية التي توضح السياسات العليا لتوجيه عملية  تم إعداد مسودة إذعام التخطيط للحكومة،  7106عام 

بدأت الحكومة وضمن هذا إلاطار . 7177-7102إعداد الاستراتيجيات القطاعية، وعبر القطاعية التي يتم تطويرها لألعوام 

داد املوازنة متوسطة بالتزامن مع إع 7106بعملية إعداد الخطط إلاستراتيجية القطاعية منذ بداية الربع الثاني من عام 

 ملنهجية عمل املقرة من قبل مجلس الوزراء لدمج عمليات التخطيط القطاعي مع إعداد 7109-7102املدى 
 
، وذلك وفقا

وتقوم املنهجية املطورة على مجموعة أسس وسياسات ناظمة لعملية إعداد الاستراتيجيات . املوازنة متوسطة املدى

 :املوازنة واملوازنات متوسطة املدى، وهيالقطاعية وعبر القطاعية وبرامج 

-7102واملوازنة متوسطة املدى لألعوام  7177 -7102سنوات،  6تكون فترة التخطيط الاستراتيجي القطاعي ملدة  -

7109 . 
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ترتكز الخطط إلاستراتيجية القطاعية على أجندة السياسات الوطنية والتي تعتبر مكون أساس ي لخطة التنمية  -

 .واملحدد لاساس ي لألهداف إلاستراتيجية القطاعيةالوطنية 

الصحة  .7الزراعة  .7التعليم  .0 :وهي  ،وعبر قطاع اقطاع 70التخطيط الاستراتيجي القطاعي وعبر القطاعي  يشمل  -

 .07البيئة  .00إلاسكان  .01الحكم املحلي  .9الطاقة  .3التشغيل  .2الثقافة والتراث  .6العدل  .2العالقات الدولية  .4

الاقتصاد  .06إدارة املال العام  .02( الداخلية)لامن  .04الاتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  .07الحماية الاجتماعية 

 .النوع الاجتماعي .70الشباب  .71النقل واملواصالت  .09املياه واملياه العادمة  .03السياحة وآلاثار  .02الوطني 

ط القطاعية وعبر القطاعية  واملوازنة متوسطة املدى على إعداد الوثيقة النهائية ستعمل الحكومة بعد إقرار الخط

تحقيقها من خالل  مكنألجندة السياسات الوطنية، وهي وثيقة رفيعة املستوى تحدد التوجهات إلاستراتيجية امل

 تعكس وثيقة أ. الاستراتيجيات القطاعية في إطار الاقتصاد الكلي واملالي املتوسط لامد
 
جندة السياسات الوطنية أيضا

ستشكل أجندة السياسات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية . مساهمات الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية

 .مكونات خطة التنمية الوطنية لدولة فلسطين

-7102 ألعواملالتعليم تولت وزارة التربية والتعليم العالي قيادة جهود عملية التخطيط الاستراتيجي الوطني لقطاع  و 

7177. 

 :7177-7102لقطاع التعليم  ستراتيجيةالا الخطة 

، ومع اعتماد حكومة دولة فلسطين 7109-7104الثالثة  إلاستراتيجيةتعمل وزارة التربية والتعليم العالي وفق خطتها 

وطنية منسجمة  وأولوياتسياسات  أجندة، ووضع 7177-7102الخطط القطاعية وفق خطة تنمية وطنية  إلعداد

بدأت وزارة التربية والتعليم العالي بمراجعة شاملة لخطتها و ، كافة للقطاعات 7171التنمية العاملية املستدامة  أهدافو 

وتقرير لجنة مراجعة مسيرة التعليم، وتقييم خطة التعليم ، 7171التعليم  وإطار السياسات الوطنية،  بأجندةمستعينة 

، والتقارير ذات الصلة إلاستراتيجيةالخاص بالخطة  السنوية والتقييمومؤشرات نظام املتابعة ،  7106-7104للسنوات 

ة وتمت املراجع. وما تضمنه من مؤشرات وتوجهات مستقبلية 7102-7111التقرير الوطني للتعليم للجميع  وأهمها

، واملؤسسات الحكومية ذات العالقة، 7171الفريق الوطني للتعليم  –ذات العالقة  لاطرافبالتشاور والشراكة مع كافة 

 . -والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، واملؤسسات الدولية ومؤسسات املجتمع املدني ذات العالقة
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 نبذة عن قطاع التربية والتعليم العالي: أول
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ا
 :نبذة عن قطاع التربية والتعليم العالي: أول

 

 : الفلسطينيقطاع التعليم 

املسئولة عن إدارة وتنظيم وزارة التربية والتعليم العالي لكونها املؤسسة الرسمية  يقود قطاع التعليم في فلسطين

رياض /التعليم قبل املدرس ي) بكافة قطاعاته( إما بإدارة مباشرة أو من خالل إلاشراف عليه)وتطوير النظام التعليمي 

وتتولى الوزارة بصفتها  (ي والتقني، والتعليم غير النظامي، والتعليم العالينه، والتعليم امل(07-0)، والتعليم املدرس ي لاطفال

وزير التربية الرسمية قيادة الجهود الوطنية للتخطيط الاستراتيجي لقطاع التعليم في دولة فلسطين برئاسة معالي 

وتشارك في عملية التخطيط املؤسسات . زنةالدكتور صبري صيدم من خالل مجموعة التخطيط واملوا والتعليم العالي

 .الرسمية والحكومية ذات العالقة، ومؤسسات املجتمع املدني، واملؤسسات الدولية املعنية بالتعليم

وتتقاطع تتعدد القطاعات الفرعية املنطوية تحت قطاع التعليم في دولة فلسطين،    : قطاع التعليموصف موجز عن 

يتكون قطاع التعليم من القطاعات و وتدخالتها  اهتماماتهافي  لاخرى هذه القطاعات الفرعية مع العديد من القطاعات 

 :الفرعية آلاتية

 :(ألاطفالرياض )التعليم قبل املدرس ي  .0

تمتد من عمر ثالث سنوات وسبع شهور إلى سن القبول في املدرسة، وتهدف هذه املرحلة الى توفير بيئة تسهم في 

بما توفره . وتهيئته لاللتحاق باملرحلة لاساسية( الجسمية والعقلية والوجدانية والاجتماعية)تنمية شخصية الطفل 

ريق اللعب والقيام ببعض لانشطة مثل الرسومات له من فرص كافية لتنمية قدراته إلى الحد لامثل عن ط

وتشرف وزارة  .تناسب وعمره وبيئتهيالبسيطة والقيام بالنزهات وسرد القصص والحوارات ولاناشيد ولاغاني بما 

لاطفال وفق التربية والتعليم العالي بشكل غير مباشر على هذا النوع من التعليم بمنحها التراخيص الالزمة لرياض 

ر بعض الشروط املتعلقة بالكادر البشري الذي يدير التعليم قبل يفات محددة تشترط توفرها، إضافة إلى توفمواص

إدماج رياض لاطفال في املدرس ي ونوعية املناهج والبرامج املقررة، إال أنها في املرحلة لاخيرة توجه سياساتها نحو 

ان غالبية  إلىوتشير البيانات  . نهاج موحد لرياض لاطفالضمن التعليم النظامي في جميع محافظات الوطن، وتبني م

ومدة الدراسة في مرحلة رياض . رياض لاطفال تتبع إلى القطاع الخاص، وتعتبر هذه املرحلة مرحلة غير إلزامية

 (.البستان والتمهيدي) لاطفال تتكون من سنتين اثنتين 

 :(والثانوي  ألاساس يالتعليم ) التعليم املدرس ي  .7

 :قسمين إلىتبدأ هذه املرحلة من الصف لاول حتى نهاية الصف التاسع، وتقسم و  :ألاساس يالتعليم مرحلة 
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يعّد التعليم في هذه املرحلة قاعدة أساسية للتعليم (: مرحلة التأسيس)، (4-0)املرحلة لاساسية الدنيا للصفوف  . أ

 
 
، وتمكين لاطفال من إتقان املهارات والبناء والتنمية لضمان التنشئة الشاملة املتوازنة عقليا

 
 وجسديا

 
وانفعاليا

لاساسية في اللغة العربية والحساب وتوظيفها في الحياة اليومية، وتعزيز القيم الوطنية والفكرية لديهم، وتعميق 

 .الحس البيئي عندهم، ورعاية صحة الطفل البدنية

وتهدف إلى تمكين الطلبة من املعارف ( 9-2)ة الصفوف وتشمل هذه املرحل(: التمكين)املرحلة لاساسية العليا،  . ب

 .والعلوم املختلفة

بمساراتها املختلفة، لاكاديمية واملهنية ( 07-01)وتشمل هذه املرحلة الصفوف : (الامتالك)مرحلة التعليم الثانوي، 

ذلك؛ إذ يتم لوالتقنية حيث يلتحق الطلبة بتلك املسارات وفق قدراتهم وميولهم وحسب القوانين ولانظمة املنظمة 

لة بمستوى يساعد الطلبة على تقديم خبرات ثقافية وعلمية ومهنية متخصصة تلبي حاجات املجتمع الواقعية أو املأمو 

مواصلة تعليمهم العالي أو التحاقهم بسوق العمل وغاية تلك املرحلة مساعدة الطلبة على الانطالق للحياة العملية 

 بين التعليم لاساس ي ومؤسسات التعليم العالي املختلفة وسوق العمل
 
 .والجامعية باعتبارها جسرا

 :التعليم العالي .0

معية أو في أي مؤسسة جا. إلخ... ، أو في كليات أهلية،  وكليات تقنية،الجامعات تدرس في التعليم هو مرحلة عليا من

  الطالب ؛ حيث يدرساملدرس ي ويختلف التعليم العالي عن التعليم. شهادة جامعية أخرى تمنح
 
في التعليم العالي مجاال

 يؤهله للعمل في أحد ميادين العمل بعد أن ينال إحدى
 
في تخصص معين أثناء دراسته  الشهادات متخصصا

  .الجامعية

 :التعليم غير النظامي .4

ويقابل هذا املصطلح عادة مصطلحا التعليم النظامي . أنشطة تعلم تنظم عادة خارج إطار التعليم النظاميوتشمل 

ويتناول كل نشاط تعليمي هادف ومنظم، وكل معرفة أو مهارة أو قيمة أو سلوك يتم خارج إطار . والتعليم الرسمي

جامعات وغيرها من املؤسسات التربوية القائمة على النظم التربوية املكونة من املدارس ومؤسسات التعليم العالي وال

إلخ، فهو .. نحو نظامي سواء كان في مؤسسات اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، أو في املصانع، أو املجتمع املدني 

. كل نشاط تعليمي هادف يجرى خارج إطار التعليم املدرس ي أو أي نشاط منظم يقع خارج النظام التعليمي املدرس ي

: برنامج التعليم املوازي ( 0: )ندرج تحت هذا النوع من التعليم برنامجان تقدمهما وزارة التربية والتعليم العالي وهماوي

ملن تزيد : برنامج محو لامية وتعليم الكبار( 7)سنوات في التعليم لاساس ي، و  6-2مقدم للمتسربين ممن أنهوا 

 .كتابةسنـة ولم يتقنوا القراءة وال 02أعمارهـم عن 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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 :آلاتي  القطاعات  واملراحل التعليمية التي يتكون منها قطاع التعليم الفلسطيني (0) يبين الشكل

 كون منها قطاع التعليم الفلسطينيالقطاعات  واملراحل التعليمية التي يت:  (0) الشكل

 

01 02 03 04KG1, KG2 Grade:1-9 Grade:10-12

                           

05 06
Non-formal

Learning

Continuing
Education

          

            
       

       
       

        

       

       

       

         
       

            

 

 :أعمال ذات ارتباط مباشر في القطاع /التي تقدم خدمات  ألاخرى مراكز املسؤولية والجهات 

 :على التعليم إلاشرافجهات  .0

 :بشكل أساس ي( يقدم الخدمات في هذا القطاع) يشرف على هذا القطاع : التعليم قبل املدرس ي -

  .غير حكومية...أوجمعيات  أو  أفرادتتبع  رياض أطفال خاصة: الجمعيات أو  لاهلي أو القطاع الخاص . أ

 لاطفالمراكز لرياض  أو حكومية  أساسيةوهي صفوف تمهيدية تتبع مدارس  :وزارة التربية والتعليم العالي . ب

 .الحكومية

 :كل من( يقدم الخدمات في هذا القطاع)يشرف على هذا القطاع : التعليم املدرس ي -

من %( 27.7)لى غالبية املدارس تشرف وزارة التربية والتعليم العالي ع (:الحكومة)وزارة التربية والتعليم العالي  .أ 

تلك املوجودة في  ويستثنى من هذا الواقع. %(24.9)وفي قطاع غزة %( 29.7)في الضفة الغربية  ااملدارس، منه

وهناك نوعان من . القدس، التي ال تزال تحت الاحتالل إلاسرائيلي في ظل السيطرة املدنية ولامنية الكاملة
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املدارس العامة التي تشرف عليها لاوقاف إلاسالمية وتديرها وزارة التربية والتعليم : املدارس العامة في القدس

 .%(74.32)ونسبتها  الفلسطينية

الجئين لالتي توفر خدمة التعليم في املدارس املخصصة ل( وكالة لامم املتحدة) (:الوكالة)الغوث الدولية وكالة  .ب 

 وتشكلمن املدارس، %( 07.00)الفلسطينيين، ونسبة املدارس التي تشرف عليها وكالة الغوث في فلسطين 

، وتعمل وكالة ملحافظات الجنوبيةمن املدارس في ا%( 72.2)املحافظات الشمالية ، و من املدارس في%( 4.4)

 .في لبنان ولاردن وسوريا أيضاالغوث 

تمويل خدمات هذا بباإلشراف و  تقوم جمعيات خيرية، ومجموعات دينية، وشركات خاصة :القطاع الخاص .ج 

من املدارس في %( 06.7)وتشكل ، %(04.6)وتبلغ نسبة املدارس التي يشرف عليها القطاع الخاص التعليم 

 .في املحافظات الجنوبيةمن املدارس %( 9.4)، واملحافظات الشمالية

 :التعليم غير النظامي -

، وبرنامج التعليم املوازي، وبرامج التعليم املستمر في الجامعات لاميةبرنامج محو : التربية والتعليم العاليوزارة  .أ 

 .والكليات الحكومية

 :ألاخرى املؤسسات الحكومية  .ب 

 .التدريب املنهيمركز : وزارة العمل

 .مراكز تأهيل الفتيان والفتيات: التنمية الاجتماعيةوزارة 

 .ولاهليةاملراكز الثقافية، ومراكز التعليم املستمر في الجامعات والكليات الخاصة  :القطاع الخاص .ج 

 والتدريب التابعة لهيئات وجمعيات دولية  التأهيلمراكز  :مؤسسات دولية .د 

 :التعليم العالي -

الجامعات والكليات ) وزارة التربية والتعليم العالي: (الحكومة)  ألاخرى وزارة التربية والتعليم العالي والوزارات  .أ 

 ...(جامعة القدس املفتوحة،) ، وزارة الصحة، منظمة التحرير..(الحكومية

 ..الجامعات كجامعة النجاح، وجامعة القدس،  :أهلية مؤسسات تعليم عال   .ب 

 ..، وكليات املجتمع الخاصةلامريكيةالجامعة  :خاصة ل  مؤسسات تعليم عا .ج 

 :الرئيسيون الشركاء 

ومنها وزارة العمل، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة الحكم املحلي، سلطة : املؤسسات الحكومية -

اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، املجلس التشريعي، الفلسطيني،  لإلحصاءجودة البيئة، الجهاز املركزي 

 .الخ..، والجامعات والكليات الحكوميةللشباب والرياضة لاعلىوزارة املالية والتخطيط، وزارة املرأة، املجلس 
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من %( 74.7)وتستوعب وكالة الغوث حوالي : الاونروا/ الامم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين وكالة  -

من مجموع املدارس، وتتم عملية تنسيق %( 07)مجموع الطلبة في املدارس الفلسطينية، باالضافة الى ادارتها لحوالي 

على املستويات كافة،  بينها وبين وزارة التربية والتعليم العالي عبر وثائق متبادلة ومن خالل سلسلة اجتماعات دورية

 .وتشكيل لجان تنسيق مشتركة

هناك العديد من مؤسسات املجتمع املدني التي تساعد في تطوير  :ألاهليةواملؤسسات  ت املجتمع املدنيمؤسسا -

 أو الدراسات والبحوث،  إجراء أوالنظام التربوي الفلسطيني وتعمل في مجاالت تربوية متعددة منها تدريب املعلمين 

الجامعات  ومن هذه املؤسسات. الخ..، وإبداعيةتنفيذ مبادرات تربوية  أو التعلم والتعليم،  وأساليبتطوير طرق 

 .الخ..املعلم، ومؤسسة تامر للتعليم املجتمعي، ومؤسسة القطان إبداعومركز  والخاصة، لاهليةوالكليات 

ية هناك العديد من املؤسسات الدول :في فلسطين قطاع التعليم والشركاء الدوليون لتطوير املؤسسات الدولية  -

 ..تطوير الكوادر التربوية التعليم املنهي والتقني، أو تعمل في قطاعات التعليم املختلفة كتعليم الكبار، / تدعم التي 

 أنكما  ،وغيرها..لتعليم الكبار لاملانيةيست، واملؤسسة إالايمدنروا، ويسيف، ولا نومنها اليونسكو، واليو . وغيرها

في سلة التمويل املشترك لقطاع  الداعمون منهم  الفلسطيني قطاع التعليمتطوير ل نالدوليي الشركاءهناك العديد من 

 ....والبنك الدولي، واملجلس الثقافي البريطاني، والصين، والدول العربية( JFA)التعليم 

  :ألاخرى القطاعات الغايات و الربط مع 

 للنجاح في تحقيق جميع  7171إن التعليم يندرج في صميم خطة التنمية املستدامة لعام 
 
 أساسيا

 
ويشكل عنصرا

 من الاعتراف بأهمية دور التعليم، تسلط خطة التنمية املستدامة لعام . أهداف التنمية املستدامة
 
الضوء  7171وانطالقا

وتشتمل على غايات تتعلق بالتعليم تندرج في إطار أهداف ( ستدامةللتنمية امل 4الهدف )على التعليم كهدف قائم بذاته 

أخرى من أهداف التنمية املستدامة، وال سيما الغايات املتعلقة بالصحة، والنمو، والعمالة؛ والاستهالك وإلانتاج 

 . املستدامين؛ وتغير املناخ

ذات العالقة  هداف التنمية املستدامةوفي الواقع، فإن بإمكان التعليم أن يعّجل التقدم نحو تحقيق جميع أ

 من الاستراتيج بالقطاعات املختلفة 
 
 . لقطاعات الاخرى ليات ولذلك ينبغي أن يشكل جزءا

ملتطلبات أسواق العمل السريعة التغير  ةباستجالا الئمة وامل يؤمن أن يجبالفلسطيني  ام التعليموبما ان نظ

ولجوانب التقدم التكنولوجي والتوسع الحضري والهجرة وظروف انعدام الاستقرار السياس ي وتدهور البيئة واملخاطر 

والكوارث الطبيعية والتنافس على املوارد الطبيعية والتحديات الديمغرافية وتزايد البطالة في العالم واستمرار الفقر 

، لذا فان قطاع التعليم يرتبط ارتباطا وثيقا د نطاق أوجه التفاوت وانتشار املخاطر التي تهدد السالم ولامنوازديا

 :القطاعات الاخرى عموما، ومع القطاعات آلاتية بشكل خاص كما يأتيب
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  :ةقطاع الزراع -

استدامة، وفي فهم التغذية يلعب التعليم دورا رئيسا في مساعدة الناس على التحرك نحو أساليب زراعية أكثر 

كما يعتبر التعليم اساسيا . ويعتبر التعليم عنصرا اساسيا في الجهود املبذولة للحد من سوء التغذية والجوع .املحسنة

واحدا من واكساب الطلبة مهارات الانتاج الزراعي لتحسين الدخل والانتاجية الزراعية، ويعتبر التعليم الزراعي 

ي والتقني الذي توليه وزارة التربية اهتماما كبيرا وخاصة ان القطاع الزراعي واحدا من اهم برامج التعليم املنه

 .القطاعات الحيوية لدولة فلسطين

 :قطاع الثقافة والتراث -

هناك عالقة قوية تربط بين قطاع التعليم وقطاع الثقافة والتراث، فالتعليم يولي اهتماما خاصا للتعزيز الثقافة 

ن من خالل املناهج يطيني وذلك من خالل التعريف بالفنانين والشعراء والادباء الفلسطينيوالتراث الفلس

ن باجراء املسابقات بين يالفلسطينية، ومن خالل خلق جيل مثقف يلحق بركب كبار الشعراء والادباء الفلسطيني

الفلسطيني والتعريف به باعتباره جزء مهم كما تولي الوزارة اهتماما كبيرا للتراث . الطلبة وتشجيع املواهب وصقلها

 .في الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني

 :قطاع التشغيل -

يربط قطاع التشغيل عالقات قوية بقطاع التعليم وخاصة فيما يتعلق بتطوير التعليم والتدريب املنهي والتقني، 

او الجامعي مع متطلبات سوق العمل  واملواءمة بين مهارات وكفايات الخريجين من التعليم الثانوي او املتوسط

 .واحتياجاته الحالية واملستقبلية

في اطار املجلس الاعلى للتعليم املنهي والتقني لوضع  العملوهناك تعاون وثيق بين وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة 

 . السياسات والتوجهات الخاصة بهذا القطاع وتطويره

  :قطاع الطاقة -

التعليمية، وخاصة غير الرسمية وغير النظامية، تعزيز الحفاظ على الطاقة بشكل أفضل وإلاقبال على يمكن للبرامج 

فالتعليم مهم جدا لخفض مستويات الكربون التي تؤدي الى الاحتباس الحراري، وانه من  .مصادر الطاقة املتجددة

قة التي من شأنها ان تسمح لهم باتخاذ الضروري استهداف الشباب لتوفير املعرفة واملهارات حول استخدام الطا

وفي اطار  توفير مصادر مستدامة للطاقة للمدارس توجهت الوزارة في سياساتها  .كمستخدمين للطاقة قرارات مستنيرة

الى تزويد املدارس بالخاليا الشمسية املنتجة للطاقة وتم التعاون مع شركات الكهرباء بتحويل الفائض عن 

الصيف لشبكة الكهرباء العامة على ان يتم اعادة هذا الفائض في فصل الشتاء حيث يزيد  احتياجات املدارس في

 .الطلب على استهالك الطاقة وتضعف انتاجية الخاليا الشمسية
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  :قطاع البيئة  -

الناس املهارات للمشاركة في تشكيل والحفاظ على مدن أكثر استدامة، وتحقيق املرونة في  التعليم يمكن أن يمنح

والتعليم ايضا هو املفتاح لفهم شامل لتأثير تغير املناخ والتكيف والحد من التغير املناخي، وال سيما  .حاالت الكوارث

دعم سبل العيش املستدامة واملحافظة على التعليم والتدريب يعظم املهارات والقدرة على . على املستوى املحلي

 . املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وال سّيما في البيئات املعرضة للخطر

وتولي وزارة التربية والتعليم العالي اهتماما خاصا بقضايا البيئة ويتجلى ذلك في قيام الوزارة بالتعاون مع الجهاز 

للبيئة التعليمية بجميع محاورها في رياض  كل سنتين شاملدوري  املركزي لالحصاء الفلسطيني باجراء مسح

 .الاطفال، واملدارس والجامعات ومؤسسات التعليم العالي الاخرى 

كما تعمل الوزارة على توفير مباني مدرسية خضراء وصديقة للبيئة وتوظيف الطاقة النظيفة من خالل الشمسية، 

وتعزيز النظافة وسلوكياتها لدى الطلبة، للمرافق التعليمية لتخضيرها،  والاستفادة من الاراض ي واملساحات التابعة

كما تولى املناهج الفلسطينية قضية الحفاظ على البيئة والاهتمام بها اهتماما كبيرا، وتقوم ايضايا النشاطات 

الحيوي في ارض الطالبية وخاصة النشاط الكشفي بالعديد من الانشطة البيئية والحفاظ على البيئة وعلى التنوع 

  .فلسطين

 : ةقطاع الصح -

الوفاة املبكرة، انخفاض نسب فرق حاسم ملجموعة من القضايا الصحية، بما في ذلك يمكن للتعليم إحداث فرق 

وبناء على  .أنماط الحياة الصحية والرفاهوالتمتع بانتشار لامراض، الحد من الصحة إلانجابية، و التوعية بقضايا و 

الاهمية املتبادلة لكل من الصحة والتعليم في مساهمة كل منهما في تحقيق اهداف آلاخر فان تعاونا جادا بين 

املدرسية كالتطعيمات الوزارتين التربية والتعليم والصحة في تنفيذ العديد من البرامج والنشاطات الصحية 

للصحة  ية في تحقيق اهداف التعليم فقد تم انشاء ادارة عامةوالهمية الصحة املدرس. والتحويالت الطبية وغيرها 

، كما ان املناهج الفلسطينية تعطي 7111منذ العام  في الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم العالي املدرسية

 . املواضيع الصحية املختلفة حيزا مهما في املنهاج الفلسطيني

 :قطاع الاتصالت وتكنولوجيا املعلومات -

ن 
ّ
والتكنولوجيا بلدان متخلفة من تجاوز عوائق الاستثمارات املالية  الرقميتطور الاتصاالت الالسلكية والتعليم مك

املكلفة في البنية التحتية، كما سمحت العديد من الابتكارات التكنولوجية والتطوير التكنولوجي للعديد من البلدان 

 . بتحسين والتعليم بتكلفة منخفضة

وهي رقمنة التعليم الحداث نقلة نوعية في عملية التعليم  التوجه نحو  حاليا على التربية والتعليم العالي رةوزاوتعول 

 ثالثة منها تعتمد على البنية التحتية :قوم على اربعة مكونات اساسيةت ووظف التكنولوجيا في خدمة التعليم التي ت

( بورتل)تزويد املدارس باالنترنت، واملحتوى الرقمي : والتجهيزات التكنولوجية وهي لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
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، والرابع هو على الانترنت، والاجهزة الكمبيوترية واللوحية املتوفرة في ايدي الطلبة واملعلمين املزودة بمناهج محوسبة

  .تدريب املعلمين وتأهيلهم

  :قطاع العالقات الدولية -

شكل تو . بين التعليم وتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من اجل التنمية املستدامةهناك عالقة قوية 

العالقات مع املنظمات الدولية مثل اليونسكو، واليونيسيف، والتعليم في وكالة الغوث وغيرها من املؤسسات 

 اساسيا لتطوير التعليم الفلسطينيمرتكزا ( شركاء التطوير التربوي )الدولية، وكذلك الداعمين لقطاع التعليم 

زيز قدرتها على الوفاء ععلى تطوير نظامها التعليمي، وت( ماليا وبالخبرات والاستشارات الفنية)ملساعدة فلسطين 

 .7171بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بتحقيق اهداف التنمية املستدامة 

  :قطاع العدل -

والتعلم .  الاجتماعية والاقتصاديةردم الفجوة نحو ن التعليم يحدث فرقا مؤكدا إعندما يمكن تحقيق املساواة، ف

وقد أولت  .التماسك الاجتماعي و الاجتماعي هو أمر حيوي لتسهيل وضمان التشاركية والشمول والعدالة الاجتماعية، 

وغيرها الاهتمام الكبير في املنهاج وزارة التربية والتعليم العالي القضايا الخاصة بالعدل واملساواة والحريات والقيم 

 .الفلسطيني الجديد، وفي النشاطات واملبادرات التربوية في املدارس

  :قطاع الحكم املحلي -

أكثر مرونة وتصنيع أكثر استدامة، وهناك العديد من  التعليم ضروري لتطوير املهارات الالزمة لبناء بنية تحتية

وهناك تعاون كبير بين قطاع الحكم . الصالت بين التعليم واملدن والتجمعات على الحد من مخاطر الكوارث وادارتها

 املحلي وقطاع التعليم وخاصة مع وزارة التربية والتعليم ويتمثل ذلك في قيام العديد من البلديات ومجالس الحكم

املحلي بجمع ضريبة املعارف والتي تنفق على توفير الاراض ي للتعليم ولبناء املدارس وتوفير الخدمات الاخرى للمدارس، 

وتتطلع وزارة التربية الى دور فاعل للبلديات ومجالس الحكم املحلي في توفير  رياض اطفال وخاصة في املناطق التي ال 

سنة واحدة على الاقل للطالب قبل التعليم املدرس ي، ومواءمة مع اجندة  تتوفر فيها هذه الخدمة في طريق الزامية

التي اعطت اهتماما خاصا لهذا القطاع سواء من حيث الالتحاق او من حيث  7177-7102السياسات الوطنية 

لديات ، كما تنظر الوزارة الى البنوعية التعليم التي تحدث فيه لتمهد اللتحاق آمن للطالب في التعليم املدرس ي

 .ومجلس الحكم املحلي باعتبارها شريك اساس ي في تنفيذ رقمنة التعليم الفلسطيني وتجويد نوعيته

  :قطاع الاقتصاد الوطني -

هناك صلة مباشرة بين مجاالت مثل النشاطات الاقتصادية، وتنظيم املشاريع، ومهارات سوق العمل ومستويات 

ي أنماط إلانتاج وإدراك املستهلك للسلع املنتجة لاكثر استدامة والتعليم يمكن أن يحدث فرقا حاسما ف .التعليم

كما ان التعليم يمكن أن يحدث فرقا حاسما في أنماط إلانتاج وإدراك املستهلك للسلع املنتجة  .والوقاية من النفايات

وهناك عالقة وثيقة تربط بين القطاعين قطاع التعليم وقطاع الاقتصاد  .لاكثر استدامة والوقاية من النفايات
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حتوى التعليمي ملتطلبات الحياة وسوق العمل من حيث املهارات والتي الوطني والذي يجب ان ينعكس في مالءمة امل

  .سوق العملتركز على تسهيل عملية الانتقال من املدرسة الى العمل ومنع عدم التطابق مع 

التعليم يدعم التنمية الصناعية والتحول الاقتصادي حيث يعتبر مؤثرا قويا على القدرة على الابتكار وتوفير  كما ان

 .لاسس لعمليات استيعاب التكنولوجيا والتنويع

 :قطاع إدارة املال العام -

رها التنموي تدعم وزارة املالية والتخطيط تنفيذ إلِاستراتيجيات والسياسات القطاعية املختلفة من خالل دو 

جندة السياسات الوطنية، وتيسير الدعم 
َ
والتنظيمي على املستوى الوطني، ومن خالل دعمها للسياسات التعليمية وأ

 .الفني واملادي لتطبيق هذه السياسات

وتدعم إرشادات وإجراءات وزارة املالية وزارة التربية في مأسسة نهج إلادارة املبنية على النتائج من خالل اعداد 

 . خطط وموازنات مبينة على البرامج

  :الاجتماعية الحمايةقطاع   -

الافراد، كما أنه فالتعليم يحد من الفقر عن طريق زيادة دخل   .التعليم أمر بالغ لاهمية النتشال الناس من الفقر

يزيد من القدرة على مقاومة الصدمات السلبية، وتعليم الفتيات يمنع من انتقال الفقر بين الاجيال عن طريق الحد 

 .من الزواج املبكر واملشاكل الصحية وغيرها من املخاطر 

وهناك العديد من املهام املشتركة واملتكاملة تقوم بها الوزارتان وزارة التربية ووزارة التنمية كمتابعة املتسربين 

تخفيف الاعباء عن الاسر الفقيرة واملحتاجة مما يتيح وتدعم وزارة التنمية والعمل على اعادتهم الى النظام التعليمي، 

ية، والعمل على حل مشاكل الطلبة الاجتماعية من الاسر  التي ترعاها وزارة البناء الاسرة استكمال مسيرتهم التعليم

 .التنمية الاجتماعية، والعديد من املهام والخدمات

 :قطاع السياحة وآلثار -

بتاريخ فلسطين  رض والوطن، والاعتزاز ا كبيرا لتعزيز انتماء الطالب لأل تولي وزارة التربية والتعليم العالي اهتمام

رض، وبرز هذا الاهتمام من خالل ما تحويه املناهج الفلسطينية، ومن خالل ت على هذه لا ت التي مرّ والحضارا

نشطة التربوية التي تقوم بها الوزارة ذات لا، وثرية في جميع ربوع فلسطينلى املواقع لاإالرحالت املدرسية الهادفة 

اهتمام الوزارة في هذا القطاع مع ما نبذله وزارة السياحة وآلاثار من جهود للترويج والتعريف تكامل يو . العالقة

 ءرض منذ بدتاريخ الشعب الفلسطيني الذي وجد على هذه لا باملواقع السياحية الفلسطينية وآلاثار التي تحكي 

 .رض عبر العصور هذه لا  مرت علىقصص الشعوب التي التاريخ و 

 : املياه العادمةقطاع املياه و  -

وتولي  .ويعزز النظافة ،التعليم والتدريب املهارات والقدرة على استخدام املوارد الطبيعية بصورة أكثر استدامةينّمي 

وزارة اهتماما خاصا ملواضيع ترشيد استخدام املياه، والتعامل آلامن مع املياه العادمة، والاستفادة من املياه ال
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العادمة بعد معالجتها في الزراعة وغيرها في العديد من البرامج والنشاطات الصحية والبيئية التي تقدمها الوزارة 

 . املناهج التربويةفي اهتماما خاّصا  املوضوع ويتم إيالء للمدارس، 

  :النوع الاجتماعي مساواة قطاع -

أهمية خاصة لتحقيق التعليم لاساس ي، وتحسين مهارات املشاركة  ذات لنساء والفتياتل بالنسبة التعليميعتبر 

. لعدالة بين الجنسينوقد اولت دولة فلسطين اهتماما خاصا لقضايا املساواة وا .والقدرات، وتحسين فرص الحياة

كانت فلسطين من الدول التي حققت املستهدفات الخاصة بهدف  7102-7111هداف التعليم للجميع مراجعة أوفي 

 .ناث على حساب الذكور املساواة والتكافؤ بين الجنسين، وفي بعض القضايا الهامة كان هناك تحيز و تقدم لصالح إلا 

د وحدة النوع الاجتماعي في مؤسسات دولة تم اعتما ؛ونتيجة الهتمام دولة فلسطين بقضايا النوع الاجتماعي

  .وهناك تعاون وثيق بين هذه الوحدات ووزارة املرأة. جميعها فلسطين

 :قطاع الشباب -

يعتبر قطاع الشباب في قلب اهتمامات وزارة التربية والتعليم العالي باعتبار جميع فئات الشباب هم في سن التعليم 

هدف الوزارة من خالل برامجها تزويد الشباب ستوت. و العاليأكاديمي واملنهي و الثانوي لاأساس ي سواء التعليم لا 

يجاد عمل ، و املهارات التي يحتاجونها إل  70باملهارات والكفايات الخاصة بحياتهم املستقبلية كمهارات القرن ال 

 .اودولي ا،قليميإو  ا،ق العمل محليّ اسو أمناسب في 
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 :وألاهداف الاستراتيجيةرؤية القطاع، : ثانيا
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ا
 :ستراتيجيةالا  وألاهداف ،رؤية القطاع: ثانيا

 

 : التعليميرؤية القطاع 

رؤية تتضمن املهارات والصفات واملعارف . ألن التعليم الفلسطيني بحاجة إلى رؤية واضحة ومتفق عليها للتعليم

  ،الحادي والعشرينوالقيم املأمولة لتعليم لاطفال الفلسطينيين في القرن 
ّ
ر الالتزام املتفق عليه من جهة، وتكون وتوف

، فإنه ومن أجل تحقيق ما سبق الرؤية الشاملةو نقطة انطالق إلعادة هيكلة استراتيجيات وأنشطة التعليم بما يتوافق 

 .  للقطاع التعليمي في فلسطين تيةالرؤية آلاتم اعتماد 

 ".ثقافة والتكنولوجيا إلنتاج املعرفة وتوظيفها في التحرر والتنميةمجتمع فلسطيني يمتلك القيم والعلم وال" 

 :التحول بالنظام لجعل الرؤية واقعا

 :كونهامن منطلق ويتطلب ذلك النظر للنظام التربوي وللمدارس 

لتكون منظمات متعلمة، تعتبر العاملين فيها منتجين للمعرفة،  وأنشئتمدارس مجتمعية مملوكة للمجتمع، صممت  -

 .في العمل املعرفي أساسيين افرادباعتبارهم أوتعامل الطالب 

 .مدارس محررة من الهياكل البيروقراطية التي تحول دون الاستفادة من املسارات املتعددة لتحقيق الغايات -

نخراط فيها يتولد من خالل الالتزام والانتماء الذي يعتبر أداة مدارس ال يحكمها الامتثال والطاعة العمياء، والا  -

 ..أساسية لتحقيق التميز

 .ومتطورة ،آلاخروتحترم  ،القيادة فيه على جميع املستويات منفتحة -

 .لتطوير وتحسين مستمر واضح املعالم خاضعةفيه جميعها عمليات تشغيل النظام  -

بتلك التي توضح املعتقدات  وتبدأجتماعية السائدة التي تحكم السلوك، يتركز اهتمام القادة فيها على النظم الا  -

تلك التي تحشد وتجند وتدفع جميع املوظفين والطالب باتجاه القيم  وأيضاوالتوجيه والتطوير ونقل املعرفة، 

 .والرؤية

 :لىإنتطلع  ، من خالل هذا السياقو 

ها في  والخاصة ولاهليةمية مؤسساته الحكو تنخرط مجتمع  -
ّ
 .في جميع مراحلهه تجهود توفير التعليم وتحسين جودكل

، تتنوع فيها وسائل التعلم والتكنولوجيا، وتبني عالقات فاعلة مع املجتمع لتلبية وآمنةدارس صديقة للطفل م -

 .احتياجات الطلبة

 .في خدمة الطلبة لاولى أولويتهان أتحظى بالدعم والتقدير، وتدرك و  ،مدارس طواقمها مؤهلة، وملتزمة -
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توفر لها املوارد املادية والبشرية واملسلتزمات والدعم الفني والتقني  إذمدارس تعمل بشراكة مع املديريات والوزارة،  -

التعلم، وتمكن نظم التقييم واملساءلة التي تطلع املجتمع على مستوى نوعية  اوأهدافبشكل منصف، وتضع معايير 

 .التعليم في املدارس ومستوى النجاحات التي يحققها الطلبة

مسؤولون عن نوعية  وأنهماملدارس ملكه،  أنمدارس تعزز املواطنة والانتماء للمجتمع، يشعر فيها املجتمع املحلي  -

 .ازدهار املدارس إلىفي املجتمع والتي تؤدي  التعليم فيها، وتيهئ الظروف

في القضايا  وإجراءاتهاالذاتية التي تحقق لها الاستقاللية في قراراتها  إلادارةمدارس ذات مستوى مناسب من  -

 .ظروفها ولديها من الصالحيات والتفويض املناسب لذلكو الحياة املدرسية بما يتالءم  وإدارةالتعليمية 

تعزيز  إلىتركيز على التحسن املستمر الذي يؤدي بر بكثافة في النمو والتطور املنهي للعاملين فيها، مدارس تدعم وتستثم -

 .نجاح الطالب

 .ةمحورا للعملية التعليمية التعلميّ  وإبقائهمالطلبة  إدماجمدارس وقادة تخدم وتدعم وتؤكد على  -

الطلبة املعلمين سيكون لهم  أناملعلمين، وضمان  إعدادوزارة ومديريات تبني عالقات وتنسيق متكامل مع مؤسسات  -

 .خبرة عملية تؤهلهم لالندماج في التعليم في املدارس بعد تخرجهم

 :لقطاع التعليم ستراتيجيةالا  ألاهداف

وهي  – رئيسة للنظام التربوي في فلسطين عامة أهداف ةلتعليم ثالثا لقطاع الحالية ستراتيجيةالا  تبنت الخطة

وذلك لشمولها على جميع غايات التعليم الخاصة بالهدف   - 7109-7104استمرارا الهداف الخطة الاستراتيجية الثالثة 

-7102، وكذلك لالولويات الوطنية ذات العالقة بالتعليم في اجندة السياسات الوطنية 7171الرابع للتنمية املستدامة 

 :وهي، 7177

 .جميعها وشامل وعادل في التعليم على مستويات النظام آمن التحاقضمان :  ألاول الهدف 

 . الشمول وإلانصاف في التعليمو  الوصول آلامن للتعليم ضمانيشتمل الهدف الاول للتعليم الفلسطيني على 

ومشجعة ومأمونة فيها أجواء تعليمية آمنة للمدارس واملؤسسات التربوية و  ويتضمن هذا الهدف توفير وصول آمن

ملضايقات الاحتالل الاسرائيلي  فيهاوخاصة في املناطق التي يتعرضون  للطلبة واملعلمون  من العنفوخالية 

يسعى التعليم الفلسطيني الى كما  . او في البلدة القديمة في القدس والخليل وغيرها" ج"واملستوطنون في مناطق 

رياض الاطفال، والتعليم الاساس ي، )في جميع مستويات التعليم تحقيق إلادماج وإلانصاف عن طريق التعليم 

ويشكل هذا الهدف ،(، والتعليم غير النظاميوبفرص التعليم العالي والبحثكاديمي واملنهي، والتعليم الثانوي لا

 
 
بالتصّدي لكل أشكال الاستبعاد والتهميش ولكل أوجه انعدام التكافؤ واملساواة في مجال الانتفاع بفرص  التزاما

م
ّ
م والتعليم واملشاركة ولكل أوجه التفاوت في نتائج التعل

ّ
تعهد بإجراء  فان هذا الهدف ينطوي علىولذلك . التعل
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، وال سّيما لاشخاص هدالتغييرات الالزمة في السياسات التربوية وبالتركيز في جهو 
 
ا على الفئات لاشد حرمانا

 .املعوقين، لضمان عدم ترك أي شخص بدون تعليم

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

م يتضمن الهدف الثاني
ّ
دخالت والعمليات  والعمل على ،توفير التعليم الجّيد وتحسين نتائج التعل

ُ
تعزيز امل

تمكين املعلمين واملربين وتوظيفهم  ويتطلب تحقيق هذا الهدف. وتعزيز تقييم النتائج ووضع آليات لقياس التقّدم

 
 
 مناسبا

 
 مهنيا

 
 وتأهيلهم تأهيال

 
 جيدا

 
 وتدريبهم تدريبا

 
 مالئما

 
تمتعهم بالحوافز وأوجه الدعم الالزمة  وضمان ،توظيفا

ظم
ُ
زّود بموارد كافية في إطار ن

ُ
دار بطريقة فعالة وت

ُ
ز التعليم يعزّ وينطوي الهدف الثاني على ت. تعليمية ناجعة ت

إلبداع واملعرفة، ويضمن اكتساب املهارات لاساسية املتمثلة في معرفة القراءة والكتابة ل الذي نريد الجيد

اكل وغيرها من املهارات املعرفية واملهارات والحساب، وكذلك املهارات التحليلية واملهارات الالزمة لحّل املش

 إلى تنمية  الفلسطيني يؤدي التعليمأن و . الخاصة بالتواصل بين الناس واملهارات الاجتماعية املتقدمة
 
أيضا

ن ِ
ّ
املواطنين من التمتع بموفور الصحة والسعادة في حياتهم، واتخاذ قرارات  املهارات والِقيم واملواقف التي تمك

والتصدي للتحديات املحلية والعاملية عن طريق التعليم من أجل التنمية املستدامة وتعليم املواطنة مستنيرة، 

، اضافة الى تزويد الطلبة الفلسطينين بسالح العلم واملعرفة والابداع والتميز والانتماء واملواطنة لتعزيز العاملية

 . في التقدم والتطور الاقليمي والعالميصمودهم بالبقاء والسعي نحو التحرر وبناء الوطن واملساهمة 

 .الحوكمة وإلادارةو القيادة املبنية على النتائج، و تعزيز املساءلة، : لهدف الثالثا

من خالل  التربوي ِإلى تعزيز دورها الرقابي والتنظيمي في القطاع التربية والتعليم العالي تسعى وزارة  

سسة عملية
َ
وضع و ، وتوفير التشريعات الالزمة لتطوير وادارة قطاع التعليم ستراتيجيإلاِ  التربوي التخطيط  مأ

املدخالت  مبني علىتحويل عمل الوزارة من توجه وتعزيز ، الوطنية التربويةوضمان تطبيق السياسات والخطط 

إلِادارة تطوير و ، المركزية ومشاركة املجتمع املحلياوسع نحو لمجال يفسح واملساءلة و نهج قائم على النتائح إلى 

 وإلاِ  املالية
َ
، وقد نصبت الوزارة هدفا واضحا لتعمبق ومأسسة مبادئ واجراءات املتاحة مثل للمواردستخدام لا

، وتعزيز التنسيق مع (JFA)نهج املفهوم الواسع للقطاع وذلك من خالل الترتيبات املالية التفاقية التمويل املشترك 

املختلفة وعلى جميع لوظائف لوبناء قدرات إدارية  ةعملي اتتدريبفي ويرافق ذلك برامج مكثفة  ،مختلف الشركاء

 . املستويات الادارية والقطاعية
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 يبين الاطار املنطقي الذي يربط بين الرؤية والاهداف وبرامج الخدمة (:7) الشكل
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ا
 سياسات القطاع: ثالثا
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ا
 :سياسات القطاع: ثالثا

جموعــة القــوانين ، و مهــي املبــادئ والقــرارات السياســية الحكوميــة املتعلقــة بنطــاق التعلــيم سياســة التعلــيم

ارة عـن املبـادئ التـي يقـوم عليهـا التعلـيم وتحـدد إطـاره العـام عبـفهـي  ،التعليم والقواعد التي تحكم تشغيل أنظمة

يوضــح العالقـــة بـــين مـــا تحتاجـــه  إلاطـــار العــام للنظـــام التعليمـــي، ومؤسســـاته املختلفـــةو .وفلســفته وأهدافـــه ونظمـــه

 .البالد، وما ينبغي أن تقوم به املؤسسات التعليمية، ومن خالله يمكن تقويم عمل تلك املؤسسات

املراجعــات لقطــاع التعلــيم مــع جميـــع الشــركاء، ووفــق التوجهــات الوطنيــة للتعلــيم تــم اعتمـــاد ومــن خــالل    

 :السياسات آلاتية لقطاع التعليم وفق الاهداف الاستراتيجية للقطاع

  .آمن وشامل وعادل في التعليم على جميع مستويات النظام التحاقضمان :  ألاول الهدف 

 : السياسات والاستراتيجيات الرئيسة

اهتمام خاص  إيالءبالتعليم وفقا للقانون، ولحقوق إلانسان، مع  الفلسطينيينضمان التحاق جميع لاطفال  -

 ".ج" املصنفة  نطقةواملالقدس باألطفال في 

حتياجات خاصة في املدارس، مع التركيز على جميع الفئات ومن بينها توفير وسائل لزيادة دمج طالب ذوي الا  -

وطنية توضح العالقة بين جميع ذوي العالقة وتحدد دورهم واملتطلبات الالزمة  إستراتيجيةاملوهوبين، ضمن 

 . لتحقيق ذلك

املحافظة على التقدم في زيادة الالتحاق ببرامج الطفولة املبكرة، بما في ذلك زيادة مشاركة وزارة التربية  -

ة، على شكل برامج ملرحلة الروضة ملحقة والتعليم العالي في توفير هذه الخدمة لألطفال في املناطق النائي

رياض  وتشجيع البلديات ومجالس الحكم املحلي للمساهمة في توفير .(4-0)باملدارس لاساسية ذات املستوى 

 .الاطفال وخاصة في املناطق التي يضعف استثمار القطاع الخاص فيها

)  كرة سنة واحدة قبل دخول الصف لاول إلزامية التعليم في مرحلة الطفولة املب إلعمال التدريجي التطبيق -

 .7102وفق قانون التربية والتعليم الذي تم اقراره بداية العام  (رياض لاطفال

، وحماية حقهم في لاطفالاتخاذ تدابير ملواجهة سياسات وإجراءات الاحتالل إلاسرائيلي التي تمارس بحق  -

آمن، والسعي إلى توفير حلول فاعلة تضمن حق لاطفال في الالتحاق بالتعليم في املناطق التي تعليم مجاني و 

 . تخضع للسيطرة الاسرائيلية

و خرجوا من أتنفيذ حمالت توعية للمجتمع لتشجيع الالتحاق بالتعليم غير النظامي ملن لم يلتحقوا بالتعليم  -

بمن فيهم الطلبة ذوي ( القراءة والكتابة والحساب)الاساسية النظام التعليمي دون تمكنهم من املهارات 

 .الاحتياجات الخاصة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
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للمدارس الخاصة التي تلتزم بمناهج ونظام  والفني دعم صمود التعليم في القدس من خالل الدعم املالي -

 .التعليم الفلسطيني

توفير متطلبات الصمود التشبيك والتنسيق مع اولياء الامور واملجتمع املحلي واملؤسسات الدولية ل -

 .للمؤسسات التعليمية واملدارس في القدس

 أو القروض بتوفير إما الشرائح، هذه نفقات لتغطية الطالبية واملساعدات إلاقراض صندوق  قدرات تعزيز -

 . املالية املساعدة

 .واستيعابهم اندماجهم لتسهيل ومصاعد وممرات صحية مرافق من التحتية البنية تطويع -

 التقليدية الجامعات في جديدة عالي تعليم أنماط الستخدام والتشريعية الذاتية والجاهزية الحاجة مدى تفحص -

 .On-lineو بعد عن التعليم مثل

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

  :السياسات والاستراتيجيات الرئيسة

 .مراحل التعليم لاولى، لجميع الطالب منح فرص الكتساب املهارات لاساسية في -

دعم عملية تعليم متحورة حول الطالب، وتشجيع احترام الاختالفات والتعددية، واعتماد جميع إلاجراءات  -

، وتوفير موارد مناسبة للتعليم ونموهم املنهي تطوير املنهاج، وتأهيل املعلمين: الالزمة في هذا الاتجاه من حيث

 . والتعلم

لى الجهود إلصالح نظام إلاشراف وتوفير الدعم الفني للمعلمين ضمن إطار عناقيد املدارس املحافظة ع -

 . ومجتمعات املعلمين التدريبية املتخصصة

محاذاة مخرجات نظام التعليم مع احتياجات الطالب الفردية لتمكينهم من متابعة تعليمهم في الدراسات  -

 . وخوض التنافس  على املستويين إلاقليمي والعالمي العليا أو املشاركة في عملية تطوير املجتمع،

إصالحات شاملة وكاملة في مناهج التعليم العام، وفي نظام القياس والتقويم؛ لتزويد الطالب باملهارات  إجراء -

 . املطلوبة في القرن الواحد والعشرين

، والطواقم املساندة املعلمينو  في جميع املراحل التعليمية، بين الطالبوعايته تعزيز الريادة وإلابداع والتفوق  -

 .على جميع املستويات

التوسع في تطبيق النشاط الحر والنشاطات الالمنهجية كجزء اساس ي من تنفيذ املناهج وجعل التعليم اكثر متعة  -

 .للطلبة

من خالل رفع وعيهم حول زيادة الخيارات والفرص املتاحة للطالب، خاصة طالب املرحلة الثانوية، وذلك  -

 .قدراتهم وميولهم لاكاديمية واملهنية
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 (. العلمي، والعلوم الانسانية، واملنهي) ايجاد التوازن بين نسب إلتحاق الطالب بمسارات التعليم املختلفة  -

 . بيئة مناسبة تساند املعلمين في مهنة التعليم باالعتماد على املعايير الوطنية إنشاء -

 .وتوظيفها لتعزيز عملية التعليم لديهمالب من استخدام التكنولوجيا تمكين جميع الط -

تعزيز دور نظام التعليم في تطوير الهوية الوطنية، وتطوير البرامج املطلوبة لتقوية إلاحساس باالنتماء الوطني  -

 . املثلىوالحفاظ على التراث الثقافي، واملساعدة في توجيه قدرات الشباب بالطريقة 

  من خالل ربطه بسوق العمل والتقني والتعليم العالي نوعية التعليم املنهيتحسين  -
 
 . محليا واقليما وعامليا

 .مواءمة مخرجات التعليم العالي وربطها باحتياجات السوق املحلي وإلاقليمي والدولي -

 تقنين التخصصات التقليدية؛  .0

 ي حاجة املجتمع؛عدم ترخيص أي مؤسسة تعليم عالي ما لم تأتي ببرامج جديدة تلب .7

 .عدم اعتماد أي برنامج جديد ال يلبي حاجة املجتمع .7

 .املاجستير برامج وتحسين معينة حقول  في دكتوراه برامج فتح -

 .العالي التعليم مؤسسات في  Entrepreneurial learning الريادي التعليم إدخال -

 .إدخال التعليم الثنائي في برامج محددة -

 .املستمر في الجامعاتتشجيع فتح برامج التعليم  -

 .الدراسية الخطط وتحديث( تخصص كل في الخريج فيها يتمتع أن يجب التي الكفايات) للمؤهالت أطر وضع -
 

 الحوكمة وإلادارة و القيادة املبنية على النتائج، و تعزيز املساءلة، : الهدف الثالث

 :السياسات والاستراتيجيات الرئيسة

العام، قانون التعليم  البيئة القانونية الناظمة لعملية التعليم على املستويات والقطاعات ومنها تطوير  -

 . ومراجعة لانظمة والتعليمات ذات العالقة وقانون التعليم العالي وغيرها

 . ضمان تطوير شراكات فاعلة وفقا للتخطيط الاستراتيجي املبني على أساس البرامج -

إلدارة التعليم، واتخاذ إلاجراءات لتفويض صالحيات إضافية لإلدارات على مستوى  ركزي الالمتعزيز املفهوم  -

 .املدارس وامليدان ، وتشجيع مشاركة املجتمع املحلي في عملية تطوير التعليم وإدارته

 . الحفاظ على وحدة النظام التعليمي الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة -

تحسن لاداء إلاداري واملالي لنظام التعليم نحو تعزيز كفاءة وفاعلية  أنت من شأنها تطوير أنظمة وإجراءا -

 . الخدمات التعليمية، وتشجيع الشفافية واملساءلة
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الخطة و تحسين املساءلة في نظام التعليم، من خالل مأسسة إجراءات القياس والتقويم، بما يتناسب  -

 . ياتهومستو  ، على جميع نواحي العملإلاستراتيجية

، واملدارس، وتدريب وتعزيز املوارد البشرية ديرياتاملتطوير الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم العالي، و  -

 . لقطاع التعليم إلاستراتيجيةوغايات الخطة  وأهدافاملتوفرة تماشيا مع برامج 

إعادة توزيع الصفوف في املدارس تماشيا مع هيكلية ومستويات التعليم في فلسطين، وضمان التوزيع العادل  -

 . للمدارس على أساس معايير متفق عليها

 . ترسيخ ثقافة إلابداع والتمّيز وصوال إلى نظام تعليمي مناسب ومتميز -

 . وإلاثبات ير آليات صنع قرار مستندة إلى لادلةتطو  -

ها، العالقة في التعليم على املستويات  اتشاركة  لاطراف ذتعزيز م -
ّ
 . وتشجيع مشاركة املجتمع املحليكل

 . حماية الخدمات التعليمية وصيانتها في حاالت الطوارىء -
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 تحليل الوضع : رابعا
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ا
  :تحليل الوضع: رابعا

م وصفا لسياق البلد في بعض املحاور ن نقّد أجب ، يالسياق لتطوير الخطة القطاعية للتعليمإيضاح من أجل 

 :سياقات والقطاعاتبرز هذه الأالهامة ذات العالقة بعملية التخطيط للتعليم، ومن 

 :السياق التاريخي

الشرق  تقع في قلب. نهر لاردن حتى للبحر املتوسط تاريخيا؛ أرض تشغل الجزء الجنوبي من الساحل الشرقي فلسطين

ل الجزء الجنوبي الغربي من لاوسط
ّ
 سيناءبوقوعها وشبه جزيرة  أفريقيا وشمالي آسيا ، وتصل بين غربيبالد الشام وتشك

 بالنسبة للديانات التوحيدية   .عند نقطة التقاء القارتين
 
 ودينيا

 
تحوي فلسطين على عدد كبير من املدن الهامة تاريخيا

 . القدس الثالثة، وعلى رأسها

 :الوضع السياس ي

( 67/19)تحت الاحتالل بموجب قرار الجمعية العمومية لألمم املتحدة رقم دولة  -من ناحية سياسية-تعتبر فلسطين 

حقوق إلانسان الدولية انتهاكات  م، وهي من أكثر مناطق العالم توترا أمنيا جّراء ما تعتبره كثير من منظمات7107للعام 

إسرائيلية بحق املدنيين الفلسطينيين إلى جانب العمليات الاستيطانية وهي أجسام سرطانية في لاراض ي الفلسطينية 

 إلى جدار الفصل إلاسرائيلي العنصري الذي أقامته إسرائيل في الضفة 
 
ومخالفة لجميع الشرائع واملواثيق الدولية، إضافة

 . م0997 عام السلطة الوطنية الفلسطينية كل هذه لامور تسببت في خلق مناخ أمني س يء منذ تأسيسالغربية، 

 :الواقع الديمغرافي في فلسطين

  إذمليون ( 4.2)حوالي  7102عدد سكان في فلسطين في ر ُيقّد 
ُ
مليون ( 7.36)حوالي بر عدد سكان الضفة الغربية ّد ق

وبالرغم من انخفاض معدل الخصوبة الكلية الى  .1مليون نسمة( 0.3)نسمة بينما يقدر عدد سكان قطاع غزة بحوالي 

ويتوزع (. 7.3)، الا ان فلسطين ما زالت تشهد نمو سكاني مرتفع مقارنة بالدول العربية بمعدل 71042في العام ( 4.16)

ما ( سنة فأكثر 61) ، في حين بلغت نسبة السكان %(79.4)بنسبة ( سنة 04أقل من )السكان حسب الفئة العمرية 

وتشير املعطيات الى إنخفاض في نسبة صغار السن وارتفاع نسبة السكان في الفئة . من مجمل السكان%( 4.2)نسبته 

وبالرغم من هذا التحول النسبي في التركيبة (.  سنة 61أكثر من ) ، مع ثبات نسبي في الفئة العمرية (سنة 29-02) العمرية 

فاع في نسبة إلاعالة مقارنة مع البلدان العربية لاخرى رغم العمرية للسكان، إال ان فلسطين ما زالت تشهد  ارت

وما . 0992في العام( 010.7)مقارنة بما كانت عليه  7104في العام ( 24.6)انخفاضها في السنوات الاخيرة لتصل الى معدل 

                                                           
1

 7102جهاز الاحصاء املركزي، حالة السكان في فلسطين في 
2

  7104جهاز الاحصاء املركزي، املسح العنقودي متعدد املؤشرات، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1993
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الشباب، حيث وصلت وهو ما يعرف بتضخم في فئة ( سنة 79-02) يستدعي الانتباه هو الارتفاع امللحوظ في نسبة الشباب 

 . من مجمل السكان%( 71)نسبة هذه الفئة الى 

 وتحديات لتحقيق 
 
ملا " 7171أجندة التنمية لعام "تواجه فلسطين نمو سكاني سريع والتغير الديمغرافي يجلب فرصا

عليم و الرعاية له من  أثار على مدى توافر املوارد الالزمة للتنمية وعلى الطلب على الخدمات العامة بما في ذلك الت

بناء على .  الصحية والغذاء والطاقة، الخ من ناحية ، و من ناحية أخرى سيشكل فرصة نحو التنمية و النمو الاقتصادي

مليون  (4.22)سنة، أي من  (72)، إذ يرجح أن يتضاعف عدد السكان في غضون 3تنبؤات النمو السكاني في فلسطين

و سوف تحدث هذه الزيادة على الرغم . 7121في سنة  (9.2)و الى أكثر من  7171في سنة  (6.9)إلى  7102نسمة في سنة 

من الانخفاض املتوقع في الخصوبة، و بذللك سينتج تحول ديمغرافي في الفئات السكانية حيث ستنخفض نسبة صغار 

بينما سترتفع نسبة مع زيادة طفيفة لكبار السن  ،  7121في  (%72)و قد تصل الى  7171في  (%72)الى ( 04-1)السن 

، 7121في  (%62)و ستستمر باالرتفاع بشكل ملحوظ لتصل  7171في  (% 60)إلى  (%22.3)من ( 64-02)الفئة العاملة 

و بذلك .  املعتمدة الفئات وانخفاض العمل، سن في السكان نسبة ارتفاع الديمغرافي نتيجة العبء نسبة مما يعني انخفاض

التي يمكن تسخيرها  الى عائد ديمغرافي، نمو اقتصادي  إذا ما تم الاستثمار بشكل جيد  تواجه فلسطين فرصة ديمغرافية

في السياسات الاقتصادية والاجتماعية وإلادارية وفي رأس املال البشري، خاصة تعزيز الصحة، جودة التعليم،  العمالة 

 .املنتجة و تعزيز املساواة و تمكين الشباب و املرأة

مل الديموغرافية، سيشهد إجمالي عدد السكان في سن التعليم، من مرحلة التعليم قبل في ظل تأثير العوا

، بما يعكس زيادة  7171في  (7.3)إلى  7102مليون في سنة  (7.0)الابتدائي إلى املستوى التعليم العالي، زيادة ملموسة من 

 (0.7)ذ امللتحقين في املدارس من ما يقارب نمو عدد التالمي 7171إلى  7102، حيث ستشهد الفترة (%77)نسبية بمقدار 

، مما يشير الى الحاجة إلى البنية التحتية (%24)، أي زيادة بنسبة 7171مليون في سنة  (7)إلى  7102مليون في سنة 

مدرسة في  (011)حيث يقدر معدل عدد املدارس التي يجب اضافتها سنويا ما يقارب . الجديدة، وبالتحديد عدد املدارس

   .71717-7102رة الفت

 4:العمالة

وبلغت  . 7104في الربع لاول من العام %( 06.6)بلغت نسبة العاملين من الضفة الغربية في إسرائيل واملستوطنات 

%( 24.6)في الضفة الغربية و %( 64.3)من إجمالي العاملين في فلسطين، بواقع %( 62.6)نسبة العاملين املستخدمين بأجر 

 .في قطاع غزة

                                                           
3

النمو السكاني في فلسطين و أثره على القطاعات الاجتماعية و  ،"7171فلسطين " لجنة السكان الوطنية و صندوق الامم املتحدة للسكان،/ مكتب رئيس الوزراء

 7106الاقتصادية، 
4

 7104أحوال السكان الفلسطينين املقيمين في فلسطين، 
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) جانب آخر، يعتبر قطاع الخدمات املشغل لاساس ي للعاملين، حيث تصل نسبة العاملين في قطاع الخدمات من 

، 7104من إجمالي العاملين في فلسطين في الربع لاول من عام %( 72.2)إلى ( يشمل الصحة والتعليم وإلادارة العامة

كما يعتبر قطاع البناء . من بين العاملين في إسرائيل%( 7.3)في الضفة الغربية و %( 77.6)في قطاع غزة و %( 26.7)بواقع 

 %(.67.1)والتشيد القطاع لاساس ي للعاملين من الضفة الغربية في إسرائيل واملستوطنات حيث تصل النسبة إلى 

في %( 70.0)ويأتي قطاع التجارة واملطاعم والفنادق بعد قطاع الخدمات كمشغل أساس ي للعاملين بنسبة 

من بين العاملين %( 00.0)في قطاع غزة و%( 71.7)في الضفة الغربية و%( 77.2)وتصل نسبة العاملين فيه إلى فلسطين، 

 .في إسرائيل

 أساسيا في التقليل من حدة لازمة الاقتصادية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، 
 
ويالحظ أن للقطاع العام دورا

في الضفة %( 02.9)في قطاع غزة و%( 41.2)من فلسطين، بواقع %( 77.9)ويشغل القطاع العام حوالي ربع العاملين 

  .7104الغربية خالل الربع لاول 

  :الزراعة

من إجمالي الناتج %( 72)، فقد كانت تسهم ب الضفة الغربية إلانتاجي السلعي الرئيس في تمثل الزراعة القطاع

دونم، أي ما ( 734723111)وبلغت املساحات املزروعة في الخمسينيات حوالي . من لايدي العاملة%( 72)املحلي إلاجمالي، و

من %( 07.7)دونم أي ما يوازي ( 7773111)من مجموع مساحة الضفة الغربية، بلغت املساحات املروية %( 41)يوازي 

 .مجموع املساحات املزروعة

لف أ( 92)فارتفعت من  0962، وحتى عام 0943زيادة مستمرة من عام  قطاع غزة وشهدت املساحة املزروعة في

أدت عملية مصادرة لاراض ي، والسيطرة إلاسرائيلية على املوارد املائية إلى . ألف دونم( 046)إلى  0943دونم عام 

%( 76.7)انعكاسات سلبية على القطاع الزراعي لذلك فإن مساهمتها في الناتج املحلي إلاجمالي تراجعت بشكل ملحوظ من 

أما في قطاع غزة فقد تراجعت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج . ربيةفي الضفة الغ 7100عام %( 2.0)إلى  0966عام 

في السنوات نفسها، ويعود هذا الانخفاض إلي سياسة إسرائيل، في مصادرة لاراض ي، %( 3.7)إلى %( 73.0)املحلي من 

  .والتحكم بكميات املياه املتاحة ودفع العمالة الزراعية على هجرة حرفة الزراعة

 :التكنولوجيا

 ملؤشرات الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني؛ فإن نسبة لاسر الفلسطينية التي تتوافر لديها أدوات 
 
وفقا

في %( 24.0)بواقع %( 21.2)جهاز حاسوب : جاءت على النحو آلاتي 7107تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت في املنزل للعام 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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في الضفة الغربية، مقابل %( 73.9)، بواقع %(72.4)وخط هاتف ثابت . غزةفي قطاع %( 42.4)الضفة الغربية، و

 .في قطاع غزة%( 73.7)في الضفة الغربية، و %( 79.2)، بواقع %(72.2)وخدمة الانترنت في البيت . في قطاع غزة%( 73.3)

لى لاقل، بواقع من لاسر في فلسطين يتوافر لديها خط خلوي واحد ع%( 96.4)فيما أشارت البيانات إلى أن 

الذين ( سنوات فما فوق  01)في قطاع غزة، وإلى أن نسبة لاشخاص %( 92.0)في الضفة الغربية، مقابل %( 96)

الذين يستخدمون الانترنت فبلغت ( سنوات فما فوق  01لاشخاص )، أما نسبة %(27.2)يستخدمون الكمبيوتر 

(79.6.)% 

 :الوضع الاقتصادي

في فلسطين مرهونة بنظام التحكم والسيطرة املتصل باإلحتالل إلاسرائيلي وخاصة في  إن آفاق النمو الاقتصادي

وقطاع غزة، وبما إشتمل على مدى عقود متتالية من مصادرة الاراض ي والسيطرة على املوارد " ج"املنطقة املسماة 

 .الطبيعية وفرض القيود على الحركة واملرور باإلضافة إلى الحصار على قطاع غزة

ى الرغم من تلك العراقيل، إال أن هناك بعض التحسن امللحوظ في بعض املؤشرات الاقتصادية، فقد أشارت وعل

مقارنة مع % 3بنسبة  7106التقديرات لاولية باألسعار الثابتة إلى إرتفاع الناتج املحلي إلاجمالي خالل الربع لاول من عام 

، كما بلغت نسبة املساهمة 5لنفس الفترة% 0.2اتج املحلي للفرد بنسبة ، إضافة الى ارتفاع الن7102الربع لاول من عام 

 في معدل البطالة، حيث انخفض من  7102وشهد العام %. 42.3في القوى العاملة 
 
إلى  7104في العام % 72.2إنخفاضا

وبين % 79غ في تزايد مستمر وقد بل( سنة79-02)ومع ذلك فإن معدل البطالة بين الشباب ، 710في العام % 76.6

 6(.7106)بحسب ما ورد من الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني  7106في الربع لاول من عام % 20الخريجين الجدد بلغ 

إن توجه الحكومة يكمن في تحسين أداء وكفاءة تحصيل إلايرادات إلى جانب الترشيد في النفقات، حيث تم وضع 

تبني إستراتيجية إلايرادات التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة تصور لتحسين الاصالحات إلايرادية من خالل 

عدد املكلفين وزيادة إلالتزام من املكلفين املسجلين ومراجعة إلاعفاءات الضريبية وتحسين العالقات التجارية واملالية مع 

 .اية من املقاصةالجانب إلاسرائيلي من خالل لجان عمل متخصصة لحل لامور العالقة وتحسين الجب

أما النفقات الحكومية، فتكمن سياسات إلانفاق باملحافظة على سياسة التقشف وإلاستغناء عن النفقات غير 

الضرورية، واملحافظة على نفس مستوى إلاعداد للموظفين، والسعي إلى تخفيض حجم املديونية للبنوك بغرض توفير 

 وضع تصور لتمويل النفقات واملشاريع هامش من إلاقتراض تلجأ إليه وقت الازمات وتخف
 
يض حجم املتأخرات، وأخيرا

 .إلاستثمارية والتركيز على املشاريع ذات لاولويات القصوى 

                                                           
http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/PressAr.aspx 

5
  

6
 اء الفلسطيني، التعدادالجهاز املركزي لالحص 

http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/PressAr.aspx
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 :الاحتالل الاسرائيلي والوضع التعليمي

 مأساويا، يمارس خالله املحتل صنوفا من التعنت 
 
يعيش الشعب الفلسطيني تحت الاحتالل الاسرائيلي وضعا

والعنف املسلح الذي يهدد حياة الرجال والنساء ولاطفال والشيوخ ما يعطل عجلة الحياة والعمل ناهيك عن والصلف 

وكانت املعرفة وبنائها ضحية من ضحايا الاحتالل، فقد تضرر جهاز التعليم بشكل كبير نتيجة . تعطيل التقدم والتنمية

ن كثير من املعلمين والطلبة من الوصول إلى امل
ّ
درسة على مدار أيام طويلة، وتقوم قوات الاحتالل في كثير من عدم تمك

وال تزال إسرائيل ماضية في سياستها الهادفة إلى إعاقة العملية ،  7دخال أجهزة الحواسيب إلى املدارسالحاالت بمنع إ

راكز التعليم، التعليمية للفلسطينيين، عبر تنفيذ سياسات إلاغالق وقطع الطرق والحصار، وإغالق وهدم املدارس وم

وتشويه املناهج  وفي القدس، ”ج“وإعاقة وصول الطلبة واملعلمين إلى مدارسهم، ومنع بناء املدارس في املناطق املصنفة 

، والضغط على املدارس الخاصة بالترغيب والترهيب لتنفيذ املتاهج الاسرائيلية والاستغناء عن في القدسالفلسطينية 

، واعاقة ادخال ار على قطاع غزة ومنع وصول مواد البناء لتشيد املدارس وترميمهاوفرض حص املناهج الفلسطينية،

 . الكتب املدرسية، واعاقة التواصل والتنقل بين قطاع غزة والضفة الغربية

 :املعيقات والتحديات التي تواجه التعليم في القدس ومن 

 
ا
 : املباني املدرسية والغرف الصفية: أول

 :مدارس مدينة القدس تعاني من نقص في املباني الصالحة لالستعمال التربوي وذلك بسببإن نسبة عالية من 

 .صعوبة توفير لارض املناسبة لغايات البناء املدرس ي  .1

 .صعوبة الحصول على رخص بناء من اللجان املختصة في بلدية الاحتالل  .2

حتمية وهي اكتظاظ الطلبة فيها وهذا إن نقص الغرف الصفية في مدارس القدس وصغر مساحتها أدى إلى نتيجة  .3

 .يحول دون توفير بيئة تعليمية جيدة للطلبة

 .يوجد قرارت هدم بالنسبة لبعض املدارس .4

ا .5  . عدم السماح بالتوسع في البناء املدرس ي وفرض غرامات وضرائب مرتفعة ترهق الوزارة مالي 

 
ا
 :املباني املستأجرة: ثانيا

مع ان هذه 3 وفر الارض للبناء تم اللجوء الى أستئجار مباني سكنية كحل عمليلحل مشاكل البناء املدرس ي وعدم ت 

حيث ان مباني املدارس متباعدة عن بعضها مما يفقدها . املباني بعيدة عن مواصفات املدرسة املقبولة كمؤسسة تعليمية

باط الطالبي مما يعكس سلبا على وعدم الانض3 ويؤدي الى اضاعة الوقت في تنقل املعلمين بين الفصول والاقسام3 وحدتها

 .املسيرة التعليمية

 

                                                           
7

 6101/6100تقرير المعرفة العربي للعام 
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ا
 :الترميم والصيانة : ثالثا

والترميم املستمر وخاصة تلك املوجودة داخل أسوار البلدة   تفتقر غالبية مدارس القدس الى الصيانة الدورية

وإلانارة وبالرغم من كل ذلك فإن القديمة حيث أن غالبيتها قديمة وبعضها آيلة للسقوط ومتصدعة، وتفتقر للتهوية 

صفوفها مكتظة بالطلبة داللة على تشبث وتمسك لاهالي بها لوجودها داخل أسوار البلدة القديمة، حيث ان معظم 

 .لاوقاف بحاجة إلى ترميم وصيانة/ مدارس الحكومة

 ار 
ا
 :تعدد الجهات املشرفة على التعليم :بعا

املرجعية املوجهة للتعليم، التي  قطاع التعليم خطورة، فهي تعني غيابلعل هذه هي أكثر املشاكل التي تواجه 

 أمام  يفترض أن تضع الرؤية الفلسفية أو الاستراتيجية
 
التربوية التي يجب تبنيها في املدارس، مما يفتح الباب واسعا

 .للتدخل وتوجيهه بما يخدم مصالحه وأهدافه الاحتالل

 
ا
 :التعليم والتدخل في املناهج الدراسية تدخل سلطات الاحتالل بقطاع: خامسا

طباعة الكتب املدرسية  تسيطر إسرائيل على املناهج التعليمية في القدس الشرقية، حيث تتولى بلدية القدس -

مالءمة هذه الكتب مع الرؤية إلاسرائيلية، وذلك بحذف ما  الفلسطينية التي تدرس في املدارس العربية، بعد أن يتم

 .الفلسطينية، وحقوق املواطن الفلسطيني، و املسجد لاقص ى لتجهيل املقدسيين بالهويةيتعلق 

 .زيادة فتح شعب لتدريس املنهاج الاسرائيلي  -

 
ا
 :لتسرب املدرس ي ا :سادسا

 :وتعود لاسباب التي تدفع الطالب القيام بذلك لعدة أسباب أهمها

الاحتالل، من خالل تخفيف العقوبات أو حتى غض النظر تماما عن تشجيع هذه الظاهرة في املدارس التابعة لبلدية  -

 .التغيب املدرس ي

 من متابعة دراسته -
 
 بدال

 
 .الوضع الاقتصادي املتردي لألهل، الذي يدفعهم لتوجيه ابنهم لسوق العمل باكرا

 .ه وأّيا كانت نسبة حضورهنظام الترفيع التلقائي املعتمد في مدارس البلدية ، والذي ينجح فيه الطالب أّيا كان معدل -

 .النقص في لابنية املدرسية واكتظاظ الصفوف ووضعها السيئ في مدارس البلدية واملعارف إلاسرائيلية -

 .الجدار والحواجز العسكرية إلاسرائيلية تضع أمام الطالب عائقا أمام الاستمرار بالدراسة -

:املحتلةوفيما يأتي تلخيصا لواقع التعليم في مدينة القدس   

 7100التعليم في مدينة القدس 

 احتياجات-انتهاكات-واقع

ينعكس سلبا  تعاني مدينة القدس منذ بدايات احتاللها على يد الجيش الاسرائيلي قي ستينيات القرن املاض ي من أسوأ حاالت القهر والظلم والاضطهاد ما 

ن املضايقات، وما نشهده على سكانها وأهليها، وفي طليعتهم عناصر النظام التعليمي طلبة ومعلمين وأولياء أمور، فالتعليم في القدس لم يكن يوما بمنأى ع
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 .في آلاونة لاخيرة من مضايقات هو تتويج لتضييق احتاللي الزم التعليم في القدس عقودا

دارس التعليم في القدس ترجمة ملا تعايشه املدينة من قهر واضطهاد، وتمييز في الخدمات، وإعاقة أي جهد تطويري، وحرمان املدارس الحكومية وم 

الشعب لاوقاف من حقها في ترميم أبنية متهالكة، أو استحداث أبنية جديدة، وكلها ممارسات انعكست سلبا على ارتفاع متوسطات أعداد الطلبة في 

املعلمين الصفية، وسوء البيئة املادية ولابنية، وحرمان الطلبة من مرافق متخصصة كاملكتبات واملختبرات، عالوة على وجود عدد كبير من الطلبة و 

ل جهود التطوير النوعي
ّ
 .واملديرين خارج جدار الفصل العنصري ما أعاق وصولهم ملدارسهم، وعط

سياسة، لكن في إطار رصد انعكاسات السياسة على التعليم، وتعطيل الاحتالل معظم مجاالت التطوير بل كلها، وصوال لسنا هنا في إطار الحديث عن ال 

لتعليم في إلى محاوالت املس باملنهاج وتحريفه، وتحويل محيط العديد من املدارس إلى ثكنات عسكرية، واقتحامها من حين آلخر، ما يجعل الحديث عن ا

لى ملام بالجوانب القانونية عالوة على الجوانب التربوية، وملن ال يعلم فاالعتداءات طالت الطلبة وأولياء لامور واملعلمين واملديرين عالقدس مستوجبا إلا

 .حد سواء، وبدال من أن نتحدث عن تعليم ال يستثني أحدا صرنا نتحدث عن انتهاكات ال تستثني أحدا

صا على الانطالق من معطيات واقعية ، فإننا نفرد جزءا خاصا للتشخيص والرصد، أمال في إبراز انعكاس كل وحتى ال يظل الحديث مجّرد عموميات، وحر  

 :ما سبق على العملية التربوية التعليمية في القدس، وأبرز ما يمكن عرضه يتمثل في

 : الجهات املشرفة على مدارس القدس وعدد املدارس والطلبة فيها

صوصيته، فإن هناك جهات مختلفة تشرف وتمارس الاشراف على العملية التعليمية في مدارس القدس الشريف، وبالطبع بسبب واقع مدينة القدس وخ

 :فإن كل له سياسته واسلوبه وطريقة تعامله مع الطلبة، حيث تتوزع هذه الجهات على

وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية وتلتزم باملنهاج وهي مدارس مديرية التربية والتعليم في القدس والتي تعمل ضمن اطار : مدارس الاوقاف .0

 .من مجموع طلبة القدس%( 04)طالب وطالبة بنسبة ( 07471)مدرسة تضم ( 46)ويبلغ عدد املدارس  .الفلسطيني 

املدارس بالبرامج التعليمية  وهي املدارس التابعة للكنائس أو الجمعيات الخيرية أو حتى الفراد بشكل خاص، حيث تلتزم هذه: املدارس الخاصة .7

. يصالفلسطينية واملنهاج الفلسطيني رغم ان غالبيتها  تعمل تحت ضغوطات اسرائيلية بسبب حصولها على تمويل اسرائيلي مقابل تزويدها بالتراخ

 .من مجموع طلبة القدس%( 77.90)طالب وطالبة بنسبة ( 73277)مدرسة تضم ( 37)ويبلغ عدد املدارس 

وهي املدارس التي تدار بشكل كامل ومباشر من دائرة املعارف الاسرائيلية وبلدية الاحتالل، وتخضع لتطبيق املناهج : ارف والبلديةمدارس املع .7

من %( 43.80)طالب وطالبة بنسبة ( 73771)مدرسة تضم ( 62)ويبلغ عدد املدارس . الفلسطينية املحرفة وجزء منها يطبق فيها املناهج الاسرائيلية 

 .مجموع طلبة القدس

وهي مدارس مرخصة من املعارف الاسرائيلية، ويطلق عليها ايضا اسم مدارس املقاوالت ألنها تضمن تعاقد بين جمعيات او : مدارس شبه معارف .4

ف بتغطية النفقات افراد مع املعارف الاسرائيلية لفتح صفوف في مباني سكنية، وذلك لسد العجز الحاصل في الغرف الصفية مقابل ان تقوم املعار 

 بالتزاماتها بفتح صفوف وفق املواصفات املعتمدة مثل توظيف معلمين مثبتي
 
ن لهم كامل املترتبة على ذلك، ومع هذا فإن دائرة املعارف ال تفي غالبا

 .من مجموع طلبة القدس%( 7.30)طالب وطالبة بنسبة ( 6374)مدرسة تضم ( 09)ويبلغ عدد املدارس . الحقوق 

وهي املدارس التي تعمل تحت ادارة وكالة غوث وتشغيل الالجئين التابعة ملنظمة الامم املتحدة وتلتزم بالنظام التعليمي الفلسطيني : وكالةمدارس ال .2

 .من مجموع طلبة القدس%( 0.26)طالب وطالبة بنسبة ( 0240)مدرسة تضم ( 2)ويبلغ عدد املدارس . واملنهاج الفلسطيني 
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 7106-7102للعام على التعليم في القادس الطلبة حسب الجهة املشرفة  نسبة:  (7)الشكل 

 

ملتابعة والتقييم في سيتم تناول واقع التعليم في القدس من منطلقين، لاول أثر الانتهكات الاسرائيلية على التعليم في القدس  والثاني واقع مؤشرات نظام ا

 .مدارس لاوقاف في مديرية القدس

 أثر الانتهكات الاسرائيلية على التعليم في القدس  

 على العملية التعليمية في املناطق املحتلة التي تتعرض لالنتهاكات إلاسرائيلية من ا
 
لجيش إلاسرائيلي أو هناك الكثير من املعيقات التي تترك أثرها جليا

 تبدو هذه الظاهرة أك
 
 واشد شراسة، وفيما يلي أبرز هذه الانتهاكات في املدينة املقدسةقطعان املستوطنين، وفي القدس املحتلة تحديدا

 
 : ثر وضوحا

 :الشهداء والجرحى واملعتقلين من طلبة القدس 0.0

اصابة بالرصاص، اما حاالت الاعتقال فقد ( 77)خمس حاالت استشهاد بين صفوف الطلبة ، فيما بلغ عدد الجرحى  7102/7106سجلت بيانات العام 

 . الاعتقال في سجون الاحتالل والحبس البيتيحالة موزعة بين  (707)بلغت 

 :اثر الجدار والحواجز العسكرية على العملية التعليمية 0.7

 حواجز الاحتالل من والى مدارس املديرية من خالل 
 
 تحاصر املدينة املقدسة وتنتشر عبر شوارعها وأزقتها ( 07)يعبر طلبة القدس يوميا

 
 عسكريا

 
حاجزا

صادرة الحقائب ومداخلها الرئيسية مؤدية إلى إعاقة وصول الطلبة واملعلمين آلامن من وإلى مدارسهم، ناهيك عن إجراءات إلاغالق و التفتيش وإلاذالل وم

يع املراحل حصة دراسية ، إضافة إلى خلق حاالت من الخوف والهلع بين صفوف لاطفال في جم 211املدرسية، حيث تم في هذا العام هدر أكثر من 

 .الدراسية

ومأساوي  إن سياسة هدم منازل أهالي الطالب بحجة عدم الترخيص أو وقوعها في أماكن مصادرة أو كونها بيوت أهالي الشهداء تلقي بظاللها بشكل عنيف

 وطالبة من ( 74)على لاطفال؛ حيث تأثر 
 
 على حالتهم النفسية والاجتماعية وفق  مدارس مختلفة بهذه القرارات الجائرة، وهو ما انعكس أثره( 6)طالبا

 
سلبا

يوضح أثر الجدار على العاملين والطلبة في مدارس مديرية ( 7) تقارير إلارشاد التربوي، ما أثر على التحصيل العلمي والسلوك لاكاديمي لهم، والجدول 

 .القدس

مدارس 

 الاوقاف 

14% 

املدارس 

 الخاصة

33% 

املعارف 

 والبلدية

44% 

مدارس شبه 

 املعارف

7% 

 الوكالة 

2% 
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 (الوصول للمدارس اعاقة)نسبة الطلبة والعاملين  املتاثرين من الجدار الفاصل (: 1) الشكل

 

 : العنف إلاسرائيلي تجاه الطلبة واملدارس  0.7

 العنف إلاسرائيلي تجاه الطلبة 

، فقد أشارت 7102/7106تشير سجالت العنف في مديرية القدس إلى زيادة حاالت العنف الناتجة عن الانتهاكات إلاسرائيلية خالل العام الدراس ي 

  في الفصل الدراس ي الثاني من  241إذ تعرض ، 7102/إلاحصائيات إلى  زيادتها بشكل ملحوظ  نتيجة لألحداث السائدة منذ شهر اوكتوبر
 
العام طالبا

على شكل  إطالق النار مباشرة بدعوى تنفيذ عمليات طعن أو دهس أو غيرها، وحاالت  في مدارس لاوقاف  العتداءات إسرائيلية  تمثلت هذه 7102/7106

  .ضرب مبرح و إلقاء الغاز املسيل الدموع والقنابل الصوتية واعتداءات جسدية وأخرى لفظية

 العنف الاسرائيلي تجاه املدرسة 

س لهذه ما تتوالى الانتهاكات والعراقيل تجاه الطلبة ، فإن املدارس هي لاخرى لم تكن بمنأى عن هذه الانتهاكات؛ فقد تعرضت العديد من املدار في

 تم اقتحام مدرسة لامة الثانوية واعتقال
 
ثناء الاعتقال، وتم لإلصابة أمن طلبتها، فيما تعرض طالبين ( 2)املمارسات الوحشية خالل العام الدراس ي؛ فمثال

أ في البلدة القديمة حيث تعرضت العديد من طالباتها واملعلمات فيها /وتم اقتحام مدرسة النهضة إلاسالمي. تحويل طالبين للحبس البيتي من املدرس

تحام ساحة مدرسة الشابات املسلمات ، كما تم اقلإلصابة جراء استنشاق الغاز املسيلة للدموع والتعرض للقنابل الصوتية واملطاطية والضرب بالهراوات

 بحجة البحث عن مطلوبين وتم تخريب مرافقها، اضافة إلى ذلك فقد  تم استدعاء مدير ومرشدة ومعلمات مدرسة جبل املكب
 
ر للتحقيق في واد الجوز ليال

حصة ( 71)إلى عرقلة الدوام في املدرسة وضياع  معهم حول موضوع تكريم لامهات وكان من بينهم تكريم ام شهيد  في احتفالية  يوم لام مما أدى 

 .باإلضافة إلى حالة إلارباك لدى املوظفين من التحقيق

 ويستمر مسلسل الاعتداء على املدارس بشكل متواصل؛ فقد تم تسليم ستة مدارس أوامر هدم كلي أو جزئي بحجة عدم الترخيص ، كما تمت مصادرة

جال بلدية الاحتالل معززين بقوة من الشرطة وحرس الحدود  ملدرسة بنات عمر بن عبد العزيز بحجة عدم ر  مداهمةأجهزة حاسوب وطابعة من خالل 

التي تفرضها البلدية أثناء الدوام مما أدى لحالة من إلارباك والخوف لدى الطالب وما زالت املدرسة مهددة باإلغالق حتى ( لارنونا)دفع ضريبة لامالك 

 .اليوم

 :درسيةلابنية امل 0.7

29.0% 

19.4% 

7.8% 

0.0% 

5.0% 

10.0% 

15.0% 

20.0% 
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30.0% 

35.0% 

 الطلبة المعلمون موظفو الخدمات
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سرائيلية لابنية املدرسية في القدس كما هو الحال في جميع شؤون الحياة املقدسية هي لاخرى لها نصيب من املعاناة والحصار جراء املمارسات إلا  

لابنية املدرسية التابعة لألوقاف  من% 27والقوانين الجائرة املتعلقة بإمكانية البناء أو إلاضافة أو الصيانة والتعديل على املرافق املدرسية، حيث ان هناك 

هذا ويقدر مية،تخضع لهذه القوانين والتي تسبب العديد من إلاشكاليات الجوهرية املرتبطة بوضعية البناء املدرس ي والتي تشكل عائق على العملية التعلي

 .غرفة صفية( 7711)على مستوى املديرية بـالنقص في الغرف الصفية 

 :تتمثل املشاكل في مجال لابنية في آلاتي 

املباني السكنية وإعادة تأهيلها لتحويلها الى مدارس حيث تبلغ الكلفة السنوية للمباني املدرسية املستأجرة  شراء اعتماد املديرية على استئجار أو  .0

(3973347$. ) 

في حين أن  ²م71صفية التي يبلغ متوسط مساحة الغرفة الصفية لابنية املدرسية هي أبنية سكنية، لذلك تعاني من صغر مساحة الغرف ال .7

 يبلغ ما بين 
 
 ²م21-43املتوسط العام املتعارف عليه عامليا

في حين أن نصيب الطالب الواحد (.طالب/متر 1.22) ارتفاع معدالت الازدحام داخل الغرف الصفية الواقعة داخل الجدار حيث يبلغ معدل الازدحام .7

 ه  من مساحة الغرفة
 
 .في املرحلة الثانوية ²م0.2في املرحلة لاساسية و  ²م0.72الصفية املتعارف عليه عامليا

 .بسبب صغر مساحات لابنية املستأجرة( الخ..ساحات، مالعب، مختبرات علوم، حاسوب،)هناك نقص حاد في املرافق: قلة املرافق املدرسية .4

(. ج، الثوري، شرفات الثانوية/د، الفتاة/الحسن الثاني، الفتاة)الجزئي بحجة عدم الترخيص هناك خمسة مباني مدرسية مهددة بالهدم الكامل أو  .2

 ( . 4) جدول رقم 

وقد باشرت ( مليون دوالر 76.2بما يقارب )مليون شيكل  011على املباني املدرسية بقيمة تجاوزت _ لارنونا_مطالبات بلدية الاحتالل بضريبة البلدية .6

 .مل الفعلي لجباية املبالغ من خالل مصادرة بعض ممتلكات املدارس هذا العامبلدية الاحتالل بالع

 :التسرب املدرس ي 0.4

ظاهرة التسرب املدرس ي ظاهرة مختلفة في القدس عن مديريات الوطن لاخرى بسبب اختالف املتغيرات الحياتية والاجتماعية والاقتصادية  .0

دقة في لارقام الواردة والتي يتحدث عنها إلاعالم، وذلك بسبب تعدد لاطر إلادارية والتعليمية في والسكنية ملواطني القدس الشريف، وهناك عدم 

حتى رصد املدينة، إضافة إلى عدم الاهتمام واملتابعة من قبل بعض املدارس التابعة للمعارف إلاسرائيلية وبلدية الاحتالل للطلبة املتسربين أو 

 .أعدادهم

من طالب مدارس القدس يتسربون من % 07بأن ( "PASSIA)فرة من تقرير الجمعية الفلسطينية لاكاديمية للشؤون الدولية وتشير املعلومات املتو  .7

فقط في مدارس غربي القدس إلاسرائيلية، وحتى لو قمنا بمقارنة هذه النسبة بنسب التسرب في % 0مقاعدهم الدراسية كل عام باملقارنة من 

في % 7.6في املدارس العربية و % 4.6( 0943)ة شرقي القدس تبقى لاعلى، إذ تبلغ النسبة في لاراض ي املحتلة عام الداخل الفلسطيني، فإن نسب

 ."املدارس إلاسرائيلية

إلى التسرب في الحالة التعليمية املقدسية؛ يعد مؤشر على تدني مستوى الخدمات التعليمية، وعدم املقدرة على استيعاب الطلبة، وضعف الوصول  .7

 في رفع حاالت التسرب القهري لدى . مخرجات كمية ونوعية خاصة لذوي التحصيل املتدني
 
 ومركزيا

 
 محوريا

 
وأن الاعتقال والحبس املنزلي يلعب دورا

 طلبة القدس وفق ما بينته تقارير املديرية، 

دارس الخاصة، ويعتقد أن ما يحصل من أحداث وتشير لارقام إلى أن التسرب من املدارس الحكومية أكثر من ثالثة أضعاف التسرب من امل .4

تعرض وضغوطات نفسية طارئة على الطلبة وأهاليهم نتيجة الحواجز والاعتقال وإلايذاء وهدم البيوت وغير ذلك من أساليب العقاب الجماعي التي ي

 .لها املقدسين أدى إلى ازدياد حاالت التسرب خالل العام الحالي
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 :املناهج الفلسطينية 0.2

لسطينية من تسعى سلطات إلاسرائيلية وبشكل دؤوب لطمس الهوية الفلسطينية في القدس الشريف بكل طاقتها لتغيير واقعها وتزوير تاريخها وأصالتها الف

اقي طلبة فلسطين،  خالل مهاجمة املناهج الفلسطينية وتحريفها وحرمان الطلبة في املدينة املقدسة من الحصول على املنهاج الفلسطيني لاصيلة أسوة بب

وتتمثل إلاجراءات . ومن أجل ذلك وضعت العديد من العراقيل بهدف الوصول لغايتها املنشودة لفصل الطالب املقدس ي عن واقع باقي الطلبة الفلسطينيين

 :إلاسرائيلية في هذا الصدد باآلتي

 .مزاج الاحتالل وميوله وبما يوافق هواه ومبتغاه تم تحريف املناهج الفلسطينية من خالل الحذف والتغيير والتعديل وبما يالئم .0

 .تم منع إدخال الكتب الفلسطينية إلى مدارس القدس الشريف بالقوة في كثير من الاحيان مما اضطر املديرية إلى ادخالها بطرق خفية .7

إدخال الكتب الفلسطينية إلى مدارسهم وعدم  التعميم على املدارس الخاصة التي تتلقى مساعدات من بلدية الاحتالل واملعارف إلاسرائيلية بمنع .7

 .تداولها تحت طائلة املسؤولية 

 .تهديد مدراء املدارس الخاصة بعقوبات إدارية ومالية قاسية إذا ما تم استخدام الكتب املدرسية الفلسطينية .4

 على املدارس التابعة لها واملدارس ا .2
 
لخاصة التي تتلقى الدعم املالي منها وفي نفس الوقت يصل تعمد بلدية الاحتالل على توزيع الكتب املحرفة مجانا

شيكل والتي يتحمل تكاليفها بالكامل وهذا يكشف أن السبب السياس ي هو ( 0211-0711)ثمن الرزمة من الكتب املدرسية للطالب اليهودي ما بين 

 .وراء توزيع الكتب املحرفة على الطلبة الفلسطيني في القدس

إدارة املعارف واملخابرات إلاسرائيلية ضد بعض أعضاء لجان أولياء لامور لثنيهم عن خدمة املدارس والطالب وتوصيل الكتب إلارهاب الذي تمارسه  .6

 .املدرسية الفلسطينية إلى هذه املدارس

املرخصة من  العمل على تمرير املنهاج إلاسرائيلي  وفرضه كأمر واقع على املدارس الفلسطينية  سواء في املدارس التابعة للمعارف او املدارس الخاصة .2

 . املعارف إلاسرائيلية

 بأن مدارس بيت صفافا مقسومة إلى قسمين؛ قسم يدرس املنهاج الاسرائيلي وقسم يدرس املنهاج الفلسطي
 
ني وذلك بحكم واقع هذه البلدة املقسوم علما

 .0962وعام  0943بين ما احتل عام  

 :إلاشراف والتأهيل التربوي  0.6

 :تواجه العملية إلاشرافية في القدس الشريف العديد من التحديات اهمها

معلم  7277)لاوقاف والخاصة في املديرية  لجميع التخصصات مقارنة مع أعداد املعلمين في مدارس( ة/مشرف 72)قلة عدد املشرفين في املديرية  .0

معلم لكل مشرف تربوي وهو ما يتطلب توفر على لاقل ( 31)بما يعادل % 0.7فيما يجب أن تكون النسبة ال تقل عن %.1.9بنسبة تصل إلى ( ومعلمة

 مراكز مشرفين 6

 .لمين على املنهاج ومتابعة تنفيذهصعوبة دخول أي مشرف تربوي ملدارس البلدية واملعارف إلاسرائيلية لتدريب املع .7

 .نقص التخصصات العلمية وأعداد املتقدمين للوظائف التعليمية  0.2

هناك نقص حاد في التخصصات التعليمية جميعها ألشغال وظيفة معلمين في مديرية القدس، وتزداد إلاشكالية مع نقص التخصصات العلمية  .0

ناهيك عن ارتفاع نسب الاعتذار عن قبول الوظيفية التعليمية .في بعض التخصصات إلى الصفربالدرجة لاولى وخاصة عند الذكور، حيث تصل 

 :لألسباب آلاتية

حيث يبلغ الراتب لاساس ي للموظف . انخفاض الرواتب التي تصرف للموظفين في مديرية القدس مقارنة مع متطلبات الوضع املعيش ي في املدينة .7

 أي ما يقارب  0211)حملة البكالوريوس واملاجستير الجديد املعيين في تربية القدس من 
 
في حين أن املعلم الجديد في بلدية الاحتالل ( $442شيكال
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 اي ما يعادل  2237يتلقى راتب أساس ي يترواح بين 
 
 تقريبا

 
 أي ما يعادل  2390)للمعلم من حملة شهادة البكالوريوس و$ 0466شيكال

 
( $0221شيكال

 بأن الزيادة في . اجستيرللمعلم من حملة شهادة امل
 
دون لاخذ بعين الاعتبار باقي إلاضافات والعالوات لاخرى على الراتب لاساس ي في كال الطرفين علما

 الخ...ة /كافة املخصصات الفرعية تبلغ ضعفي ما هو مدفوع في تربية القدس كأجور السفر، عالوة الزوج

ف املثبت في صرف العالوات الخاصة بمديرية القدس وهو ما يدفع العديد من املعلمين عدم مساواة املوظف املعّين بعقد سنوي مع املوظ .7

 .لإلستنكاف عن العمل أو تقديم الاستقالة

 . 2بينما الذكور كانوا   064وقد بلغ عدد املتقدمات إلاناث لوظيفة معلمة  .4

 :امتحان الثانوية العامة  0.3

حساب حال مديرية القدس كحال باقي املديريات في فلسطين ؛ حيث يالحظ الارتفاع في نسب التحاق الطلبة بفروع العلوم الانسانية والعلمية على 

ل، كما ان ويعود سبب قلة إقبال طلبة القدس على الفروع املهنية إلى النقص في توفر مدارس تلبي سوق العم.  الفروع التجارية والصناعية والفندقية 

 في هذا الصدد
 
 محوريا

 
 . قلة توفر إرشاد منهي مناسب للطلبة في القدس يلعب دورا

ربوية وإلانسانية، أما فيما يتعلق بعقد امتحان الثانوية العامة فإن عقبات الاحتالل إلاسرائيلي لم تتوقف عند حد معين بلد تعدته إلى جميع املجاالت الت

 :يوقد برزت أهم املعيقات باآلت

من مجموع الطلبة % 21إعداد قاعات امتحان الثانوية العامة يعتمد بنسبة كبيرة على مدارس البلدية لعقد الامتحان، فهي تستوعب ما نسبته  .0

 . املتقدمين المتحان الثانوية العامة في القدس ، وهو ما يالقي الكثير من إلاعاقات والتحديات

العامة، حيث تم اللجوء إلى تكليف املتقدمين للوظائف التعليمية في املراقبة، كما تم تقديم طلبات تصاريح  قلة املراقبين تهدد سير امتحان الثانوية .7

 .ملعلمين من مديريات أخرى لدخول للمدينة املقدسة ألداء هذا الدور ولكن مع هذا تم رفض معظم الطلبات

الثانوية التابعة لها خالل شهر آذار، مما يعني أن نهاية الدوام املدرس ي للمدارس على املدارس ( عطلة الربيع)إقرار املعارف إلاسرائيلية بما يسمى  .7

 .الثانوية سوف يتأجل بنفس املدة مع نهاية العام الدراس ي وهو ما يتعارض مع تاريخ عقد امتحان الثانوية العامة الرسمي في فلسطين كافة

 

 :مواجهة التحديات

 :على صعيد املسيرة التعليمية في القدس  من أهم عناصر القوة ملواجهة التحديات

وحتى اليوم املنهاج  0962التوجه العام للمقدسيين في الحفاظ على التعليم العربي على مر السنين حيث يدرس في كافة مدارس القدس منذ عام  .0

 .ا املعارف و البلدية إلاسرائيليةالعربي كان سابقا الاردني واليوم الفلسطيني رغم ما يتعرض له من حذف في املدارس التي تشرف عليه

ووفق التعليمات والنظام الفلسطيني وفي جميع املدارس بما فيها املدارس التي تشرف ( التوجيهي ) الاستمرار في تقدم امتحان الثانوية الفلسطيني  .7

 .عليها ادارة التعليم الاسرائيلية

ارع من أجل تعليم ابنائها  والبعض توجه الى القضاء  ضد  املعارف والبلدية إهتمام كبير بالتعليم من لاسر املقدسية  والتي ال زالت تص .7

 .الاسرائيلية إلهمالهم حق  اطفال القدس في التعليم من خالل تجميد بناء املدارس

قاف وتعمل حاليا على زيادة مظلة قانونية لحماية مدارس مديرية التربية والتعليم او ما تعرف باسم مدارس الاو _ والزالت _توفر الحكومة الاردنية  .4

مدرستي "  القدرة الاستيعابية لها بتمويل من البنك الاسالمي للتنمية وتحسين البنية التحتية من خالل التنسيق مع مبادرة امللكة رانيا العبدهللا

 " .فلسطين

أما   013767الساعات التدريبية ملعلمي القدس  اهتمام السلطة الفلسطينية بالتعليم في القدس من خالل تدريب املعلمين فقد بلغ مجموع عدد  .2

  7924عدد لايام التدريبية فقد بلغ
 
 .يوما

 بعض املدارس  .6
 
اهتمت السلطة بتقديم مساعدات عينية من أثاث مجاني للمدارس وحواسيب وأدوات مختبرات وكتب للمكتبات شمل أيضا

 .الخاصة
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 .قانونية ومدنية  من اجل منع تمرير املناهج املحرفة واملناهج الاسرائيلية هناك موقف مشرف للجان أولياءلامور التي تخوض معارك .2

قرار بتوزيعها وزارة التربية والتعليم العالي اتخذت قرار بتوزيع الكتب املدرسية مجانا على أبناء القدس في املرحلة لاساسية وهذا العام تم اتخاذ  .3

 .على املرحلة الثانوية ايضا مجانا

 .التربية والتعليم قرارا بطباعة الكتب داخل القدس لوقف اعتراضها على الحواجز ومنع دخولهااتخذت وزارة  .9

من املنح  لطلبة القدس الذين يحملون شهادة التوجيهي الفلسطيني % 01اتخذت الوزارة قرارات بتقديم منح للطلبة املقدسيين حيث خصصت  .01

 .ةمن مجموع املنح التي تقدمها الدول الشقيقة والصديق

من الرسوم الجامعية في جامعة %  21أطلقت الوزارة حملة واجبنا لدعم الطلبة الذين يسكنون البلدة القديمة في القدس بحيث يتم خصم  .00

 .القدس

الية قامت الوزارة بعقد اجتماعات مع البعثات الدبلوماسية واملؤسسات لاجنبية للكشف عن الهجمة إلاسرائيلية على التعليم في القدس لتوفير  .07

 .ضغط على إلاسرائيليين للكف عن ممارساتهم ضد التعليم العربي في القدس

ت اقرت الوزارة نظام الثانوية العامة الجديد الذي ينقذ الطلبة املقدسيين من إغراءات املؤسسات إلاسرائيلية التي تروج المتحان البيجرو  .07

 . الستقطاب ابناء القدس بعيدا عن مناهجهم الفلسطينية

 .ديرية التربية على إجراء تدريبات على املناهج الجديدة تشمل مدارس البلدية والخاصةتعمل م .04

ل الدعم واملساندة الذي حصلت عليه من املدارس إضافة إلى دعم وزارة التربية والتعليم العالي من مؤسسات عربية داعمة منها وكالة بيت ما .02

لكة رانيا العبدهللا مدرستي فلسطين، مؤسسة التعاون، مؤسسة فيصل الحسيني، وجمعيات القدس في املغرب وبنك التنمية إلاسالمي و مبادرة امل

 .محلية أخرى عربية ولجان أولياءلامور 

 

 ماذا يحتاج التعليم في القدس؟

 :رغم ما يتم عمله ملواجهة التحديات إال أن التعليم في القدس بحاجة إلى

شرفات، واد الجوز، العيسوية، بيت حنينا، ) غرفة صفية في التجمعات السكنية ( 011)مدرسية بمعدل شراء أبنية جديدة  وتأهيلها لتصبح ابنية  .0

 (.الشيخ جراح، شعفاط، سلوان، جبل املكبر

 بمعدل ( 02)صيانة لابنية املدرسية بمعدل  .7
 
 .لكل بناء$ 913111مدرسة سنويا

شاكل املتعلقة باملخالفات الاسرائيلية باختالف مسمياتها في خمس مدارس بالقدس التعاقد مع املكاتب الهندسية والاستشارية واملحاماه لحل امل .7

 .$7223111لكل مبنى مدرس ي بكلفة اجمالية ( $223111)بمعدل 

 من مديرية التربية والتعليم وإخراج املدارس الخاصة من س .4
 
اسة يتوفير الدعم املالي للمدارس الخاصة بهدف توفير الاحتياجات التعليمية بدال

مليون  76لكل طالب وبقيمة تقارب $ 911إلامالءات بهدف إرضاخ املدارس للمطالبات الاسرائيلية الناتجة عن توفير الاموال لهذه املدارس بمعدل 

 
 
 .دوالر سنويا

 :رقمنة العمل إلاداري والتعليمي من خالل .2

 (.$723111)توفير البرمجيات املرخصة للمديرية بقيمة   .2.0

$ 723111ي لتوفير الصيانة الالزمة لحوسبة الانظمة الادارية والتعليمية في كل من مدارس التربية واملديرية بكلفة سنوية تقديم الدعم املاد .2.7

 .والتي تتفرد فيها مديرية القدس دون باقي مديريات الضفة

 .$02111ية تسهيل خدمات الاتصال والتواصل مع املدارس واملديرية من خالل تجديد مقسم املديرية بكلفة تقدير  .2.7

 .استئجار وسائل النقل للطلبة في املدراس املهمشة والبعيدة لزيادة معدالت الالتحاق في هذه املدارس والتقليل من نسب التسرب فيها .6

يع الصفوف حصة في لاسبوع ولجم( 7)معلم لتعليم اللغة العبرية في مدارس التربية والتعليم كافة كلغة أجنبية ثانية إجبارية بمعدل ( 72)توظيف  .2

 .من الصف الرابع حتى العاشر

 ( .كرس ي وطاولة) وحدة (71220)بمعدل ( من مجموع الطلبة في مدارس ولاوقاف والخاصة% 2)توفير أثاث مدرس ي بدل تالف بنسبة  .3



7177-7102مسودة الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم   

 

61 
 

واستراتيجيات تأهيل وتدريب توفير التأهيل والتدريب للمعلمين في املدارس الخاصة والبلدية إن أمكن في القياس والتقويم وضبط الصف وتنظيمة  .9

 .املعلمين الجدد

 .دعم التعليم املساند في املدارس التي تتعرض لالنتهاكات إلاسرائيلية .01

 .توفير املنح الدراسية لطلبة الثانوية العامة للدراسة في الجامعات .00
 

 ":ج"املناطق 

لامنية إلاسرائيلية في املجاالت من لاراض ي الفلسطينية، والخاضعة للسيطرة " ج"تبلغ نسبة ما يسمى بمناطق 

من سكان الضفة %( 2.3)من مساحة الضفة الغربية ويعيش فيها مانسبتة %( 64)لامنية وإلادارية واملياه وغيرها حوالي 

مابين إسرائيل ومنظمة التحرير بشأن الضفة الغربية وتم تقسيمها  0994الغربية، حيث ظهرت بعد إلاتفاق املبرم عام 

 .من مساحة الضفة الغربية% 76( أ،ب)، فيما وتقدر نسبة مناطق "ج"و " ب"و " أ"قسام إلى ثالث أ

 029مدرسة في الضفة الغربية، ويقع  0237مدرسة منها  7124بلغ مجموع مدارس فلسطين لهذا العام حوالي     

شكل مستمر، وذلك بسبب ، حيث تتعرض العملية التعليمية في هذه املدارس لالنتهاكات ب"ج"مدرسة منها في مناطق 

وقوعها بالقرب من الجدار أو املستوطنات أو الحواجز العسكرية، أو بسبب وجودها داخل مدينتي القدس أو الخليل، 

من هذه لاراض ي، ولكن دون منح تراخيص للبناء، أما الذين يتقدمون بتراخيص % 0ُيسمح بالبناء سوى في  حيث ال

 يتم تأخي
 
 .ر إصدار التراخيص لفترات طويلة، مما يعيق بناء مدارس جديدة أو ترميم القديم منهاإلعادة التأهيل فغالبا

 :7106العام  خاللالتالي حجم الخسائر التي لحقت بالعملية التعليمية نتيجة إلانتهاكات إلاسرائيلية   يظهر الجدول      

 7102العام  خاللحجم الخسائر التي لحقت بالعملية التعليمية نتيجة إلانتهاكات إلاسرائيلية : (0)  الجدول 

 

 

 2016 البند

 072 إلاعتقال

 297 إلاحتجاز

 223 الجرحى

 72 الشهداء

 66 إعتداء على املدارس

(تعطيل)عدم الوصول آلامن   47 

والوقف عن العملإخطارات بالهدم   3 
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 "ج"املعيقات تجاه املدارس الواقعة في مناطق  أبرز 

 .من السيادة الكاملة على أراضيها دولة فلسطينحرمان  -

 .عدم إلاستقرار السياس ي في املنطقة، وانتشار الحواجز العسكرية والبوابات إلالكترونية -

 .تفش ي ظاهرة عنف املستوطنين -

 .كفاية مباني املدارس بناء جدار الفصل العنصري، وعدم إصدار تراخيص بناء، وعدم -

 .عدم توفر رأس املال الكافي لتلك املناطق -

 . إنتشار الفقر والبطالة وظاهرة التسرب وخاصة لدى الفتيات -

 .تحريف املناهج الفلسطينية خاصة في القدس -

 

 :في فلسطين التعليميالواقع 

 ألهمية التعليم في اعداد املواطن واملجتمع للمنافسة اقليميا 
 
وعامليا ملواجهة التحديات، كالتعامل مع الثورة نظرا

باستمرار، وما يحمله املستقبل  املعلوماتية والاتصاالتية، وتضاعف املعارف بشكل مضطرد وخالل فترات زمنية تتقاصر 

حوالت لذا، فإن قدرة النظام التربوي على مواكبة التغيرات، والتصدي للت. من تغيرات في املجاالت الاقتصادية والتنموية

املستمرة، تتجلى في قدرته على بناء إلانسان وتأهيله بشكل شامل، بما يضمن حصوله على املعارف الحديثة واملستجدة، 

واتقانه للمهارات الحياتية والتقنية والفنية، واكتسابه الاتجاهات والقيم الانسانية مع الحفاظ على هويته الوطنية وتراثه 

 .وثقافته العربية وإلاسالمية

الاحتالل الاسرائيلي، واستحقاقات إقامة الدولة الفلسطينية والاستقالل إن الظروف السياسية املتغيرة، واستمرار 

الوطني، جميعها تؤثر على معظم مناحي الحياة في فلسطين، تفرض على الفلسطينين استحداث نظام تربوي فلسطيني 

 . اد لغد أفضلمرن، يستجيب بشكل مستمر للتغيرات الدائمة، يؤهل الافر 

 :تشخيص الواقع التربوي 

تتواءم مع لاولويات الوطنية لخطة  7177-7102لهدف وضع خطة استراتيجية فاعلة لنظام التعليم لألعوام 

 الهدف الرابع الخاص بالتعليم  7171، ومتطلعة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 7177-7102التنمية الوطنية 
 
وخاصة

، فان تشخيص الواقع 7171من غايات محددة يسعى العالم أجمع لتحقيقها مع حلول العام الجيد، وما يتضمنه 

التربوي يعتبر الخطوة الاولى والاساسية لالنطالق بخطوات علمية واقعية نحو تحقيق الاولويات الوطنية والاهداف 

 .العاملية
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ر التي تزودنا بمعرفة شاملة وتشخيص واقعي وإلعداد الخطة القطاعية للتعليم تم الاعتماد على الوثائق والتقاري 

للتعليم الفلسطيني باإلضافة إلى إجراءات علمية تم القيام بها بشكل خاص إلعداد هذه الخطة، ومن أبرز تلك التقارير 

 :والوثائق

 . 7104/7106 تقرير مراجعة الخطة القطاعية للقطاع التعليم .0

 . 7111/7102التقرير الوطني للتعليم للجميع  .7

 . 7102قرير اللجنة العليا ملراجعة املسيرة التعليمية في فلسطين ت .7

تقارير املتابعة والتقييم السنوية التي تصدر عن نظام املتابعة والتقييم للخطة الاستراتيجية الثالثة للتعليم  .4

7104/7109. 

الصادر عن وزارة املالية  7177-7102نتائج التحليل وفق أداة التشخيص املقترحة في دليل اعداد الخطط القطاعية  .2

 .والتخطيط

ة 
ّ
ل هذه الوثائق الخمسة املرتكز لاساس ي لتشخيص النظام التعليمي بقطاعاته كاف

ّ
التعليم في رياض ) وتشك

وفيما ( .  الاطفال، والتعليم الاساس ي، والتعليم الثانوي بشقيه الاكاديمي واملنهي، والتعليم غير النظامي، والتعليم العالي

 للواقع التعليمييأتي مل
 
 :خصا

 
ا
   :قطاع التعليم في رياض ألاطفال: أول

في مرحلة ما قبل املدرسة من خالل  اتخذت الوزارة قرارا استراتيجيا يتمثل بزيادة الفرص املتاحة في قطاع التعليم

 . املبكرة وير الطفولةستراتيجية تطااملدارس الحكومية وتأهيل الطواقم العاملة فيها، تماشيا مع  زيادة عدد الصفوف في

يعتبر تقديم خدمات في مرحلة ما قبل املدرسة، عنصرا أساسيا في النهج الشمولي لتطور لاطفال حيث لديه دالالت و 

ما قبل املدرسة يصبح أداؤهم أفضل من غيرهم في فترات الحقة  واضحة تؤكد على أن لاطفال الذين يلتحقون بمرحلة

 الرئيسة إلستراتيجية تطوير التعليم الحالية، أن يتم تطوير واعتماد منهاج خاص فاتومن إحدى املستهد. من حياتهم

 .عايير الصحة وآلامان واملعايير املهنيةامللبية مللى زيادة عدد الحضانات املرخصة إبمرحلة ما قبل املدرسة،إضافة 

 :وبمراجعة التقارير والوثائق سالفة الذكر تبين ما يلي

فرص تركز على ضمان ( 7107-7102)ة الخاصة بقطاع رياض لاطفال ووفق الغايات لألعوام أن املؤشرات الرئيس -

تحقيق املستويات العاملية في )الالتحاق آلامن والعادل للتعليم للجميع بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة 

تحسين البيئة التعليمية التعلمية آلامنة واملحفزة والعادلة املتمركزة حول الطالب والاحتياجات ، و (الالتحاق

بستان، )الالتحاق للطلبة في رياض لاطفال معدل : وتقاس درجة تحققها من خالل مؤشرات.  املجتمعية والتنموية

التربية والتعليم العالي  وزارة  من عتمدةامل ألاطفال رياض امللتحقين ببرنامج  ألاطفال بمجموعويعرف ، (وتمهيدي
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 عنه كنسبة مئوية من السكان في فئة السن الرسمي لاللتحاق 
ا
بغض النظر عن العمر في سنة الالتحاق معبرا

 .7102عام %( 22.7)إلى  7104عام %( 22.0)، حيث ارتفع من في نفس السنة( سنوات 0-1)برياض ألاطفال 

 (بستان، تمهيدي)الاجمالي للطلبة في رياض ألاطفال معدل الالتحاق ( : 5 )شكل  

 
 

نصف لاطفال في سن رياض لاطفال غير ملتحقين به وهو بعيد عن املستهدف  أقل منأن  حيث يبين الشكل أعاله

 أن  (.من نسبة الالتحاق إلاجمالية% 21)وفق اتفاق داكار 
 
مؤسسات التعليم في مرحلة رياض لاطفال يديرها علما

القطاع الخاص باستثناء روضتي أطفال اثنتين تشرف عليهما وزارة التربية والتعليم العالي وهذا هو واقع الحال بين 

ولتحقيق الغايات املذكورة أعاله يجري . 7106صف تمهيدي حكومي في العام  96ارتفعت إلى  .7107-7114لاعوام 

 : علىالعمل 

 .فتح صفوف تمهيدي في املناطق املهمشة واملحرومة، والعمل على قبول لاطفال املعاقين  .أ 

 .اهتمام القطاع الخاص باالستثمار في قطاع الطفولة املبكرة .ب 

 .تشجيع وحث رياض لاطفال الخاصة على قبول لاطفال املعاقين .ج 

، ودعم فتح رياض ياض لاطفال الحكوميةتعاون مؤسسات ومنظمات دولية ومجتمع محلي في صيانة وتجهيز ر  .د 

 .أطفال خاصة، وللمؤسسات العاملة في قطاع الطفولة املبكرة

إلحاق أطفالهم  ، و زيادة التوعية للمجتمع املحلي ولألسرة الفلسطينية بأهمية التعليم والعناية بالطفولة املبكرة .ه 

 املعاقين في رياض لاطفال

 .مية في فتح الصف التمهيدي في املدارس الحكوميةعمل دراسات معمقة حول التجربة الحكو  .و 

زيادة نسبة املربيات واملديرات واملشرفات في رياض لاطفال : من الغايات الرئيسة الخاصة بقطاع رياض لاطفال -7

بيات رفع مؤهالت املر : ساعد في تحقيق هذه الغاية .الحكومية والخاصة وفق معايير إستراتجية تدريب املعلمين واملعلمات
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تدريب املربيات واملشرفات من قبل وزارة التربية ، و تطوير معايير تأهيل مربيات رياض لاطفال، العامالت في رياض لاطفال

 : ، ولرفع مؤشرات تحقيق الغاية أعاله ال بد من والتعليم العالي

 .اض لاطفالالاستمرار في مراجعة وتشخيص الحاجات املهنية للمربيات واملشرفات واملديرات في ري .أ 

 .الاستمرار في تطوير التعليمات الخاصة بمؤهالت املربيات واملشرفات واملديريات في رياض لاطفال .ب 

 .، بما فيها التدريب الخارجيإنتاج برامج تدريبية متخصصة للمربيات واملشرفات واملديرات في رياض لاطفال .ج 

 .ملة في قطاع رياض لاطفالوللمؤسسات العا توفر الدعم املالي والفني املوجه للتدريب .د 

 .وضع سياسات خاصة لتدريب املربيات واملشرفات واملديرات في رياض لاطفال .ه 

 .ر املعلمات املتخصصات في تربية الطفل ورياض لاطفاليتوف .و 

 .إجراء دراسات دورية متخصصة في رصد احتياجات لاطفال في الروضة .ز 

 ناهج رياض لاطفال بما يتناسب مع احتياجات لاطفالالعام مل طار إلا  تقويمأنجز العمل على : منهاج رياض لاطفال -7

من وضع ، والانتهاء بدء بوضع دليل وطني للتعليم والتعلم في رياض لاطفالوال بد من العمل على ال .(املسودة النهائية)

  .الدليل الوطني ملربيات رياض لاطفال

 7102عام %( 0.74)إلى  7104عام %( 1.2)، من رياض لاطفال الحكوميةنسبة الطلبة امللتحقين في برامج ارتفعت  -4

 . 7109في العام %( 4.7)ومن املأمول الوصول الى ومع ذلك فإن هذه النتيجة ال زالت منخفضة، 

 في فلسطين( بستان ، تمهيدي) نسبة الطلبة امللتحقين  في برامج رياض ألاطفال الحكومية ( : 2) شكل 

 
 

تكفل إقبال  في املناطق التي ال يتوفر فيها رياض اطفال خاصة الحاجة ماسة لتوفير رياض أطفال حكومية من هنا فإنو 

الخاصة )عدد رياض لاطفال املرخصة أما . الطلبة على الالتحاق بها من أجل تشكيل شخصيتهم وتكوينها في مرحلة مبكرة

نسبة الطلبة إلى ، كما بلغت 7102عام ( 0072)إلى  7107عام ( 926)فقد زادت من  في املحافظات الشمالية( والحكومية 
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نسبة الانجاز الفعلي مقارنة مع ما هو بينما كانت  .7107/7107عام ( 02.3: 0)في التعليم في رياض لاطفال ( PTR)املعلمين 

 .، غير مرضية لغاية آلانمخطط لتقويم وتطوير منهاج رياض لاطفال

 في املحافظات الشمالية( خاصة وحكومية)عدد رياض ألاطفال املرخصة( :  2)شكل 

 
 

 :أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم في رياض لاطفال  -2

 وفق املرجعيات القانونية في التعليم الفلسطينيزال ال التعليم في رياض لاطفال ال  .أ 
 
 إلزاميا

 
 .يعتبر تعليما

 .لاطفال رفع نسبة الالتحاق برياض .ب 

 .تحسين أداء العاملين والعامالت في رياض لاطفال .ج 

 .توفير امليزانيات لدعم قطاع الطفولة املبكرة .د 

 .ترابط املناهج املقدمة مع فلسفة التعليم في فلسطين .ه 

منع الاحتالل  بناء أو إضافة غرف ومرافق إلى رياض لاطفال الحكومية في مدينة القدس والخليل واملناطق  .و 

 (.ج)ومناطق البدوية 

 .الاعتداءات املتكررة لجنود الاحتالل واملستوطنين على رياض لاطفال في مناطق التماس .ز 

 .البطء في اتخاذ القرار الخاص ببناء هيكلية وحدة إدارية مؤهلة وكافية إلدارة ملف رياض لاطفال .ح 

 . البطء في اتخاذ قرار خاص بوجود إلاشراف الفني على رياض لاطفال .ط 

 : ومن أبرز املعيقات الخاصة بذلك ما يلي .الطفل/ الطالب إلى خدمة التعليم النوعي املستند تطور ضمان  .ي 

 .أغلبية املربيات في رياض لاطفال الخاصة غير متخصصات في التربية وتربية الطفل -0

 .أغلبية املربيات اللواتي يتلقين تدريبا تربويا يتركن عملهن في الرياض الخاصة -7

 .ج التعليم من خالل اللعبضعف التدريب على نه -7

 . عدم وجود برامج التعلم من خالل اللعب لألطفال املعاقين -4

 .ضعف البنية التحتية لرياض لاطفال بما يالئم لاطفال املعاقين -2

 .قلة لاثاث ولالعاب التربوية والترفيهية والحواسيب وتكنولوجيا التعلم -6
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 .   ي تعنى بقطاع الطفولة املبكرةالدعم الفني التقليدي من املؤسسات واملنظمات الت -2

والنهوض بواقع قطاع رياض لاطفال والطفولة  العمل عليها لتجاوز املعيقات سالفة الذكر  يمكنومن املقترحات التي 

 :املبكرة ما يلي

 .إجراء دراسات تشخيصية دورية لنوعية التعلم والتعليم في رياض لاطفال .أ 

 .اض لاطفالرفع معايير املربيات العامالت في ري .ب 

 .إلاطالع على كل ما يستجد في تعليم لاطفال في رياض لاطفال حول العالم .ج 

 .الخ... توظيف لالعاب املصنوعة محليا من مواد ومخلفات املحالت واملصانع والبيوت .د 

 .رفع وعي لاهل في التعامل مع أطفالهم ومتابعتهم في البيت، واملساعدة في بناء شخصياتهم .ه 

 .التحتية لرياض لاطفال بما يالئم لاطفال املعاقينتأهيل البنى  .و 

 .الاستمرار في إدخال تكنولوجيا التعليم في مناهج رياض لاطفال .ز 

 .تفعيل دور وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية التشخيصية والوقاية والعالجية لألطفال .ح 

زيادة قدرة من خالل  .على املستوى الوطنيبناء هيكلية وحدة إدارية مؤهلة وكافية إلدارة ملف رياض لاطفال  .ط 

 .الوزارة على تنفيذ البرامج الخاصة بالتعليم في قطاع الطفولة املبكرة

 .توفير التعلم النوعي في رياض لاطفال .اتخاذ قرار خاص بوجود إلاشراف الفني على رياض لاطفال .ي 

 .تبني الحكومة لسياسة التعليم إلالزامي لصف تمهيدي .ك 

 .ة إلنشاء الهيئة الوطنية العليا للطفولة املبكرةتبني الحكوم .ل 

 .الاستمرار في فتح مراكز تدريب ملربيات ومشرفات رياض لاطفال في املديريات .م 

 .تبني نظام الكتروني وشبكة تعنى بشؤون الترخيص لرياض لاطفال واملؤسسات التعليمية الخاصة .ن 

 .الزام رياض لاطفال بتوفير خدمة إلارشاد في الرياض .س 

 .إضافة وحدة للصف التمهيدي في لابنية املدرسية الجديدة  املخصصة للمرحلة لاساسية الدنيا .ع 

 .تشجيع الجامعات على فتح برنامج متخصص في رياض لاطفال والعمل على اعتماده .ف 

 .توفير مصادر تمويل محلية وحكومية مستدامة، من خالل توفير التمويل .ص 

، من واملنظمات الحكومية وغير الحكومية الداعمة لقطاع الطفولة املبكرةامتالك رؤية موحدة لجميع املؤسسات  -

 .أن تجعل الوزارات واملؤسسات الشريكة العناية بالطفولة جزءا من خططهاخالل 

 
ا
  :الاساس ي/ قطاع التعليم العام : ثانيا

إلى نموذج طرائق تدريس  الحفظ والتلقين املوجه باالختبارات تقع عملية تحويل نظام التعليم العام من أسلوب 

إلاصالحات  ويتطلب هذا التحول الجذري نهجا متكامال وممنهجا من. الطالب في مركز إلاستراتيجية الحالية تتمحور حول 
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 ،من عنصر مراقب إلى نظام يعمل على تمكين املعلم إلاشراف وتغيير دور . في املنهاج والتقييم وإلاشراف وتدريب املعلمين

وتقوم الوزارة بتطوير . نجاح إلاصالحاتاط و شر كلها يب تقييم حقيقية بدال من لاساليب التقليدية،ويستند إلى أسال

املدارس من املهام إلادارية البحتة إلى القضايا الخاصة بالجودة التعليمية،  ي ر يعملية التغيير املطروحة لتحويل دور مد

لتشمل تأهيل جميع املعلمين   ( TES ) ية تدريب املعلمينتقوم بتوسيع الفئة املستهدفة إلستراتيج، كما مقيم كمشرف

وتستجيب الوزارة للمتغيرات ، (7177-7102)العاملين في مجال التربية والتعليم مع نهاية إلاستراتيجية القطاعية للتعليم  

 في تعزيز عملية السريعة في مجال تكنولوجيا املعلومات لالستفادة من إلامكانيات والفرص التي تتيحها التكنولوجيا

الخاص يبقى تحديا حقيقيا وستقوم الوزارة  ال أن تعزيز خدمات التعليم الجامع والتعليمإ. التعليم والتعلم واستقالليتها

في بناء آليات متينة للتعاون مع املجتمع  متمثال زارة هدفا أساسيا حدّدت الو ، ذاته وفي السياق. بمعالجته بشكل مكثف

 إصالح وأخيرا، تم اعتماد. وفي القدس الشرقية" ج"التعليم لجميع الفلسطينيين في منطقة  حق فيالدولي في حماية ال

الستراتيجية الثالثة، وهو ما يتمثل بإعادة هيكلة املدارس وفقا  باعتباره أولوية رئيسة في نطاق الخطة"النظام التعليمي"

 (.07-10)، (9-5)، (4-1)لفئات الصفوف، 

 :  التي عملت وزارة التربية والتعليم العالي عليها في قطاع التعليم العام الوطنيةالتشريعات أهم   . أ

 للقوانين ولانظمة املعمول بها في الضفة  .0
 
عملت وزارة التربية كغيرها من املؤسسات والوزارات في فلسطين تبعا

ربية والقانون املصري في قطاع وهو القانون لاردني املعمول به في الضفة الغ 0962الغربية وقطاع غزة منذ عام 

بما فيها جميعها وبعد مجيء السلطة تم إصدار أنظمة وتعليمات داخلية للعمل بها في املؤسسات الحكومية .  غزة

 . وزارة التربية والتعليم العالي

شريعي أعّدت الوزارة مسودة قانون التربية والتعليم الفلسطيني ، الذي تم تقديمه للمجلس الت 7114في العام  .7

ملناقشته وإقراره، وبالتالي فإن هذا القانون ال يعتبر ساري املفعول إال بعد إقراره من السلطة التشريعية ونشره في 

التربية والتعليم حق " 4بند ( ب) 7ويضم القانون املبادئ ولاهداف الخاصة به، جاء في املادة . الجريدة الرسمية

ال يقتصر على طلبة املدارس فقط، بل يشمل أيضا مختلف لاعمار  لكل مواطن، والسلطة كفيلة بضمانه بحيث

 ".والشرائح الاجتماعية واملهنية 

على أن التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية ( 0)بند  74القانون لاساس ي الفلسطيني املعدل في املادة  نّص  .7

 .املرحلة لاساسية على لاقل ومجاني في املدارس واملعاهد واملؤسسات العامة

الوزراء وهو آلان في املراحل لتعليم الفلسطيني واقراره بالقراءة الاولى والثانية في مجلس ل جديد تم اعداد قانون  .4

 .فخامة الرئيس من توقيعل بالقراءة الثالثة ثم يرفع الاخيرة القراره

  (:7100-7100)املؤشرات الخاصة بقطاع التعليم الاساس ي وفق الغايات لالعوام  . ب

جات ضمان فرص الالتحاق آلامن و العادل للتعليم للجميع بما في ذلك ذوي الاحتيا: من أهم تلك املؤشرات .0

 :(تحقيق املستويات العاملية في الالتحاق)الخاصة 
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( . 4)الشكل %( . 94.6)كان  7102وفي العام %( 94.7) 7104في العام ( NERA)بلغ معدل الالتحاق الصافي املعدل 

عبارة عن مجموع الطلبة مّمن هم في سن الالتحاق الرسمي في املرحلة بأنه هذا ويعرف الالتحاق الصافي املعدل 

 عنه كنسبة مئوية من مجموع أفراد فئة (سنة 00-2)ألاساسية 
ا
ض النظر عن الصف امللتحقين فيه، معبرا

ّ
، بغ

 (. سنة 00-2)السكان املناظرة 

 في املرحلة ألاساسية(NERA)معدل الالتحاق الصافي املعدل  ( :2)شكل 

 

مجموع عدد الطلبة في املرحلة ألاساسية  والذي يعرف بأنه( NER)فيما يتعلق بمعدل الالتحاق الصافي 

 عنه بنسبة مئوية من (سنة 00-2)مّمن هم في سن الالتحاق الرسمي لهذه املرحلة ( 01-0الصفوف )
ا
، معّبرا

في العام %( 97.7)فقد بلغ ، (سنة 00-2)مجموع السكان ممن هم في السن الرسمي لاللتحاق بتلك املرحلة 

 . 7102عام في ال%( 97.3)وارتفع الى  7104

 في املرحلة ألاساسية في فلسطين (NER) معدل الالتحاق الصافي  ( :4) شكل 
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مجموع عدد امللتحقين الجدد بالصف ألاول ألاساس ي بأنه اما فيما يتعلق بمعدل الدخول الاجمالي والذي يعرف 

 عنه بنسبة مئوية من السكان في سّن 
ا
%( 017.2)  فقد بلغ سنوات 2بغض النظر عن ّسن دخول الطلبة ومّعبرا

 . 7102في العام %( 014.0)وارتفع الى  7104في العام 

 معدل الدخول إلاجمالي للمرحلة ألاساسية في فلسطين( : 01) شكل 

 

مجموع عدد الطلبة امللتحقين في املرحلة ألاساسية الذي يعرف بأنه (  GER)بالنسبة ملعدل الالتحاق الاجمالي  

 عنه بنسبة مئوية من عدد السكان في سّن الالتحاق في املرحلة ألاساسية ، (01-0الصفوف من )
ا
-2)ومّعبرا

 . 7102في العام %( 92.9)وارتفع الى  7104ي العام ف%( 92.7)فقد بلغ   (سنة00

 في املرحلة ألاساسية في فلسطين( GER) معدل الالتحاق الاجمالي (: 00) الشكل

 

النسبة املئوية لعدد الطلبة املترفعين فيما يتعلق بمعدل البقاء حتى الصف الخامس  والذي يعبر عن  

من عدد الطلبة الداخلين للصف ألاول ألاساس ي ( n)وامللتحقين بالصف الخامس ألاساس ي في العام الدراس ي 

 .  7102في العام ( %93.7)وانخفض  7104في العام %( 93.7)والذي بلغ  (n-4)في العام الدراس ي 
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 معدل البقاء حتى الصف الخامس في فلسطين(: 07)الشكل

 

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

ألاول ألاساس ي في من عدد الطلبة الداخلين للصف ( n)وامللتحقين بالصف العاشر ألاساس ي في العام الدراس ي 

 .  7102في العام %( 34.2)وارتفع الى  7104في العام %( 37.2 )فقد بلغ  (-4n)العام الدراس ي 

 معدل البقاء حتى الصف العاشر في فلسطين: )00)الشكل

 

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

 عنه كنسبة (الخارجين من النظام التربوي الرسمي قبل إتمام الصف العاشر ألاساس ي)
ا
، في سنة معينة، ُمعبرا

ولكنه ارتفع  7104في العام %( 1.91)فقد كان  ،مئوية من مجموع طلبة املرحلة ألاساسية امللتحقين بتلك السنة

 . 7102في العام %( 0.7)الى 
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 ة في املرحلة ألاساسية في فلسطينمعدلت تسرب الطلب(: 01) الشكل

 

في املحافظات الشمالية وللمرحلتين لاساسية )في حين بلغت نسبة التحاق الطلبة ذوي الاعاقة في التعليم 

 ، %(64.2)والثانوية 

 7104في العام  %(34.7) وتحقيقه للمعايير( غرف صفية وتخصصية ومرافق ) ونسبة مالءمة البناء املدرس ي 

 :آلاتي(  02) كما هو موضح في الشكل  7102في العام %( 34.2)وارتفعت الى 

 درجة مالئمة البناء املدرس ي وتحققيه للمعايير ألابنية(: 00)الشكل

. 

 في مؤشرات هذا الهدف وتحقيقة كما يتضح من نسب وقيم املؤشرات أعاله أن هناك  
 
ارتفاعا ملحوظا

 للمستويات 
 
الطاقة الاستيعابية املتوافرة تقارب تلك املطلوبة من  أن تدل هذه النتائج علىكما و  ،املطلوبة عامليا

لى زيادة مشاركة فئة السكان في ّسن التعليم لاساس ي في برامج وإأجل تعميم التحاق السكان في ّسن التعليم، 

 . التعليم في التعليم لاساس ي و الثانوي على حّد سواء

0.90% 

1.3% 

0.90% 

0.00% 

0.20% 

0.40% 

0.60% 

0.80% 

1.00% 

1.20% 

1.40% 

 2019مستهدفات  2015سنة  2014سنة االساس 

84.3% 
84.5% 

85.8% 

83.5% 

84.0% 

84.5% 

85.0% 

85.5% 

86.0% 

2014 2015 2019 



7177-7102مسودة الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم   

 

73 
 

ارتفعت درجة مالءمة خدمة لابنية املدرسية للمرحلة لاساسية وفق معايير البناء  ؛البناء املدرس ينوعية  -

كاملساحة املخصصة لكل طالب في الصفوف واملالعب، وعدد الوحدات الصحية، والحالة الفيزيقية )املدرس ي 

تحسين البناء املدرس ي مبنية ، ما يدل على أن عملية  102في % 34.2إلى  7104في % 34.7من ( للغرف وغيرها

 . على رصد الاحتياجات  وربطها  باألولويات رغم محدودية املوازنات

زيادة عدد الغرف الصفية وغير الصفية  التي تنسجم مع املعايير الفيزيقية التربوية في املدارس لاساسية  سيتم  -

 % 2ة القائمة بمعدل صيانة لابنية املدرسيو  .(7102)غرفة مع نهاية العام ( 337)بمعدل 
 
 63بما يعادل ) سنويا

توفر املصادر املادية، وتوفر بعض لاراض ي في : سيساعد على انجاز ذلك .7102حتى نهاية العام ( مبنى مدرس ي

بعض املناطق، وكذلك توفر قواعد البيانات حول الغرف الصفية، وهنا ال بد من استمرار التمويل، واستقطاب 

صعوبة الحصول : ومما يعيق التقدم في هذا املجال. املحليين، واستئجار أو شراء أبنية جاهزةاملانحين الخارجين و 

 .على تراخيص البناء في مناطق ج والقدس، وتأخر وصول التمويل

الطالب والطالبات ذوي إلاعاقة والاحتياجات الخاصة املدمجون في املدارس العمل متواصل لزيادة نسبة  -

 1.12)من مجموع الطلبة بزيادة سنوية مقدارها % 0.72إلى % 0.71الضفة الغربية من لاساسية الحكومية في 

توفر الكوادر البشرية املؤهلة للتعامل مع ذوي الاحتياجات : سيساعد على ذلك .7102في نهاية العام %(. 

طوير دبلوم متخصص ولذا ال بد من العمل على ت. الخاصة، ومواءمة لابنية، وتوفير الوسائل والكتب لتلك الفئة

لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، واشراك القطاع الخاص من ذوي التخصص، ودمج احتياجاتهم ضمن 

 إلى ضرورة سن التشريعات الالزمة وبما يتناسب مع الوضع الفلسطيني، . خطة اللوازم ومطبعة الوزارة
 
إضافة

، وزيادة قدرة املدارس على استيعاب عدد أكبر منهم، وكذلك 
 
تبني سياسة لتمكينهم ليكونوا منتجين اقتصاديا

 .وزيادة عددهم في مؤسسات التعليم العالي

  واملعلمين الطلبة لجميع آلامن والوصول  الحماية ضمان -
 
  ذكورا

 
 بالتعاون  والقدس( ج) مناطق في مدارسهم إلى وإناثا

طرق توفر : سيساعد على انجاز ذلك .7102 العام نهاية في  مدرسة( 97) في الدولية إلانسان حقوق  مؤسسات مع

إمكانية شراء أو استأجر حافالت للتوصيل الطلبة للمدارس .منة لوصول الطلبة والحافالت إلى معظم املدارس آ

 في توفير املهمشةفي املناطق وخاصة 
 
، وال بد من العمل على اشراك كافة القطاعات ذات العالقة وتحديدا

حواجز الاحتالل، : ومما يعيق التقدم في هذا املجال. في أماكن التماس مع الاحتالل املواصالت آلامنة للطلبة

الجدار الفاصل، الاقامة الجبرية والحبس املنزلي والتي تفرض على بعض الطلبة واملعلمين، املستوطنات القريبة 

 .  من املدارس، منع الاحتالل شق الطرق في مناطق ج والقدس

ة التعلمية آلامنة و املحفزة و العادلة املتمركزة حول الطالب و الاحتياجات املجتمعية و ن البيئة التعليمييتحس .7

 . التنموية
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: للصف الرابع لاساس ي: كما يلي( 7107-7102)كانت نتائج تحصيل الطلبة في الاختبارات الوطنية وخالل الفترة  .0

ونتائج تحصيل الطلبة في الاختبارات %(. 40.7)، العلوم العامة %(74.2)، الرياضيات %(60.9)اللغة العربية 

، الرياضيات %(29.9)، اللغة العربية للسابع %(43.0)الرياضيات : املوحدة للصف الرابع لاساس ي كانت كما يلي

 .%( 43.0)، العلوم العامة للتاسع %(77.0)للثامن 

 7104مقارنة باملستهدفات للعام  7101تحصيل الطلبة في الاختبارات املوحدة للعام (: 02)الشكل

 
%( 29.2)للصف الرابع و%( 22.6)لاخالقية والاتجاهات الايجابية فيما كانت درجة امتالك الطلبة للقيم  

بأنها املبادئ واملعتقدات ألاساسية واملثل العليا واملعايير ومواقف الحياة التي للصف الثامن ، وتعرف القيم 

  تكون بمثابة دليل عام يوجه السلوك، وهي النقطة املرجعية لصناعة القرار أو تقويم املعتقدات وألاعمال

بأنها مجموعة من املكونات املعرفية والانفعالية والسلوكية التي تتصل  بينما تعرف الاتجاهات نحو التعليم

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

  (.03)و( 02)شكل  القبول أو الرفض

 درجة امتالك طلبة الصف الثامن للقيم ألاخالقية والاتجاهات(: 02)شكل

درجة امتالك طلبة الصف الثامن للقيم ألاخالقية والاتجاهات(: 02)لالشك  
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فقد ( التفكير الابداعي، الناقد، التأملي، وفوق املعرفي ) فيما يتعلق بدرجة امتالك الطلبة ألنماط التفكير بأنواعه املختلفة

الحياتية املتمثلة في ودرجة امتالكهم للمهارات ( 06)و( 02)شكل .للصف الثامن%( 44.6)للصف الرابع، %( 22)كان  

والتي تعرف بأنها مجموعة العمليات ( ذ القرار، الثقة بالنفس، ومقاومة الضغوطالاتصال والتوصل، حل املشكالت،اتخا)

وإلاجراءات التي من خاللها يستطيع الفرد حل مشكلة أو مواجهة تحدي أو إدخال تعديالت في مجاالت حياته فقد كانت  

 . للصف الثامن%( 61.9)للصف الرابع، و%( 20.0)

 7101الرابع ألنماط التفكير املختلفة  لسنة ألاساس درجة امتالك طلبة الصف (: 04)الشكل

 7101درجة امتالك طلبة الصف الثامن ألنماط التفكير املختلفة  لسنة ألاساس (: 71)الشكل

  
 

 درجة امتالك طلبة الصف الرابع للمهارات الحياتية(: 70)الشكل 

  درجة امتالك طلبة الصف الثامن للمهارات الحياتية(: 77)الشكل 

  
( 0-4)لم يصل ذلك ملا هو مطلوب بسبب أن سياسة التقويم للصفوف : التقويم الصفي وتقويم أداء الطالب -

طرحت دون ايجاد آليات وطرق مع غياب التوعية املجتمعية للمعلمين والطلبة وأولياء لامور، كما أن التقويم 

من تبني الوزارة لساسة واستراتيجية باملشاريع طرح دون توضيح للغايات وآلاليات ولاهداف، وعليه ال بد 
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واضحة للتقويم التربوي بأساليب ال تعتمد على العالمات والاختبارات كمقياس وحيد لتقويم الطالب، بل 

وما  هما يعرفعلى تعرف الطالب  ... (. الاتجاهات، لاداء، املهارات الحياتية، السلوك، )اعتماد مجاالت أخرى 

في ظل توفر الوصول للمعرفة ه، مسؤولية املتعلم عن تعلم، الطالب على ما يعرفهكيف يحصل ، يريد أن يعرفه

ما وكيف يوظفها في تعلم  ،ما معنى وحدود املعرفة املطلوب من الطالب الوصول اليها ،عبر الوسائط املتعددة

 . ؟جديد وانتاج املعرفةهو 

نسبة معلمي ، و %(44.7) عداد املعلمين وتأهيلهمنسبة معلمي املرحلة لاساسية املؤهلين وفق إستراتيجية إبلغت  -

درجة ممارسة املعلم ملنحى التعليم املتمركز ، و %(47.2) املرحلة لاساسية  املتدربين ضمن برامج التطوير املنهي

، 7102في عام % 26.6إلى  7104في عام % 44.7نسبة املعلمين املؤهلين من  عتارتفكما %(. 42.4) حول املتعلم

قيام املعهد و تعديل سياسة الوزارة في اختيار املعلمين الجدد املؤهلين،  :رتفاع  ألسباب عدة؛ أهمهاالا يعود و 

واعتماد شهادة التأهيل التربوي ( 2-01)والصفوف ( 4-0) الوطني للتدريب التربوي بتأهيل معلمي الصفوف

 
 
توفير ومراجعة وتطوير املواد التدريبية، 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 

املساندة، اعتماد برنامج التطور املنهي املستمر، والتأكد من مواءمة التدريب مع خطة الوزارة، تطوير املعايير 

 .باالرشاد التربوي، واعداد دبلوم الارشاد املدرس ي ودبلوم الاشراف الارشادياملهنية الخاصة 

 نسبة معلمي املرحلة الاساسية املؤهلين وفق استراتيجية اعداد املعلمين وتأهيلهم( 70)الشكل 

 
في %( 47.2)املستمر فقد بلغت  نسبة معلمي املرحلة لاساسية املتدربين ضمن برامج التطوير املنهيفيما يتعلق ب

 . 7102في العام %( 42.6)وارتفعت الى  7104العام 
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 املستمر نسبة معلمي املرحلة الاساسية  املتدربين ضمن برامج التطوير املنهي( : 71) شكل 

 
الى ارتفعت   7104في عام %( 2) (مبادرات الطلبة)درجة انخراط الطلبة النشط في الحصة الصفية  بلغت  -

 أ ظهرتوأ( . 70الشكل ) 7102في عام %(07)
 
من % 27ن الوزن النسبي للزمن الفعلي للمعلم النتائج أيضا

ملواقف السكوت والحيرة، وهذا يعني أن معظم وقت الطالب % 4للطالب و % 74وقت الحصة بينما كان 

 .استجابة ملا يطلبه املعلم% 37

 (الانخراط النشط)الحصة الصفية درجة انخراط الطلبة النشط في ( : 70)شكل  

 

سئلة التذكر أ/ درجة التنوع في أسئلة املعلم داخل الحصة الصفية وفق مهارات التفكيراما فيما يتعلق ب   -

درجة التنوع في أسئلة املعلم داخل و ، 7102في عام % 66.3 ارتفعت إلى، 7104في عام %( 62) والاستيعاب

وانخفضت  7104في العام %( 02) اسئلة التطبيق واستخدام املعرفة/ الحصة الصفية وفق مهارات التفكير

/ درجة التنوع في أسئلة املعلم داخل الحصة الصفية وفق مهارات التفكير ، و 7102في العام %  06.4الى 

وهذا يعود ألسباب ( .0)الجدول %. 07.2بلغت  7102في عام و 7104لعام %( 07) مستويات التفكير العليا

ضعف كفايات املعلمين في بناء نماذج أسئلة مهارات عليا، أو القدرة على توظيفها أو تصنيفها  :اعدة؛ أبرزه

 .وفق املستويات املختلفة
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 التوزيع النسبي لألسئلة التي يطرحها املعلمون في الحصص الصفية(: 0)الجدول 

 7104مستهدفات العام  7100سنة  7101سنة ألاساس  

 إناث ذكور  تصنيف ألاسئلة
كال 

 الجنسين
 إناث ذكور 

كال 

 الجنسين
 إناث ذكور 

كال 

 الجنسين

 % 01 % 21 % 21 %22.2 %62.2 %62.6 %20 %64 %66 أسئلة  التذكر والاستيعاب

أسئلة التطبيق واستخدام 

 املعرفة
02% 06% 02% 03.4% 02.0% 02.1% 71 % 71 % 71 % 

 % 00 % 02 % 02 %07.0 %07.6 %07.2 %00 %04 %07 أسئلة مستويات التفكير العليا

 % 2 % 3 % 3 %0.4 %7.0 %0.6 %7 %7 %7 لاسئلة الوجدانية

 % 2 % 2 % 2 %7.0 %7.6 %7.1 %0 %7 %7 مهارات ما وراء املعرفة

 7104في العام %( 61.9) درجة تحقيق املدارس ملعايير البيئة الصحية املدرسية املعززة للتعليمكما بلغت  -

مع وجود فارق بين مدارس الذكور وإلاناث لصالح مدارس (. 76)الشكل . 7102في العام ( 67.7)وارتفعت الى 

ولزيادة النسبة يستوجب الاستمرار في تأهيل الطواقم، واستمرار التواصل الفعال مع املؤسسات  .إلاناث

تفعيل دور الادارات لتحقيق املخرجات املتعلقة بمعايير : زهاالشريكة، إال أن هناك العديد من املعيقات أبر 

البيئة الصحية، نقص التمويل لبعض املخرجات املهمة، النقص في عدد املوظفين امليدانيين في الادارة العامة 

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

لصحة املدرسية، تعديل الاجراءات املالية لغرض سرعة انجاز العطاءات وتنفيذها، دخول الارشاد التربوي ا

 .ضمن التشكيالت املدرسية، اعتماد مراكز الارشاد التربوي 

 درجة تحقيق املدارس ملعايير البيئة الصحية املعززة للتعليم(: 72) الشكل

 
  التربوية التقنيات توظيف مجال في النتائج أظهرت

 
  وسائل توظيف فيها يتم التي الحصص نسبة في انخفاضا

 للوسائل% 3.0): آلاتي النحو على% 73.9 اصبحت 7102 عام في بينما 7104 عام في%  71 كانت إذ تعليمية،
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 حصص من% 23.7 أن أيضا النتائج وبينت(. التخصصية للوسائل% 00و الرقمية، غير للوسائل% 77.7و الرقمية،

 . تكنولوجية وسيلة أّية توظيف دون  تنفذ التكنولوجيا

 نسبة الحصص الصفية التي يتم فيها استخدام وسائل تعليمية( 72)الشكل 

 
 لعام% 77 من وأدواته العلوم مخبر يستخدمون  الذين الطلبة نسبة ارتفعت وأدواته؛ العلوم مختبر يخص وفيما

 على التجارب إلجراء العملي الوقت من لاكبر النسبة يحتل املعلم زال ال ولكن ،7102 عام في% 77.2 إلى 7104

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

من مختبرات الحاسوب، وهنا ال بد من العمل على زيادة الشراكات لتحديث مختبرات الحاسوب % 2تحديث 

عدم جاهزية البيئة التعليمية، نقص الكفايات املهنية : كبر، وكان من معيقات التقدم لهذا املؤشربشكل أ

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

 .توظيف التكنولوجيا بشكل أوسع

 مختبر العلوم وادواتهنسبة الطلبة الذين يستخدمون ( : 72)شكل 
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 في (%21.4) إلى 7104 عام في (%26.2) من للعنف يتعرضون  الذين الطلبة نسبة انخفضت العنف؛ يخص فيما -

 للطلبة التوعية برامج أن وتبين ،(وغيره واللفظي الجسدي)  كافة العنف أنواع الانخفاض وشمل ،7102 عام

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

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 الارشادية 

 .املقدمة للطلبة

 له املختلفةبأشكا  نسبة طلبة املرحلة الاساسية الذين يتعرضون للعنف في املدارس( 74)الشكل 

 
 

 وأبرز  ،7102 عام في (%36) إلى 7104 عام في (%97.6) من الالصفية لانشطة في الطلبة مشاركة نسبة انخفضت -

 ..املعلمين وإضراب الدراس ي العام انتظام عدم هو النسبة تلك انخفاض أسباب

 التعلم بواقع الحياةنسبة مشاركة الطلبة في الانشطة الالصفية الداعمة التي تربط  ( :01)الشكل 
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، وألنماط %(6.7) لقيما/ رجة تمثل منهاج اللغة العربية للصف الرابع الاساس ي النماط املعرفةبلغت د -

، وبلغت %(42.3)التعليمات /، وألنماط املعرفة%(72.7)املفاهيم /، وألنماط املعرفة%(01.2)الحقائق /املعرفة

الحقائق /، وألنماط املعرفة%(1.6) لقيما/ملعرفةالاساس ي النماط ادرجة تمثل منهاج العلوم للصف الرابع 

درجة تمثل منهاج ، وبلغت %(2.4)التعليمات /، وألنماط املعرفة%(42.0)املفاهيم /، وألنماط املعرفة%(46.9)

نماط ، وأل %(9.9)الحقائق /، وألنماط املعرفة%(0.7)القيم /املعرفةالرياضيات  للصف الرابع  الاساس ي النماط 

 %(.04.3)التعليمات /نماط املعرفة، وأل %(24)املفاهيم /املعرفة

  ألاساس ي ألنماط املعرفة الرابع الرياضيات والعلوم للصف و  درجة تمثل محتوى مناهج اللغة العربية(: 00)الشكل

 
  القيم/ املعرفةللصف العاشر الاساس ي النماط (  مطالعة ونصوص)درجة تمثل منهاج اللغة العربية  وبلغت 

التعليمات /، وألنماط املعرفة%(79.4)املفاهيم /، وألنماط املعرفة%(41.2)الحقائق /، وألنماط املعرفة%(73.6)

، وألنماط %(76)الحقائق /، وألنماط املعرفة%(74)القيم /، وللعلوم اللغوية كانت ألنماط املعرفة%(0.6)

درجة تمثل منهاج الرياضيات  للصف ،  وبلغت %(70.7)التعليمات /، وألنماط املعرفة%(03.6)املفاهيم /املعرفة

املفاهيم /، وألنماط املعرفة%(72)الحقائق /، وألنماط املعرفة%(1.1)  القيم/ ساس ي النماط املعرفةالعاشر لا 

فيزياء للصف العاشر / درجة تمثل منهاج العلوم، وبلغت %(06.0)التعليمات /، وألنماط املعرفة%(46.9)

املفاهيم /، وألنماط املعرفة%(42.2)الحقائق /، وألنماط املعرفة%(1.1) القيم/ساس ي النماط املعرفةلا 

ساس ي للصف العاشر لا  كيمياء/درجة تمثل منهاج العلوم، وبلغت %(70)التعليمات /، وألنماط املعرفة%(77.2)

، وألنماط %(77)املفاهيم /ط املعرفة، وألنما%(69)الحقائق /، وألنماط املعرفة%(7.1) القيم/النماط املعرفة

ساس ي النماط للصف العاشر لا العلوم الحيايتة / درجة تمثل منهاج العلوم، وبلغت %(2)التعليمات /املعرفة

وألنماط ، %(70)املفاهيم /، وألنماط املعرفة%(24)الحقائق /، وألنماط املعرفة%(7.1) القيم/املعرفة

 %(.7)التعليمات /املعرفة
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 ألاساس ي ألنماط املعرفةالعاشر الرياضيات والعلوم للصف و  درجة تمثل محتوى مناهج اللغة العربية(: 07) الشكل

 
، ومنهاج العلوم %(76.7) ساس ي آلليات التقويم الاصيلدرجة تمثل منهاج اللغة العربية  للصف الرابع لا وبلغت 

للصف العاشر لاساس ي ( مطالعة ونصوص)، ومنهاج اللغة العربية %(20.7)، ومنهاج الرياضيات %(22.9)

، %(71)فيزياء /والعلوم، %(73.0)، ومنهاج الرياضيات للعاشر لاساس ي %(42.6)، وللعلوم اللغوية %(72.2)

نوعية يتضح من خالل قيم املؤشرات أعاله أن %(. 70)ة العلوم الحياتي/، والعلوم%(77)كيمياء /والعلوم

معظم املؤشرات النوعية حققت درجات  إذ إنلى مزيد من الجهود والعمل الجاد إالتعليم الفلسطيني بحاجة 

 .دون املستوى املطلوب

 التقويم ألاصيلآلليات  ألاساس ي الرابع الرياضيات والعلوم للصف و  مناهج اللغة العربية درجة تمثل (: 00) الشكل

 
تعميم وتعزيز برنامج املبادرات الايجابية والريادة و إلابداع العلمي للعاملين بمهنة التعليم وللطلبة تقدم مؤشر  -

، من خالل دعم الوزارة لهذه املبادرات، تخصيص مبالغ مالية لها، جهود العاملين في الوزارة ذكورا و إناثا

املؤشر ال بد من توفير املصادر املالية، ومأسسة ادارة هذه املبادرات وادخالها النجاح تلك املبادرات، ولنمو هذا 

ضمن العمليةالتعليمية التعلمية، تسهيل كافة الاجراءات الادارية واملالية املتعلقة بها، اشراك الجامعات 

 .الفلسطينية والقطاع الخاص بتطبيقها
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توفير لجان لوضع الخطوط العريضة للمنهاج من خالل بقرار من الوزارة وب( 0-4)تم تطوير مناهج الصفوف  -

 عن فكرة 
 
الخبراء املحليين والدعم الفني من اليابان، ساعد على تطوير املنهاج القناعة بضرورة التخلي تدريجيا

وحدانية الكتاب املدرس ي، خاصة في ظل توفر املعرفة وتجددها وسهولة الوصول للمعلومات، ولتطوير بقية 

بد من العمل على ايجاد فرق مدربة على قواعد تأليف الكتب كجزء من املنهاج وتشمل املحتوى املناهج ال 

 ،
 
والاخراج الفني، عدم حصر املنهاج بالكتاب املدرس ي، بل تسخير البيئة املدرسية لجعل تنفيذ املنهاج ممكنا

 . ملدير واملشرف التربوي اعطاء املعلم حرية في تنفيذ املنهاج مع ضرورة املتابعة واملساءلة من قبل ا

تبعا ، حيث بلغت نسبة املدارس التي تم فصلها توجهات الوزارة نحو فصل املراحل التعليمية في املدارس .7

 أن %(00) للمرحلة الدراسية وذلك وفقا إلستراتيجية فصل طالب املرحلة ألاساسية عن الثانوية
ا
عملية ، علما

 :تواجه تحديات وصعوبات نجمل أبرزها في اهالفصل ليست عملية سهلة ألن من املؤكد أن

زيادة املسافة التي يمشيها الطلبة التي  قد تؤثر سلبيا على نوعية التعليم في بعض الحاالت أو : تحديات تربوية -

تزيد من التسرب من املدارس، أو يمكن أن تساهم  العملية في زيادة هدر املوارد املادية التربوية والبشرية سواء 

البيئة الفيزيقية أو البشرية حيث يمكن أن تقود عملية الفصل إلى وجود غرف فارغة زائدة عن الحاجة أو إلى في 

 .نقص بعض الاحتياجات في بعض املدارس

زيادة املسافة التي يمشيها الطلبة الناتجة عن عملية الفصل قد تساهم في زيادة أجور  :تحديات اقتصادية -

ى ارتفاع التكلفة املادية التطويرية والتشغيلية الناتجة عن الزيادة في الاحتياجات املواصالت للطلبة، عالوة عل

 .من لابنية املدرسية والكوادر البشرية والخدماتية خالل عن عملية الفصل

كرفض لاهالي نقل أبنائهم من مدرسة ألخرى في حاالت بسبب زيادة املسافة بين املدرسة  :تحديات اجتماعية -

الرتفاع التكلفة املادية عليهم، كما أن تنوع تركيبة التجمعات الجغرافية للمجتمع الفلسطيني والبيت، أو 

قد تصعب عملية الفصل للمدارس ففي بعض املجتمعات الريفية قد ( مدينة، وقرية، ومخيم، وتجمعات بدوية)

سجم مع مناطق ال تفي أعداد الطلبة باحتياجات الفصل، أو أن عدم توافر أرض في أماكن مناسبة تن

 .الاستجالب للسكان، ووجود  ثقافة عدم الاختالط حتى في املراحل لاساسية

والقدس الشرقية، ووجود جدار " ج"كعدم السماح بالبناء في مناطق : (تتعلق باالحتالل) تحديات سياسية  -

املستوطنات واملهددة الفصل العنصري والبوابات، وصعوبة تنقل الطلبة واملعلمين في بعض املناطق القريبة من 

 .باملصادرة، وعدم السماح بتطوير أو إضافة أي غرفة إسمنتية أو غيرها في املناطق املهددة باملصادرة

 
ا
 : ساس يالتعليم في التعليم ألا قطاع  تواجه التي تحديات  البرز أ: ثالثا

لالحتالل إلاسرائيلي، فيما جراءات التعسفية وإلا  ،لاغوار واملناطق حول الجدارخصوصية القدس وقطاع غزة و .0

 .يتعلق بإنشاء مدارس جديدة في تلك املناطق
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من املجتمع املحلي او البلديات، وال يتم شراؤها حسب حاجة املناطق والجذب السكاني، ما يتم التبرع باألراض ي أن  .7

 حسب الكثافة السكانية والاحتياجات
 
 على توزيع املدارس جغرافيا

 
 .يؤثر سلبا

 .من املدارس بحاجة إلى استبدال%  21أن أكثر  من فرس القائمة للمعايير  الدولية لألبنية املدرسية، مواءمة املدا .7

 .مواءمة املدارس القائمة واملستأجرة الحتياجات الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة .4

 .وآلية توزيع ذلك ،(ذكور، إناث، مختلطة ) غياب السياسات املتعلقة بجنس املدرسة  .2

 .دارس غير منتظمةمستويات امل .6

 .التعليم املسائي في غزة ونظام الفترات .2

عزوف الذكور عن مهنة التعليم، وخاصة في تخصصات معينة كاللغة العربية والعلوم والرياضيات، مع أن الظاهرة  .3

 .هي عاملية، ولكن الخصوصية الثقافية تحتم تشجيع الذكور على الالتحاق بمهنة التعليم

، ومن أهم املؤشرات على ذلك تراجع دافعية املعلمين نحو مهنة التعليم، للمعلمين حدودةوضاع الوظيفية امللا  .9

) وزيادة عدد الراغبين في ترك مهنة التعليم في حالة توفر فرص عمل أخرى، وتزايد معدالت الاحتراق الوظيفي 

املعلمين، وتزايد أعداد العاملين من وتأثير ذلك على أداء (. الشعور باإلجهاد وإلاحباط وعدم الرضا والرغبة في العمل

 .املعلمين في مهن أخرى بعد الدوام املدرس ي، وبخاصة من الذكور لتأمين متطلبات الحياة لاساسية

من املعلمين بحاجة إلى تأهيل تربوي، بمعنى أن ليس لديهم مؤهل  %21ا يقرب فمتأهيل جميع املعلمين تربويا،  .01

 .تربوي 

 .هنة التعليماستقطاب أفضل الخريجين مل .00

 .وعزوف الذكور عن التعليم( أعضاء الهيئة التعليمية من إلاناث ) تأنيث التعليم  .07

 .تزايد معدالت العنف املدرس ي بين الطلبة، وبين الطلبة واملعلمين .07

04.  
 
 .نظام الاشراف التربوي الحالي بمنظومته املعمول بها حاليا

الكثير منها على أداء املعلمين وتبعيتها لجهات متعددة داخل  تضارب برامج التدريب للمعلمين وتداخلها، وغياب أثر  .02

 .الوزارة

 ال يتابعها أحد، إضافة إلى تزاحم املشاريع  .06
 
ازدحام جدول أعمال املعلمين باملهام إلادارية ولاعمال الورقية التي غالبا

 .التطويرية من املؤسسات الدولية واملحلية

 .رحلة لاساسية الدنياكثرة املباحث الدراسية، وبخاصة في امل .02

 .تعدد املفاهيم املطروحة واملواضيع الدراسية دون التركيز على الاتقان ألي منها، كل حسب قدراته .03

 .الفجوة ما بين املنهاج املقصود واملنهاج املنفذ واهمال املنهاج الخفي .09

 .  التعلم متمركز حول الكتاب املدرس ي والتحفيظ والتلقين املوجه نحو الامتحانات .71

 .غياب السياق الحياتي في املحتوى التعليمي، والتركيز على مهارات القرن الحادي والعشرين .70

 .يغياب التوظيف لامثل للتكنولوجيا في التعلم بشكل هادف، واقتصارها على تكرار ما ورد في الكتاب املدرس  .77
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 .غياب بنية قانونية تشرع توظيف التكنولوجيا في التعلم .77

 .ضعف البنية التحتية في املدارس الفلسطينية .74

 .كثرة املشاريع التي تستهدف التكنولوجيا في التعليم، وغياب التنسيق فيما بينها .72

 .ة الحاسوبية عند نسبة من املعلمين ومديري املدارسميّ لا  .76

 .لتوظيف لامثل للتكنولوجيا في التعليمضعف جاهزية البيئة التربوية ل .72

 
ا
العمل عليها لتجاوز املعيقات سالفة الذكر والنهوض بواقع قطاع التعليم ألاساس ي يمكن ومن املقترحات التي : رابعا

 :ما يلي

 .العمل على تنفيذ سياسة استمالك الابنية املستأجرة -0

 .ابنية مدرسية في القدس الشريفالضغط لتوفير مصادر تمويل لشراء ابنية وتحويلها الى  -7

 .تطوير وتنفيذ سياسة تدفئة املدارس القائمة في مجموعة من محافظات الوطن -7

 .توفير مواصالت امنة للطلبة في أمكان التماس والخطيرة -4

التركيز على أن تكون مدارسنا خضراء وتتوافق مع احتياجات الطلبة من ذوي الاعاقات والاحتياجات الخاصة في  -2

 .رافقهاجميع م

 .بناء سياسات للمحافظة على البيئة وحمايتها وتطوير إجراءات لتحقيقها -6

 .وضع استراتيجية وطنية حول توظيف التكنولوجيا في التعليم -2

 .وضع استراتيجية وطنية للتقويم التربوي  -3

 .اعتماد  دبلوم الارشاد املدرس ي كمتطلب اساس ي ملتقدمي وظيفة املرشد التربوي في املدرسة -9

 .خطة برنامج التربية العملية ليكون أساس في اعتماد برنامج التربية لدى هيئة الاعتماد والجودة تطوير  -01

 .العمل على تطوير وثيقة للكفايات التعليمية للطلبة في املباحث الرئيسة -00

 .تطوير ورقة مفاهيمية حول مهارات القراءة والكتابة والحساب وأخرى ملهارات الحياة للصفوف لاساسية -07

 .ير استراتيجية لتحسين التربية الرياضية في املدارس الفلسطينيةتطو  -07

تنفبد برامج نوعية بعد الدوام املدرس ي تزيد من فعالية ، من خالل سياسة فتح املدارس بعد الدوام املدرس ي -04

 الانشطة وتواصل املجتمع والاهالي وكسر نمط العالقة مع املعلمين والطلبة

ضمان تحقيق تكلمل في الرسائل الصحية التي تبث في ل املحلي في نشاطات املدارسسياسة دمج فاعل للمجتمع  -02

 .املدارس والتي يتعرض لها الطالب في بيته ومجتمعه

تغيير نمط التعليم نحو التعليم من أجل  في املدارس  interactive projectorsاضافة الاجهزة و الادوات الحديثة مثل  -06

 .النوعي بطرق جديدة
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لها اثر على املدى البعيد في ملا  نشاطات لها عالقة بتنمية قدرة الاطفال على التفكير العلمي و الادوات الالزمةافة إض -02

 .طريقة تفكير الاطفال بشكل علمي

  011تخصيص  -03
 
خدمات ارشادية تهدف الى  تعزيز  من خاللهااملرشدون ، حيث يقدم مركز لالرشاد التربوي سنويا

 .يؤدي ذلك الى توفر بيئة محفزة للتعليم للطلبةالصحة النفسية للطلبة و 

 .الصف داخل الصفية املمارسات تحسين على والتركيز املدارس في التطويري  التربوي  لإلشراف نظام تطوير -09

 . العالقة ذات العامة إلادارات بين بالتعاون  للمدارس وتقييم متابعة نظام بناء -71

 .لتحقيقها إجراءات تطويرو  وحمايتها البيئة على للمحافظة سياسات بناء -70

تخلص من ضغوطات ، للسياسة جديدة للتقويم التربوي الذي يجعل التقويم جزء من عملية التعليم والتعلم -77

 .التقويم املدرس ي القائم على الحفظ والتلقين البعيد عن التقويم لاصيل

في املدرسة وبالذات في املراحل لاساسية الاهتمام بالتربية الرياضة والتربية الفنية وتطوير استراتيجيات تفعيلهما  -77

 .الدنيا وللجنسين

 .دمج املفاهيم البيئية في املناهج -74

 ....دراسات للكتب املدرسية من حيث مالءمتها للنوع الاجتماعي أو تعزيزها ملفاهيم حماية البيئة أو املهارات الحياتية -72

 .تعليم املنهي في املدارستبني برامج لتعزيز الطلبة وتوجيههم نحو التعليم العلمي وال -76

ومن أجل  .في جميع املدارس من خالل منحى التعريض 9-2التوسع في دمج التعليم املنهي بالتعليم العام للصفوف  -72

 .ربط ما يتعلمه الطالب بالحياة العملية، وتشجيع الطلبة على الالتحاق في املسار املنهي

 
ا
قطاع التعليم ) أثرها على تحقيق ألاهداف الاستراتيجيةقات تسبب الاحتالل بها و و طبيعة مع إيضاح : خامسا

 . (ألاساس ي وبقية قطاعات التعليم ألاخرى 

دارس املهمشة بسبب الاحتالل حد من تقديم الخدمات املدارس، والخروج منها  وتحديدا امللى إصعوبة الوصول  .0

املضاعفات الصحية التي اثرت على الصحية انوعية وتحويل الحاالت املختلفة للمراكز املختصة وبالتالي حدوث 

 .ادائهم الاكاديمي

اثرت على الجانب الوجداني (  اعتقاالت،اصابات ،وفيات)من وحماية الطلبة من الانتهاكاتعدم تحقيق الوصول آلا  .7

 .والصحي  وبالتالي التحصيل الاكاديمي لدى الطلبة

 .قيود على املقررات الدراسية تتعلق بتعزيز الهوية الفلسطينية .7

 .معيقات في استخدام املقررات في مناطق القدس .4

 .إلقامة املاني واملرافق التعليمية عليهاعدم توفر قطع أراض في القدس  .2

 اجراءات الاحتالل في منح التراخيص ومحدودية العمل داخل مدينة القدس .6

 . منع الاحتالل شق الطرق في مناطق س والقدس .2
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ومنع الاحتالل وزارة التربية من العمل " ج"في القدس واملناطق  والصفوف قلة إمكانات البيئة التعليمية في املدارس .3

 .على تطويرها 

 
ا
وخاصة )املذكورة في التعليم لاساس ي  جميع إلاصالحات الرئيسة وبرامج الدعم :الثانوي / قطاع التعليم العام : ثالثا

لى استئناف جهودها إوتهدف الوزارة . تنطبق أيضا على التعليم الثانوي ( املدرسة املناهج الدراسية وإلاشراف وإعادة هيكلة

ال يتجزأ من إصالحات العامة في املنهاج باعتره جزءا ( العامة امتحان شهادة الدراسة الثانوية)في إصالح نظام التوجيهي 

الجة نسب التسرب العالية نسبيا يعتبر تصميم سياسات ذات  فاعلية عالية والتي تعنى بمع كما أن. الدراس ي والتقويم

في عّدة   ا، والتي تشمل أهداف7177-7102الستراتيجية قطاع التعليم  املستهدفات الرئيسةحدى أ. وهاما تحديا رئيسا

 .دمج وموائمة تامة بين املنهاج والتقويم وتأهيل املعلمين ساس ي والتعليم الثانوي، هيالتعليم لا 

 
ا
  (:7100-7100)بقطاع التعليم الثانوي  وفق الغايات لالعوام  املؤشرات الخاصة: أول

ضمان فرص الالتحاق آلامن و العادل للتعليم للجميع بما في ذلك ذوي الاحتياجات  :من أهم تلك املؤشرات .أ 

 :(تحقيق املستويات العاملية في الالتحاق)الخاصة 

 ،  %(62.92)بلغ معدل الالتحاق الصافي املعدل  -
 
 نسبة القيد الصافي املعدل في التعليم الثانوي  أنعلما

 7107/7104عام %( 63.7)إلى  -%( 33.0)ولإلناث %( 27.1)للذكور  - 7119/7101عام %( 29.9)من  انخفضت

 .%(22.4)ولإلناث %( 29.7)وبلغت النسبة للذكور 

 في فلسطين  معدل الالتحاق الصافي املعدل في املرحلة الثانوية( : 01)الشكل 

 
مّمن ( 07-00الصفوف)مجموع عدد الطلبة في املرحلة الثانوية وهو عبارة عن  - وبلغ معدل الالتحاق الصافي 

 عنه كنسبة مئوية من مجموع السكان مّمن (سنة 02-02)هم في سن الالتحاق الرسمي لهذه املرحلة 
ا
، معبرا

، %(NER( )67.9( )7107-7102)لفترة خالل ا  - (سنة 02-02)هم في الّسن الرسمي لاللتحاق بتلك املرحلة 

 أن 
 
 .7102في عام % 60.0إلى  7104عام  في% 67.2من  انخفض معدل الالتحاق الصافيعلما
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 في املرحلة الثانوية في فلسطين (NER) معدل الالتحاق الصافي   ( :00)شكل 

 
الالتحاق الصافي املعدل من ، وانخفاض معدل %69.7إلى % 21.2وانخفاض معدل الالتحاق إلاجمالي من 

 (.7104-7102)، خالل العامين %66.3إلى % 63.0

 في املرحلة الثانوية في فلسطين(  (GERمعدل الالتحاق إلاجمالي( : 02) شكل 

 

، 7107-7107للعام %( 27.2)ليصل إلى  7114-7112في العام %( GER( )20.16)وارتفع معدل الالتحاق الاجمالي  -

إلاجمالي لإلناث أكبر مقارنة بالذكور في التعليم الثانوي العام، وتناقص معدل الالتحاق وكان معدل القيد 

، وبلغ معدل الانتقال من املرحلة لاساسية إلى 7107ولغاية  7113إلاجمالي لاللتحاق في التعليم الثانوي من 

توفر الكادر ، و الوزارةوجود رؤية وفلسفة واضحة ضمن خطة : ، ساعد على ذلك%(33.37)املرحلة الثانوية 

مالعب، مكتبات، )توافر البنية التحتية من مدارس وأثاث وصيانة ومرافق مختلفة ، و البشري والتمويل الكافي

 أن معدالت تسرب الطلبة في %(7.22)بينما كان معدل التسرب في هذه املرحلة ، ....(شبكة إلانترنت
 
، علما

حيث يعرف بأنه (  77)الشكل . 7102في عام % 0.96إلى  7104في عام % 7.2املرحلة الثانوية انخفضت من 

( n)في العام الدراس ي( كافة الفروع)عدد الطلبة املترفعين وامللتحقين للصف ألاول ثانوي النسبة املئوية ل

وجود رؤية وفلسفة : ذلك ساعد على. (n-1)من عدد طلبة الصف العاشر ألاساس ي من العام الدراس ي 
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توافر البنية التحتية من مدارس وأثاث ، و توفر الكادر البشري والتمويل الكافي، و وزارةواضحة ضمن خطة ال

 ....(مالعب، مكتبات، شبكة إلانترنت)وصيانة ومرافق مختلفة 

 معدل الانتقال من املرحلة ألاساسية إلى املرحلة الثانوية( : 02) شكل 

 
 أن 7104في العام %( 7.2)املرحلة وفيما يتعلق بالتسرب فقد كان معدل التسرب في هذه 

 
معدالت تسرب  ، علما

 . 7102في عام % 0.96إلى انخفضت  الطلبة في املرحلة الثانوية

 معدلت تسرب الطلبة في املرحلة الثانوية  في فلسطين(: 02) شكل 

 

 أن%(. 37.9) وتحقيقه للمعايير( غرف صفية وتخصصية ومرافق ) ونسبة مالءمة البناء املدرس ي  -
 
درجة  علما

، وهذا يدل على أن (7104-7102)خالل العامين  34.7إلى  37.4من ارتفعت مالءمة لابنية املدرسية الثانوية 

 .عملية تحسين البناء املدرس ي مبنية على رصد الاحتياجات، و مرتبطة باألولويات مع محدودية املوازنات
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 املدرسية للمرحلة الثانويةدرجة مالءمة ألابنية (: 04) الشكل

 
 الستراتيجية فصل طالب املرحلة الاساسية عن الثانوية وبلغت 

 
كما  ،%(02)نسبة املدارس التي تم فصلها تبعا

 في مؤشرات هذا الهدف وتحقيقة للمستويات يتضح من نسب وقيم املؤشرات أعاله أن هناك 
 
ارتفاعا ملحوظا

 
 
الطاقة الاستيعابية املتوافرة ال زالت بعيدة عن تلك املطلوبة من  أن تائج علىتدل هذه النكما و  ،املطلوبة عامليا

إلى أن أكثر من ثلث فئة السكان في ّسن التعليم لاساس ي ال و أجل تعميم التحاق السكان في ّسن التعليم، 

 . تشارك في التعليم سواء في التعليم لاساس ي أو الثانوي 

ن البيئة التعليمية التعلمية آلامنة و املحفزة و العادلة املتمركزة حول الطالب و الاحتياجات املجتمعية و يتحس  .ب 

 . التنموية

الفرع /نسبة طلبة املرحلة الثانوية وفق الفرع لاكاديمي واملنهي املتقدمين المتحان شهادة الثانوية العامة بلغت  -

، وللفندقي %(0)، وللصناعي %(1.06)، وللزراعي %(4.7)، ووللتجاري (%09.2)، ووللفرع العلمي %(21.2) الادبي

، فيما بلغت نسبة امتالك الطلبة للقيم %(4.2)، وللفرع الشرعي %(1.12)، ولالقتصاد املنزلي %(1.12)

 .%(67.6)، وللمهارات الحياتية %(43.6)، وألنماط التفكير املختلفة %(22.9)لاخالقية والاتجاهات الايجابية 

 حسب الفروع 2015/2016مؤشرات الالتحاق بالثانوية العامة للعام ( : 11) الشكل 
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 7104للعام %( 09) نسبة معلمي املرحلة الثانوية املؤهلين وفق استراتيجة إعداد املعلمين وتأهيلهمبلغت  -

 .في البرنامج لاساس يوذلك لنفس لاسباب التي أدت إلى الارتفاع في هذا املؤشر ، 7102للعام % 74ارتفعت إلى 

ومن أسباب ارتفاع %(. 74.6) نسبة معلمي املرحلة الثانوية املتدربين ضمن  برامج التطوير املنهي املستمروبلغت 

 .توافر املبادرات على مستوى الطلبة وذوي الاعاقة، و رفع قدرات املعلمين من خالل التطوير املنهي: تلك املؤشرات

 املرحلة الثانوية املؤهلين وفق استراتيجية اعداد املعلمين وتأهيلهمنسبة معلمي : ( 10)الشكل 

 
 

 نسبة معلمي املرحلة الثانوية املتدربين ضمن  برامج التطوير املنهي املستمر( : 17)شكل 

 

، إال أن هذه النسبة انخفضت إلى 7104للعام %( 30.9) نسبة الطلبة املعرضين للعنف داخل املدرسةبلغت  -

 (.جنس ي%07.9جسدي و% 21.3لفظي و % 63.2)، وسجلت أعلى نسبة للعنف اللفظي 7102عام في % 22.4

نسبة الطلبة املستخدمين ، و %(70)نسبة الحصص التي يتم فيها استخدام وسائل تعليمية بمختلف انواعها   و 

  %(.07)ملدرسية ،  ونسبة مستخدمي املكتبة ا%(02)، ومستخدمي البوابات التعليمية %(26.7) ملختبر الحاسوب
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 نسبة طلبة املرحلة الثانوية الذين يتعرضون للعنف في املدارس بأشكاله املختلفة( 10)الشكل 

 
 

 نسبة طلبة املرحلة الثانوي الذين يتعرضون للعنف في املدارس بأشكاله املختلفة( 11)الشكل 

 

وهذا املؤشر يتم رصده للمرة . في املرحلة الثانوية %(02)نخراط الطلبة النشط في الحصة الصفية بلغت درجة ا -

من وقت الحصة بينما كان % 27من هنا فقد كان الوزن النسبي للزمن الفعلي للمعلم . الاولى في املرحلة الثانوية

استجابة ملا % 29.0ملواقف السكوت والحيرة منها، ومن هنا فقد كان معظم وقت الطالب % 4للطالب و% 74

 .ميطلبه املعل

 الانخراط النشط)درجة انخراط الطلبة النشط في الحصة الصفية ( : 10)شكل  
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في % 70ارتفعت نسبة الحصص التي يتم فيها توظيف وسائل تعليمية من : في مجال توظيف التقنيات التربوية -

غير الرقمية،  و للوسائل % 07.4للوسائل الرقمية، و % 9: ، وكانت النتائج  7102في عام % 77.7إلى  7104عام 

 إلى  أن (للوسائل التخصصية% 3.2
 
من حصص التكنولوجيا ال يتم فيها توظيف % 29.7، وأشارت النتائج أيضا

 .وسائل تكنولوجيا

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

 

، ورفع عليها خالل السنوات الست القادمة نستطيع الحفاظ على استدامة هذه العوامل أو البناءوحتى  -

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

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

تقويم املنهاج ، مأسسة املبادرات، (التقويم الاصيل)مأسسة نظام التقويم ، فة الصفيةمصادر التعلم في الغر 

 . ياس أثر التدريب، وقأوال بأول 
 

 
ا
 :ما يليالثانوي /برز التحديات التي تواجه قطاع التعليم في قطاع التعليم العامكان من أ: ثانيا

 .بالتعليم الثانوي ما سبق ذكره في التعليم الاساس ي من تحديات ذات عالقة  .0

بالفرع %( 70)يلتحق بالفرع الادبي مقارنة ب %( 26)نسبة التحاق الطلبة بالفروع العلمي والادبي واملنهي، فما نسبته  .7

 على توزيع الطلبة في مؤسسات التعليم العالي من حيث التخصص  سبالفرع املنهي، وهذا ينعك%( 7)العلمي، و
 
سلبا

 .الفجوة بين التخصصات الانسانية والعلمية والحاجة من املهنيين والتقنيين املهرةواحتياجات سوق العمل، ويزيد 

اعتبار نتائجه و وهو حلقة الوصل ما بين مرحلة التعليم املدرس ي والجامعي، (: التوجيهي)امتحان الثانوية العامة  .7

ع هذا الامتحان إلى مجموعة معايير املعيار الوحيد للقبول في جامعاتنا املحلية الفلسطينية واملنطقة العربية، ويخض

عداده وتنفيذه، لكن هناك مشكلة حقيقية في جوهر هذا الامتحان ومدى قدرته على قياس معارف إسس فنية في أو 

ل الطلبة ومهاراتهم العليا، وليس فقط استذكار املعارف املذكورة في الكتب املدرسية واسترجاعها بشكل مطلق
ّ
، وتشك

 على تطوير املجتمع الفلسطيني وتنميته%( 62-21)عدالت ما بين نسبة الحاصلين على م
 
إن .  في  الامتحان عبئا
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 يمكن التنبؤ به للسنوات القادمة
 
. معدالت النجاح والرسوب خالل السنوات العشر  املاضية اتخذت منحى  واحدا

نسانيةالتي يشكل امللتحقون بها بالعلوم إلا%( 62-21)، و%(32-22)فقد تراوحت نسبة النجاح في الفرع العلمي بين 

 %(.22)النسبة لاعلى من الطلبة 

ضعف ، تمويل كاف بالشكل املطلوب بسبب عدم وجود زيادة نسبة املؤهلين وفق استراتيجية إعداد وتأهيل املعلمين .4

ا ال بد ،  ولذعدم وجود رؤية واضحة مستقبلية للتأهيل التربوي ، و في تطبيق سياسة الفصل للمدارس وفق املراحل

 .تبني سياسة فصل املدارس ضمن خطة وتطبيق مفهوم املدرسة الشاملةمن العمل على 

2.  
 
 الى مدارسهم في مناطق و ضمان الحماية لجميع الطلبة واملعلمين ذكورا

 
والقدس بالتعاون مع مؤسسات ( ج)اناثا

في تطبيق سياسة الفصل  ضعفف، ال يوجد تمويل كا: ، ما زالت تعاني من قصور بسببحقوق الانسان الدولية

، ولذا عدم توافر قطع أراض في القدس، عدم وجود رؤية واضحة مستقبلية للتأهيل التربوي ، للمدارس وفق املراحل

تعزيز التعاون مع  ، تبني سياسة فصل املدارس ضمن خطة وتطبيق مفهوم املدرسة الشاملةيتوجب العمل على 

تطوير استراتيجية تأهيل املعلمين في املرحلة الثانوية بالتعاون ، و او الاستئجاراملجتمع املحلي لتوفير قطع أراض للبناء 

 .مع الجامعات
 

 
ا
 الثانوي ما التعليم قطاع بواقع والنهوض الذكر سالفة املعيقات لتجاوز  عليها العمل يمكن التي املقترحات ومن: ثالثا

 :يلي

 .تحقيق مفهوم العدالة في التعليمإلاعاقة ل ذوي  دمج .0

 .مراعاة خصائص الطلبة وتحقيق مفهوم الشمولية والتعليم العميقمع  تطبيق سياسة فصل املدارس .7

مواكبة التطور املعرفي والتكنولوجي والحد من البطالة وتلبية حاجات سوق ومن خالل  تفعيل التعليم التقني واملنهي .7

 .العمل املحلي وإلاقليمي والعالمي

 .تطوير البنية التحتية واجراء الصيانة الالزمة لتوفير البيئة آلامنة ، و ستأجرةتنفيذ سياسة استمالك الابنية امل .4

 .املدارس في وصحية آمنة بيئة وتوفير حماية في آمنة، والاسهام بيئة بتوفير باملدارس الالتحاق معدل رفع .2

إقرار نظام تسريع التعليم  والتوجه نحو ، (التخصصات جميع في خدمات توفر تحتية بيئة)  التعليم نظام تطوير .6

 .الشراكة مع املجتمع، و الوحدات النمطية  وإصدار التعليمات والقوانين 

تحسين مهارات التواصل والاتصال بين ادارات الوزارة وتحديد ، والعمل على تكامل العمل بين الادارات الختلفة .2

 .الادوار بشكل تكاملي

 
ا
  :املنهي/قطاع التعليم العام : رابعا

إن اعتماد وتفعيل هيكلية الحوكمة املقترحة لقطاع التعليم املنهي، في صيغة هيئة مجلس أعلى للتعليم املنهي، سوف 

كما ان تعميم برنامج التلمذة املهنية الجديد في جميع . يعالج فجوات تراكمت خالل سنوات طويلة في إلادارة والتنسيق



7177-7102مسودة الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم   

 

95 
 

كما وان وجود . البرنامج بالواقع، ويجذب املزيد من الطالب لاللتحاق بالفروع املهنيةاملدارس املهنية سوف يوثق صلة 

يعتبر ركيزة أساسية في حصر مؤهالت لم تحظ ( POC)والتصنيفات املهنية الفلسطينية ( NQF)إطار املؤهالت الوطنية 

هدف زيادة املدارس املهنية إلى تو . املهنييناملزيد من الاهتمام وفرص العمل لعدد كبير من مما يمنح باالعتراف بها سابقا 

 .جذب الطالبات للتعليم املنهي وزيادة عددهن

  (:7100-7100)املؤشرات الخاصة بقطاع التعليم املنهي  وفق الغايات لالعوام  .أ 

ضمان فرص الالتحاق آلامن و العادل للتعليم للجميع بما في ذلك ذوي الاحتياجات : من أهم تلك املؤشرات .0

 :(تحقيق املستويات العاملية في الالتحاق)ة الخاص

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

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

،  ونسبة الطلبة الذين التحقوا بالفرع املنهي نتيجة للتوعية %(7.12) وقد بلغتالحادي عشر بكافة فروعه، 

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

، بينما لم يحدث تقدم في استحداث تخصصات مهنية جديدة، ولم يتم افتتاح مشاغل %(1.1)العاشر املعاقين 

 .جديدة

 (صناعي، زراعي، فندقي، اقتصاد منزلي)نسبة الدخول للمرحلة الثانوية املهنية في فلسطين  ( :12) الشكل 

 

في العام %( 64.4) طلبة الذين التحقوا بالفرع املنهي نتيجة للتوعية املهنيةنسبة الومن ناحية اخرى فقد بلغت  -

نسبة الطلبة املعاقين امللتحقين في ، فيما كانت ( 43)الشكل .  7102في العام %( 62.7)وارتفعت الى  7104

 ، بينما لم يحدث تقدم في استحداث%(1.1)الصف الحادي عشر منهي من طلبة الصف العاشر املعاقين

 .تخصصات مهنية جديدة، ولم يتم افتتاح مشاغل جديدة
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 نسبة الطلبة امللتحقين بالفرع املنهي نتيجة التوعية املهنية(: 12)الشكل 

 

تشير الدراسات إلى أن اتجاهات املجتمع تجاه التعليم املنهي ليست إيجابية، وإلى أن غالبية الطلبة ولاهل ال  -

ألنهم يفضلون الالتحاق بالتعليم الجامعي بعد الثانوية العامة، وبلغت نسبة يفضلون الالتحاق بالتعليم املنهي 

وبدون تخصص التجاري تصبح النسبة %( 6.42)حوالي  7107/7107الطلبة امللتحقين بالتعليم املنهي في العام 

في  كانت هناك زيادة واضحة في إعداد الطلبة امللتحقين 7119/7101و 7113/7119في العامين %(. 7.94)

وبدأت بعد ذلك بالتناقص حتى وصلت خالل العام %( 07.9)التعليم املنهي حيث وصلت نسبة الزيادة 

ولتحسين نسبة التحاق الطلبة في الفرع املنهي،  .7107/7104خالل العام %( 7.2-)وإلى %( 0.7)إلى  7100/7107

من خالل  2،3،9دمجت الوزارة بعض مواضيع التعليم املنهي في التعليم للصفوف  ؛وتشجيع الطالب على ذلك

 .مفهوم التعريض
ن البيئة التعليمية التعلمية آلامنة و املحفزة و العادلة املتمركزة حول الطالب و الاحتياجات املجتمعية و يتحس .7

 . التنموية

، ولالنخراط في %(42) م لالنخراط في سوق العملللمهارات والكفايات التي تؤهلهبلغت نسبة امتالك الطلبة  -

 %(.77.2)الجامعة 

 درجة امتالك طلبة الفرع املنهي للمهارات والكفايات التي تؤهلهم لالنخراط في سوق العمل( : 14) شكل 

 الجامعات/ درجة امتالك طلبة الفرع املنهي للمهارات والكفايات التي تؤهلهم لالنخراط في الكليات ( : 01)شكل 
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في موضوع املناهج املهنية، أظهر املؤشر الخاص بدرجة احتواء مناهج التعليم املنهي على الكفايات بناء على اما  -

 بين الكفايات املطلوبة في سوق العمل والكفايات التي يتناولها 
ُ
 واضحا

 
متطلبات سوق العمل أن هناك تباينا

ميكانيك وكهرباء السيارات،  وتبين أيضا أن معظم الوحدات املدرجة في املنهاج، إذ تم تحليل منهاج تخصصين 

 .املنهاج بحاجة إلى تغيير إما بالحذف، أو إلاضافة، أو الدمج

 :عوامل نجاحها وكيفية استدامتها: سياسات تطوير وتحسين قطاع التعليم املنهي والتقني .ج 

، ها الغرف التخصصية واملشاغل وتكنولوجيا التعلمصيانة وتأهيل وتحديث لابنية ولاثاث والتجهيزات بما في -

في ستمرار وعليه يتوجب الا BTC ،0و  GIZالدعم املتواصل من املانحين ، و إلادارة العامة لألبنية مع تعاون ب

 .هيل للمرافقأتوفير موارد مستدامة للصيانة والتمع الداعمين، و  التنسيق والتعاون 

 %(   1.0)  والاحتياجات الخاصة في املدارس املهنية بمعدل زيادة نسبة دمج الطلبة ذوي الاعاقة  -
 
 تعاون ، بسنويا

توفير ، و إلادراة العامة لإلرشاد والتربية الخاصة ملعرفة احتياجات املدارس الستيعاب هؤالء الطلبة مع

ملدربين هيل املرشدين واأالتسهيالت الخاصة لذوي الاعاقة من تسهيالت في الابنية واملرافق، واملناهج، وت

 .واملعلمين للتعامل معهم، وتوفير تخصصات مهنية مناسبة

تفعيل وتطوير الشراكة و التشبيك بين مؤسسات التعليم املنهي  الحكومية وغير الحكومية  ومؤسسات سوق  -

 
 
 BTCو  GIZقيام الشركاء في التعليم املنهي والتقني ، ساعد على ذلك العمل على مستوى محافظتين سنويا

مشروع التعلم في بيئة ، و في هذا الهدف من خالل التواصل املستمر مع اتحاد غرف الصناعة والتجارةبدورهم 

 . ، وقامت املدارس الصناعية والكليات التقنية بتنفيذهBTCالعمل الذي مولته 

ق تطوير البرامج والتخصصات املهنية الحالية وتطويرها في املدارس القائمة  بما يتناسب مع احتياجات سو  -

 .تعاون الاتحاد لاوروبي ، بمساعدة و العمل

 في كل املراحل التعليمية واملجتمع املحلي بأهمية التعليم املنهي بمعدل  -
 
 وإناثا

 
تعزيز وعي الطلبة واملعلمين ذكورا

 .الذي وفر التمويل الالزم GIZتم بالشراكة مع الجانب لاملاني ، نشاط توعوي ( 421)

. دريب املعلمين واملعلمات في الفروع املهنية قبل واثناء الخدمة مع كل الشركاءمواصلة تطوير استراتيجية ت -

 (.التأهيل التربوي )

في التعليم املنهي والطاقم املساند وفق استراتيجية التعليم (  التخصصية)تطبيق برامج تدريب العاملين  -

 ( 71)والتدريب املنهي والتقني  بمعدل 
 
وهو في  HRDالعمل على نظام ، (تخصص يالتأهيل ال)معلم ومعلمة سنويا

 .BTCو  GIZاملراحل النهائية، بالشراكة مع وزارة العمل و 
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 للطلبة ذوي %( 011)تأمين خدمات فحوصات التقص ي والتأمين ضد الحوادث للطلبة بنسبة  -
 
خاصة

 
 
 وإناثا

 
طاء واحالته للشركة تم تحليل الع، حيث إلادارة العامة للشؤون املالية مع تعاون ، بالاحتياجات ذكورا

 .الفائزة

 الذين يستخدمون الوسائل التكنولوجية التربوية الحديثة أثناء  -
 
 وإناثا

 
زيادة نسبة الطلبة واملعلمين ذكورا

حث املعلمين على استخدام ، من خالل العملية التعليمية التعلمية وداخل املشاغل والغرف التخصصية

، توفير شبكة الانترنت في جميع املشاغل، الالزم للطلبة واملعلمينتقديم الدعم الفني ، الوسائل التعليمية

 .استكمال توفير أجهزة عرض وحواسيب لجميع املشاغلو 

تعاون املانحين ، من خالل استراتيجية التلمذة املهنية الوطنية تم تعميمها في جميع أنحاء املدارس املهنية -

رغبة املدارس املهنية استغالل املشاغل خارج ، التي أخذت على عاتقها تمويل ومتابعة تنفيذه BTC وخاصة 

 .نطاق الدوام املدرس ي إلفادة الطلبة، وتعزيز الجوانب الفنية

تطوير أساليب التقويم والتشخيص لجميع جوانب التعلم ووفق فلسفة املناهج واستراتيجية التدريب والتعليم  -

بما ينسجم مع احتياجات الطلبة ذوي ( 07-00)للصفوف من (  التعليم والتدريب املنهي)املناهج  مواءمة، و املنهي

 .الاحتياجات الخاصة

 :من أبرز تحديات تواجه التعليم في التعليم املنهي والتقني، وهي .ب 

 .تشتت إدارة نظام التعليم والتدريب املنهي بين عدد من الوزارات .0

ال، وغياب مساهمة القطاع الخاص، وممثلي العمال، واملجتمع املدني في ادارة هدر كثير من الوقت والجهد وامل .7

 .القطاع

الجودة املتدنية لبرامج التعليم والتدريب املنهي والتقني، وعدم الانسجام مع حاجة السوق، وارتفاع نسبة البطالة بين  .7

 .الخريجين

 .تضارب سياسات الجهات املمولة وتعارضها، وانتقائيتها .4

 .نسبة الاقبال على التعليم والتدريب املنهي والتقنيتدني  .2

 .تدني القيمة املجتمعية للتعليم املنهي والتقني .6

 .محدودية التخصصات املهنية والتقنية املرتبطة باحتياجات سوق العمل .2

3.  
 
 (.الخ..مناهج، كوادر، تجهيزات، أنظمة، أبنية)ضعف البنية التحتية القائمة حاليا

 .الاشراف واملتابعة في املدارس املهنية تطوير و اصالح نظام .9

تعزيز ومتابعة الجوانب التربوية والصحية والنفسية واملهنية املحفزة للتعليم والتعلم والابداع لدى جميع الطالب  .01

 .والطالبات والطاقم التعليمي واملساند
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 لقياس مدى تحقيقها  ل .00
 
 منهجيا

 
 وتحليال

 
 .ألهداف التربوية املنشودةدراسة وتحليل املناهج الحالية تقييما

  ملتطلبات سوق العمل ومستويات التكنولوجيا الحديثة  حتى نهاية العام  .07
 
بسبب عدم  7102تطوير املناهج  وفقا

 .وضوح منهجية تطويرها

تطوير الاطار الوطني للمؤهالت في  النظام التعليمي املنهي والتصنيف الوطني للمهن بما يتواءم مع التصنيف العربي  .07

 .، ما زالت بانتظار موافقة مجلس الوزراءالدوليو 

 املنهي والتقني التعليم قطاع بواقع والنهوض الذكر سالفة املعيقات لتجاوز  عليها العمل يمكن التي املقترحات ومن .ج 

 :يلي ما

 .رفع معدل الالتحاق باملدارس بتوفير بيئة آمنة وصحية في املدارس .0

 .عدد اكبر من التخصصات في الجامعاتتسهيل التحاق طالب الفرع املنهي في  .7

 .زيادة عدد البرامج التقنية في الكليات .7

 .زيادة حصة خريجي الكليات التقنية في التوظيف في الوزارة، واملؤسسات التابعة لها .4

 .تخصيص موازنة من الحكومة لدعم مؤسسات التعليم التقني أسوة بدعم الجامعات .2

املنهي والتقني، بحيث تحوي الكتب املقترحة من محاضري الكليات بكافة  إنشاء مكتبة موحدة متخصصة في التعليم .6

 .التخصصات ، لكي تكون مرجع يستفيد منه محاضري الكليات املختلفة

 .اعتماد الاطار الوطني للمؤهالت من قبل الحكومة .2

 .الوطن العربيمراسلة الاتحاد العربي للتعليم التقني ، إلعادة فلسطين على خارطة التعليم التقني في  .3

زيادة الوعي عند املجتمع املحلي بأهمية التعليم املنهي والتقني لفئة الشباب، والتي ستسهم في خفض العمل على  .9

 .معدالت البطالة

التوسع في دمج التعليم املنهي والتقني في التعليم الاساس ي من حيث الصفوف واملواضيع التي يتم تعريض الطالب لها  .01

 .ف واملهن في سوق العمللتعريفهم على الحر 

إنشاء مدارس مهنية لهن،  مناسبة تخصصات وفتح املختلفة، املنهي التعليم برامج في الالتحاق على إلاناث تشجيع .00

 .جديدة 

 :قات التي يتسبب الاحتالل بها وأثرها على تحقيق ألاهداف الاستراتيجيةو املعإيضاح طبيعة  .د 

بااللتحاق في املدارس املهنية، والذين يقطنون في مناطق بعيدة عن مراكز عرقلة حواجز الاحتالل للطلبة الراغبين  .0

 .املدينة، مما يؤثر على نسبة الالتحاق في التعليم املنهي والتقني خاصة للفتيات

 ملنع الاحتالل إصدار التراخيص (ج)عدم القدرة على بناء مدارس مهنية بالقرب من املناطق املهمشة ومناطق  .7
 
، نظرا

 .لذلك الالزمة
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 لعدم سهولة الحصول على  .7
 
عدم القدرة على التواصل بالشكل املطلوب مع املدارس املهنية في قطاع غزة ، نظرا

 .التصاريح الالزمة لدخول قطاع غزة

 ملنع  .4
 
عدم القدرة على بناء مدارس مهنية في القدس ، إذ تفتقر القدس لوجود مدارس مهنية حكومية فيها، نظرا

 .تراخيص الالزمة لذلكالاحتالل إصدار ال

 
ا
  :قطاع التعليم غير النظامي: خامسا

يشمل تعليم البالغين في فلسطين جميع الطالب الذين تزيد أعمارهم عن خمسة عشر عاما، بينما يتيح التعليم 

الحصول  لاللتحاق في فترة التعليم املسائية ملدة سنتين، وبعدها يمكنهم 41 - 04خاص أعمارهم أمام أشاملوازي الفرصة ا

لى أن وزارة التربية والتعليم العالي تشرف بشكل محدود على قطاع التعليم إويشار  .نهاء الصف التاسع لاساس يإعلى شهادة 

ستراتيجية للتعليم غير الرسمي االوزارة طوّرت و . غير الرسمي وتعتمد على تنسيق وثيق مع خمس وزارات ووكاالت أخرى 

 . تعتمد مفاهيم واضحة وتصنيفات وتداخالت تهدف إلى تنظيم القطاع بأكمله

  (:7100-7100)املؤشرات الخاصة بقطاع التعليم غير النظامي  وفق الغايات لالعوام  .أ 

ي الاحتياجات ضمان فرص الالتحاق آلامن و العادل للتعليم للجميع بما في ذلك ذو : من أهم تلك املؤشرات -0

 :(تحقيق املستويات العاملية في الالتحاق)الخاصة 

ذكرا وأنثى، ونسبة املتعلمين الذكور في مراكز محو لامية عام ( 0277)بلغ عدد املتعلمين في مراكز محو لامّية  -

النتائج وأظهرت ، (246)وعددهم %( 43.66)، بينما بلغت نسبة إلاناث (232)وعددهم %( 20.74) 7107/7104

، (0432إلى  0770من )ازديادا في عدد الدارسين ضمن برنامجّي محو لامية واملوازي في املحافظات الشمالية

 (.241إلى  900من) وانخفاضا في املحافظات الجنوبية 

، 7104للعام ( 7777) في فلسطين( محو امية، موازي )الدارسين ضمن برنامج التعليم غير النظامي فيما بلغ عدد  -

نسبة امللتحقين ببرنامج التعليم املوازي ممن وبلغت ذكرا وأنثى، ( 722)لغ عدد املتعلمين في مراكز التعليم املوازي ب

 .7102في العام %( 76.7)لنفس العام ارتفعت إلى %( 72.4) محافظات شمالية/ تحرروا من الامية 

 في فلسطين( ألامية، موازي  محو )عدد الدارسين ضمن برنامج التعليم غير النظامي ( 00) الشكل 
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(محافظات شمالية ) نسبة امللتحقين ببرنامج التعليم املوازي ممن  تحرروا من ألامّية (  07) شكل    

 

، بينما كان عام (مركزا 91) 7107/7104يالحظ ارتفاع عدد مراكز محو لامّية وتعليم الكبار إذ بلغ عام  -

7100/7107 (29  
 
 .الزيادة  الاهتمام بتقليل نسب لامية والحد منهاوتعكس هذه ( مركزا

 7100/7107، بينما بلغ عام (مركزا 77) 7107/7104يالحظ ارتفاع عدد مراكز التعليم املوازي إذ بلغ عام  -

(00  
 
بتحسين مستوى التأهيل للمجتمع الفلسطيني لالنتقال بهذه الفئة من  وتعكس الزيادة الاهتمام( مركزا

 (.الصف السادس)إلى فئة التعليم الابتدائي فئة يقرأ ويكتب 

 و املجتمعية الاحتياجات و الطالب حول  املتمركزة العادلة و املحفزة و آلامنة التعلمية التعليمية البيئة تحسين -7

 .التنموية

في % 96.4إلى ارتفعت  7104في عام %( 96.7) (سنة فأكثر 02)نسبة القرائية لدى الكبار في فلسطين بلغت  -

سنة فما فوق وامللمين بالقراءة  00عدد السكان البالغين من العمر وتعرف القرائية على  أنها  . ، 7102عام 

وكانت النسبة لاعلى .  سنة فما فوق  00والكتابة، معبرا عنه كنسبة مئوية من مجموع السكان في عمر 

الهدف الرابع من أهداف داكار وبذا تكون فلسطين حققت  ،(لإلناث% 94.4للذكور، % 93.4)لصالح الذكور  

نسبة و ، %(92)النسبة قاض ي بتحقيق تحسين مستوى محو أمية الكبار أو يقترب من تحقيقه إذا وصلت ال

 . لنفس العام%( 74) الحصص التي يتم فيها استخدام وسائل تعليمية في التعليم غير النظامي

 (سنة فأكثر 00)نسبة القرائية لدى الكبار في فلسطين ( : 00)  الشكل 

 

25.4% 26.2% 

76.5% 

0.0% 

20.0% 

40.0% 

60.0% 

80.0% 

100.0% 

 2019مستهدفات  2015سنة  2014سنة الاساس 

96.3% 
96.4% 

97.0% 

95.8% 

96.0% 

96.2% 

96.4% 

96.6% 

96.8% 

97.0% 

97.2% 

 2019مستهدفات  2015سنة  2014سنة الاساس 



7177-7102مسودة الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم   

 

102 
 

، ونسبة %(07.0)الذين أنهوا مرحلة التعليم الجامعي بكالوريوس فأعلى ( سنة فأكثر 02)بلغت نسبة لافراد  -

وأظهرت النسب أن هناك تمايزا لصالح الذكور %(. 9.4)لافراد الذين لم ينهوا أية مرحلة تعليمية فبلغت 

الذكور الذين أنهوا مرحلة التعليم الجامعي بكالوريوس مقابل إلاناث في التحصيل العلمي، إذ بلغت نسبة 

أما بالنسبة ملن لم ينهوا أية مرحلة تعليمية، فبلغت النسبة لدى . لإلناث%( 00.2)مقارنة ب%( 07.4)فأعلى 

 .لإلناث%( 00.9)مقارنة مع %( 2.0)الذكور 

إذ أن املخطط إلنجازه % 20ت بلغ 7102نسبة إلانجاز الفعلي لتطبيق إستراتيجية تعليم الكبار في عام  -

 %(.2.0لإلنجاز مقارنة باملخطط % 1.1) 7104، بينما كانت النتائج في عام %04.7خالل هذا العام 

 نسبة الانجاز الفعلي مقارنة مع ما هو مخطط وفق الخطة السنوية لتطبيق استراتيجية تعليم الكبار(: 01) الشكل

 

 :عوامل نجاحها وكيفية استدامتها: النظامي سياسات تطوير وتحسين قطاع التعليم غير  -0

وأكبر، و زيادة نسبة الدارسين في التعليم املوازي   02في سن % ( 7)إلى %( 4.2)خفض معدل لامية  من   -

زيادة عدد املراكز في : ، ساهم في تحقيق هذه السياسةدارس ودارسة(  361)دارس ودارسة إلى (  761)من 

تكثيف الحمالت إلاعالمية والترويج للبرامج ، لدى إلاناث أكثر من الذكور  وجود رغبة، جميع املديريات

، لاللتحاق باملراكز مع إلاشارة إلى أن نسبة لامية لدى إلاناث أعلى منها عند الذكور  والالتحاق باملراكز

يسد منابع  نسبة الالتحاق العالية في التعليم لاساس ي مما، تسرب إلاناث من املراكز أقل من تسرب الذكور 

وحتى يدوم هذا التقدم ال . %1.9انخفاض نسبة التسرب في املرحلة لاساسية الدنيا إلى ما نسبته ، و لامية

البدء بتنفيذ العقد العربي للقضاء على لامية من خالل مشروع ، و الاستمرار بالسياسات السابقة:  بد من

التكامل بين برنامجي ، وكذلك انون إلزامية التعليمتفعيل ق، و زيادة الحمالت إلاعالمية، و محافظة بال أمية

 .محو لامية والتعليم املوازي 
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: ، ساعد على تنفيذهاتطبيق إستراتيجية برامج تعليم الكبار الوطنية بالتنسيق مع املؤسسات ذات العالقة  -

القائمين على هذا جدية والتزام ، و إلارادة السياسة من رأس الهرم في الوزارة بالنهوض بقطاع تعليم الكبار

وجود شريك استراتيجي داعم وحقيقي وملتزم لتطوير قطاع تعليم الكبار متمثال  ، و القطاع داخل الوزارة

خلق ، ولالستمرار في تطبيق الاستراتيجية ال بد من dvv internationalبالجمعية لاملانية لتعليم الكبار 

 .ار والتعليم غير النظاميشراكات جديدة حقيقية لدعم وتطوير قطاع تعليم الكب

 املؤهلين في برامج محو لامية وتعليم الكبار والتعليم املوازي  وفق  -
 
 وإناثا

 
زيادة نسبة  املعلمين واملشرفين ذكورا

، تحققت هذه الزيادة 7109في العام %( 011)إلى %( 1)معايير إستراتيجية تدريب املعلمين واملعلمات  من

رغبة الفئة املستهدفة بتطوير ، وضع معايير ملعلمي الكبار، الحقيقية للمعلمينمسح وتحديد الحاجات : بفضل

الرغبة وإلاصرار على رفع كفايات ، ولالستمرار يجب توفر وجود جهة داعمة في موضوع التدريب، و الذات

ارات الاتساق مع التوجهات العاملية والاقليمية ن والعمل على اكساب معلمي الكبار امله، ومعلمي الكبار

مية
ّ
 .الالزمة والكافية ليكونوا ميسري للعملية التعليمية التعل

تقويم  وإعادة تطوير إطار املناهج لبرامج محو لامية وتعليم الكبار وبرامج جديدة بما يتناسب مع احتياجات  -

رادة توفر إلا ، سيساعد على ذلك 7109الكبار الفلسطينيين  في نهاية الخطة الاسترانيجية لقطاع التعليم 

وجود الحاجة امللحة ، و (مركز املناهج) وجود طواقم متخصصة في تطوير املنهاج ، و السياسية لتطوير املناهج

الاستفادة ، ووجود الدعم املالي من مؤسسات ومنظمات عربية، لتغيير املنهاج السابقة التي كانت غير مالئمة

استمرار املراجعة والتقويم للمناهج بالتالي يلزم ، و من تجارب الانظمة التعليمية العربية في منهاج الكبار

 .الاستجابة للحاجات املستجدة للدارسين، والجديدة

 :من أبرز تحديات تواجه التعليم في التعليم غير النظامي، وهي .ب 

ال هيكلية القسم ، و ضعف ومحدودية إلامكانيات املادية: ألسباب منهاتطبيق إستراتيجية برامج تعليم الكبار الوطنية  .0

سنه ببرامج تعليم  02تساعد في تطبيق برامج تعليم الكبار باملفهوم الوطني الواسع ، الذي يستهدف جميع الكبار فوق 

، قلة الكوادر املشرفة واملتابعة لهذا القطاع، كذلك غير نظامية تلبي احتياجاتهم، وتساعد في التنمية لألفراد واملجتمع

 .ضعف تعاون وجدية الشركاء املحليينو 

 ما غير النظامي التعليم قطاع بواقع والنهوض الذكر سالفة املعيقات لتجاوز  عليها العمل يمكن التي املقترحات ومن .ج 

 :يلي

واملؤسسات العاملة واملهتمة بتعليم  العمل على إيجاد شراكات حقيقية فاعلة بين الوزارة من جهة وبين الوزارات .0

 .الكبار

 .الترويج لبرامج تعليم الكبار ، وأهمية التعليمالتركيز على دور إلاعالم في  .7

 .إبراز قصص النجاح للملتحقين بالبرامج .7
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 املستهدفة الفئات احتياجات وتلبي ، املوجودة البرامج مع  تتكامل جديدة برامج ايجاد .4

نمية، وخفض نسبة زيادة وعي املجتمع ألهمية التعليم املنهي في التالنظامي بهدف  غير التعليم في املنهي التعليم دمج .2

 . البطالة ، والتقليل من معدالت الفقر

 الكبار لتعليم عليا وطنية هيئة إنشاء .6

 للطفل، الصديقة لاسرة إلانفاق، ترشيد)  متعددة مواضيع حول  الفلسطينية ولاسرة لامهات بتوعية يعنى برنامج إنشاء .2

 .الخ....  املنزلي، لامان

 .إنشاء هيئة وطينة لتعليم الكبار/ غير النظاميتعديل وتقوية هيكلية قسم التعليم  .3

 
ا
   :الحوكمة وإلادارة: سادسا

دارية الشاملة أحد أهم مسارات إلاستراتيجية، وينعكس ذلك من خالل تبني البرنامج في توفير صالحات إلا تعتبر إلا 

الوزارة في النهج القائم على النتائح لى تعزيز عمل إصالحات وتهدف إلا . خدمات مباشرة ولادوار الجديدة ملديري البرامج

كما وسترافق هذه إلاصالحات إلادارية الشاملة، برامج . لالمركزية ومشاركة املجتمع املحلي، وتوفير  مساحة أكبر واملساءلة

 وستسرع الوزارة من جهودها في تطوير قانون التربية. مكثفة في تدريبات عملية وبناء قدرات إدارية للوظائف الجديدة

  . 7177-7102ستراتيجية القطاعية للتعليم تنفيذ الا  ءواقراره رسميا خالل العام الحالي وقبل بد

  (:7100-7100)املؤشرات الخاصة الحوكمة والادارة وفق الغايات لالعوام  .أ 

 .الحوكمة وإلادارةو القيادة املبنية على النتائج، و تعزيز املساءلة، : من أهم تلك املؤشرات

، ولكنها %(24.0) في املحافظات الشمالية ياتهامراعاة الوزارة إلبعاد الحوكمة واملساءلة بكافة مستو درجة بلغت  .0

 . 7102في العام %( 49.7)انخفضت الى 

 درجة مراعاة الوزارة لبعاد الحوكمة و املساءلة( :00) الشكل
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 .7102للعام ( $326.96)انخفض إلى ، 7104للعام ( $913.92) معدل الانفاق الحكومي على الطالب الواحدو 

 ($)معدل الانفاق الحكومي على الطالب الواحد( : 02)الشكل 

 
%( 02.63) .(نسبة املصروفات على التعليم من نسبة املصروفات العامة)معدالت إلانفاق العام على التعليم اما 

 ، 7102للعام %( 02.1)، انخفضت إلى 7104للعام 

 (نسبة املصروفات على التعليم من نسبة املصروفات العامة) الانفاق العام على التعليم معدلت ( :02)الشكل 

 
وارتفعت الى  %(74.00) (املوازنة املبنية على املواد)نسبة إلانفاق الفعلي مقارنة باملوازنة املعتمدة بينما كانت 

 . 7102في العام %( 47.6)
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 (املوازنة املبنية على املوارد)مقارنة باملوازنة املعتمدة نسبة الانفاق الفعلي (: 02)الشكل 

 
 .  7102في العام %( 77.0)وانخفض الى ، %(63) نسبة الصرف التطويري على حساب خزينة وزارة املاليةو 

 نسبة الصرف التطويري على حساب خزينة وزارة املالية( : 04)الشكل 

 
 . 7102عام %( 41)وانخفض الى ، %(44.10) اتفاقية التمويل املشتركنسبة التمويل التطويري امللتزم به عبر و 

 نسبة التمويل التطويري امللتزم به عبر اتفاقية التمويل املشترك( 21)الشكل 
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( 1)نسبة املدارس التي حصلت على / درجة تحقيق العدالة في توزيع املشاريع التربوية على املدارس فيما بلغت  .7

، ومن %(07.4)مشروع ( 2-6)، ومن %(02.6)مشروع ( 7-4)، ومن %(72.0)مشروع ( 0-7)، ومن %(76.2) مشروع

مشروع ( 07-03)، ومن %(1.422) مشروع ( 07-00)، ومن %(1.92)مشروع ( 9-01)، ومن %(2.7)مشروع ( 3-2)

(0.263.)% 

 درجة العدالة في توزيع املشاريع على املدارس( : 20) شكل 

  

 في درجة فيما 
 
 بسيطا

 
يتعلق بدرجة مشاركة املجتمع املحلي في فعاليات وأنشطة املدرسة، فقد بينت النتائج انخفاضا

 .7102في عام % 41.0إلى  7104في عام % 41.2مشاركة املجتمع املحلي  من 

 درجة مشاركة املجتمع املحلي في فعاليات و أنشطة املدرسة( : 27)الشكل 

 
 

واملخطط % 71كانت  7104سبة إلانجاز الفعلي في املؤشر الخاص بتعديل الهيكلية ولاوصاف الوظيفة في عام ن .7

، ويعود سبب ذلك الانخفاض إلى أن الدراسات التي تمت %21واملخطط % 71كان املنجز  7102، بينما في عام 21%
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ي إعداد الهياكل التنظيمية ملؤسسات دولة فلسطين مسبقا لم تأخذ بعين الاعتبار القوانين والتعليمات الفلسطينية ف

ودخول . ما استدعى تشكيل لجنة ملراجعة القوانين لتقديم مسودة من الهيكل بما يتوافق والخطة والقوانين

 7102/7177والخطط القطاعية، ومنها خطة التعليم للعام  7177-7102فلسطين في إعداد خطة التنمية الوطنية 

الهيكلية لتحديد تأثير التغيير للخطة القطاعية الجديدة على سياسات البرامج وأهدافها وحالتها والتريث في انجاز 

 (. حذف، إضافة، دمج)

كاملساحة املخصصة للموظف، والتجهيزات )درجة رضا املوظفين في الوزارة واملديريات عن البنية املادية في العمل  .4

منخفضة، ويعزى ذلك لوجود نقص في مباني مديريات التربية ، وهي نسبة %67.2( وإلاضاءة، والنظافة وغيرها

 .القديمة وغير الصالحة ما يؤثر على الرضا الوظيفي للموظفين، وابرز تلك املديريات القدس، وطوباس، ونابلس

 عن البيئة املادية(وزارة ومديريات)درجة رضا املوظفين (: 20)الشكل 

 
عدم وجود سياسات  ، وهي نسبة منخفضة ألسباب عدة؛ أبرزها%67.3إلاداري درجة توظيف التكنولوجيا في العمل  .2

مستوى الكفايات التكنولوجية لدى العديد من املوظفين بحاجة إلى و تعّزز دور التكنولوجيا في املراسالت الرسمية، 

 ..تعزيز وتدريب

 (يريات في الوزارة واملد)  درجة توظيف التكنولوجيا في العمل الاداري (: 21)الشكل 
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 :عوامل نجاحها وكيفية استدامتها: السياسات املنفذة لتطوير وتحسين قطاع الحوكمة وإلادارة .ب 

 مع الادارة املستندة على النتائج ولاوصاف الوظيفية .0
 
، تطوير نظام واستراتيجية لتطوير القدرات الادارية انسجاما

 على الوزارة في العاملين لجميع املوظفين ديوان مع الوظيفية الاوصاف في العمل استكمال: ساهم فيب انجاح ذلك

 وتطويرها، وكذلك توفر للبرامج الدورية صله، واملراجعة ذات بدورات والفنيين الاداريين مسمياتهم، وتدريب مختلف

تياج وضع رؤية واضحة مبنية على الاحوللعمل على استمرار التطوير في هذا املجال ال بد من . للتدريب الالزم التمويل

التشبيك ، و ستمرار في النهج التشاركي، والا تشكيل لجنة الدارة التدريب واستقطاب الخبراء الخرجيين، و للتدريب

التنسيق الهادف الى ، و والشراكة مع الوزارات املختلفة بما يخدم التكاملية في العمل في مجال التدريب وبرامجه

 ضرورة الادارات العامة ورؤساء البرامج ولجنة السياساتالتكامل في البرامج والانظمة املحوسبة بين 
 
تطوير ، وأيضا

 .القدرات للعاملين في مجال البحث العلمي بما يخدم تطوير الاداء

 في مجال عملهم بمعدل زيادة سنوية   .7
 
 متخصصا

 
شخص مع  271زيادة عدد  الاداريين والفنيين ممن تلقوا تدريبا

وجود شركاء دوليين فاعلين في تقديم املشوره والدعم ، توفر التمويل: يق ذلك، ساهم في تحق7106نهاية العام 

وجود استراتيجية واضحة للتدريب مبنية على ، وجود طاقم تدريب، توفر املواد التدريبية، املادي للتدريب

 ال بد من . جهوزية املرافق التدريبية، و الاحتياجات
 
تمر لالداريين والفنيين التدريب املسولزيادة عدد املؤهلين تخصصيا

املتابعة والتقييم املستمر ، البحث عن مصادر تمويل للعمل على ديمومة بناء القدرات، و والطواقم املسانده 

، مواءمة التدريب مع مع احتياجات العمل وتكافئ الفرص في الحصول عليه، للمحافظة على جودة ونوعية العمل

التقييم املستمر للبرامج التدريبية ، مع ضرورة ب عبر مجتمعات التعلمالتوسع في توظيف التكنولوجيا في التدري

 .والتدريب

 للتوجهات العاملية الحديثة .7
 
وجود ، بوجود الانتهاء من تطوير قانون وطني وعصري للتربية والتعليم في فلسطين وفقا

 .عالجة الثغرات ان وجدتمتابعة وتقييم تطبيق القانون وم، وسيتم وجود شراكات وطنية فاعلةة، و سياسة داعم

مع ، وبالتكامل مراجعة وتحديث النظم والتعليمات الخاصة بمجاالت العمل املختلفة بما ينسجم مع القانون الجديد .4

 .من ذوي العالقة لضمان العدالة وتكافؤ الفرص برامج الوزارات والهيئات

التربية والتعليم واملدارس ولكافة الشركاء تعزيز وتوظيف نظام املتابعة التقييم على مستوى الوزارة ومديريات   .2

اعتماد نظام املتابعة والتقييم في الحكم على انجازات البرامج وفي تعديل التدخالت ، من خالل املحليين والدوليين

 .لتحقيق الاهداف

، ومن الالجئينتوثيق العالقة وتحسين آليات التنسيق والتعاون في الشأن التربوي بين الوزارة ووكالة الغوث وتشغيل  .6

الاستمرار في تطوير ، وال بد من التنسيق والتعاون بين وزارة التربية واملؤسسات الشريكة في عدة مجاالتخالل 

 .اتفاقيات التعاون مع املؤسسات الوطنية والدولية

مرات وتعميم عقد املؤت، حيث تم تعزيز تبادل املعلومات حول قصص النجاح في املجال التربوي بين الوزارة وشركائها .2

، ولتعزيز هذه التجربة ال بد التجارب الناجحة بين الوزارة ومؤسسات املجتمع املحلية والاقليمية في مختلف املجاالت
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تعميم التجارب ، وكذلك تقديم حوافز مادية ومعنوية الصحاب املبادرات والتجارب الناجحة، توفير الدعم املاليمن 

 .شوراتالناجحة عبر وسائل الاعالم والبرو

متابعة وتطوير دليل الابنية ، وسيتم العمل على توسعتها من خالل انشاء الابنية املدرسية املستدامة املوفرة للطاقة .3

 .زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة املتجدده، و الخضراء والتنسيق مع الؤسسات ذات العالقة

دراسات وجود : ، ساهم في تحقيق ذلكعاقةفتح غرف مصادر خاصة بالطلبة ذوي إلا / تعليم جيد وشامل للجميع  .9

، كذلك دعم محلي لتوفير غرف مصادر للطلبة ذوي إلاعاقة، ووجود تؤكد ضرورة وجود غرف مصادر في كل مدرسة

دعم من قبل الوزارة  ، كما توفر الضغط من قبل املجتمع املحلي بضرورة توفير امكان متخصصة ملتابعة ابناءهم

اقرار الوزارة ضمن سياستها ولزيادة فتح تلك الغرف ال بد من العمل على . املصادربشكل جيد لتشغيل غرف 

بضرورة فتح غرف مصادر من خالل ادراجها ضمن وصف املبنى املدرس ي  وكذلك ضمن التشكيالت املدرسية  

ه على شهادة  تطوير الكادر التعليمي املؤهل لشغل وظيفة معلم غرفة مصادر وحصول، بإعتماد كوادر تعليمية فيها

 .ادراج لاجهزة ولاثاث اللالزم ل لفتح غرفة املصادر  ضمن قوائم إلادارة العامة للوازم، وكذلك تؤهله للعمل

  :أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم في مجال الحوكمة وإلادارة .ج 

 .ربط لانظمة املعلوماتية املختلفة من خالل شيكة الكترونية واحدة .0

 .متعددة لكل إدارة عامة منفصلة عن القواعد لاخرى  قواعد بيانات .7

 .التركيز  في إلادارة على املدخالت والعمليات وليس هناك تركيز على املخرجات .7

 .املهام واملسؤوليات متداخلة بين إلادارات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي .4

 .ليم والتعليم العالياستمرار عمليتي الفصل والدمج بين وزاراتي التربية والتع .2

 .مركزية إلادارة التربوية .6

 .التداخل في عمل العديد من الدوائر، دون وضوح آليات التنسيق بينها  .2

 .آليات املتابعة ضعيفة وغير واضحة وشكلية إن وجدت .3

 .مشاركة املجتمع املحلي ومؤسسات املجتمع املدني شكلية، ولم ترتق الى مستوى املشاركة .9

 .ية معظمها من تمويل خارجياملوازنة التطوير  .01

سريعة تضمن استمرار العملي التعليمية في حالة العدوان، ( خطط بديلة)الحاجة الدائمة لوضع خطط طوارئ  .00

 .خاصة في غزة

يعاني نظام التعليم في فلسطين من غياب املرجعية القانونية، إذ إن قانون التربية والتعليم لم يقر حتى آلان من  .07

وقانون التعليم العالي هو القانون لاردني الصادر  . وال يزال العمل وفق القانونين الاردني واملصري املجلس التشريعي، 

 .، وال يتالءم مع املستجدات في قضايا التعليم والتكنولوجيا والبحث العلمي0993عام 
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احات لكيفية أبرز معيقات تنفيذ سياسات وأهداف تطوير قطاع التعليم في مجال الحوكمة وإلادارة، واقتر  .د 

  :تجاوزها

، ويقترح تفعيل عدم ارتباطها بسياسات حتى اللحظة، لتطوير ومأسسة برامج ومسارات تدريب إلاداريين والفنيين .0

التشاركية بين الادارات العامة في مأسسة مسارات التدريب بما يخدم احتياجات املوظفين على اختالف مسمياتهم 

 .يفيةالوظيفية ومهامهم حسب الاوصاف الوظ

 في املجال إلاداري والفني ممن يمتلكون الشروط املطلوبة للوظائف .7
 
 وإناثا

 
، بسبب زيادة نسبة العاملين ذكورا

الانقسام وما تسبب به من انعكاسات على صعيد التكامل في العمل، وعدم وجود فرصة لتنفيذ الكثير من البرامج في 

وضع استراتيجية واضحة للتعاون والتنسيق مع قطاع غزة ب ، وعليه يتوجغزة نظرا لتغييب حضور الوزارة هناك

اعتماد نظام حوافز وترقيات معلن في حال ، و لتنفيذ التدريب بالتزامن مع الضفة والعمل على توحيد جناحي الوطن

 .مشاركه العاملين في التدريب وتميزهم في العطاء

واملؤسسات التابعة لها بما ينسجم ويحقق أهداف الخطة تعديل الهيكل التنظيمي ولاوصاف الوظيفية للوزارة  .7

إدراج املجاالت املرهونة باشتراطات من ، التاخر بتعديل الهيكلية: ، ألسبابالاستراتيجية والبرامج حسب الخدمة

يكل اعتماد اله، ويقترح أن يتم عدم وضوح الادوار واملسؤوليات، و وزارة املالية/ املانحين على املوازنة التشغيلية

تحديث الهيكلية ، و التنظيمي ولاوصاف الوظيفية للوزارة واملؤسسات التابعة لها بما ينسجم ويحقق أهداف الخطة

تحديث هيكلية مديرية التربية ، و إلادارية للوزارة لتنسجم مع الخطة الاستراتيجية، وتتضمن الوظائف املستحدثة

وسمي، وإعادة تنظيمها؛ كأن يتم  دمج بعض لاقسام أو حصر أقسام املديريات ذات العمل املكذلك والتعليم، 

 
 
تعيين لجنة وزارية لدراسة هيكلية مديرية التربية والتعليم، وتعديل ما ، و تجميعها في املديريات املتقاربة جغرافيا

 يرياتاعداد خطط توعوية لتعزيز الالمركزية في املد، كما يجب يجب تعديله لزيادة الكفاءة، ورفع درجة املساءلة

بسبب الالمركزية، ويمكن  تطوير أدلة وإجراءات العمل  إلاداري واملالي والفني وآليات املتابعة على كافة املستويات .4

تدريب الافراد على تحمل املسؤولية وتطبيق ، و تطبيق الالمركزية في العمل الاداري على كافة املستوياتتعدي ذلك ب

نظام للرقابة الداخلية على تطبيق الانظمة الضابطه لعمل الوزاراة وضع ، و وضع نظام للمساءلة، و الالمركزية

 .واملديريات واملدارس

إدراجه على موازنة وزارة  ، بسبب عدمتحسين الامكانيات املادية والفنية املتوفرة في بيئة العمل واستخدامها بفعالية .2

، و  املالية ، وسيساعد على تخطي التربية والتعليم املستأجرة عدم توفير التمويل الالزم لبناء مبان ملديرياتبشكل كاف 

 .ما ورد في النقطة أعاله: ذلك

، استكمال حوسبة النظم الادارية  واملالية والعمل على تكاملها بما ينسجم مع التوجهات في الحكومة الالكترونية .6

، وهناك دارية بشكل تكامليالانتهاء من تطوير وحوسبة النظم الا ، ولم يتم ال يوجد تكامل بين الانظمةفحتى آلان 

التكامل بين الانظمة املحوسبة في الوزاراه بما يخدم ، فال بد من تحقيق خر في حل القضايا العالقة مع الشركاتأت
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زيادة وتعزيز التفويض الخذ القرارات في الادارات ذات ، و العمل على كافة املستويات الوزاره املديريات واملدارس

 .العالقة املختصة

، بسبب   وير نظم املعلومات التربوية وتفعيل استخدامها على كافة املستوياتتط .2
 
عدم اعتماد قوانين ما زال ضعيفا

غياب سياسة واضحة المركزية عالوة على عدم ، و ناظمة لها عالقة بالحماية الفكرية واخرى تتعلق باملعلومات

: ، يمكن تعديل ذلك من خاللعها وإلافادة منهاتوظيف نتائج تقارير التقييم، وغياب منهجية واضحة للتعامل م

تطوير وتفعيل أطر صناعة السياسة واتخاذ القرار واملتابعة  واملساءلة على كافة املستويات بما يعزز من عملية 

 .تفويض الصالحيات لإلدارات امليدانية

، بسبب دارة املالية والتخطيطتحقيق الانسجام مع النظم وإلاجراءات الحكومية في مجاالت إدارة لافراد وإلا ضعف  .3

، عدم توظيف نتائج تقارير تقييم الاداء في تطوير اداء الافراد، وغياب منهجية واضحة للتعامل معها وإلافادة منها

تنمية املوارد البشرية في قطاع الخدمة املدنية وادارته بفاعلية باالستناد الىدراسة تحديد الاحتياجات وهنا ال بد من 

 .ييم الاداءونتائج تق

، ما زالت تراوح بما يحقق أهداف الخطة بكفاءة وفعالية( املديريات واملدارس)تفويض الصالحيات لإلدارات امليدانية  .9

تقييد صالحيات مديري ، و غياب سياسة واضحة ناظمة لتفويض الصالحيات على كافة املستوياتمكانها بسبب 

تدخل إلادارات العامة في شؤون إدارية من صلب عمل ، في مدارسهماملدارس في تنفيذ العديد من الشؤون إلادارية 

قلة استثمار الخبرات الفنية الغنية واملتراكمة لدى معلمي املدارس، ومديريها، ورؤساء ، و مديريات التربية والتعليم

وضع ، و الحياتاقرار سياسة ناظمة لتفويض الص: ، ويمكن تجاوز ذلك من خاللأقسام املديرية، ونواب مدير التربية

حصر املهام املمكن تنفيذها على املستويات إلادارية املختلفة لتوسيع دائرة الصالحيات ، و نظام للمساءلة

إعادة تعريف دور مديرية التربية والتعليم في املجالين الفني وإلاداري، وتوسيع صالحيات مدير التربية ، و واملسؤوليات

تبني سياسة واضحة ، ومن ثم رفع درجة مساءلتهم عن جودة التعليم والتعلموالتعليم ونوابه في ضوء ذلك الدور، و 

تلزم الوزارة كل مديرية تربية وتعليم بتشكيل فريق قيادة ، وأن لتثبيت ونقل وترقية مدير التربية والتعليم ونوابه

 بشكل مباشر عن التطوير في املديرية
 
 .تربوية فاعل يكون مسؤوال

، لم تصل للمطلوب في النظام التربوي وتحسين الشفافية في املجاالت إلادارية واملالية والتربويةتعزيز آليات املساءلة  .01

عالوة على عدم توظيف نتائج تقارير التقييم، وغياب منهجية واضحة  ،غياب سياسة واضحة المركزيةبسبب 

 في هذا املجال يمكن للتعامل معها وإلافادة منها
 
تنظيم العمل واملهام بما ، و سؤوليةتحديد جهات امل، وللسير قدما

 .ينسجم ورؤية الوزارة

، لم تصل للمطلوب، تحسين مستوى املشاركة املجتمعية على كافة املستويات وفي كافة الجوانب العملية التربوية .00

 تطوير آليات وأطر وضع السياسات واتخاذ القرارات على كافة املستويات بما يؤدي الى انسجامهاتتحسن من خالل 

تفعيل العالقة مع كافة أطراف ، و مع لاهداف الاستراتيجية والبرامج حسب الخدمة واملدارس حسب املستويات

 .العملية التربوية في فلسطين بالشراكة الدولية وإلاقليمية
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ا تعزيز وتفعيل آليات التواصل بين الوزارة وامليدان من جهة وشركائها املحليين والدوليين من جهة أخرى في كل م .07

التواصل مع الشركاء محليا واقليميا ودوليا بما يخدم ، ولتحسين الواقع يمكن العمل على يتعلق بالشأن التربوي 

 .الاجتماعات الدورية بهدف املتابعة والتقييم وتذليل املعيقات ان وجدت، وعقد سياسات الوزارة

 في توثيق وفضح سياسات الاحتالل واجراءاته العسكرية التي تنتهك حق لاط .07
 
فال بالتعليم الحر وآلامن، وخصوصا

زيادة املساعدات املحلية والدولية لنظام التعليم  ، والنجاز ذلك ال بد من "ج"القدس واملناطق خلف الجدار واملناطق 

تكثيف الحمالت الاعالمية لفضح ، و خاصة في القدس وتنسيقها بما ينسجم وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية

عقد مؤتمرات ، كذلك واجراءاته بحق عملية التعليم وحرمان الاطفال من حقهم في التعليم سياسة الاحتالل

ولقاءات مع املانحين واملنظمات الحقوقية بشكل دوري الطالعهم على الانتهاكات بحق الطلبة واملدارس واملعلمين 

 .رصد  ومتابعة مؤشرات الاوضاع التربوية في مناطق ج والقدس، و واملنهاج

تحسين  / البيئة املادية الالزمة  إلدارة النظام التربوي على كافة املستويات واستخدامها بكفاءة و فعالية تحسين .04

وضع ، ولتحسين ذلك يجب البنية التحتية إلادارية للوزارة ومديريات التربية والتعليم أو استبدال غير املناسب منها

 .البحث عن مصادر تمويل اضافية لترميم املباني وصيانتها، و تسياسات واضحة القرار الالمركزية على كافة املستويا

 بسبب تعزيز فرص التعاون مع القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار بالتعليم .02
 
غياب استراتيجية ، ما زال ضعيفا

الي، واضحة املعالم تجاه استقطاب القطاع الخاص، ورغم وجود تقّدم إال أنه محدود، ويتركز في قطاع التعليم الع

عقد مؤتمرات ولقاءات دورية مع ، وهنا ال بد من ويغيب عن مجاالت مهمة مثل تعليم الكبار ورياض لاطفال

 .املانحين والداعمين لقطاع التعليم باشراك القطاع الخاص لتشجيعه على الاستثمار في التعليم

على املستوى املالي والتنسيقي بما  (SWAP)تعزيز وتوسيع النطاق التشاركي في دعم قطاع التعليم ضعف التمويل ل .06

عقد اجتماعات دورية مع الداعمين لقطاع التعليم لضمان ، فيمكن ينسجم وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية

 .توفير الدعم املالي لقطاع التعليم بما يخدم اهداف الخطة الاستراتيجية

دس وتنسيقها بما ينسجم وتحقيق أهداف الخطة زيادة املساعدات املحلية والدولية لنظام التعليم خاصة في الق .02

اجراءات الاحتالل متمثلة بوضع قيود على املساعدات يحول دون اجراء املشاريع التي تخدم ، أعاق ذلك الاستراتيجية

تكثيف الجهود لتوفير التمويل الزم لدعم التعليم في القدس بما ينسجم ، فال بد من تطوير البنية التحتية للتعليم

 .ف الخطة الاستراتيجيةواهدا

، وللعمل على توجيه املجتمع املحلي بخصوص التوجه نحو البرامج حسب الخدمة وتنظيم املدارس حسب املستويات .03

توفير وسائل نقل مدعومة من الحكومة لضمان ، و تنظيم املدارس حسب املستوياتترفع قيمة هذا املؤشر يمكن 

 .وصول الطلبة للمدارس

تطوير ، ويمكن تعزيزه من خالل للتوجه نحو الالمركزية وتفويض الصالحيات اثناء الطوارىء تطوير انظمة وقوانين .09

وضع استراتيجية واضحة مبنية على سياسات مقره حول تفويض ، و انظمة وقوانين للتوجه نحو الالمركزية

 .الصالحيات اثناء الطوارئ لضمان سير العمل واملحافظة على سالمة الطلبة واملعلمين
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تعزيز ، فال بد من خالل حاالت الطوارىء( الوزارة واملديريات واملدارس)البيئة التربوية على املستويات الثالثة دعم  .71

 .القدره على ادارة الازمات في ظل الطوارئ 

 :مقترحات لتحسين تنفيذ سياسات وأهداف تطوير قطاع التعليم في مجال الحوكمة وإلادارة .ه 

 .توفير كادر يمتلك الكفايات املطلوبة حسب املهامل برامج تدريبيةربط التقّدم في املسار الوظيفي ب .0

توسع في مجال ، وذلك للاعتماد برامج متخصصة في القيادة للفئات الوظيفية على صعيدي إلادارة الوسطى والعليا .7

 .بناء القدرات بحيث يشمل الفئات جميعها

 .ة في البيانات، وتدارك الخلل املوجود حاليازيادة نسبة املوثوقي، لتوحيد لانظمة املحوسبة في الوزارة .7

 .تحقيق تكامل على املستوى الوطني، ل(العمل نحو التوجه للوزارة الالكترونية) الحكومة الالكترونية .4

، ربط التزام القطاع الخاص باستراتيجية وطنية معتمدة من الحكومة واعتبارها جزءا من املسؤولية الاجتماعية .2

 .الخاص مسؤولياتهزيادة تحّمل القطاع ل

 .اعتماد رخصة مزاولة املهنة، ومهننة التعليم، وتطبيق ما تنص عليه استراتيجية إعداد املعلمين وتأهيلهم .6

 .اعتماد آليات عمل واضحة لتعزيز الالمركزية، ومراجعة لاوصاف الوظيفية .2

 .للعملتحسين البيئة الداعمة ، من أجل الاهتمام ببيئة العمل وتوفير أبنية حديثة .3

زيادة ، لإيجاد آلية تكامل بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي التابعة لها في مجال التنمية املهنية وتأهيل املعلمين .9

 .التكامل بين قطاعي التعليم العام والعالي

 .اء القدراتترشيد إلانفاق، ومنح الخبرات الوطنية فرصة إلاسهام في تعزيز بن، لتحقيق توطين التدريب وبناء القدرات .01

زيادة مشاركة املرأة في صناعة القرار من خالل استحداث آليات تضمن منح النساء فرصا متكافئة مع الذكور،  .00

ازالة كافة العوائق التي تحول دون املشاركة الكاملة للنساء في التنمية  ، و واعتماد برامج إعداد للقيادات النسائية

 .املجتمعية

تسجيل الطلبة في الصفوف الاولى الكترونيا بالشراكة والتقاطع مع وزارة )الكتروني تقديم الخدمات بشكل  .07

 .(الداخلية

 .تقليل الحهد والوقت الالزم، لاستكمال الخدمات الالكترونية مع الوزارات الاخرى  .07

 .نشر وتعميم التجارب الناجحة، من أجل تطوير وتكثيف الاعالم عن طريق الحمالت الاعالمية .04

 .د اعالمية لفضح سياسة الاحتالل واجراءاته التعسفية بحق الاطفال والتعليمانتاج موا .02

 .نشر وتعمييم توجهات الوزارة بما يخدم العملية التعليمية، لتدريب العاملين في حقل الاعالم بشكل متواصل .06

ن الطلبة من الحصول على توعية الاهالي باهمية التعليم املنهي في تمكي، لالترويج للتعليم املنهي عبر وسائل الاعالم .02

 .فرص تؤمن لهم النجاح في مستقبلهم واملشاركة الفاعلة في احداث التنمية وبناء الدوله

تنظيم العمل وتكامله ، لبناء نظام محوسب لالدارة العامة لألبنية بما ينسجم مع التوجهات في الحوكمة الالكترونية .03

 .جيوسهولة الصول للمعلومات ومواكبة للتطور التكنولو 
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وضع خطة تدريب استراتيجية على املواضيع الحديثة املتجددة في مجال الهندسة ونظم البناء والطاقة املتجددة  .09

عدالة توزيع التدريب وتوجيهه بالطرق العلمية وحسب ، لضمان للطواقم الادارة العامة لألبنية في الوزارة واملديريات

 .احتياجات وأولويات العمل

بناء مبان ادارية مستدامة تعتمد على الطاقة املتجددة ، من خالل لعام وضمان الاستدامة املاليةتعزيز ادارة املال ا .71

 بتحديد الاحتياجات ولاولويات من املباني املدرسية، و كمصدر للطاقة
 
 .تطوير النظام الذي يقوم حاليا

يجاد بيئة دامجة للطلبة ذوي تبني سياسة بضرروة حصول الطلبة ذوي إلاعاقة على حقهم في  التعليم من خالل ا .70

ادة نسبة ، زيتحقيق مبدأ العدالة واملساواة  لكافة الطلبة: ، وذلك من أجلإلاعاقة ذكورا وإناثا وبشكل متكافيء

تقليل نسبة لامية في قطاع ، و حسب نفس املصدر% 77التحاق الطلبة ذوي إلاعاقة في التعليم  والتي لم تصل الى 

فتح  تخصصات ، وكذلك 7100حسب احصائيات املركز الفلسطيني لإلحصاء عام % 27إلاعاقة والتي وصلت الى 

 .جديدة للطلبة في الجامعات خاصة في مجال تخصص التربية الخاصة

 

خطوات لو تمت على أرض الواقع ستهدف إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية القطاعية للتعليم في مجال الحوكمة  .و 

 :وإلادارة

 .مع قطاع غزةتحسين واقع العالقة  .0

 .مؤسسات تعليم عال حكومية توفير  .7

 .زيادة دور القطاع الخاص .7

 .تخصصة في بناء القدراتاملوطنية اللهيئات تفعيل دور ا .4

 .البشرية باملوارد إلادارية الشؤون نمط استبدال .2

 .التعليم في الرقمنة نظام انجاز .6

 .الجديدة الهيكليات اعتماد .2

  داخليا الشراكة .3
 
 .وخارجيا

 .مالية اجراءات من يتبعها وما الخطة بتنفيذ يتعلق فيما املالية جراءاتتعديل الا  .9

 .الوزارة واولويات واحتياجات حسب املوازنات تخصيص .01

 .الاحتياجات لتلبية الكافية املوازنات توفير .00

 .الوزارة في املختلفة الادارات بين العمل تكامل .07

 القطاع الى باإلضافة(  الصحة+  الوكالة+  الشؤون)  الغوث ووكالة الحكومية القطاعات كافة من فاعلة مشاركة .07

  .إلاعاقة فئات مختلف مع يعمل الذي الخاص

 التعليم" وهو حاليا املرفوع للشعار تحقيقا إلادارات بكافة الوزارة قبل من قعلي بشكل الجامع التعليم سياسة تطبيق .04

 "  للجميع
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 لهذه احرز  الذي وإلانجاز التقدم بمدى إلاعاقة قطاع في العاملين ولكافة فلسطين دولة قبل من الوطنية املساءلة .02

 فلسطين دولة عليه وقعت الذي إلاعاقة ذوي  لإلشخاص الدولية إلاتفاقية على بناءا دولي بتقرير ورفعه الفئات

 . قات يتسبب الاحتالل بها وأثرها على تحقيق ألاهداف الاستراتيجيةو طبيعة معإيضاح 

ل أيضا عائقا : التواصل مع غزة -
ّ
 .رغم وجود أثر لالنقسام إال أن الاحتالل يمث

 .واملتأثر بمحاوالت أسرلة املناهج ، وعدم إمكانية تطوير لابنية القائمة أو استحداث أبنية جديدة: التعليم في القدس -

 .التواصل مع الشركاء العرب، في ظل تحكم الاحتالل باملعابر، ما يحول دون تطوير شراكات -

 .من خالل عدم تمكين الاحتالل املؤسسات الحقوقية من القيام بدورها: إلاسناد القانوني والحد من الانتهاكات -

فاالحتالل يحدد طبيعة املساعدات، ويتحكم في دخول أجهزة ومعدات : تحديد طبيعة الدعم من الدول املانحة -

 . للتطوير

الضفة، القدس )درسية في مختلف محافظات الوطن بنية املشراف على لا صعوبة تحرك طواقم املهندسين لإل  -

 . (وقطاع غزة

 .بنية مدرسية في املناطق ج ما يؤثر سلبا على عمليات التخطيطأنشاء وتوسعة صعوبة الحصول على ترا خيص إل   -

وبية صعوبة الحصول على تمويل لتنفيذ انشطة الخطة املمولة من وزارة املالية في القدس والبلدة القديمة والجن   -

 .من مدينة الخليل مما يؤثر سلبا على عملية التخطيط

 
ا
  :العالي التعليمقطاع : سابعا

 .مواءمة التعليم العالي لرسالته املجتمعية والاحتياجات التنمية ومشكلة البطالة لدى الخريجين

 :وكيفية استدامتهاعوامل نجاحها : السياسات املنفذة والتي ساعدت على تحقيق تطور وتقدم التعليم العالي .أ 

وجود هيئة الاعتماد والجودة، وجود ، ساعد على ذلك تطوير اسس اعتماد مؤسسات التعليم العالي وبرامجها .0

تعيين طاقم ، والستمرار التقدم في هذا املجال ال بد من  مشروع ممول لتغطية نفقات تعيين خبراء في املجال

 .جودة، توفير دعم كافي ملتابعة وتقييم كافة برامج الجامعاتمختص، اعتماد هيكلية جديدة لهيئة الاعتماد وال

وزراء لدعم قطاع التعليم الوجود قرار مجلس ، من خالل تأمين تمويل مستمر ومستدام لقطاع التعليم العالي .7

 .رصد مبلغ سنوي من قبل املوازنة العامة للصندوق و وقفية لدعم القطاع، الالعالي، اقرار صندوق 

توفير تمويل ، حيث تم العمل على التقنية والجامعة الحكومية ستيعابية للجامعة الحكوميةزيادة القدرة الا  .7

حكومي، وجود ادارة في الجامعة تمتاز برؤية عالية لالحتياجات التطويرية للجامعة، الاقبال العالي من قبل 

، والستمرار رفع القدرة الاستعابية ال بد من رخص تكلفة الساعات الدراسية املعتمدةو الطلبة على الجامعة، 
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اعتماد تخصصات جديدة في و زيادة التمويل الحكومي، تطوير اللوائح ولانظمة الادارية واملالية ولاكاديمية، 

 .الجامعة

وجود توجه وطني لدى املؤسسات املختلفة في ، من خالل تحسين عملية التعليم الالكتروني والتواصل عن بعد .4

توفير لاجهزة والتقنيات الالزمة ، وعليه ال بد من التكنولوجيا في التعليم، وفي تطوير النظام الاداري  استخدام

 .لجميع مؤسسات التعليم العالي

وجود موازنة خاصة للبحث و مجلس للبحث العلمي،  حيث تم العمل على ايجاد تنشيط البحث العلمي .2

، وكذلك دعم مجالت وجود جوائر للمبدعين واملتميزينو وجود مجالس ومراكز للبحث والتميز، و والتطوير، 

توفير مراكز للبحث العلمي مدعومة باملوارد املادية والبشرية علمية ومحكمة، ولتفعيل البحث  العلمي يجب 

 .املؤهلة، ووجود صندوق لتمويل البحث العلمي

 :من أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي، تتمثل في .ب 

فهناك ضعف في الالتزام بمبادئ الحكم الرشيد في : داري والتشريعي وممارسات الحكم الرشيدالوضع إلا  .0

مؤسسات التعليم العالي والادارات الجامعية، كذلك عدم مواكبة الهيكليات والتشريعات الحتياجات التعليم 

 .العالي ومتطلباته

ة ومشكلة البطالة لدى الخريجين، سببها اختالف مواءمة التعليم العالي لرسالته املجتمعية والحتياجات التنمي .7

مدخالت التعليم العالي، وميلها الواضح نحو العلوم إلانسانية، وزيادة نسبة امللتحقين ببرامج التعليم املفتوح، 

ومحدودية اندماجهم في سوق العمل، كذلك عدم مواءمة املهارات والكفايات التي يجب أن يتمتع بها الخريج 

 .التنموية بشكل كاف  لالحتياجات 

يتضح أن هناك ضعف الاهتمام بالبحث العلمي، وعدم تحقيق رسالة مؤسسات : الارتقاء بالبحث العلمي .7

التعليم العالي في مجال البحث العلمي، ومحدودية نصيب البحث العلمي من املوازنات الحكومية والجامعية، 

 .جتمعكذلك ضعف ارتباط البحث العلمي بالتنمية واحتياجات امل

يتصف التمويل باملحدودية وعدم كفاية املوارد املالية املخصصة للتعليم العالي؛ سواء : تمويل التعليم العالي .4

 .لتمويل النفقات التشغيلية للتعليم العالي، أو لتلبية الاحتياجات املادية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي

ب بسبب عدم تحقيق معايير الجودة في التعليم العالي على الوجه لم تصل ملا هو مطلو : ضمان الجودة والنوعية .2

املطلوب، وعدم كفاية وعدم وصول مستوى كفاءة أعضاء هيئة التدريس إلى ما هو متطلع إليه، واستخدام غير 

 .كاف ألساليب التدريس املالءمة والحديثة

ى الالتحاق به، وتدني القيمة املجتمعية يتصف بالضعف بسبب قلة نسبة الاقبال عل: الارتقاء بالتعليم التقني .6

 .للتعليم التقني، كذلك محدودية التخصصات املهنية والتقنية املرتبطة باحتياجات سوق العمل
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عدم و تداخل في مهمة تحقيق الهدف بين ادارتين عامتين، بسبب  تحسين العالقات الثقافية مع دول العالم .2

التنسيق مع ، ولعالج ذلك يمكن رؤيا لالنطالق في تحقيق الهدف عدم وجودو وجود تمويل كافي لتحقيق الهدف، 

 .الاتصال مع املؤسسات التعليميةو وزارة الخاجية والتعاون الدولي لفتح آلافاق امام الدوائر املسؤولة،

الاعداد املتزايدة من طلبة الثانوية العامة بسبب  ربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العملضعف  .3

الناجحين الذين التحقوا بالبرامج لاكاديمة في الجامعات، العجز املادي في الجامعات الذي يضطرها لقبول 

النظرة وكذلك  ووجود نظام التعليم املوازي،  لها،  الطلبة في التخصصات لاكاديمة رغم عدم احتياج السوق 

اجراء الدراسات واملسوحات املشكلة ال بد من  للتخفيف من حدة هذه. املجتمعية الدونية للتعليم املنهي والتقني

الحتياجات سوق العمل، التقنين في اعتماد التخصصات واغالق برامج فيها فائض من الخريجين، زيادة التوعية 

و دمج بعض املواد املهنية في املساقات الجامعية ضمن . لتوجيه الطلبة نحو التخصصات املهنية والتقنية

 .واملساقات الحرة لبعض البرامج الجامعية املتطلبات الاختيارية

عدم  توفير التجهيزات التقنية والبرمجيات الالزمة، بسبب  الانجاز للدوائر الخدماتية وزيادة دقتهالبطء في  .9

، ولحل ذلك يجب نقص في عدد الكادر املساند في الدوائر الخدماتية، رفض الجامعات ربط بياناتها مع الوزارة

ات بين مؤسسات التعليم العالي والوزارة لبادل امللعومات في مجال التصديق واعتماد ربط قاعدة البيان

 .الشهادات، والاستفسار عن مصداقيتها، وجود قرار ملزم ملؤسسات التعليم العالي بربط بياناتها مع الوزارة

 
ا
 :مقترحات تحسين وتفعيل وتطوير قطاع التعليم العالي، تتمثل في: ثالثا

تطوير النظام ستضمن الوزارة تخطيط من خالل  لاجهزة إلادارية في مؤسسات التعليم العالي تحسين وتطوير  .0

وتنفيذ فعال للخطط املعدة من قبل املؤسسة والتي تعكس رؤية الوزارة واستراتيجيتها، كما تضمن وجود نظام 

 .املصاريف الجارية والتطويريةمن املتابعة والتقييم واملساءلة، وتضمن زيادة الشفافية في الانفاق والتعيين و 

وضع السياسات املالية التي تسعى إلى تحقيق الاستدامة من خالل وجود السياسات املالية في الانفاق والتمويل  .7

 .الجاري والتطويري سيتم ضمان البقاء في اطار تحقيق الاهداف وتوفير بيئة تعليمية مناسبة

ادخال البعد التطبيقي من خالل من أجل  لقطاع الخاصتعميق التفاعل بين مؤسسات التعليم العالي وا .7

 .التدريب، ويساهم في اكساب الطلبة املهارات الالزمة لالنحراط في سوق العمل

ان اكساب الكفايات الالزمة العضاء ، حيث تطوير وتعزيز اعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسات التعليم العالي .4

والتقييم للطلبة يضيف بعدا تربويا ويحسن العالقة بين الطلبة هيئة التدريس في التخطيط والتدريس 

والطواقم التدريسية، كما ان توفير التقنيات الالزمة للتدريس يضيف بعدا مهما في تحسين اداء اعضاء هيئة 

 .التدريس

 .قانون عصري للتعليم العاليالعمل على ايجاد  .2
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اف ومعادلة وتصديق الشهادات واعتماد البرامج واملنح أنظمة ولوائح تنفيذية واضحة في مجال الاعتر اقتراح  .6

 .والبعثات

لنقص الكادر املؤهل في هذا تعيين كادر  وتدريبه في مجال اعداد الخطط الاستراتيجية والخطط القطاعية  .2

 .املجال

وجود تدخالت خارجية في اداء مؤسسات التعليم العالي بسبب  توفير حماية قانونية ومجتمعية للمؤسسات .3

 .تنفيذ برامجها وخططهاو 

 في حاالت تعطيل الدوام  مساندة مؤسسات التعليم العالي ماليا وادرايا .9
 
 (.اضرابات الطلبة والعاملين)خاصة
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0 

  :7177-7102ولويات الجديدة للخطة القطاعية للتعليم ألا 

 .مستويات النظام ضمان التحاق آمن وشامل وعادل في التعليم على جميع : الهدف ألاول 

 :أولويات الهدف الاستراتيجي الاول 

 .للجميع املحافظة على نسبة عالية في الالتحاق باملرحلة لاساسية الدنيا .0

بعد الصف الثامن؛ من أجل زيادة معدل الالتحاق  في جميع مراحل التعليم خاصة متابعة الطالب املتسربين .7

 . بالتعليم الثانوي 

زيادة الالتحاق بالتعليم والتدريب التقني واملنهي وخاصة للطالبات وإسناده إلى خطط مبنية وفقا ملتطلبات  .7

 . سوق العمل

 (. مرحلة الروضة)زيادة الالتحاق بالتعليم ما قبل املدرسة  .4

ة تصميم وتنفيذ برامج وخدمات وبنى أساسية متكاملة وجيدة وشاملة للجميع ويسهل الانتفاع بها مخصص .2

للطفولة املبكرة وتشمل مجاالت الصحة، والتغذية، والحماية والاحتياجات التعليمية، وال سيما لألطفال ذوي 

 .إلاعاقة

تأسيس روابط أقوى مع املجتمع الدولي لضمان وحماية الحقوق التعليمية للطالب الفلسطينيين في املنطقة  .6

 . وفي والقدس" ج"

ي املرافق املدرسية والتربوية وتوفير التجهيزات للطلبة ذوي الاحتياجات توفير البيئة والتسهيالت املناسبة ف .2

 . الخاصة لضمان التحاقهم بالتعليم بجميع مراحله

تشجيع التعليم والتدريب في املجال التقني واملنهي، والتعليم العالي والجامعي، وفرص تعلم الكبار وتعليمهم  .3

ن الجنسين، بما في ذلك القضاء على الحواجز القائمة على ع إيالء اهتمام خاص للمساواة بيموتدريبهم، 

 .أساس نوع الجنس، وكذلك للفئات الضعيفة، مثل لاشخاص ذوي إلاعاقة

تشجيع مؤسسات التعليم العالي، بما فيها الجامعات، بدعم وتشجيع إعداد سياسات تعنى بتوفير فرص  .9

 .للتعلم الجيد مدى الحياة على أساس منصف

تحسين أشكال انتفاع الفتيات والنساء بالتعليم الجيد ومستويات مشاركتهن في هذا التعليم تحديد ورصد و  .01

واتخاذ تدابير تركز على الذكور في الحاالت التي يكون فيها . وتحصيلهن فيه ومستوى إتمامهن ملراحله التعليمية

 .تفاوت واضح لصالح الاناث 

الشباب من الفئات الضعيفة بالبرامج التعليمية الجيدة، تحديد العقبات التي تحول دون التحاق لاطفال و  .00

 .واتخاذ تدابير مقصودة للقضاء على هذه العقبات

إتاحة إمكانيات الانتفاع على نطاق واسع بأماكن وبيئات التعلم والتعليم ضمن إلاطار النظامي وغير النظامي  .07

 .لموفي مجال تعليم الكبار، بما في ذلك شبكات وأماكن مجموعات التع

 . توجيه جميع فرص املنح الدراسية بشكل جلي نحو الشابات والشبان من الفئات التي تعاني أوضاع الحرمان .07

 .تعزيز قدرات صندوق إلاقراض برفع املبلغ املرصود لإلقراض .04
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 %.22إلى % 21رفع نسبة القيد إلاجمالي للتعليم العالي من  .02

 .التقنيةزيادة القدرة الاستيعابية للجامعة الحكومية  .06

 

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

 :أولويات الهدف الاستراتيجي الثاني

 . تحسين جودة التعليم في رياض الاطفال للتكامل مع  التعليم املدراس ي وتيسير عملية اندماجهم فيه .0

ومراجعة املناهج الدراسية من أجل ضمان جودتها إصالح املنهاج على كافة املستويات بتحديد املعايير  .7

( مهارات القرن الحادي والعشرون)وجدواها بالنسبة إلى السياق الفلسطيني، بما في ذلك ما يتعلق باملهارات 

  .والكفاءات والقيم والثقافة واملعارف

 . تنفيذ إستراتيجية إعداد املعلمين وتأهيلهم ، والطواقم املساندة  .7

 . ت نظام إلاشراف من التفتيش والتوجيه إلى تمكين املعلمينتحويل ممارسا .4

تقييم نتائج التعلم في مواضع هامة من املسار التعليمي، بما في ذلك لتطوير نظام قياس وتقويم أمتن وأشمل  .2

الصف )في نهاية املرحلة الاساسية الاولى  وا( الصف الثاني او الثالث)خالل مرحلة التعليم الاساسية الاولى 

، وعلى نحو يعّبر عن مستويات (التوجيهي)واملرحلة الثانوية ( الصف التاسع)واملرحلة الاساسية ( الرابع

بحيث تشمل هذه النظم تقييم املهارات التأسيسية للقراءة والكتابة . املهارات املعرفية وغير املعرفية

وتصميم تقييمات خاصة باألنشطة التدريبية وذلك كجزء ال يتجزأ . ير املعرفيةتقييم املهارات غو والحساب، 

 بأساليب التعليم
 
 مباشرا

 
 .من عملية التعليم والتعلم على جميع املستويات، مع ربط ذلك ربطا

إتاحة طرائق بديلة في التعلم والتعليم لألطفال واملراهقين غير امللتحقين باملدارس، سواء في مرحلة التعليم  .6

تأمين التعلم املرن في إلاطارين لالاساس ي أو مرحلة التعليم الثانوي، وإتاحة صيغ للمعادلة والربط بين البرامج 

 .النظامي وغير النظامي

التقني والتعليم العالي وتوفير الاختصاصات املالءمة الحتياجات سوق العمل لكال تعزيز جودة التعليم املنهي و  .2

 .الجنسين

 .تقييم سياسات وبرامج الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة املبكرة بغية تحسين نوعيتها .3

صياغة سياسات واستراتيجيات وخطط عمل واضحة لتكريس القدرات املهنية للعاملين في مجال الرعاية  .9

 .التربية في مرحلة الطفولة املبكرة، وذلك عن طريق تعزيز ورصد تطورهم املنهي وأوضاعهم وظروف عملهمو 

بشأن تنمية املهارات ( التعليم الاساس ي، التعليم املنهي، التعليم العالي)إعداد سياسات مشتركة بين القطاعات  .01

يم العالي، وللربط بين هذه العناصر؛ وتدعيم املهنية، والتعليم والتدريب في املجال التقني واملنهي، والتعل

الصالت بين العلوم وعمليات رسم السياسات بغية مواكبة تغير الظروف واملحافظة على الجدوى؛ وإقامة 

 .شراكات فعالة

تأمين ضمان جودة مؤهالت التعليم العالي مع تأمين قابلية هذه املؤهالت للمقارنة، والاعتراف بها، وتيسير  .00

 .نقل الدرجات املحرزة بين مؤسسات التعليم العالي املعترف بهاإمكانيات 
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تطوير سياسات وبرامج لتوفير إمكانيات للتعلم الجيد عن بعد على مستوى التعليم العالي مع توفير تمويل  .07

مالئم واستخدام التكنولوجيا، بما في ذلك استخدام إلانترنت والدروس املفتوحة املتاحة باالتصال املباشر 

 .نطاق واسع وبطرائق أخرى على أن تفي باملعايير املقبولة للجودة من أجل تحسين الانتفاع على

إعداد سياسات وبرامج تعزز وظيفة إجراء البحوث على مستوى التعليم العالي والتعليم الجامعي من خالل  .07

 بالنسبة إلى الالتحاق في مراحل مبكرة بمجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وخصوص
 
ا

 .الفتيات والنساء

جمع واستخدام شواهد عن الطلب على تغيير املهارات بغية الاسترشاد بذلك في تنمية املهارات والحد من  .04

الاقتصاد غير "أوجه التفاوت والاستجابة لتغيرات سوق العمل ولالحتياجات والظروف املجتمعية والحتياجات 

 .والتنمية" الرسمي

 .ية أشكال مختلفة للتدريب والتعلم في مواقع العمل وفي قاعات الدرس، عند إلامكانالتشجيع على تنم .02

توفير إمكانيات التعلم عن بعد، والتدريب في مجال تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت، والانتفاع بالتكنولوجيا  .06

ق النزاعات واملناطق النائية، املالئمة والبنى لاساسية الالزمة لتيسير بيئة مناسبة للتعلم في املنزل وفي مناط

 لصالح الفتيات والنساء والصبيان والشباب من الفئات الضعيفة وغيرها من الفئات املهمشة
 
 .وخصوصا

 آلليات التقييم الوطنية، توفير  .02
 
درجة عالية من الجودة في برامج محو لامية وتعليم الحساب وذلك وفقا

وربط . رسين والاستناد فيها إلى معارفهم وتجاربهم السابقةوتصميم هذه البرامج على ضوء احتياجات الدا

هذه البرامج وتأمين تكاملها مع تنمية املهارات الالزمة للحصول على عمل الئق وكسب العيش باعتبار هذه 

 .لامور عناصر للتعلم مدى الحياة

رامج محو لامية وتعليم لاجهزة املحمولة، في بخاصة تشجيع استخدام تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت،  .03

 .الحساب

إعداد إطار لتقييم مهارات القراءة والكتابة والحساب، مع أدوات لتقييم مستويات الكفاءة تستند إلى نتائج  .09

وسيتطلب ذلك تعريف املقصود بالكفاءة في طائفة متنوعة من السياقات، بما في ذلك املهارات . التعلم

 .الخاصة بالعمل وبالحياة اليومية

داد سياسات وبرامج لتعزيز التعليم من أجل التنمية املستدامة والتعليم في مجال املواطنة العاملية إع .71

وتدريب املعلمين وإصالح املناهج خاصة تدابير عبر وتعميمهما في التعليم النظامي وغير النظامي وغير الرسمي 

 .الدراسية وتوفير الدعم التعليمي

ومن جميع لاعمار كي يكتسبوا، في مختلف مراحل حياتهم، املعارف توفير فرص للدارسين من الجنسين  .70

 .واملهارات والقيم واملواقف الالزمة لبناء مجتمعات مساملة وصحية ومستدامة

مساندة إعداد نظم أقوى للتقييم في إطار التعليم من أجل التنمية املستدامة والتعليم من أجل املواطنة  .77

العاطفية والسلوكية لعملية التعلم، وذلك باستخدام -املعرفية والاجتماعيةالعاملية، بغية تقييم النتائج 

لادوات القائمة والتي أثبتت صالحيتها، عند إلامكان، وتحديد الاحتياجات الداعية إلى استحداث أدوات 

 .جديدة

عاقة، وضع سياسات متماسكة ومتعددة الجوانب وشاملة وتراعي قضايا الجنسين وحاالت لاشخاص ذوي إلا  .77

 .وترويج معايير ونظم تكفل لامان في املدارس وخلوها من العنف
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ضمان توافر لامان وإمدادات املاء والكهرباء، واملراحيض الخاصة بكل من الجنسين والصالحة لالستخدام  .74

واملتاحة في كل مؤسسة تعليمية، مع توافر قاعات دراسية مالئمة ومأمونة باإلضافة إلى مواد وتكنولوجيا 

 .مناسبة للتعلم

وتوفير إلاعداد الجيد قبل ( قبل الخدمة وأثناءها)استعراض وتحليل وتحسين مستويات جودة تدريب املعلمين  .72

 .الخدمة وإمكانيات التطور املنهي املستمر والدعم لجميع املعلمين

ستخدام تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت وشبكات التواصل ال تزويد املعلمين باملهارات التكنولوجية املناسبة  .76

توفير تدريب على كيفية التعامل مع و الاجتماعي، وبالدراية إلاعالمية ومهارات التعامل النقدي مع املصادر، 

 .الصعوبات التي يواجهها الطالب ذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة

الناجمة عن التنفيذ، بغية دعم التدريس الجيد والتطور املنهي إعداد وتطبيق نظم فعالة لجمع املالحظات  .72

 .للمعلمين

م .73
ّ
 .تعزيز القيادة املدرسية من أجل تحسين التعليم والتعل

 %.71تقليص العجز في ميزانية الجامعات العامة بنسبة  .79

 .02افتتاح برامج تطبيقية جديدة عدد  .71

 .عما هي آلان% 7تقليص نسبة البطالة بنسبة  .70

 .مشروع بحثي في الجامعات 21 – 71تمويل  .77

 .تفعيل مراكز التميز املوجودة .77

 .تنفيذ برامج دراسات عليا مشتركة مع جامعات أخرى  .74

 .وجود معايير واضحة ومحددة لضمان النوعية في اعتماد املؤسسات والبرامج .72

 .تحسين عملية التعليم الالكتروني والتواصل عن بعد .76

 

 .الحوكمة وإلادارةو القيادة املبنية على النتائج، و تعزيز املساءلة، : لهدف الثالثا

 :أولويات الهدف الاستراتيجي الثالث

هيكلية برنامج تقديم الخدمات في الخطة و لوزارة بما يتناسب لإصالح إلادارة املركزية والهيكل التشغيلي  .0

  .إلاستراتيجية

 . مأسسة مفهوم إلادارة القائم على النتائج في جميع مستويات الوزارة .7

 (. 07-01)و( 9-2)و( 4-0)إعادة توزيع املدارس لتتناسق وتنسجم مع أنواع املدارس وفقا للصفوف  .7

 بين املدارس التي تحظى بوضع اجتماعي .4
 
اقتصادي جيد واملدارس التي -تخصيص املوارد على نحو أكثر إنصافا

 .وضاع الطارئةو لا أوضاع الحرمان تعاني أ

إشراك املجتمعات املحلية بقدر أكبر، بما بتعزيز كفاءة وفعالية املؤسسات والقيادة املدرسية وإدارة املدارس،  .2

 .في ذلك إشراك املجتمع واولياء الامور في إدارة املدارس

 :تطوير القوانين والسياسات والتشريعات التي تكفل .6
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عليم الاساس ي والثانوي الجيد املنصف املجاني الشامل للجميع واملمول من لاموال سنة من الت 07توفير  (أ 

سنوات من التعليم إلالزامي، وذلك لجميع لاطفال وعلى نحو يفض ي إلى تحقيق نتائج  01العامة، ومنها 

 .مجدية في التعلم

لزامي، مع إيالء اهتمام خاص توفير ما ال يقل عن عام واحد من التعليم قبل الابتدائي الجيد املجاني وإلا (ب 

 من خالل خدمات الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة 
 
للوصول إلى أطفال الفئات لافقر ولاشد حرمانا

 .املبكرة

تطوير سياسات واستراتيجيات متعددة القطاعات ومتكاملة للرعاية والتربية في مرحلة الطفولة املبكرة تستند  .2

سؤولة عن التغذية، والصحة، والرعاية الاجتماعية وحماية الطفل، إلى تنسيق بين الوزارات امل

 .إلاصحاح، والعدالة، والتربية؛ وتخصيص موارد مالئمة لتنفيذ هذه السياسات والاستراتيجيات/واملياه

حمالت مناصرة مكثفة، وعبر القدس،  وفي مقدمتها، "ج"ضمان الجودة آلامنة والتعليم العادل في منطقة  .3

 . رجياداخليا وخا

 .تعزيز الكفاءة والفاعلية، الداخلية والخارجية، على جميع املستويات .9

تعزيز التعاون الدولي في مجال برامج التعليم والبحوث على صعيد التعليم العالي والجامعي عبر الحدود، بما  .01

ي، بغية زيادة الانتفاع في ذلك في إطار الاتفاقيات العاملية وإلاقليمية الخاصة باالعتراف بمؤهالت التعليم العال

 .وتحسين ضمان الجودة وتنمية القدرات

تصميم وتقديم برامج للتعليم والتدريب قائمة على الشواهد للشركاء العاملين على الصعيد الاجتماعي دعوة ا .00

ي وضمان الجودة العالية في املناهج الدراسية للتعليم والتدريب في املجال التقني واملنهي وف. وذات طابع كلي

 باملهارات الخاصة بالعمل وباملهارات غير املعرفية
 
القابلة للنقل، /البرامج التدريبية، وتأمين اهتمامها في آن معا

بما في ذلك مهارات مزاولة لاعمال الحرة، واملهارات لاساسية واملهارات الخاصة بتكنولوجيا املعلومات 

 .والاتصاالت

جودة في التعليم والتدريب في املجال التقني واملنهي، وإعداد أطر تأمين وجود نظم شفافة وفعالة لضمان ال .07

 .للمؤهالت

تشجيع التعاون في زيادة الشفافية وفي الاعتراف بمؤهالت التعليم والتدريب في املجال التقني واملنهي بين  .07

كبة هذه وموا ،البلدان بغية تحسين جودة برامج هذا التعليم والتدريب وتيسير حراك العمال والدارسين

 .البرامج للطلبات املتغيرة لسوق العمل

النهوض بمسارات مرنة للتعلم ضمن إلاطارين النظامي وغير النظامي؛ وتمكين الدارسين من تجميع ونقل  .04

الدرجات التي يحرزونها من أجل الوصول إلى مستويات أعلى؛ والاعتراف بالتعلم السابق وإقراره واملصادقة 

 .مة للربط بين الفروع، وتوفير خدمات للتوجيه وإلارشاد بشأن التطور الوظيفيعليه وإقامة برامج مالئ

الحرص على أن تتضمن السياسات والخطط القطاعية التعليمية وميزانياتها مبادئ عدم التمييز ومراعاة  .02

عيفة املساواة في التعليم ومن خالله؛ وإعداد وتنفيذ استراتيجيات عاجلة ومركزة الهدف لصالح الفئات الض

 .ووضع مؤشرات لقياس التقدم املحرز نحو تحقيق املساواة. واملستبعدة

احتواء السياسات والخطط القطاعية وعمليات تخطيط امليزانيات على تقييم املخاطر، والتأهب والاستجابة  .06

ت الكوارث لحاالت الطوارئ في التعليم، وعلى مبادرات تلبي احتياجات لاطفال والشباب والكبار املتأثرين بحاال 
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 والالجئين
 
ودعم آلاليات والاستراتيجيات . والنزاعات والنزوح ولاوبئة، بما في ذلك احتياجات النازحين داخليا

 والالجئينلبية دون إلاقليمية وإلاقليمية امل
 
 .الاحتياجات التعليمية للنازحين داخليا

 كان نطاقهادعم اعتماد نهج شامل لتمكين املدارس من الصمود ملواجهة آثار   .02
 
. حاالت الطوارئ والكوارث أيا

، وإدارة حاالت الكوارث على صعيد املدارس، والتعليم في مجال 
 
ويشمل ذلك توافر مرافق مدرسية أكثر أمانا

 .الحد من املخاطر، وتنمية القدرة على الصمود

واملناهج الدراسية  توفير آلاليات التي تكفل استعراض الخطط القطاعية وامليزانيات الخاصة بالتعليم، .03

تكون خالية من لافكار النمطية لوالكتب املدرسية، مع استعراض أنشطة تدريب املعلمين وإلاشراف عليهم، 

 .عن الجنسين وتعزيز املساواة، وعدم التمييز، وحقوق إلانسان، وتشجيع التعليم املشترك بين الثقافات

اجات الخاصة، وتصنيف البيانات عن مختلف اشكال جمع بيانات ذات نوعية افضل عن الاطفال ذوي الاحتي .09

 .الاعاقة والعجز  وتقييم مستويات شدتها

التوسع في تنفيذ برامج فعالة ملحو لامية وتعليم املهارات للكبار تشارك فيها جهات املجتمع املدني كشركاء  .71

 .وتستند إلى الخبرات الغنية لهؤالء الشركاء وممارساتهم الجيدة

مع وتحليل وتبادل البيانات املالئمة واملتوفرة عن مستويات القرائية والاحتياجات في مجاالت تطوير نظام لج .70

 .القراءة والكتابة والحساب، مع تصنيف هذه البيانات بحسب نوع الجنس واملؤشرات لاخرى للتهميش

ار مدارس خالية وضع سياسات واستراتيجيات لحماية الدارسين واملعلمين والعاملين من العنف، وذلك في إط .77

من العنف وفي مناطق النزاع املسلح، والالتزام بالقانون إلانساني الدولي الذي يحمي املدارس واملرافق املدنية 

والامتثال له، ومقاضاة املسؤولين عن انتهاك هذا القانون، وذلك في سياق تحقيق هدف التعليم بحلول عام 

7171. 

-توزيعها بين املدارس ومراكز التعلم ذات املستوى الاجتماعيضمان تخصيص املوارد على نحو منصف في  .77

 .الاقتصادي الجيد واملدارس ومراكز التعلم التي تعاني الحرمان

ضمان التعبير في آلاليات والبرامج والسياسات الخاصة بالبرامج الدولية للمنح الدراسية عن الظروف  .74

لى تعزيز املوارد البشرية في املجاالت التي تشتد فيها ولاولويات والخطط إلانمائية الوطنية، مع التركيز ع

 .الحاجة إلى هذه املوارد

إعداد برامج مشتركة بين الجامعات القائمة في البلد املقدم للمنح الدراسية والجامعات القائمة في البلد  .72

دون هجرة املتلقي للمنح، بغية حفز الطالب على العودة إلى بلدانهم، مع استحداث آليات أخرى تحول 

 .وتشجع كسب الكفاءات -هجرة لاشخاص الحاصلين على إعداد عال -الكفاءات 

 ملمارسة التعليم،  .76
 
إعداد استراتيجيات تراعي قضايا الجنسين بغية اجتذاب أفضل املرشحين وأكثرهم حماسا

 إليهم
 
وتشريعية لجعل ويتضمن ذلك اتخاذ تدابير سياسية . وتأمين تنسيبهم للعمل في أشد لاماكن احتياجا

مهنة التعليم جذابة في نظر العاملين فيها وفي نظر لاشخاص الذين يمكن اجتذابهم إليها وذلك من خالل 

تحسين ظروف العمل فيها وتأمين مزايا الضمان الاجتماعي املرتبطة بها، وتأمين مرتبات للمعلمين وغيرهم من 

ارس ي املهن لاخرى التي تتطلب امتالك مؤهالت مماثلة أو العاملين في التعليم قريبة على لاقل مع مرتبات مم

 .معادلة ملؤهالت هؤالء املعلمين والعاملين

 .إعداد أطر مؤهالت للمعلمين، ومدربيهم، واملشرفين على عملهم .72
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تطوير وتطبيق سياسات إلدارة شؤون املعلمين تكون شاملة للجميع ومنصفة ومراعية لقضايا الجنسين  .73

وظيف والتدريب والعمالة ولاجور والتطور املنهي وظروف العمل وتحسين مكانة املعلمين وتشمل قضايا الت

 .واملربين، وجودة التدريس

إقامة أو تعزيز آلاليات املؤسسية للحوار الاجتماعي مع املعلمين ومع اتحاد املعلمين، وتأمين املشاركة التامة  .79

 .ورصدها وتقييمهالهذه آلاليات في رسم السياسة التعليمية وتنفيذها 

التعاون مع جميع الشركاء الدوليين واملحليين ملعالجة النقص في الغرف الصفية في القدس والناتجة عن منع  .71

 .الاحتالل البناء املدرس ي او الشراء فيها
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   والربط بها جندة السياسات الوطنيةأالعالقة مع : خامسا
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ا
  :والربط بها السياسات الوطنيةجندة أالعالقة مع : خامسا

 :السياسات الوطنية ذات العالقة املباشرة بقطاع التعليم . أ

أقرت الحكومة الفلسطينية اجندة السياسات الوطنية لخطة التنمية الوطنية، وما يتعلق بقطاع التعليم، وبرزت 

 :أولويات لكل منها مجموعة تدخالت على النحو آلاتي أربعة

 :الناالتعليم املبكر ألطف .0

 . تطوير برامج رعاية الطفولة املبكرة واملتاحة للجميع -

 .توسيع نطاق التعليم قبل املدرس ي والارتقاء بمستواه -

 : تحسين الالتحاق والبقاء في التعليم .7

 .الاحتفاظ بنسب عالية من الالتحاق في التعليم الاساس ي ولكال الجنسين والحد من التسرب منه -

الجنسين في التعليم الثانوي بجميع مساراته العلمية والادبية واملهنية وخلق التوازن في تحسين الالتحاق لكال  -

 .الالتحاق فيها

 .تشجيع الالتحاق بالتعليم غير النظامي وبرامج محو الامية للذين خرجوا من النظام قبل استكمال تعليمهم -

 .وغزة" ج"توفير الدعم والحماية للتعليم في القدس واملناطق  -

 :ن نوعية التعليمتحسي .7

 .إصالح املناهج التعليمية وتطويرها -

 .تطوير برامج التعليم إلالكتروني   -

 .ضمان العدالة في الوصول لفرص التعليم خاصة للمناطق والفئات املهمشة -

 .  التأهيل والتدريب املستمر للمعلمين والطواقم املساندة -

 .  صحيةتطوير املرافق التعليمية وتوفير بيئة تعليمية آمنة و  -

 .تطوير وتعزيز النشاط الحر كجزء ال يتجزء من تنفيذ املناهج -

 من التعليم إلى العمل .4

مواءمة التعليم والتدريب التقني واملنهي والتعليم العالي مع احتياجات التنمية وسوق العمل وضمان تكافؤ فرص  -

 .للجميع  للحصول عليه

 .نهي والتقنيتطوير البنية التحتية ومرافق التعليم والتدريب امل -

 .  تطوير القدرات في مجاالت البحث العلمي -

 :أما السياسات الوطنية ذات العالقة غير املباشرة بقطاع التعليم ، فهي

 إلنهاء الاحتالل .0
 
 :تصعيد الجهود وطنيا ودوليا
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 .ترسيخ مكانة القدس الشرقية وتنميتها باعتبارها عاصمة دولة فلسطين -

 :الاحتاللتفعيل آليات مساءلة  .7

حث الدول على الالتزام بواجبها فيما يتعلق باحترام وضمان احترام القانون الدولي، بما في ذلك إنهاء الاحتالل  -

 .الاستعماري الاسرائيلي

 :تحقيق وحدة الارض والشعب الفلسطيني .7

 .الجنوبيةإعادة توحيد املحافظات الشمالية والجنوبية وتنفيذ خطة إعادة إلاعمار والبناء للمحافظات  -

 .تعزيز الترابط مع الفلسطينيين أينما وجدوا، وتعزيز مساهمتهم في بناء الدولة وتحقيق الاستقالل -

 :تجسيد املمارسة الديمقراطية في دولة فلسطين .4

تعزيز احترام مبادىء التعددية واملساواة وعدم التمييز في فلسطين، وصون الحقوق والحريات لاساسية  -

 .للمواطنين

 :شاركة في املنظومة الدوليةتعزيز امل .2

 الوفاء بااللتزامات الدولية املترتبة على انضمام دولة فلسطين لعدد من املعاهدات واملنظمات الدولية -

 :   تعزيز استجابة الهيئات املحلية للمواطن .6

 .   ى ذلكتعزيز الالمركزية في توفير الخدمات على املستوى املحلي حال توفر القدرة لدى الهيئات املحلية عل -

 :الارتقاء بمستوى الخدمات العامة املقدمة للمواطن .2

تطوير استراتيجية تحسين الخدمات املقدمة للمواطن على املستويات املختلفة وتنفيذها بالتعاون مع الشركاء،  -

 .والقدس الشرقية( ج)وبالتركيز على املناطق املهمشة ال سيما املسماة 

 .    وتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين من خاللهاإطالق بوابة الحكومة إلالكترونية  -

 .تعزيز الشراكة والتكاملية في تقديم الخدمات مع املنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص -

 :تعزيز املساءلة والشفافية .3

 .الوظيفي؛ ومكافحة الفساد مأسسة التزام املؤسسات الحكومية بمدونة السلوك -

 .بما يشمل الحق في الوصول للمعلومات تعزيز الشفافية في عمل الحكومة -

 .تعزيز إلادارة العامة املرتكزة على النتائج ولاداء واستكمال عملية دمج التخطيط باملوازنة -

 . تنمية املوارد البشرية في قطاع الخدمة املدنية وإدارتها بفعالية -

 .  إدماج النوع الاجتماعي في سياسات الحكومة وبرامجها وموازنتها -

 :وفعالية إدارة املال العامنجاعة  .9

 .تعزيز  إدارة املال العام وضمان الاستدامة املالية -

 .إصالح املؤسسات العامة وإعادة هيكلتها لتعزيز كفاءتها في تقديم الخدمات -
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 : بناء مقومات الاقتصاد الفلسطيني .01

تصاالت وتكنولوجيا قطاع إلانشاءات، السياحة، الزراعة، والا) جذب الاستثمار املحلي ولاجنبي املباشر  -

 (.املعلومات

 :توفير فرص عمل الئقة للجميع .00

عنى بالتعجيل بخلق فرص عمل دائمة من خالل شراكات استثمارية بين القطاع الخاص والعام -
ُ
 . اعتماد إجراءات ت

 .اعتماد إجراءات تعنى باإلسراع في إطالق املشاريع الريادية لتشغيل الخريجين -

 . ضمان بيئة عمل آمنة ومراعية للمعايير الصحية والسالمة املهنية -

 :توفير بيئة استثمارية مالئمة .07

 .دعم وتشجيع الصناعات الرقمية والتقنية وتعزيز املحتوى الرقمي -

 : الحد  من الفقر .07

ء،لاسرى الافراد ذوي الاعاقة، الشباب، النسا) الادماج الاجتماعي، وتوفير فرص عمل للفئات املهمشة من  -

 (.املحررين

 :تعزيز املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة .04

 .إزالة كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، والقضاء على كافة أشكال العنف ضدهن -

 .إزالة كافة العوائق التي تحول دون املشاركة الكاملة للنساء في التنمية املجتمعية والاقتصادية والحياة العامة -

 :مستقبلناشبابنا،  .02

تمكين الشباب الفلسطينيين من الحصول على فرص تؤّمن لهم النجاح في مستقبلهم واملشاركة الفعالة في الحياة  -

 
 
 .العامة وبناء الدولة ، بالتركيز على الشباب لاقل حظا

 : الارتقاء بصحة املواطن ورفاهيته .06

 .  مواطنينتعزيز الرعاية الصحية الوقائية وتعزيز الوعي والسلوك الصحي لل -

 (.الصحة الانجابية والجنسية، تنظيم لاسرة. ) تبني نهج صحة العائلة -

ن وتعزيز سيادة القانون   .02
َ
 :  توفير لامن والاما

 .تعزيز القدرة على الاستجابة للكوارث وإدارة لازمات -

 : توفير الاحتياجات لاساسية للتجمعات السكانية .03

 (مقترح جديد. )همشة ومناطق ج والتجمعات الصغيرةالتعليمية في املناطق امل الخدماتتوفير  -

 : ضمان استدامة البيئة .09

 .زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة املتجددة -

 :حماية الهوية والتراث الثقافي الفلسطيني .71
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 .دعم إلابداع وإلانتاج الثقافي -

 .حماية التراث الثقافي والطبيعي الفلسطيني وتطويره -

 

 :الوطنية والربط بها العالقة مع أجندة السياسات . ب

العالقة بين أجندة السياسات الوطنية للحكومة، وربطها بأولويات السياسات والتدخالت في برامج خطة التعليم 

 : القطاعية

 :وتتضمن التدخالت آلاتية: التعليم املبكر ألطفالنا -0

 7177-7102ة للتعليم ومن تدخالت برامج الخطة القطاعيتطوير برامج الطفولة املبكرة واملتاحة للجميع،  . أ

 :ذات العالقة ما يلي

زيادة نسبة املؤهالت من املربيات واملديرات واملشرفات في رياض الاطفال الخاصة والحكومية وفق معايير  -

 .استرتيجية تدريب املعلمين واملعلمات

اتيجية تدريب من مربيات رياض لاطفال  بما ينسجم  مع معايير استر % 21تطوير وتطبيق املعايير  لتأهيل   -

 .املعلمين واملعلمات

 .في كل من رياض الاطفال الحكومية والخاصة( التدريب املستمر)تطوير كفاءة املربيات واملديرات واملشرفات  -

 .الاستمرار في فتح مراكز تدريب ملربيات ومشرفات رياض لاطفال في املديريات -

 . والعمل على اعتمادهتشجيع الجامعات على فتح برنامج متخصص في رياض لاطفال  -

-  
 
 وإناثا

 
 .ضمان خدمة التعليم النوعي  املستند على الطالب داخل الصف لجميع لاطفال ذكورا

زيادة أعداد رياض لاطفال التي  تستخدم التقنيات التربوية وتكنولوجيا التعلم  أثناء العملية التعليمية  -

 .التعلمية وداخل الصف

 .الفني على رياض لاطفال، من أجل ضمان التعليم النوعي في رياض الاطفالاتخاذ قرار خاص بوجود إلاشراف  -

 .إلزام رياض لاطفال بتوفير خدمة إلارشاد فيها -

تقويم وإعادة تطوير إطار املناهج لرياض لاطفال بما يتناسب مع احتياجات لاطفال الفلسطينيين في العام  -

7109. 

 .الفلسطينيتطوير  وتجريب  إطار منهاج رياض لاطفال  -

 .تطوير أساليب التقويم والتشخيص لجميع جوانب التعلم ووفق فلسفة إلاطار العام ملنهاج رياض لاطفال -
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 .تطوير وتفعيل النظام الاداري وأطر صناعة السياسة واتخاذ القرار واملتابعة على كافة املستويات -

 .ملؤسسات التعليمية الخاصةتبني نظام الكتروني وشبكة تعنى بشؤون الترخيص لرياض لاطفال وا -

-7102، ومن تدخالت برامج الخطة القطاعية للتعليم توسيع نطاق التعليم قبل املدرس ي والارتقاء بمستواه . ب

 :ذات العالقة ما يلي 7177

 (.البستان والتمهيدي)زيادة معدالت الالتحاق الاجمالية لألطفال في رياض لاطفال  -

 .ي القطاع الخاصزيادة عدد رياض لاطفال املرخصة  ف -

زيادة عدد صفوف رياض لاطفال  في الصف التمهيدي في رياض لاطفال الحكومية  في املناطق املحرومة من  -

 .خدمة التعليم

 .صيانة وتاهيل لابنية  ولاثاث في رياض لاطفال الحكومية  القائمة  -

 . طفال الحكوميةزيادة نسبة دمج الطلبة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة  في رياض الا  -

 .رفع مستوى الوعي املجتمعي وأولياء لامور بأهمية التعليم و قضايا الطفولة املبكرة -

( ج)زيادة عدد رياض لاطفال الحكومية والخاصة املستفيدة من الحماية والدعم الدولي واملحلي في مناطق  -

 .والقدس

 .تبني الحكومة لسياسة التعليم الالزامي للصف التمهيدي -

 .ة وحدة للصف التمهيدي في لابنية املدرسية الجديدة  املخصصة للمرحلة لاساسية الدنياإضاف -

 .مراجعة وتحديث النظم والتعليمات الخاصة بمجاالت العمل املختلفة بما ينسجم مع القانون الجديد -

 .الاطفالتفعيل عملية التنسيق ما بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية العاملة واملرتبطة برياض  -

بناء هيكلية وحدة إدارية مؤهلة وكافية إلدارة ملف رياض لاطفال على املستوى الوطني، لزيادة قدرة الوزارة على  -

 .تنفيذ البرامج الخاصة بالتعليم في قطاع الطفولة املبكرة

 .تبني الحكومة إلنشاء الهيئة الوطنية العليا للطفولة املبكرة -

وفي القدس مما " ج"منع الاحتالل للبناء في املناطق : السياسات والتدخالت الواردة أعالهومن أبرز املعيقات لتنفيذ 

يعيق خطط الوزارة في توفير خدمات رياض لاطفال في هذه املناطق،  وللعمل على تجاوز ذلك ال بد من الضغط 

كما . اض لاطفال في هذه املناطقعلى الاحتالل من خالل املؤسسات الدولية لتوفير رخص البناء أو الشراء وإقامة ري

يتطلب تعميم الانتفاع بخدمة رياض لاطفال زيادة املوازنات املخصصة لفتح صفوف رياض أطفال أو رياض أطفال 

  71"حكومية والزيادة املطلوبة على املوازنة تقدر ب 
 
 .مليون شيكل سنويا
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 :تحسين الالتحاق والبقاء في التعليم -7

، ومن تدخالت الالتحاق في التعليم ألاساس ي ولكال الجنسين، والحد من التسرب منهالاحتفاظ بنسب عالية من  .أ 

 :ذات العالقة ما يلي 7177-7102برامج الخطة القطاعية للتعليم 

ضمان التحاق جميع لاطفال الفلسطينيين بالتعليم وفقا للقانون، ولحقوق إلانسان، مع إيالء اهتمام خاص  -

 .مقدمتها القدسوفي " ج"باألطفال في منطقة 

توفير وسائل لزيادة دمج طالب ذوي الاحتياجات خاصة في املدارس، مع التركيز على جميع الفئات ومن بينها  -

املوهوبين، ضمن إستراتيجية وطنية توضح العالقة بين جميع ذوي العالقة وتحدد دورهم واملتطلبات الالزمة 

 . لتحقيق ذلك

 .وممرات ومصاعد لتسهيل اندماجهم واستيعابهم تطويع البنية التحتية من مرافق صحية -

إعادة توزيع الصفوف في املدارس تماشيا مع هيكلية ومستويات التعليم في فلسطين، وضمان التوزيع العادل  -

 . للمدارس على أساس معايير متفق عليها

ساسية الحكومية في زيادة نسبة الطالب والطالبات ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة املدمجون في املدارس لا  -

 .الضفة الغربية

 .سن تشريعات لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة تتناسب والوضع الفلسطيني -

 .تبني سياسة لتمكين ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة اقتصاديا ليكون فرد منتج في املجتمع -

 .مواءمة املدارس لجميع فئات الطلبة -

 . يدين من برامج التعليم املساند والعالجيزيادة نسبة الطالب والطالبات املستف -

 .زيادة عدد الغرف الصفية وغير الصفية  التي تنسجم مع املعايير الفيزيقية التربوية في املدارس لاساسية  -

تحسين الالتحاق لكال الجنسين في التعليم الثانوي بجميع مساراته العلمية وألادبية واملهنية وخلق التوازن في  .ب 

 :ذات العالقة ما يلي 7177-7102، ومن تدخالت برامج الخطة القطاعية للتعليم االالتحاق فيه

توفير وسائل لزيادة دمج طالب ذوي الاحتياجات خاصة في املدارس، مع التركيز على جميع الفئات ومن بينها  -

ات الالزمة املوهوبين، ضمن إستراتيجية وطنية توضح العالقة بين جميع ذوي العالقة وتحدد دورهم واملتطلب

 . لتحقيق ذلك

تطويع البنية التحتية من مرافق صحية وممرات ومصاعد لتسهيل التحاق الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة  -

 .واندماجهم واستيعابهم
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زيادة الخيارات والفرص املتاحة للطالب، خاصة طالب املرحلة الثانوية، وذلك من خالل رفع وعيهم حول  -

 .لاكاديمية واملهنيةقدراتهم وميولهم 

إعادة توزيع الصفوف في املدارس تماشيا مع هيكلية ومستويات التعليم في فلسطين، وضمان التوزيع العادل  -

 . للمدارس على أساس معايير متفق عليها

زيادة نسبة الطالب والطالبات ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة املدمجون في املدارس لاساسية الحكومية في  -

 .ضفة الغربيةال

 .سن تشريعات لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة تتناسب والوضع الفلسطيني -

 .تبني سياسة لتمكين ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة اقتصاديا ليكون فرد منتج في املجتمع -

 .مواءمة املدارس لجميع فئات الطلبة -

 .الثانوي  تطوير سياسات دمج الطلبة من ذوي الاعاقة في مسارات التعليم -

 . زيادة عدد الغرف الصفية والتخصصية التي تنسجم مع املعايير الفيزيقية التربوية في املدارس الثانوية -

 وفق امكانياتهم ويعزز  -
 
 وإناثا

 
تطوير مسارات وفروع التعليم الثانوي بما يخلق مزيد من الفرص للطلبة ذكورا

 ..نسب امللتحقين في الفروع العلمي واملنهي والتجاري 

 .تبني برامج لتعزيز الطلبة وتوجيههم نحو التعليم العلمي والتعليم املنهي في املدارس -

ومن  تشجيع الالتحاق بالتعليم غير النظامي وبرامج محو الامية للذين خرجوا من النظام قبل استكمال تعليمهم، .ج 

 :ذات العالقة ما يلي 7177-7102تدخالت برامج الخطة القطاعية للتعليم 

حمالت توعية للمجتمع لتشجيع الالتحاق بالتعليم غير النظامي ملن لم يلتحقوا بالتعليم او خرجوا تنفيذ  -

 ( القراءة والكتابة والحساب)من النظام التعليمي دون تمكنهم من املهارات الاساسية 

الكسابهم تشجيع اولياء امور الافراد ذوي الاحتياجات الخاصة  على الالتحاق بالتعليم غير النظامي  -

 (  .القراءة والكتابة والحساب)املهارات الاساسية 

-7102ومن تدخالت برامج الخطة القطاعية للتعليم  وغزة،" ج"توفير الدعم والحماية للتعليم في القدس واملناطق  .د 

 :ذات العالقة ما يلي 7177

ي تلتزم بمناهج ونظام التعليم دعم صمود التعليم في القدس من خالل الدعم املالي والفني للمدارس الخاصة الت -

 .الفلسطيني

التشبيك والتنسيق مع اولياء الامور واملجتمع املحلي واملؤسسات الدولية لتوفير متطلبات الصمود للمؤسسات  -

 .التعليمية واملدارس في القدس
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حقهم في تدابير ملواجهة سياسات وإجراءات الاحتالل إلاسرائيلي التي تمارس بحق لاطفال، وحماية  اتخاذ -

تعليم مجاني وآمن، والسعي إلى توفير حلول فاعلة تضمن حق لاطفال في الالتحاق بالتعليم في املناطق 

 . التي تخضع للسيطرة الاسرائيلية

 :تحسين نوعية التعليم، وتتضمن التدخالت آلاتية -7

ذات العالقة ما  7177-7102، ومن تدخالت برامج الخطة القطاعية للتعليم إصالح املناهج التعليمية وتطويرها .أ 

 :يلي

 على منحى  -
 
 اعتمادا

 
 وإناثا

 
تقويم وتطوير املناهج للمرحلة لاساسية بما يتناسب مع احتياجات الطلبة ذكورا

 .الكفايات

 ( .4-0) استكمال تطوير املناهج للصفوف  -

 7103حتى نهاية العام ( 07-2)تاليف املناهج للصفوف  -

 ذوي الاحتياجات الخاصة للصفوف استكمال مواءمة املنهاج بما  -
 
 وإناثا

 
-2) ينسجم مع احتياجات الطلبة ذكورا

 ملبحثين من مباحث التعليم لاساس ي( 3

تطوير أساليب التقويم والتشخيص لجميع جوانب التعلم وفق فلسفة املناهج واستراتيجية التدريب والتعلم  -

 .املتمركز حول الطالب والطالبة

 .تربوي الذي يجعل التقويم جزء من عملية التعليم والتعلمسياسة جديدة للتقويم ال -

سياسة وطنية حول الاختبارات الوطنية ما لها وما عليها وما مردودها التربوي مقابل التكلفة املادية، إضافة  -

 مراجعة لجدواها وجودتها

 .سياسة وطنية حول الاختبارات الدولية -

 .دمج املفاهيم البيئية في املناهج -

كتب املدرسية من حيث مالءمتها للنوع الاجتماعي أو تعزيزها ملفاهيم حماية البيئة أو املهارات دراسات لل -

 ....الحياتية

-  
 
 وإناثا

 
 .تقويم وتطوير املناهج للمرحلة الثانوية بما يتناسب مع احتياجات الطلبة ذكورا

 لقياس مدى تحقيقها ( 07-01)دراسة وتحليل املناهج للصفوف  -
 
 منهجيا

 
 لالهداف التربوية املنشودةتحليال

 (.07-01)تطوير فلسفة املناهج للمرحلة الثانوية  -

تطوير أساسيب التقويم والتشخيص لجميع جوانب التعلم وفق فلسفة املناهج واستراتيجية التدريب والتعلم  -

 .املتمركز حول الطالب والطالبة
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 .7102تطبيق نظام امتحان الثانوية الجديد خالل العام  -

تطوير جميع مناهج التعليم املنهي والتقني وبرامجه التعليمية واملناهج حسب احتياجات سوق العمل تقويم  و  -

 على منحى الكفايات أو منحى لاهداف
 
 . اعتمادا

 لقياس مدى تحقيقها  لألهداف التربوية  -
 
 منهجيا

 
 وتحليال

 
دراسة وتحليل املناهج الحالية للتعليم املنهي تقييما

 .املنشودة

  ملتطلبات سوق العمل ومستويات التكنولوجيا الحديثةتطوير  -
 
 .مناهج التعليم املنهي وفقا

تطوير أساليب التقويم والتشخيص لجميع جوانب التعلم ووفق فلسفة املناهج واستراتيجية التدريب والتعليم  -

 .املنهي

حتياجات الطلبة ذوي بما ينسجم مع ا( 07-00)للصفوف من (  التعليم والتدريب املنهي)مواءمة املناهج  -

 ( 7)الاحتياجات الخاصة بمعدل 
 
 .مباحث سنويا

تقويم  وإعادة تطوير إطار املناهج لبرامج محو لامية وتعليم الكبار وبرامج جديدة بما يتناسب مع احتياجات  -

 .الكبار الفلسطينيين

نسجم  مع احتياجات الكبار تقويم وتطوير وإعداد منهاج محو لامية وتعليم الكبار والتعليم املوازي  بما ي -

 .الفلسطنيين في نهاية العام 

تطوير  وتطبيق أساليب التقويم والتشخيص لجميع جوانب التعلم  للدارسين في محو لامية وتعليم الكبار على  -

 في نهاية العام        
 
 وإناثا

 
 جميع الدارسين ذكورا

 .دمج التعليم املنهي في التعليم غير النظامي -

عمل الاحتالل وبشكل  دائم على محاربة املناهج الفلسطينية وما : املعيقات لتنفيذ لاهداف الواردة أعالهومن أبرز 

تتضمنه، وتشيعها بأن املناهج الفلسطينية مناهج تحريضية، كما انها تقوم بتشويه املناهج وخاصة التي تدرس في 

 ..مدارس القدس تحت إشراف الاحتالل

 :ذات العالقة ما يلي 7177-7102، ومن تدخالت برامج الخطة القطاعية للتعليم لكترونيتطوير برامج التعليم إلا .ب 

زيادة نسبة استخدام التقنيات التربوية وتكنولوجيا التعلم أثناء العملية التعليمية التعلمية وداخل الصف،  -

 .املعلم / املكتبة، مختبر العلوم، مختبر الحاسوب، والوسائل التعليمية"وتشمل 

 .في املدارس  interactive projectorsفة الاجهزة و الادوات الحديثة مثل اضا -

 .التوسع في تطبيق سياسة رقمنة التعليم -
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 .تحسين عملية التعليم الالكتروني والتواصل عن بعد -

تجهيزات ما يقوم الاحتالل به ولفترات  طويلة باحتجاز الوسائل وال: ومن أبرز املعيقات لتنفيذ لاهداف الواردة أعاله

الالكترونية التي يتم استيرادها أو التبرع بها من الخارج حيث أنهاه تمر عبر املعابر الاسرائيلية،  ومن اجل تطوير 

برامج التعليم الالكتروني فإن املوازنات املرصودة ال تكفي من أجل تعميم مبادرة رقمنة التعليم، وستقوم الوزارة 

 .ل مصادر أخرى كالبلديات أو دول مانحةبايجاد تمويل لهذه املبادرة من خال

، ومن تدخالت برامج الخطة ضمان العدالة في الوصول لفرص التعليم، خاصة  للمناطق والفئات املهمشة .ج 

 :ذات العالقة ما يلي 7177-7102القطاعية للتعليم 

املحرومة من  زيادة عدد  صفوف رياض الاطفال  في صف التمهيدي في رياض الاطفال الحكومية  في املناطق -

 .خدمة التعليم في هذه القطاع

 .زيادة نسبة دمج الطلبة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في رياض الاطفال الحكومية -

( ج)زيادة عدد رياض لاطفال الحكومية والخاصة املستفيدة من الحماية والدعم الدولي واملحلي في مناطق  -

 .والقدس

الاعاقة والاحتياجات الخاصة املدمجون في املدارس لاساسية الحكومية في زيادة نسبة الطالب والطالبات ذوي  -

 .الضفة الغربية

 إلى مدارسهم في مناطق  -
 
 وإناثا

 
والقدس ( ج)ضمان الحماية والوصول آلامن لجميع الطلبة واملعلمين ذكورا

 .بالتعاون مع مؤسسات حقوق الانسان الدولية

 .الخاصة تتناسب والوضع الفلسطيني سن تشريعات لذوي الاعاقة والاحتياجات -

 .تبني سياسة لتمكين ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة اقتصاديا ليكون فرد منتج في املجتمع -

 .توفير مواصالت امنة للطلبة في أمكان التماس والخطيرة -

 .مواءمة املدارس لجميع فئات الطلبة -

 .نية مدرسية في القدس الشريفالضغط لتوفير مصادر تمويل لشراء ابنية وتحويلها الى اب -

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

 .زيادة نسبة الطالب والطالبات ذوي الاعاقة  املدمجون في املدارس الثانوية الحكومية -

 . تطوير سياسات دمج الطلبة ذوي الاعاقة في مسارات التعليم الثانوي  -
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 .الطلبة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في املدارس املهنيةزيادة نسبة دمج  -

زيادة عدد الدارسين والدارسات في مراكز محو لامية وتعليم الكبار، مع التركيز على الاناث في املناطق  التي ترتفع  -

 .  فيها لامية

املناطق  التي ترتفع فيها معدالت  زيادة عددد الدارسين والدارسات في التعليم املوازي، مع التركيز على الاناث في -

 .   التسرب

خفض نسبة املتسربين من مراكز محو لامية وتعليم الكبار والتعليم املوازي واملحجمين عن الالتحاق بهذه املراكز  -

 في الضفة وغزة
 
 وإناثا

 
 ذكورا

 
 .سنويا

 توثيق وفضح سياسات الاحتالل واجراءاته العسكرية التي تنتهك حق لاطفال با -
 
لتعليم الحر وآلامن، وخصوصا

 ".ج"في القدس واملناطق خلف الجدار واملناطق 

ما تعانيه كثير من املناطق من مضايقات الاحتالل واملستوطنين : ومن أبرز املعيقات لتنفيذ لاهداف الواردة أعاله

التالي ال بد من توفير الحماية واعتداءاتهم على العملية التعليمة بكل مكوناتها من طلبة ومعلمين وأبنية مدرسية، وب

 .للطلبة والعاملين وللمدارس في املناطق التي تخضع للسيطرة الاسرائيلية املباشرة" الدولية"

 

-7102، ومن تدخالت برامج الخطة القطاعية للتعليم التأهيل والتدريب املستمر للمعلمين والطواقم املساندة .د 

 :ذات العالقة ما يلي 7177

هالت من املربيات واملديرات واملشرفات في رياض الاطفال الخاصة والحكومية وفق معايير زيادة نسبة املؤ  -

 .استرتيجية تدريب املعلمين واملعلمات

من مربيات رياض الاطفال  بما ينسجم  مع معايير استراتيجية تدريب % 21تطوير وتطبيق معايير  لتأهيل   -

 .7106املعلمين واملعلمات في نهاية العام 

في كل من رياض الاطفال الحكومية والخاصة  ( التدريب املستمر) ر كفاءة املربيات واملديرات واملشرفاتتطوي -

 
 
 .سنويا

زيادة نسبة املؤهلين واملؤهالت من الطواقم التعليمية واملساندة لهم وفق استراتيجية إعداد املعلمين واملعلمات  -

 .وتأهيلهم

 .مات واملديرين واملديرات في املدارس لاساسية والثانوية الحكوميةزيادة نسبة املؤهلين من املعلمين واملعل -

مواصلة تطوير معايير وسياسات إعداد وتأهيل املعلمين واملعلمات والطواقم الادارية واملساندة في املرحلة  -

 ....(.التربية الخاصة، مديري املدارس،)لاساسية والثانوية 
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 .املعلمين واملعلمات في املرحلة لاساسيةتطبيق نظام مهننة التعليم على جميع  -

تنفيذ برامج التطور املنهي املستمر للمعلمين واملعلمات والطاقم املساند لهم في املدارس لاساسية والثانوية وفق  -

 .استراتيجية تدريب املعلمين واملعلمات

 .لجميع املعلمين واملعلمات دعم املعلمين من خالل اصالح برنامج الاشراف التربوي واملتابعة والدعم الفني -

 .تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتأهيل وتدريب جميع طواقم التعليم املنهي في جميع املدارس املهنية الحكومية -

. مواصلة تطوير استراتيجية تدريب املعلمين واملعلمات في الفروع املهنية فبل واثناء الخدمة مع كل الشركاء -

 (.التأهيل التربوي )

الاطار الوطني للمؤهالت في  النظام التعليمي املنهي والتصنيف الوطني للمهن بما يتواءم مع التصنيف تطوير  -

 .العربي والدولي

في التعليم املنهي والطاقم املساند وفق استراتيجية التعليم والتدريب (  التخصصية)تطبيق برامج تدريب العاملين  -

 (.التأهيل التخصص ي)املنهي والتقني،  

 املؤهلين في برامج محو الامية وتعليم الكبار والتعليم املوازي  وفق  زيادة -
 
 وإناثا

 
نسبة  املعلمين واملشرفين ذكورا

 .معايير استراتيجية تدريب املعلمين واملعلمات

تطوير معايير لتاهيل معلمي محو لامية  ومعلمي التعليم املوازي بما ينسجم  مع معايير استراتيجية تدريب  -

 . ن واملعلماتاملعلمي
 
 .زيادة عدد املعلمين واملعلمات املؤهلين في مراكز محو لامية والتعليم املوازي سنويا

 في مراكز محو لامية  -
 
 وإناثا

 
تأهيل املشرفين واملشرفات وتبادل الخبرات بين املشرفين الاداريين والفنيين ذكورا

 .رف ومشرفةمش)     ( وتعليم الكبار والتعليم املوازي الحكومية لـ 

تطوير القدرات البشرية في مجال التخطيط والادارة وفي مجاالت الاختصاص على مستوى الوزارة ومديريات  -

 .التربية والتعليم واملدارس

 مع الادارة املستندة على النتائج ولاوصاف  -
 
تطوير نظام واستراتيجية لتطوير القدرات الادارية انسجاما

 .الوظيفية

 .ج ومسارات تدريب إلاداريين والفنيينتطوير ومأسسة برام -

 في مجال عملهم -
 
 متخصصا

 
 .زيادة عدد  الاداريين والفنيين ممن تلقوا تدريبا

 .تطوير الامكانيات الفنية والبشرية واملادية الالزمة لتطوير القدرات البشرية في النظام التربوي  -

 ربط التقّدم في املسار الوظيفي ببرامج تدريبية -
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 .متخصصة في القيادة للفئات الوظيفية على صعيدي إلادارة الوسطى والعليا اعتماد برامج -

 .توطين التدريب وبناء القدرات -

وضع خطة تدريب استراتيجية على املواضيع الحديثة املتجددة في مجال الهندسة ونظم البناء والطاقة املتجددة  -

 .للطواقم الادارة العامة لألبنية في الوزارة واملديريات

-7102، ومن تدخالت برامج الخطة القطاعية للتعليم ر املرافق التعليمية وتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحيةتطوي .ه 

 :ذات العالقة ما يلي 7177

-  
 
 . صيانة وتاهيل لابنية  والاثاث في رياض الاطفال الحكومية  القائمة سنويا

فيزيقية التربوية في املدارس لاساسية زيادة عدد الغرف الصفية وغير الصفية  التي تنسجم مع املعايير ال -

 .والثانوية 

تعزيز ومتابعة الجوانب التربوية والصحية والنفسية واملهنية املحفزة للتعليم والتعلم والابداع لدى جميع  -

 .الطالب والطالبات والطاقم التعليمي واملساند

ئل التعليمية التعلمية املناسبة في زيادة نسبة املدارس القائمة التي يتوفر فيها الغرف التخصصية والوسا -

 . املدارس الحكومية

 .صيانة وتأهيل وتحديث لابنية ولاثاث والتجهيزات بما فيها الغرف التخصصية واملشاغل وتكنولوجيا التعلم -

 للطلبة ذوي %( 011)تأمين خدمات فحوصات التقص ي والتأمين ضد الحوادث للطلبة بنسبة  -
 
خاصة

 
 
 الاحتياجات ذكورا

 
 .وإناثا

 تحسين البيئة املادية الالزمة  إلدارة النظام التربوي على كافة املستويات واستخدامها بكفاءة و فعالية -

 .تحسين  البنية التحتية إلادارية للوزارة ومديريات التربية والتعليم أو استبدال غير املناسب منها -

 .واستخدامها بفعالية وتوفير ابنية حديثة الامكانيات املادية والفنية املتوفرة في بيئة العمل تحسين -

كأولوية سياساتية، ومن تدخالت برامج الخطة  النشاط الحر  كجزء ال يتجزء من تنفيذ املناهج وتعزيزتطوير  .و 

 :ذات العالقة ما يلي 7177-7102القطاعية للتعليم 

املناهج وجعل التعليم اكثر التوسع في تطبيق النشاط الحر والنشاطات الالمنهجية كجزء اساس ي من تنفيذ  -

 .متعة للطلبة

الاهتمام بالتربية الرياضة والتربية الفنية وتطوير استراتيجيات تفعيلهما في املدرسة وبالذات في املراحل لاساسية  -

 .الدنيا وللجنسين
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ء أو إضافة إجراءات الاحتالل حيث أنه يمنع  إنشاء أي بنا: ومن أبرز املعيقات لتنفيذ ألاهداف الواردة أعاله

وفي القدس، " ج"لألبنية املدرسية أو املرافق املدرسية في املناطق التي تخضع للسيطرة الامنية الاسرائيلية 

 .وبالتالي ل بد من العمل على توفير التراخيص املناسبة بتدخل من املؤسسات الدولية

 

 :من التعليم إلى العمل -4

تعليم العالي مع احتياجات التنمية وسوق العمل مع ضمان تكافؤ مواءمة التعليم والتدريب التقني واملنهي وال .أ 

 :ذات العالقة ما يلي 7177-7102، ومن تدخالت برامج الخطة القطاعية للتعليم فرص للجميع في الحصول عليه

تطوير سياسة للطلبة الذين يتحولون من نظام التعليم الرسمي إلى مؤسسات ومراكز التدريب غير النظامي قبل  -

 .7177-7102ية الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم نها

في جميع املدارس وفي عدد املواضيع من خالل منحى  9-2التوسع في دمج التعليم املنهي بالتعليم العام للصفوف  -

 .التعريض

 .زيادة عدد املواضيع املهنية التي تقدم للطلبة -

 ( 07-01)دراسة وتحليل املناهج للصفوف  -
 
 منهجيا

 
 لقياس مدى تحقيقها لالهداف التربوية املنشودةتحليال

 وفق امكانياتهم ويعزز  -
 
 وإناثا

 
تطوير مسارات وفروع التعليم الثانوي بما يخلق مزيد من الفرص للطلبة ذكورا

 ..نسب امللتحقين في الفروع العلمي واملنهي والتجاري 

ومية وغير الحكومية ومؤسسات سوق تفعيل وتطوير الشراكة و التشبيك بين مؤسسات التعليم املنهي الحك -

 
 
 .العمل على مستوى محافظتين سنويا

تطوير البرامج والتخصصات املهنية الحالية وتطويرها في املدارس القائمة بما يتناسب مع احتياجات سوق  -

 .العمل

 ضمان نوعية التعلم املستند على الطالب داخل الصف وفي سوق العمل  لجميع طلبة التعليم املنهي ذك -
 
ورا

 بما ينسجم مع  سوق العمل و متطلبات التشغيل مع نهاية الخطة في العام 
 
   7109وإناثا

 .استراتيجية التلمذة املهنية الوطنية تم تعميمها في جميع أنحاء املدارس املهنية -

لعمل تقويم  وتطوير جميع مناهج التعليم املنهي والتقني وبرامجه التعليمية واملناهج حسب احتياجات سوق ا -

 على منحى الكفايات أو منحى لاهداف لعدد من  تخصصات
 
 . اعتمادا

 لقياس مدى تحقيقها  لألهداف التربوية املنشودة -
 
 منهجيا

 
 وتحليال

 
 .دراسة وتحليل املناهج الحالية تقييما

  ملتطلبات سوق العمل ومستويات التكنولوجيا الحديثة  حتى نهاية العام     -
 
 .    تطوير املناهج  وفقا
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تطوير أساليب التقويم والتشخيص لجميع جوانب التعلم ووفق فلسفة املناهج واستراتيجية التدريب والتعليم  -

 .املنهي

إجراءات الاحتالل حيث أنه يمنع  إنشاء أي بناء أو إضافة : ومن أبرز املعيقات لتنفيذ ألاهداف الواردة أعاله

وفي القدس، " ج"املناطق التي تخضع للسيطرة الامنية الاسرائيلية لألبنية املدرسية أو املرافق املدرسية في 

او توفير مواصالت ميسرة للطلبة في مناطق " ج"وبالتالي ل بد من العمل على توفير توفير التعليم املنهي في املناطق 

 ".ج"لالنتقال الى املدارس املهنية، وتوفير تخصصات مهنية مناسبة لحتياجات املناطق " ج"

 

، ومن تدخالت برامج الخطة القطاعية للتعليم طوير البنية التحتية ومرافق التعليم والتدريب املنهي والتقنيت .ب 

 :ذات العالقة ما يلي 7102-7177

 .صيانة وتأهيل وتحديث لابنية ولاثاث والتجهيزات بما فيها الغرف التخصصية واملشاغل وتكنولوجيا التعلم -

 . التي يتوفر فيها الوسائل التعليميةزيادة نسبة املدارس القائمة  -

إجراءات الاحتالل حيث أنه يمنع  إنشاء أي بناء أو إضافة : ومن أبرز املعيقات لتنفيذ ألاهداف الواردة أعاله

 وفي القدس، " ج"لألبنية املدرسية أو املرافق املدرسية في املناطق التي تخضع للسيطرة الامنية الاسرائيلية 

 

ذات  7177-7102، ومن تدخالت برامج الخطة القطاعية للتعليم في مجالت البحث العلميتطوير القدرات  .ج 

 :العالقة ما يلي

تعزيز ومتابعة الجوانب التربوية والصحية والنفسية واملهنية املحفزة للتعليم والتعلم والابداع لدى جميع  -

        .    الطالب والطالبات والطاقم التعليمي واملساند مع نهاية العام 

-  
 
 وإناثا

 
 . تعميم وتعزيز برنامج املبادرات الايجابية والريادة والابداع العلمي للعاملين بمهنة التعليم وللطلبة ذكورا

 .تنشيط البحث العلمي -

 .تطوير وتعزيز اعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسات التعليم العالي -

 :التعليم ، فهيأما السياسات الوطنية ذات العالقة غير املباشرة بقطاع 

 : هناك العديد من الصالت غير املباشرة التي تربط قطاع التعليم بالعديد من السياسات الوطنية، ومنها

 إلنهاء الاحتالل -
 
ترسيخ مكانة القدس الشرقية "ومن التدخالت ذات العالقة في التعليم : تصعيد الجهود وطنيا ودوليا

ها، تيعاني التعليم في القدس من الانتهاكات الاسرائيلية وتدخالغم ما فر ". وتنميتها باعتبارها عاصمة دولة فلسطين



7177-7102مسودة الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم   

 

145 
 

السكان الفلسطينيين من خدمات  وحرمانالعسكرية واملدنية الكاملة على هذه املنطقة،  يةسرائيلسيطرة الا ال ومن

ففي القدس، يعاني نظام التعليم الفلسطيني من ضغوطات سياسية اسرائيلية إللغاء املنهاج . تعليمية مناسبة وآمنة

مقارنة مع )كما وأن سياسة تصاريح الدخول املحدودة ولاجور املنخفضة . الفلسطيني واعتماد املنهاج إلاسرائيلي

 أكثر  كلأدت إلى نقص في عدد املعلمين املؤهلين في القدس، ( املدارس إلاسرائيلية
 
 وفنيا

 
 سياسيا

 
ذلك يتطلب دعما

 وزارة التربية والحكومة الفلسطينيةدعم التعليم في القدس اتخذت القدس و ومن أجل . من قبل املجتمع الدولي

 :العديد من السياسات منها

 .التوزيع املجاني للكتب املدرسية لجميع املدارس .0

 .منح الطواقم التعليمية والتربوية عالوة خاصة بالقدس .7

 .من املنح الخارجية لطلبة القدس% 01تخصيص  .7

منح تغطي نصف الاقساط في الجامعات الفلسطينية وغيرها من السياسات ( داخل السور )اعطاء طلبة القدس  .4

 .التي تهدف الى تعزيز صمود القدس

 من جهودها في التخطيط .2
 
 ال يتجزأ من دولة  تخصص الوزارة جزءا

 
ووضع املوازنات للقدس، حيث تعتبر جزءا

فلسطين وهي العاصمة الابدية لدولة فلسطين، كما هو وارد في العديد من قرارات لامم املتحدة واملراجع 

ل وبالتالي، فإن هذه الوثيقة الاستراتيجية وخطط العمل السنوية وامليزانيات املشتقة منها تشم. القانونية لاخرى 

 .مدينة القدس ويتم منحها اولوية خاصة

املوازنات  توفير  يتطلب ذلكومن دعم التعليم في القدس  ومن اجل الحفاظ على دعم مستدام ويلبي الحد الادنى

بما فيها املدارس الخاصة والتي تقع تحت تهديد الاحتالل  الخاصة بالقدس للحفاظ على التعليم الفلسطيني فيها

، أو إغرائها
 
  71لتنفيذ مناهج إسرائيلية، وتقدر الحاجة لدعم التعليم في القدس الى  ماليا

 
 .مليون دوالر سنويا

 

إعادة توحيد املحافظات الشمالية تضع وزارة التربية والتعليم العالي والحكومة الفلسطينية :الوحدة الوطنية -

تنفذ الوزارة برنامج حيث ، اولوياتها من اهم والجنوبية وتنفيذ خطة إعادة إلاعمار والبناء للمحافظات الجنوبية

ضمن ذلك اعادة اعمار ت، وي7104اعادة اعمار املدارس التي تم تدميرها من قبل الاحتالل خالل الاعتداء الاخير عام 

 . وبناء جديد وصيانة

تطوير  تسعى وزارة التربية والتعليم العالي من خالل خططها وبرامجها :تعزيز املكانة الدولية لدولة فلسطين -

استراتيجية تحسين الخدمات املقدمة للمواطن على املستويات املختلفة وتنفيذها بالتعاون مع الشركاء، وبالتركيز 

  كما تسعى، والقدس الشرقية( ج)على املناطق املهمشة ال سيما املسماة 
 
تعزيز الشراكة والتكاملية في تقديم لأيضا

 .الخاص الخدمات مع املنظمات غير الحكومية والقطاع
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إلادارة املرتكزة على النتائج ولاداء واستكمال عملية دمج تعتمد وزارة التربية والتعليم العالي : الحكومة الفعالة -

كما تعمل  بفعالية، تهوإدار  التعليمتنمية املوارد البشرية في قطاع ، و لتعزيز املساءلة والشفافية التخطيط باملوازنة،

 تعزيز إدارة املال العام وضمان الاستدامة املالية، و وبرامجها وموازنتهاالوزارة إدماج النوع الاجتماعي في سياسات  على

 ...من خالل مشاريع الطاقة املستدامة للمدارس كتركيب الخاليا الشمسية، واملدارس املنتجة، 

 لي ضمن خططها وبرامجها التدخالت املتاحةتضع وزارة التربية والتعليم العا: استقاللية الاقتصاد الفلسطيني -

توزيع انشطتها وبرامجها على جميع ب حيث تقوم .جسر الفجوة التنموية بين املحافظات الشمالية والجنوبيةل

 دعموت.املديريات بشكل عادل وضمن الامكانيات املتاحة والقدرة على التنفيذ وخاصة في املحافظات الجنوبية

تقوم الوزارة حيث  ،الرقمية والتقنية وتعزيز املحتوى الرقمي وخاصة في مجال توتشجيع الصناعا الوزارة

 بالتوجه نحو رقمنة التعليم، ويتضمن ذلك عدة محاور 
 
تزويد املدارس باالنترنت، حيث تم تزويد جميع : حاليا

الرقمي التعليمي من املدارس الحكومية بخدمة الانترنت املجانية باتفاقية مع شركة الاتصاالت، وتعزيز املحتوى 

خالل بورتل تعليمي يستفيد منه الجميع من مدارس ومعلمين وطلبة، وتزويد املدارس بأجهزة حاسوب كافية، 

وأخير لاجهزة اللوحية التي تحتوي املناهج الفلسطينية، ويتم تنفيذ التعليم من خالل لاجهزة اللوحية تلك 

 .وسيتم التوسع التدريجي في هذا املجال (6-2)الاساسية  بشكل تجريبي في مدرستين في كل مديرية للصفوف

إزالة كافة أشكال التمييز ضد  كما تراعي وزارة التربية والتعليم وشركاء التطوير في خطط التعليم وبرامجه 

، وإزالة كافة العوائق التي تحول دون املشاركة ، والقضاء على كافة أشكال العنف ضدهن النساء والفتيات

بين  كتدخالت سياساتية لتعزيز املساواةالكاملة للنساء في التنمية املجتمعية والاقتصادية والحياة العامة 

جميع التدخالت التي تقوم بها الوزارة سواء في الهدف حيث ان الجنسين وتمكين املرأة كأولوية سياساتية، 

ق او الهدف الخاص بالنوعية او الادارة والحوكمة يتم فيها مراعاة قضايا النوع الاجتماعي، الخاص بااللتحا

 .والفئات املهمشة وذوي الاحتياجات الخاصة

كما تهدف خطة التعليم وبرامجه الى تمكين الشباب الفلسطينيين من الحصول على فرص تؤّمن لهم النجاح 

 و في مستقبلهم واملشاركة الفعالة في 
 
ترتبط هذه الحياة العامة وبناء الدولة، بالتركيز على الشباب لاقل حظا

تعزيز كما تولي  خطة التعليم اهمية ل ".من التعليم الى العمل" الاولوية باالولوية الخاصة بالتعليم الجيد 

د من التدخالت تقوم الوزارة بالعديحيث . الرعاية الصحية الوقائية وتعزيز الوعي والسلوك الصحي للمواطنين

الخاصة بتعزيز الرعاية الصحية من خالل تدخالت الصحة املدرسية من حيث الفحوصات الاولية، والدورية، 

 .والتثقيف الصحي، وتطبيق املشاريع والبرامج الصحية

الطاقة زيادة الاعتماد على مصادر تولي وزارة التربية والتعليم العالي اهمية ل: مجتمع قادر على الصمود والتنمية -

تقوم الوزارة باستخدام الطاقة البديلة من خالل اعتماد الخاليا الشمسية فوق املدارس حيث  .املتجددة
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والاستفادة منها لتوفير الطاقة لنشاطات املدرسة، واعتماد ذلك لجميع املدارس الجديدة والتوسع فيها تدريجيا 

 .للمدارس القائمة

 :بالستراتيجيات عبر القطاعية 7177-7102 مساهمة الاستراتيجية القطاعية للتعليم

 :عبر القطاعية النوع الاجتماعياستراتيجية . 0

 
 
تولي ن فلسطين من الدول التي أ 7111/7102تقرير الوطني للتعليم اظهرت الدراسات وتقييم الواقع التربوي وال: اوال

 لقضية
 
ن الاناث يتفوقن على أالعدالة واملساواة بين الجنسين في مجمل القضايا ذات العالقة بالتعليم، و  اهتماما خاصا

الهدف الخاص بااللتحاق بجميع مراحل التعليم، وفي  الاول  الذكور في العديد من القضايا سواء في الهدف الاستراتيجي

 . الثاني الخاص بنوعية التعليم

 
 
الالتحاق بالتعليم والوصول اليه، : في جميع التدخالت التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم في اهدافها الاستراتيجية  : ثانيا

 .قضايا النوع الاجتماعيشهدت مراعاة ونوعية التعليم، وفي الهدف الخاص بحوكمة النظام 

 
 
عي في جميع املؤشرات ذات العالقة التي يتم قياسها ليتم سيقوم نظام املتابعة والتقييم بادراج متغير النوع الاجتما: ثالثا

 .معالجة اي قضية تبرز خالل عملية التنفيذ

 :استراتيجية البيئة عبر القطاعية. 7

 :مثلة ذلكأومن  ،هدافها الاستراتيجيةأتقوم الوزارة بمراعاة القضايا البيئية من خالل تدخالتها لتحقيق 

من خالل )ي الاول الخاص بااللتحاق وتوفير بيئة تعليمية آمنة تقوم الوزارة في مجال تحقيق الهدف الاستراتيج -

باالستفادة من الطاقة املتجددة حيث ادرجت استخدام الخليا الشمسية كمكون اساس ي في الابنية ( تدخاللتها

 .املدرسية الجديدة، وتعزيز مفهوم الابنية الخضراء

بتحسين نوعية التعليم فقد تم مراعاة القضايا البيئية واملحافظة على وفي مجال الهدف الاستراتيجي الثاني الخاص  -

البيئة والتنوع الحيوي في اطار تطوير املناهج الفلسطينية، وكذلك سيتم تنفيذ العديد من الانشطة املدرسية التي 

 .تدعم الحفاظ على البيئة من خالل النشاط الكشفي في املدارس

طفال و رياض لا ) جميعها للبيئة في املرافق التربوية  شامال  االوزارة كل سنتين مسح جري في مجال الحوكمة والادارة ت -

كما يتم رصد  .بالتعاون مع الجهاز املركزي لالحصاء (املدارس الاساسية والثانوية واملهنية، ومؤسسات التعليم العالي

 .لخططها الاستراتيجية والسنويةالقضايا البيئية في نظام املتابعة والتقييم الذي تعتمده الوزارة 

 :استراتيجية الشباب عبر القطاعية. 0
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 مهما من الفئات املستهدفة في الخطة القطاعية للتعليم، وتعمل الوزارة على تلبية القضايا : اوال

 
يشكل الشباب جزءا

 :الخاصة بهذه الفئة من خالل العديد من تدخالتها لتحقيق اهدافها الاستراتيجية ومن ذلك

 .توفير الارشاد التربوي واملنهي لهم ملساعدتهم على اختيار مهن مناسبة في املستقبل -

 .توفير مسارات تعلم تناسب اهتماماتهم واحتياجاتهم اليجاد وظائف مناسبة -

تلبية احتياجاتهم النفسية والجسمية والعقلية من خالل العديد من الانشطة التربوية التي يتم تنفيذها في كافة  -

 .ل التعليميةاملراح
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ا
 مغلفات املوارد املالية لقطاع التعليم: سادسا
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ا
 ":قطاع التعليم" مغلفات املوارد املالية للقطاع الاستراتيجي : سادسا

  

 : (NIS)( 111)  2019-2017عوام لأل  فجوة التمويل املتوقعة

 7102التمويل لقطاع التعليم السنوية املتوقعة للعام فجوة ( 2) يظهر الجدول  : 7102فجوة التمويل للعام  -

 .لجميع مصادر التمويل املتاحة 7177-7102وفق الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم 

 NIS( 111)   2017فجوة تمويل القطاع السنوية املتوقعة في العام(:  0)الجدول 

 مصدر التمويل  التكلفة املتوقعة املوارد املتوقعة فجوة التمويل املتوقعة

 ليس تابع ملشروع: حكومي 3,227,810.12 2,923,144.60 304,665.52

 مشروع : حكومي 271,514 271,514 -

 (في حدود املوازنة: مانح  295,358.04 264,814.79 7,831.60

 (القائمة)موجود  254,802.59 224,259.34 7,831.60

 متفق عليه 24,955.45 24,955.45 -

 خاضع للنقاش 15,600.0 15,600.0 -

 (خارج املوازنة: مانح  41,050.1 41,050.1 -

 موجود 41,050.1 41,050.1 -

 
 متفق عليه 0.0000 -

 
 خاضع للنقاش 0 -

 

 7103فجوة التمويل لقطاع التعليم السنوية املتوقعة للعام (  6)يظهر الجدول  : 7103فجوة التمويل للعام  -

 .لجميع مصادر التمويل املتاحة 7177-7102وفق الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم 

 NIS( 111)   2018فجوة تمويل القطاع السنوية املتوقعة في العام(:  2)الجدول 

 مصدر التمويل املتوقعةالتكلفة  املوارد املتوقعة فجوة التمويل املتوقعة

 ليس تابع ملشروع: حكومي 3330267.9 3018973.5 311294.5

 مشروع: حكومي 99,746.83 99,746.83 -

 (في حدود املوازنة: مانح  221,687.30 173,972.17 12,234.65

 موجود 189,440.25 141,725.12 12,234.65

 متفق عليه 16,647.0 16,647.04 -

 خاضع للنقاش 15,600.0 15,600.0 -

 (خارج املوازنة: مانح  24,789.2 24,789.2 -

 موجود 24789.1712 24789.17121 -

 متفق عليه 0 0 -

 خاضع للنقاش 0 0 -
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 7109فجوة التمويل لقطاع التعليم السنوية املتوقعة للعام (  2)يظهر الجدول  : 7109فجوة التمويل للعام  -

 .لجميع مصادر التمويل املتاحة 7177-7102وفق الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم 

  NIS(111)  2019فجوة تمويل القطاع السنوية املتوقعة في العام (:  2)الجدول 
 

 

 7171فجوة التمويل لقطاع التعليم السنوية املتوقعة للعام ( 3) يظهر الجدول  : 7171فجوة التمويل للعام  -

 .لجميع مصادر التمويل املتاحة 7177-7102وفق الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم 

 NIS( 111)   2071 فجوة تمويل القطاع السنوية املتوقعة في العام(:  2)الجدول 

 مصدر التمويل  التكلفة املتوقعة املوارد املتوقعة فجوة التمويل املتوقعة

 ليس تابع ملشروع: حكومي 3,604,921.35 3,279,362.00 325,559.36

 مشروع : حكومي 61,885.83 61,885.83 -

 (في حدود املوازنة: مانح  310,125.95 278,055.53 8,223.18

 موجود 267,542.72 235,472.31 8,223.18

 متفق عليه 26,203.22 26,203.22 -

 خاضع للنقاش 16,380.00 16,380.00 -

 (خارج املوازنة: مانح  43,102.66 43,102.66 -

 موجود 43,102.66 43,102.66 -

 متفق عليه - - -

 للنقاشخاضع  - - -

 

 

 

 

 مصدر التمويل  التكلفة املتوقعة املوارد املتوقعة فجوة التمويل املتوقعة

 ليس تابع ملشروع: حكومي 3431263.2373 3113391.685 317,871.6

 مشروع : حكومي 101,442.3 101,442.3 -

 (في حدود املوازنة: مانح  164,344.72 128,939.58 9,078.24

 موجود 132,667.38 97,262.2 9,078.24

 متفق عليه 16,077.3 16,077.33 -

 خاضع للنقاش 15,600.0 15,600.0 -

 (املوازنةخارج : مانح  29,082.90 29,082.90 -

 موجود 29082.8992 29082.8992 -

 متفق عليه - - -

 خاضع للنقاش - 0.00 -
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 7170فجوة التمويل لقطاع التعليم السنوية املتوقعة للعام (  9)يظهر الجدول  : 7170فجوة التمويل للعام  -

 .لجميع مصادر التمويل املتاحة 7177-7102وفق الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم 

 NIS( 111)    2021فجوة تمويل القطاع السنوية املتوقعة في العام(: 4)الجدول 

 مصدر التمويل  التكلفة املتوقعة املوارد املتوقعة فجوة التمويل املتوقعة

 ليس تابع ملشروع: حكومي 3,774,216.50 3,440,957.01 333,259.49

 مشروع : حكومي 64,980.13 64,980.13 -

 (في حدود املوازنة: مانح  325,632.24 291,958.31 8,634.34

 موجود 280,919.86 247,245.92 8,634.34

 متفق عليه 27,513.38 27,513.38 -

 خاضع للنقاش 17,199.00 17,199.00 -

 (خارج املوازنة: مانح  45,257.79 45,257.79 -

 موجود 45,257.79 45,257.79 -

 متفق عليه - - -

 خاضع للنقاش - - -

 

 7177فجوة التمويل لقطاع التعليم السنوية املتوقعة للعام (  01)يظهر الجدول  : 7177فجوة التمويل للعام  -

 .لجميع مصادر التمويل املتاحة 7177-7102وفق الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم 

 NIS( 111)   7177 فجوة تمويل القطاع السنوية املتوقعة في العام (: 01)الجدول 

 مصدر التمويل  املتوقعةالتكلفة  املوارد املتوقعة فجوة التمويل املتوقعة

 ليس تابع ملشروع: حكومي 3,951,108.4 3,610,159.8 340,948.6

 مشروع : حكومي 68,229.13 68,229.13 -

 (في حدود املوازنة: مانح  341,913.85 306,556.22 9,066.06

 موجود 294,965.85 259,608.22 9,066.06

 متفق عليه 28,889.05 28,889.05 -

 خاضع للنقاش 18,058.95 18,058.95 -

 (خارج املوازنة: مانح  47,520.68 47,520.68 -

 موجود 47,520.68 47,520.68 -

 متفق عليه - - -

 خاضع للنقاش - - -
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فجوة التمويل لقطاع التعليم ملنتصف املدة واملتوقعة (  00)يظهر الجدول  : 7109-7102فجوة التمويل لالعوام  -

 .لجميع مصادر التمويل املتاحة 7109-7102وفق الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم  7109-7102لالعوام 

 NIS( 111)   7104-7102فجوة التمويل املتوقعة لالعوام (:  00)الجدول 

 مجموع  

(7102 -7104 ) 
 مصدر التمويل  2017 2018 2019

 ليس تابع ملشروع: حكومي 304,665.52 311,294.46 317,871.55 933,831.53

 مشروع : حكومي - - - -

 (في حدود املوازنة: مانح  295,358.04 47,715.13 35,405.14 378,478.31

 (خارج املوازنة: مانح  - - - -

 

فجوة التمويل لقطاع التعليم ملنتصف املدة واملتوقعة (  07)يظهر الجدول  : 7177-7171فجوة التمويل لالعوام  -

 .لجميع مصادر التمويل املتاحة 7177-7171وفق الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم  7109-7102لالعوام 

 NIS( 111)  7177-7171فجوة التمويل املتوقعة  (: 07) الجدول 

 مجموع

(7171 -7177 ) 
 مصدر التمويل  2020 2021 2022

 ليس تابع ملشروع: حكومي 325,559.36 333,259.49 340,948.58 999,767.43

 مشروع : حكومي - - - -

 (في حدود املوازنة: مانح  32,070.41 33,673.93 35,357.63 101,101.98

 (خارج املوازنة: مانح  - - - -
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ا
 النتائج ، و لقطاعالاستراتيجية ل هداف ألا : سابعا
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ا
 :النتائج، و لقطاعالاستراتيجية ل هداف ألا : سابعا

  :والنتائج املرتبطة به ،لقطاعالاستراتيجية لهداف لا  فيما يأتي نوضح 

 . جميعها ضمان التحاق آمن وشامل وعادل في التعليم على مستويات النظام: الهدف الاستراتيجي ألاول 

 وفق برامج الخطة :النتائج املرتبطة به

 برنامج رياض ألاطفال: ألاول البرنامج 

إلى  7102في العام %( 22.7)من  ( البستان والتمهيدي ) زيادة معدالت الالتحاق إلاجمالية  لألطفال في رياض لاطفال  .0

 7177في نهاية الخطة إلاستراتيجية لقطاع التعليم عام %( 21)

في نهاية (  روضة  7211)الى  7102 للعام( 0422)زيادة عدد رياض لاطفال املرخصة  في القطاع الخاص من  -

 .7177العام  

في املحافظات ( روضة 0342)الى  7102للعام ( 0072)زيادة عدد رياض لاطفال املرخصة  في القطاع الخاص من  -

 .   7109الشمالية في العام 

حرومة من زيادة عدد  صفوف رياض لاطفال  في صف التمهيدي في رياض لاطفال الحكومية  في املناطق امل -

 .7109صف في العام ( 711) إلى   7102صف في العام ( 92) خدمة التعليم في هذه القطاع من  

 مع نهاية ( 3)صيانة وتأهيل لابنية  ولاثاث في رياض لاطفال الحكومية  القائمة بمعدل  -
 
غرف صفية  سنويا

 .7177العام  

إلى  01من % ( )2) إلى  7102في العام % ( 0)  صة  من  زيادة نسبة دمج الطلبة ذوي إلاعاقة والاحتياجات الخا -

02  
 
 . 7177من مجموع الطلبة امللتحقين في رياض لاطفال الحكومية نهاية العام ( طالب سنويا

من أولياء %(  01) رفع مستوى الوعي املجتمعي وأولياء لامور بأهمية التعليم و قضايا الطفولة املبكرة بمعدل  -

  ولي 672)لامور 
 
 .7177حتى نهاية العام (  أمر سنويا

( ج)زيادة عدد رياض لاطفال الحكومية والخاصة املستفيدة من الحماية والدعم الدولي واملحلي في مناطق  -

 .7177روضات حتى نهاية العام ( 01) والقدس بمعدل 

 :برنامج التعليم ألاساس ي: البرنامج الثاني

في ( 93.9)%إلى   7102في العام % (  92.9  )من ( 9-0)في املرحلة لاساسية  زيادة معدل الالتحاق للطالب والطالبات .0

 .7177-7102 القطاعيةفي نهاية الخطة  7109العام 
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زيادة عدد الغرف الصفية وغير الصفية التي تنسجم مع املعايير الفيزيقية التربوية في املدارس لاساسية  من  -

 مع نهاية العام ( 337)دل بمع%( 32.9)إلى  7102في العام %( 34.2)
 
 (.7177)غرفة سنويا

 %(  2.1) صيانة لابنية املدرسية القائمة بمعدل  -
 
 .7177حتى نهاية العام ( مبنى مدرس ي   63بما يعادل ) سنويا

زيادة نسبة الطالب والطالبات ذوي إلاعاقة والاحتياجات الخاصة املدمجون في املدارس لاساسية الحكومية في  -

) من مجموع الطلبة بزيادة سنوية مقدارها %( 0.676)  الى   7102في العام %( 1.643) غربية من الضفة ال

 .7109في نهاية العام %(. 1.12

الاستمرار  في تطوير و تطبيق إستراتيجية فصل طالب وطالبات املرحلة لاساسية عن الثانوية وفق فلسفة  -

 .  7109 في العام%( 60)إلى  7106العام من إجمالي عدد املدارس في %( 72)املناهج من 

 إلى مدارسهم في مناطق  -
 
 وإناثا

 
والقدس ( ج)ضمان الحماية والوصول آلامن لجميع الطلبة واملعلمين ذكورا

 في نهاية العام ( 97)بالتعاون مع مؤسسات حقوق إلانسان الدولية في 
 
 .7177مدرسة سنويا

م التعليم الرسمي إلى مؤسسات ومراكز التدريب غير النظامي قبل تطوير سياسة للطلبة الذين يتحولون من نظا -

 .7177-7102نهاية الخطة إلاستراتيجية لقطاع التعليم 

 .سن تشريعات لذوي إلاعاقة والاحتياجات الخاصة تتناسب والوضع الفلسطيني -

 في -
 
 منتجا

 
 .املجتمع تبني سياسة لتمكين ذوي إلاعاقة والاحتياجات الخاصة اقتصاديا ليكون فردا

 .توفير مواصالت آمنة للطلبة في أماكن التماس والخطيرة -

 .مواءمة املدارس لجميع فئات الطلبة -

 .العمل على تنفيذ سياسة استمالك لابنية املستأجرة -

 .الضغط لتوفير مصادر تمويل لشراء أبنية وتحويلها إلى أبنية مدرسية في القدس الشريف -

 .س القائمة في مجموعة من محافظات الوطنتطوير وتنفيذ سياسة تدفئة املدار  -

التركيز على أن تكون مدارسنا خضراء وتتوافق مع احتياجات الطلبة من ذوي إلاعاقات والاحتياجات الخاصة في  -

 .جميع مرافقها

 .بناء سياسات للمحافظة على البيئة وحمايتها وتطوير إجراءات لتحقيقها -

 :الثانوي برنامج التعليم : البرنامج الثالث

من ( 07-00)إلى املرحلة الثانوية ( 01-0)للطالب والطالبات من املرحلة لاساسية (  البقاء)زيادة نسبة الانتقال  .0

 ..7177، في نهاية الخطة إلاستراتيجية لقطاع التعليم 7109في العام %(   39.2) الى   7102في العام %( 39.2)

% 34.7تنسجم مع املعايير الفيزيقية التربوية في املدارس الثانوية من زيادة عدد الغرف الصفية والتخصصية التي  -

 (  021)بمعدل  7109في العام %( 32.4)إلى  7106في العام 
 
 (.غرفة في الضفة،      غزة. )      غرفة سنويا
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 (.مبنى مدرس ي 77) ، %(  2.1) صيانة لابنية املدرسية القائمة بمعدل  -

في %(  0.72%(   )1.223)ات ذوي إلاعاقة املدمجون في املدارس الثانوية الحكومية من زيادة نسبة الطالب والطالب -

 %(. 1.12)، بزيادة سنوية مقدارها 7109من مجموع الطلبة في نهاية العام %( 1.223)إلى  7102العام 

باستثناء  ) تطبيق إستراتيجية فصل طالب وطالبات املرحلة الثانوية عن لاساسية وفق فلسفة املناهج    -

 .7109في العام %( 72)إلى  7102في العام %( 3)من (. املدارس غير القابلة للفصل  

 إلى مدارسهم في مناطق  -
 
 وإناثا

 
والقدس ( ج)ضمان الحماية والدعم والوصول آلامن لجميع الطلبة واملعلمين ذكورا

 .7102مدرسة للعام ( 40)بالتعاون مع مؤسسات حقوق إلانسان الدولية في 

 .تخصصية في املدارس الثانوية، وتفعيل التعليم املنهي والتقني( مسارات)تطوير إستراتيجية لفروع  -

تطبيق إستراتيجية مناسبة بخصوص الطلبة الذين يتحولون من نظام التعليم الرسمي إلى مؤسسات ومراكز  -

 .7102منهم خالل العام % 41التدريب غير النظامي على 

 . ة ذوي إلاعاقة في مسارات التعليم الثانوي تطوير سياسات دمج الطلب -

 .تنفيذ سياسة استمالك لابنية املستأجرة -

 .تنفيذ سياسة تدفئة البنية القائمة -

 :برنامج التعليم املنهي والتقني: البرنامج الرابع

ذكور )اس ي من مجموع طالب وطالبات الصف العاشر لاس%( 7.0)زيادة نسبة الدخول إلى التعليم املنهي والتقني من  .0

 .7109في نهاية العام %(  0، إناث %  %4.2ذكور %(  )2.1)إلى   7102في العام %( 1.6، إناث % 4.7

 .صيانة وتأهيل وتحديث لابنية ولاثاث والتجهيزات بما فيها الغرف التخصصية واملشاغل وتكنولوجيا التعلم -

 7102في العام %( 1.1)املدارس املهنية بمعدل من زيادة نسبة دمج الطلبة ذوي إلاعاقة والاحتياجات الخاصة في  -

 لغاية نهاية العام %( 0)وبمعدل   7109في العام %( 2.1)إلى 
 
 .7109سنويا

 .لحين استالم املدارس التي تم البدء فيها( مدرسة04) املحافظة على عدد املدارس  -

وغير الحكومية  ومؤسسات سوق  تفعيل وتطوير الشراكة و التشبيك بين مؤسسات التعليم املنهي الحكومية -

 
 
 .العمل على مستوى محافظتين سنويا

تطوير البرامج والتخصصات املهنية الحالية وتطويرها في املدارس القائمة  بما يتناسب مع احتياجات سوق  -

 .العمل

 في كل املراحل التعليمية واملجتمع املحلي بأهمية ال -
 
 وإناثا

 
تعليم املنهي بمعدل تعزيز  وعي الطلبة واملعلمين ذكورا

 .7102نشاط توعوي في العام ( 421)

 .تطوير و إصالح نظام إلاشراف واملتابعة في املدارس املهنية -
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  .رفع معدل الالتحاق باملدارس بتوفير  بيئة آمنة وصحية في املدارس -

من التخصصات في تعديل تعليمات مؤسسات التعليم العالي بما يسمح اللتحاق طالب الفرع املنهي في عدد اكبر  -

 .الجامعات

من مجموع طالب وطالبات الذين ينهون الثانوية العامة بنجاح  )         %( نسبة الدخول إلى التعليم التقني من  زيادة .7

 .7177في نهاية الخطة إلاستراتيجية للتعليم 

  .زيادة عدد البرامج التقنية في الكليات -

  .يف في الوزارة، واملؤسسات التابعة لهازيادة حصة خريجي الكليات التقنية في التوظ -

  .تخصيص موازنة من الحكومة لدعم مؤسسات التعليم التقني أسوة بدعم الجامعات -

  .الاتفاق مع الاتحاد العربي للتعليم التقني ، إلعادة فلسطين على خارطة التعليم التقني في الوطن العربي -

  .اعتماد إلاطار الوطني للمؤهالت من قبل الحكومة -

 برنامج التعليم غير النظامي: البرنامج الخامس

(   211) وأكبر، و زيادة نسبة الدارسين في التعليم املوازي من   02في سن % ( 7)إلى %( 7.4) خفض معدل الامية  من   .0

 .7177دارس ودارسة في نهاية الخطة القطاعية (  0111)دارس ودارسة إلى 

دارس ودارسة  (   7421) إلى  (  0611) كز محو لامية وتعليم الكبار من  زيادة عدد الدارسين والدارسات في مرا -

  مع التركيز على الاناث في املناطق  التي ترتفع فيها لامية( 707)بمعدل 
 
 .  دارس ودارسة  سنويا

دارس  ( 726)دارس ودارسة  بمعدل (  0277)إلى (  672)زيادة عدد الدارسين والدارسات في التعليم املوازي  من   -

 .   سنويا  مع التركيز على إلاناث في املناطق التي ترتفع فيها معدالت التسرب

خفض نسبة املتسربين من مراكز محو لامية وتعليم الكبار والتعليم املوازي واملحجمين عن الالتحاق بهذه املراكز  -

 في الضفة وغزة%  ( 7.1)بمعدل 
 
 وإناثا

 
 ذكورا

 
 .سنويا

 ة تتكامل  مع البرامج املوجودة ، وتلبي احتياجات الفئات املستهدفةإيجاد برامج جديد -

ترشيد إلانفاق، لاسرة الصديقة ) إنشاء برنامج يعنى بتوعية لامهات ولاسرة الفلسطينية حول مواضيع متعددة  -

 .الخ.... للطفل، لامان املنزلي، 

 .7109في العام %( 96.1)إلى  7102في العام  %( 96.4)من ( سنة فأكثر 20)زيادة نسبة القرائية لدى الكبار  -

%( 26.2)إلى  7102في العام %(  76.7)زيادة نسبة من تحرروا من لامية ومن امللتحقين ببرامج التعليم املوازي من  -

 . 7109في العام 
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 :برنامج التعليم العالي: البرنامج السابع

 .لإلقراضتعزيز قدرات صندوق إلاقراض برفع املبلغ املرصود  .0

 %.22إلى % 21رفع نسبة القيد إلاجمالي للتعليم العالي من  .7

 .زيادة القدرة الاستيعابية للجامعة الحكومية التقنية .7

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

 وفق برامج الخطة :النتائج املرتبطة به

 ألاطفال برنامج رياض: البرنامج ألاول 

زيادة نسبة املؤهالت من املربيات واملديرات واملشرفات في رياض لاطفال الخاصة والحكومية وفق معايير  إستراتيجية  .0

 .7177في نهاية العام )       %( إلى %( 62.7) تدريب املعلمين واملعلمات من

مع معايير إستراتيجية تدريب  من مربيات رياض لاطفال  بما ينسجم % 21تطوير وتطبيق معايير  لتأهيل   -

 .7106املعلمين واملعلمات في نهاية العام 

في كل من رياض لاطفال الحكومية والخاصة ( التدريب املستمر)  تطوير كفاءة املربيات واملديرات واملشرفات -

 .7177سنويا حتى نهاية العام (  مشرفة )      مربية ومديرة و )       ( بمعدل 

 لـ ضمان خدمة  .7
 
 وإناثا

 
روضة أطفال )        ( التعليم النوعي  املستند على الطالب داخل الصف لجميع لاطفال ذكورا

 )         ( حكومية تشمل 
 
 :طفل سنويا

زيادة إعداد رياض لاطفال التي  تستخدم التقنيات التربوية وتكنولوجيا التعلم  أثناء العملية التعليمية التعلمية  -

 .7177في العام (  روضة )        عدل وداخل الصف بم

 .اتخاذ قرار خاص بوجود إلاشراف الفني على رياض لاطفال، من اجل ضمان التعليم النوعي في رياض لاطفال -

 .7109تقويم وإعادة تطوير إطار املناهج لرياض لاطفال بما يتناسب مع احتياجات لاطفال الفلسطينيين في العام  .7

 .منهاج رياض لاطفال الفلسطيني تطوير  وتجريب  إطار  -

 .تطوير أساليب التقويم والتشخيص لجميع جوانب التعلم ووفق فلسفة إلاطار العام ملنهاج رياض لاطفال -

 :برنامج التعليم ألاساس ي: البرنامج الثاني

لمين واملعلمات زيادة نسبة املؤهلين واملؤهالت من الطواقم التعليمية واملساندة لهم وفق إستراتيجية إعداد املع .0

 7177في نهاية العام )       %( إلى  7102في العام %(  26.6)وتأهيلهم من 
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في %( 26.6)زيادة نسبة املؤهلين من املعلمين واملعلمات واملديرين واملديرات في املدارس لاساسية الحكومية من  -

 7177في  نهاية  )          %( إلى   7102العام 

وسياسات إعداد وتأهيل املعلمين واملعلمات والطواقم إلادارية واملساندة في املرحلة مواصلة تطوير معايير  -

 ....(.التربية الخاصة، مديري املدارس،)لاساسية 

مع نهاية العام )     %( تطبيق نظام مهننة التعليم على جميع املعلمين واملعلمات في املرحلة لاساسية بنسبة  -

7177. 

نهي املستمر للمعلمين واملعلمات والطاقم املساند لهم في املدارس لاساسية وفق تنفيذ برامج التطور امل -

)       طالب )    ( و ( في الضفة و      في غزة )       معلم وطاقم )     ( إستراتيجية تدريب املعلمين واملعلمات بمعدل 

 .7177حتى نهاية  ( في الضفة و       في غزة 

 حول توظيف التكنولوجيا في التعليموضع إستراتيجية وطنية  -

 .وضع إستراتيجية وطنية للتقويم التربوي  -

 .اعتماد  دبلوم إلارشاد املدرس ي كمتطلب أساس ي ملتقدمي وظيفة املرشد التربوي في املدرسة -

 .تطوير خطة برنامج التربية العملية ليكون أساس في اعتماد برنامج التربية لدى هيئة الاعتماد والجودة -

 على تطوير وثيقة للكفايات التعليمية للطلبة في املباحث الرئيسة العمل -

 .تطوير ورقة مفاهيمية حول مهارات القراءة والكتابة والحساب وأخرى ملهارات الحياة للصفوف لاساسية -

 تطوير إستراتيجية لتحسين التربية الرياضية في املدارس الفلسطينية -

 ضمان خدمة التعليم النوعي املستند على  .7
 
 وإناثا

 
 .  الطالب داخل الصف لجميع الطلبة في سن التعليم لاساس ي ذكورا

تعزيز ومتابعة الجوانب التربوية والصحية والنفسية واملهنية املحفزة للتعليم والتعلم والابداع لدى جميع الطالب  -

 .والطالبات والطاقم التعليمي واملساند مع نهاية العام            

 خالل اصالح برنامج الاشراف التربوي واملتابعة والدعم الفني لجميع املعلمين واملعلماتدعم املعلمين من  -

طالب وطالبة مع نهاية  )        ( زيادة نسبة الطالب والطالبات املستفيدين من برامج التعليم املساند والعالجي لـ  -

 .7177العام 

 تعميم وتعزيز برنامج املبادرات الايجابية والريادة والا  -
 
 وإناثا

 
بداع العلمي للعاملين بمهنة التعليم وللطلبة ذكورا

 .7177برامج مع نهاية العام )         ( بمعدل 

تعزيز تطبيق الاشراف التربوي في املدرسة لاساسية الحكومية، وإلاشراف التطويري، وتطبيق معايير املدرسة  -

 .7177ة العام مدرسة مع نهاي)       ( الفلسطينية الفعالة  املدارس في 
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: زيادة نسبة استخدام التقنيات التربوية وتكنولوجيا التعلم أثناء العملية التعليمية التعلمية وداخل الصف الى -

/          املعلم / والوسائل التعليمية)، /        %(ومختبر الحاسوب )، /          %(ومختبر العلوم )، /          %املكتبة "

.)% 

)          املدارس القائمة التي يتوف فيها الغرف التخصصية والوسائل التعليمية التعلمية املناسبة من زيادة نسبة  -

 .7177من املدارس الحكومية في نهاية العام  )         %( الى %( 

 .سياسة فتح املدارس بعد الدوام املدرس ي -

 سياسة دمج فاعل للمجتمع املحلي في نشاطات املدارس -

 .في املدارس  interactive projectorsزة و لادوات الحديثة مثل إضافة لاجه -

 إضافة نشاطات لها عالقة بتنمية قدرة لاطفال على التفكير العلمي و لادوات الالزمة -

 مركز لإلرشاد التربوي سنويا 011تخصيص  -

 التوسع في تطبيق سياسة رقمنة التعليم -

 .دارس والتركيز على تحسين املمارسات الصفية داخل الصفتطوير نظام لإلشراف التربوي التطويري في امل -

 . بناء نظام متابعة وتقييم للمدارس بالتعاون بين إلادارات العامة ذات العالقة -

 .بناء سياسات للمحافظة على البيئة وحمايتها وتطوير إجراءات لتحقيقها -

 على منحى الكفاياتتقويم وتطوير املناهج للمرحلة لاساسية بما يتناسب مع احتياجات  .7
 
 اعتمادا

 
 وإناثا

 
 .الطلبة ذكورا

 ( .4-0) استكمال تطوير املناهج للصفوف  -

 7103حتى نهاية العام ( 07-2)تأليف املناهج للصفوف  -

 ذوي الاحتياجات الخاصة للصفوف  -
 
 وإناثا

 
-2) استكمال مواءمة املنهاج بما ينسجم مع احتياجات الطلبة ذكورا

 التعليم لاساس ي ملبحثين من مباحث( 3

تطوير أساليب التقويم والتشخيص لجميع جوانب التعلم وفق فلسفة املناهج وإستراتيجية التدريب والتعلم  -

)           طالب وطالبة  )       ( ،  و(في الضفة،        في غزة )        معلم ومعلمة )        ( املتمركز حول الطالب والطالبة لـ 

 (.في غزة     في الضفة،       

 .سياسة جديدة للتقويم التربوي الذي يجعل التقويم جزء من عملية التعليم والتعلم -

سياسة وطنية حول الاختبارات الوطنية ما لها وما عليها وما مردودها التربوي مقابل التكلفة املادية، إضافة  -

 مراجعة لجدواها وجودتها

 .سياسة وطنية حول الاختبارات الدولية -

ام بالتربية الرياضة والتربية الفنية وتطوير استراتيجيات تفعيلهما في املدرسة وبالذات في املراحل لاساسية الاهتم -

 .الدنيا وللجنسين
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 .دمج املفاهيم البيئية في املناهج -

دراسات للكتب املدرسية من حيث مالءمتها للنوع الاجتماعي أو تعزيزها ملفاهيم حماية البيئة أو املهارات  -

 ....تيةالحيا

 .تبني برامج لتعزيز الطلبة وتوجيههم نحو التعليم العلمي والتعليم املنهي في املدارس -

في جميع املدارس وفي عدد املواضيع من خالل منحى  9-2التوسع في دمج التعليم املنهي بالتعليم العام للصفوف  .4

 .التعريض

 .7177عام )          ( الى  7106عام )        ( العام من زيادة عدد املدارس التي ادمج فيها التعليم املنهي بالتعليم  -

عام )         ( الى  7106عام )     ( من ( 9-2)زيادة عدد املواضيع في التعليم املنهي التي يتعرض لها طلبة صفوف  -

7177. 

 :برنامج التعليم الثانوي : البرنامج الثالث

التعليمية واملساندة لهم وفق إستراتيجية إعداد املعلمين واملعلمات زيادة نسبة املؤهلين واملؤهالت من الطواقم  .0

 7177في نهاية العام % إلى        7106في العام )      %( وتأهيلهم من 

        -)         % زيادة نسبة املؤهلين من املعلمين واملعلمات واملديرين واملديرات في املدارس الثانوية الحكومية من  -

 7177هاية  العام  في  ن% ( 

مواصلة تطوير معايير وسياسات إعداد وتأهيل املعلمين واملعلمات والطواقم إلادارية واملساندة في املرحلة الثانوية  -

 .  7106مع نهاية العام 

مع نهاية العام %( 77.2)تطبيق نظام مهننة التعليم على جميع املعلمين واملعلمات في املرحلة الثانوية بنسبة  -

7102. 

تنفيذ برامج التطور املنهي املستمر للمعلمين واملعلمات والطاقم املساند لهم في املدارس الثانوية وفق إستراتيجية  -

 ..7177حتى نهاية العام ( في الضفة و       في غزة )       (  )      تدريب املعلمين واملعلمات بمعدل 

 ضمان خدمة التعليم النوعي املستند على الطالب داخل  .7
 
 وإناثا

 
الصف لجميع الطلبة في سن التعليم الثانوي ذكورا

 مع نهاية الخطة  
 
 .7177سنويا

تعزيز ومتابعة الجوانب التربوية والصحية والنفسية واملهنية املحفزة للتعليم والتعلم والابداع لدى جميع الطالب  -

 .والطالبات والطاقم التعليمي املساند

) امج إلاشراف التربوي واملتابعة والدعم الفني لجميع املعلمين واملعلمات دعم املعلمين من خالل إصالح برن -

 (.بمعدل           اجتماع  و     زيارة إشرافية 
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 )تعزيز برنامج إلارشاد التربوي والصحة املدرسية في املدارس الثانوية الحكومية  -
 
 وإناثا

 
( ج)في مناطق ( ذكورا

 ((طالب في الضفة،       في غزة )      طالب      تدريب       مرشد تربوي،  . ) والقدس

لدى  الطلبة واملعلمين ... تعزيز وتنمية املبادرات واملواهب وإلابداعات العلمية والتكنولوجية والثقافية والفنية  -

، بمعدل 
 
 وإناثا

 
 7177مشروع  حتى نهاية العام )       ( ذكورا

، واملتابعة الشاملة في (مدرسة ذكور،       مدرسة إناث)     رسة حكومية مد)     ( تعزيز تطبيق إلاشراف املقيم في  -

 .مدرسة، ونظام تصنيف املدارس في         مدرسة)        ( 

: زيادة نسبة استخدام التقنيات التربوية وتكنولوجيا التعلم أثناء العملية التعليمية التعلمية وداخل الصف إلى -

 /        %(.املعلم  / الوسائل التعليمية3 /       %مختبر  الحاسوب 3 /        %العلوم مختبر 3 /        %املكتبة )

)       زيادة نسبة املدارس القائمة التي يتوفر فيها الغرف التخصصية والوسائل التعليمية التعلمية املناسبة من  -

 .7177العام من املدارس في نهاية )        %( إلى   7106من املدارس في العام %( 

 مع نهاية الخطة القطاعية  .7
 
 وإناثا

 
تقويم وتطوير املناهج للمرحلة الثانوية بما يتناسب مع احتياجات الطلبة ذكورا

7177. 

 لقياس مدى تحقيقها لألهداف التربوية املنشودة( 07-01)دراسة وتحليل املناهج للصفوف  -
 
 منهجيا

 
 تحليال

 وفق إمكانياتهم ويعزز تطوير مسارات وفروع التعليم الثانوي  -
 
 وإناثا

 
بما يخلق مزيد من الفرص للطلبة ذكورا

 ..نسب امللتحقين في الفروع العلمي واملنهي والتجاري 

 (.07-01)تطوير فلسفة املناهج للمرحلة الثانوية  -

 تطوير أساليب التقويم والتشخيص لجميع جوانب التعلم وفق فلسفة املناهج وإستراتيجية التدريب والتعلم -

 .املتمركز حول الطالب والطالبة

 .7102تطبيق نظام امتحان الثانوية الجديد خالل العام  -

 :برنامج التعليم املنهي والتقني: البرنامج الرابع

تطبيق إلاستراتيجية الوطنية لتأهيل وتدريب جميع طواقم التعليم املنهي في جميع املدارس املهنية الحكومية في نهاية  .0

 . 7109لعام 

. ة تطوير إستراتيجية تدريب املعلمين واملعلمات في الفروع املهنية فبل واثناء الخدمة مع كل الشركاءمواصل -

 (.التأهيل التربوي )

في التعليم املنهي والطاقم املساند وفق استراتيجية التعليم والتدريب (  التخصصية)تطبيق برامج تدريب العاملين  -

 معل)         ( املنهي والتقني  بمعدل 
 
 (التأهيل التخصص ي)م ومعلمة سنويا
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 بما  .7
 
 وإناثا

 
ضمان نوعية التعلم املستند على الطالب داخل الصف وفي سوق العمل  لجميع طلبة التعليم املنهي ذكورا

   7109ينسجم مع  سوق العمل و متطلبات التشغيل مع نهاية الخطة في العام 

 للطلبة ذوي الاحتياجات %( 011)للطلبة بنسبة تأمين خدمات فحوصات التقص ي والتأمين ضد الحوادث  -
 
خاصة

 
 
 وإناثا

 
 ذكورا

 الذين يستخدمون الوسائل التكنولوجية التربوية الحديثة أثناء العملية  -
 
 وإناثا

 
زيادة نسبة الطلبة واملعلمين ذكورا

 %  3011( مدارس)     التعليمية التعلمية وداخل املشاغل والغرف التصفية بمعدل 
 
 .سنويا

 .مدارس)      ( زيادة نسبة املدارس القائمة التي يتوفر فيها الوسائل التعليمية بمعدل  -

تعزيز ومتابعة الجوانب التربوية والصحية والنفسية واملهنية املحفزة للتعليم والتعلم وإلابداع لدى جميع الطالب  -

 .والطالبات والطاقم التعليمي واملساند 

 .وطنية تم تعميمها في جميع املدارس املهنيةإستراتيجية التلمذة املهنية ال -

7.  
 
تقويم  وتطوير جميع مناهج التعليم املنهي والتقني وبرامجه التعليمية واملناهج حسب احتياجات سوق العمل اعتمادا

 7177تخصصات حتى نهاية الخطة في العام )     ( على منحى الكفايات أو منحى لاهداف في نهاية العام لـ 

 لقياس مدى تحقيقها لألهداف التربوية املنشودةدراسة وتحل -
 
 منهجيا

 
 وتحليال

 
 .يل املناهج الحالية تقييما

  ملتطلبات سوق العمل ومستويات التكنولوجيا الحديثة  حتى نهاية العام         -
 
 .تطوير املناهج  وفقا

تراتيجية التدريب والتعليم تطوير أساليب التقويم والتشخيص لجميع جوانب التعلم ووفق فلسفة املناهج وإس -

 .املنهي

بما ينسجم مع احتياجات الطلبة ذوي ( 07-00)للصفوف من (  التعليم والتدريب املنهي)مواءمة املناهج  -

 ( 7)الاحتياجات الخاصة بمعدل 
 
 .مباحث سنويا

م مع التصنيف تطوير إلاطار الوطني للمؤهالت في  النظام التعليمي املنهي والتصنيف الوطني للمهن بما يتواء -

 .العربي والدولي

 برنامج التعليم غير النظامي: البرنامج الخامس

 7177إلى   7102تطبيق إستراتيجية برامج تعليم الكبار الوطنية بالتنسيق مع املؤسسات ذات العالقة خالل لاعوام  .0

ن  بالتعاون مع  مؤسسات املنبثقة عن إلاستراتيجية  لتعليم الكبار في فلسطي 7106الخطة السنوية التنفيذية   -

 .املجتمع املحلي طورت وطبقت

)     ( بما بعادل )     ( مركز إلى )      ( زيادة عدد املراكز الثقافية املرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي من  -

 
 
 .مركز سنويا

 )         (.م الكبار في نهاية العام إعادة بناء الهيكل التنظيمي الوطني املوحد ملؤسسات التعليم غير النظامي وتعلي -
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 .إنشاء هيئة وطنية عليا لتعليم الكبار -

 املؤهلين في برامج محو لامية وتعليم الكبار والتعليم املوازي  وفق معايير  .7
 
 وإناثا

 
زيادة نسبة  املعلمين واملشرفين ذكورا

 . 7177في العام %( 011)الى %( 1)إستراتيجية تدريب املعلمين واملعلمات  من

تطوير معايير لتأهيل معلمي محو لامية  ومعلمي التعليم املوازي بما ينسجم  مع معايير إستراتيجية تدريب  -

 ......املعلمين واملعلمات في نهاية  العام 

)     مقدارها بزيادة )      ( إلى )    ( زيادة عدد املعلمين واملعلمات املؤهلين في مراكز محو لامية والتعليم املوازي  من  -

، ومن ( 
 
،على الترتيب في العام          )    ( بزيادة مقدارها )     ( إلى )     ( معلم ومعلمة سنويا

 
معلم ومعلمة سنويا

 .في مراكز محو لامية والتعليم املوازي 

-  
 
 وإناثا

 
في مراكز محو لامية  تأهيل املشرفين واملشرفات وتبادل الخبرات بين املشرفين إلاداريين والفنيين ذكورا

 .مشرف ومشرفة)     ( وتعليم الكبار والتعليم املوازي الحكومية لـ 

تقويم وإعادة تطوير إطار املناهج لبرامج محو لامية وتعليم الكبار وبرامج جديدة بما يتناسب مع احتياجات الكبار  .7

 .7177-7102الفلسطينيين في نهاية الخطة القطاعية للتعليم 

وير وإعداد  منهاج محو لامية وتعليم الكبار والتعليم املوازي  بما ينسجم  مع احتياجات الكبار تقويم وتط -

 .الفلسطينيين في نهاية العام      

تطوير وتطبيق أساليب التقويم والتشخيص لجميع جوانب التعلم  للدارسين في محو لامية وتعليم الكبار على  -

 في ن
 
 وإناثا

 
 .هاية العام        جميع الدارسين ذكورا

توفير وإنتاج الوسائل التعليمية التعلمية وتكنولوجيا التعلم والكتب الدراسية الالزمة لبرامج محو لامية وتعليم  -

 .مركز سنويا( 021)الكبار والتعليم املوازي لـ 

 .دمج التعليم املنهي في التعليم غير النظامي -

 :برنامج التعليم العالي: البرنامج السابع

 %.71تقليص العجز في ميزانية الجامعات العامة بنسبة  .0

 .02افتتاح برامج تطبيقية جديدة عدد  .7

 .عما هي آلان% 7تقليص نسبة البطالة بنسبة  .7

 .مشروع بحثي في الجامعات 21 – 71تمويل  .4

 .تفعيل مراكز التميز املوجودة .2

 .تنفيذ برامج دراسات عليا مشتركة مع جامعات أخرى  .6

 .ة ومحددة لضمان النوعية في اعتماد املؤسسات والبرامجوجود معايير واضح .2
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 .تحسين عملية التعليم الالكتروني والتواصل عن بعد .3

 .تطوير أسس اعتماد مؤسسات التعليم العالي وبرامجها .9

 .تأمين تمويل مستمر ومستدام لقطاع التعليم العالي .01

 وضع السياسات املالية التي تسعى إلى تحقيق الاستدامة .00

 .عملية التعليم الالكتروني والتواصل عن بعدتحسين  .07

 .تنشيط البحث العلمي .07

 وتعزيز أعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسات التعليم العالي تطوير  -

 .ربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل  .04

 تعميق التفاعل بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص -

 

 .والقيادة املبنية على النتائج، والحوكمة وإلادارةتعزيز املساءلة، : الهدف الثالث

 وفق برامج الخطة :النتائج املرتبطة به

 برنامج رياض ألاطفال: البرنامج ألاول 

 .تطوير وتفعيل النظام إلاداري وأطر صناعة السياسة واتخاذ القرار واملتابعة  على كافة املستويات -

 .بمجاالت العمل املختلفة بما ينسجم مع القانون الجديدمراجعة وتحديث النظم والتعليمات الخاصة  -

)       تفعيل عملية التنسيق ما بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية العاملة واملرتبطة برياض لاطفال بمعدل  -

 ) 
 
 .مؤسسة سنويا

يادة قدرة الوزارة على بناء هيكلية وحدة إدارية مؤهلة وكافية إلدارة ملف رياض لاطفال على املستوى الوطني، لز  -

 .تنفيذ البرامج الخاصة بالتعليم في قطاع الطفولة املبكرة

 :برنامج الحوكمة وإلادارة: البرنامج السادس

تطوير القدرات البشرية في مجال التخطيط وإلادارة وفي مجاالت الاختصاص على مستوى الوزارة ومديريات التربية  .0

 .والتعليم واملدارس

 مع إلادارة املستندة على النتائج ولاوصاف تطوير : 0.0.6 -
 
نظام وإستراتيجية لتطوير القدرات إلادارية انسجاما

 .الوظيفية

 .تطوير ومأسسة برامج ومسارات تدريب إلاداريين والفنيين: 7.0.6 -
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 في املجال إلاداري والفني ممن يمتلكون الشروط املطلوبة : 7.0.6 -
 
 وإناثا

 
لهذه الوظائف زيادة نسبة العاملين ذكورا

 .7177مع نهاية العام )       ( إلى )        ( من 

 في مجال عملهم بمعدل زيادة سنوية        شخص مع  -
 
 متخصصا

 
زيادة عدد إلاداريين والفنيين ممن تلقوا تدريبا

 .نهاية العام

 .ام التربوي تطوير إلامكانيات الفنية والبشرية واملادية الالزمة لتطوير القدرات البشرية في النظ -

 ربط التقّدم في املسار الوظيفي ببرامج تدريبية -

 .اعتماد برامج متخصصة في القيادة للفئات الوظيفية على صعيدي إلادارة الوسطى والعليا -

 .توطين التدريب وبناء القدرات -

ة املتجددة وضع خطة تدريب إستراتيجية على املواضيع الحديثة املتجددة في مجال الهندسة ونظم البناء والطاق -

 .للطواقم إلادارة العامة لألبنية في الوزارة واملديريات

 :تطوير لاطر القانونية والهيكلية الناظمة للعمل في قطاع التعليم على كافة املستويات .7

 للتوجهات العاملية الحديثة -
 
 .الانتهاء من تطوير قانون وطني وعصري للتربية والتعليم في فلسطين وفقا

 .النظم والتعليمات الخاصة بمجاالت العمل املختلفة بما ينسجم مع القانون الجديدمراجعة وتحديث  -

تعديل الهيكل التنظيمي ولاوصاف الوظيفية للوزارة واملؤسسات التابعة لها بما ينسجم ويحقق أهداف الخطة  -

 .إلاستراتيجية والبرامج حسب الخدمة

 .وآليات املتابعة على كافة املستويات تطوير أدلة وإجراءات العمل إلاداري واملالي والفني -

 .ربط التزام القطاع الخاص بإستراتيجية وطنية معتمدة من الحكومة واعتبارها جزءا من املسؤولية الاجتماعية -

 .اعتماد رخصة مزاولة املهنة، ومهننة التعليم، وتطبيق ما تنص عليه إستراتيجية إعداد املعلمين وتأهيلهم -

ل الطلبة ذوي إلاعاقة على حقهم في  التعليم من خالل إيجاد بيئة دامجة للطلبة تبني سياسة بضرورة حصو  -

 .ذوي إلاعاقة ذكورا وإناثا وبشكل متكافئ

 تحسين البيئة املادية الالزمة  إلدارة النظام التربوي على كافة املستويات واستخدامها بكفاءة و فعالية .7

 ومديريات التربية والتعليم أو استبدال غير املناسب منهاتحسين  البنية التحتية إلادارية للوزارة  -

 .تحسين إلامكانيات املادية والفنية املتوفرة في بيئة العمل واستخدامها بفعالية وتوفير أبنية حديثة -

 .استكمال حوسبة النظم إلادارية واملالية والعمل على تكاملها بما ينسجم مع التوجهات في الحكومة الالكترونية -

تسجيل الطلبة في الصفوف لاولى الكترونيا بالشراكة والتقاطع مع وزارة )م الخدمات بشكل الكتروني تقدي -

 .الداخلية

 .استكمال الخدمات الالكترونية مع الوزارات لاخرى  -

 .بناء نظام محوسب لإلدارة العامة لألبنية بما ينسجم مع التوجهات في الحوكمة الالكترونية -
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ة السياسة واتخاذ القرار واملتابعة  واملساءلة على كافة املستويات بما يعزز من عملية تطوير وتفعيل أطر صناع .4

 :تفويض الصالحيات لإلدارات امليدانية

 تطوير آليات وأطر وضع السياسات واتخاذ القرارات على كافة املستويات بما يؤدي الى انسجامها مع لاهداف  -

 .رس حسب املستوياتإلاستراتيجية والبرامج حسب الخدمة واملدا -

 .تطوير نظم املعلومات التربوية وتفعيل استخدامها على كافة املستويات -

 .تحقيق الانسجام مع النظم وإلاجراءات الحكومية في مجاالت إدارة لافراد وإلادارة املالية والتخطيط -

 .بكفاءة وفعاليةبما يحقق أهداف الخطة ( املديريات واملدارس)تفويض الصالحيات لإلدارات امليدانية  -

تعزيز وتوظيف نظام املتابعة التقييم على مستوى الوزارة ومديريات التربية والتعليم واملدارس ولكافة الشركاء  -

 ..املحليين والدوليين

 .تعزيز آليات املساءلة في النظام التربوي وتحسين الشفافية في املجاالت إلادارية واملالية والتربوية -

 ملهنة، ومهننة التعليم، وتطبيق ما تنص عليه إستراتيجية إعداد املعلمين وتأهيلهماعتماد رخصة مزاولة ا -

زيادة مشاركة املرأة في صناعة القرار من خالل استحداث آليات تضمن منح النساء فرصا متكافئة مع الذكور،  -

 .واعتماد برامج إعداد للقيادات النسائية

 اليةتعزيز إدارة املال العام وضمان الاستدامة امل -

 .تطوير  وتفعيل العالقة مع كافة أطراف العملية التربوية في فلسطين بالشراكة الدولية وإلاقليمية .2

 .تحسين مستوى املشاركة املجتمعية على كافة املستويات وفي كافة الجوانب العملية التربوية -

والدوليين من جهة أخرى في كل ما تعزيز وتفعيل آليات التواصل بين الوزارة وامليدان من جهة وشركائها املحليين  -

 .يتعلق بالشأن التربوي 

 في  -
 
توثيق وفضح سياسات الاحتالل وإجراءاته العسكرية التي تنتهك حق لاطفال بالتعليم الحر وآلامن، وخصوصا

 ".ج"القدس واملناطق خلف الجدار واملناطق 

 .زارة وشركائهاتعزيز تبادل املعلومات حول قصص النجاح في املجال التربوي بين الو  -

 .توثيق العالقة وتحسين آليات التنسيق والتعاون في الشأن التربوي بين الوزارة ووكالة الغوث وتشغيل الالجئين -

 .تعزيز فرص التعاون مع القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار بالتعليم -

املالي والتنسيقي بما ينسجم على املستوى ( SWAP)تعزيز وتوسيع النطاق التشاركي في دعم قطاع التعليم  -

 وتحقيق أهداف الخطة إلاستراتيجية

زيادة املساعدات املحلية والدولية لنظام التعليم خاصة في القدس وتنسيقها بما ينسجم وتحقيق أهداف الخطة  -

 إلاستراتيجية

 .توجيه املجتمع املحلي بخصوص التوجه نحو البرامج حسب الخدمة وتنظيم املدارس حسب املستويات -
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 .اعتماد رخصة مزاولة املهنة، ومهننة التعليم، وتطبيق ما تنص عليه استراتيجية إعداد املعلمين وتأهيلهم -

 (.الوزارة واملديريات واملدارس)تفعيل نظام إدارة الطوارىء في التعليم في املستويات الثالثة  .6

 .طوارىءتطوير أنظمة وقوانين للتوجه نحو الالمركزية وتفويض الصالحيات أثناء ال -

 .خالل حاالت الطوارىء( الوزارة واملديريات واملدارس)دعم البيئة التربوية على املستويات الثالثة  -

 إنتاج مواد إعالمية لفضح سياسة الاحتالل بحق التعليم -

 :برنامج التعليم العالي: البرنامج السابع

 .إقرار قانون التعليم العالي .0

لرسمية تتعلق بمعادلة الشهادات ومجلس التعليم العالي ومجلس البحث وجود أنظمة جديدة منشورة في الجريدة ا .7

 ...العلمي

 .إقرار نظام وقفية التعليم العالي .7

 .إقرار نظام التعليم الالكتروني .4

 .توقيع اتفاقيات ثقافية .2

 .تحسين العالقات الثقافية مع دول العالم .6

 .تسريع الانجاز للدوائر الخدماتية وزيادة دقته .2

 لاجهزة إلادارية في مؤسسات التعليم العالي تحسين وتطوير  -
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ا
 بيانات سياسات البرامج : ثامنا
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ا
 بيانات سياسات البرامج: ثامنا

عداد مسودة الخطة القطاعية إيتضمن هذا الفصل بيانات سياسات البرامج كما تم ادخالها الى برنامج بيسان قبل 

. 3/7106شهر دخلت قبل أحيث  7177-7102للتعليم   

:طفالالتعليم في رياض ألا (: 0)لبرنامج ا  

7102نموذج البيان السياساتي للبرنامج  للعام   

 غاية سياسة البرنامج

وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: اسم الوزارة  

:رمز الوزارة  2 

 رسالة الوزارة

 0709 رمز البرنامج

 اسم البرنامج

 برنامج رياض الاطفال

 وصف البرنامج

.التهيئة الشمولية لجميع ألاطفال في سن رياض ألاطفال لتمكينهم من الانتقال إلى املرحلة ألاساسية: الهدف العام لبرنامج تعليم رياض ألاطفال  

 معايير سياسة البرنامج  (0)غاية البرنامج 

البستان )  زيادة معدلت الالتحاق الاجمالية لالطفال في رياض الاطفال

في نهاية الخطة % (  21.0)  الى  7100في العام %(  12.0) من  ( والتمهيدي 

 7104الخمسية الثالثة 

 0) معدل الزيادة الطبيعية السنوية في عدد السكان في سن رياض الاطفال 

 7102-7100خالل ألاعوام %  ( 

   1.1 الرقم

  الاسم
أي بزيادة مقدارها  7102في نهاية العام  (  0070)الى  7100للعام ( 0100)من زيادة عدد رياض الاطفال املرخصة  في القطاع الخاص 

 .من العدد الاجمالي لرياض ألاطفال الخاصة%(  0)

 افتتاح صفوف تمهيدي حكومية في املدارس الاساسية   الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 :معايير التراخيص التي تعطى لهم ومنها

 .كل طفل له مساحة متر مربع داخل غرفة ألانشطة  -

 وتعاقد الروضة مع طبيب . توفر إضاءة وتهوية جيدة  -

 .توفر ألالعاب الداخلية والخارجية آلامنة  -

 وبمقاييس خاصة باألطفال 07-01توفر وحدات صحية تكفي ألاطفال بواقع فتحة صحية لكل  -
ا
 .طفال

 .يبعد عن املراحيضتوفر مشربيات لألطفال وبموقع   -

 .وجود شبك حامي لشبابيك الروضة -
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 وتوفر وسائل حماية وسالمة .عدم وجود زجاج شبابيك مكسور   -

 .عدم وجود مخلفات نفايات أو بقايا أعمال البناء في الساحة -

 على مساحة الغرفة من (غرفة / طفل  70) غرفة وبحدود / الحفاظ على معدل طفل  - 
ا
الحفاظ على معدل مربية . . 7م (  21 - 21) ، مع الحفاظ أيضا

 .ومدربة لكل عدد من الاطفال ضمن معدل مقبول 

 معايير سياسة البرنامج  (7)غاية البرنامج 

زيادة نسبة املؤهالت من املربيات واملديرات واملشرفات في رياض 

الاطفال الخاصة والحكومية وفق معايير استرتيجية تدريب املعلمين 

 7104في نهاية العام (%  21)  الى %(   20.7)  من واملعلمات

 التخصص في التربية الابتدائية : معايير تاهيل املربيات واملديرات

   2.1 الرقم

 الاسم
من مربيات رياض الاطفال  بما ينسجم  مع معايير استراتيجية تدريب املعلمين واملعلمات % 01تطوير وتطبيق معايير  لتأهيل  

 .7102العام في نهاية 

 تطبيق معايير تأهيل املربيات  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

ي رياض الاطفال معايير تأهيل معلمات  رياض الاطفال، الحصول على دبلوم تربية اطفال على ألاقل وأن يتم تدريب املربيات على التعامل وتعليم الاطفال ف

، وتطوير معايير جديدة تتفق مع (غير املؤهالت ) وذلك لكل املربيات التي ل يتفق وضعها الاكاديمي مع املعايير ساعة تدريبية (  21) بما ل يقل عن ستون 

 احتياجات طواقم رياض ألاطفال

   2.2 الرقم

 الاسم

  

( 211)في كل من رياض الاطفال الحكومية والخاصة بمعدل ( التدريب املستمر) تطوير كفاءة املربيات واملديرات واملشرفات

 . 7102سنويا حتى نهاية العام (  مشرفة  02)مربية ومديرة و 

 تدريب املربيات واملديرات واملشرفات في كل من رياض ألاطفال الحكومية والخاصة الوصف

 هدف سياسة البرنامجمعايير 

  211من خالل عمل مجموعتين للتدريب في كل مديرية وعليه يمكن تدريب وتاهيل 
ا
 مدربة ومديرة روضة سنويا

   2.3 الرقم

   الاسم

 تاهيل املشرفات واملربيات واملديرات حسب معايير التأهيل من خالل اعداد مركز تدريب وروضة أطفال نموذجية الوصف

 سياسة البرنامجمعايير هدف 

 ساعة، أو ان تكون حاصلة على بكالوريوس تربية طفل او تربية ابتدائية  001من خالل خضوعها والتحاقها ببرنامج تدريبي اثناء الخدمة وملدة 

 معايير سياسة البرنامج  (0)غاية البرنامج 

ضمان خدمة التعليم النوعي  املستند على الطالب داخل الصف لجميع 

 لـ  ألاطفال
ا
 وإناثا

ا
طفل ( 211)روضة أطفال حكومية تشمل (  07)  ذكورا

 
ا
 سنويا

تفاعل )الوسائل التعليمية املستخدمة، التعليم الحواري داخل الصف 

 .، التعليم النشط والفعال(الطلبة داخل الغرفة الصفية وأثناء التعلم

   3.1 الرقم

 الاسم
التقنيات التربوية وتكنولوجيا التعلم  أثناء العملية التعليمية التعلمية وداخل زيادة اعداد رياض ألاطفال التي  تستخدم 

 7102في العام (  روضة 021)الصف بمعدل 

 صيانة وتاهيل ألابنية  والاثاث في رياض الاطفال الحكومية  القائمة  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

   نسبة الطلبة الذين يستخدمون املكتبة واملختبرات ، نسبة استخدام الطلبة واملعلمين  للوسائل التقليدية والتكنولوجية ، نسبة املعلمين
ا
املتدربين سنويا

 على توظيف التكنولوجيا في التعليم 

 معايير سياسة البرنامج  (1)غاية البرنامج 
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تقويم وإعادة تطوير إطار املناهج لرياض الاطفال بما يتناسب مع احتياجات 

 . 7102ألاطفال الفلسطينيين في نهاية العام 

روضة، املرشدين / طالب /عدد غرف الارشاد التربوي، معدل مرشد 

طالب سنويا ، عدد املقاصف في )   ( التربويين  ، فحوصات طيبية بمعدل 

مقصف )  ( هلة، عدد املقاصف املؤهلة بمعدل رياض ألاطفال غير املؤ 

سنويا في مناطق ج والقدس ،  مدى تطبيق املعايير التغذوية والصحية في 

والقدس ، نسبة مرافق ( ج)املقاصف التابعة لرياض ألاطفال في مناطق 

املياه الصحية و الصرف الصحي في رياض ألاطفال ، ادوات البيئة املساندة 

دوات والعاب تربوية للطلبة في رياض ألاطفال، التواصل والسالمة، أجهزة وأ

 مع اولياء الامور ملتابعة شؤون أبنائهم 

    4.1 الرقم

 تطوير  وتجريب  اطار منهاج رياض الاطفال الفلسطيني  الاسم

 تصميم وطباعة وتجريب  واعتماد منهاج رياض الاطفال الجديد الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 بناء منهاج فلسطيني يتالئم مع احتياجات الطفل في رياض الاطفال العقلية والاجتماعية والسلوكية والانتماء 

    4.2 الرقم

 .تطوير أساليب التقويم والتشخيص لجميع جوانب التعلم ووفق فلسفة الاطار العام ملنهاج رياض ألاطفال  الاسم

 مع املنهاج الجديد تطوير استراتيجية التقويم لتتناسب الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 ... (نشاطات لمنهجية، أوراق عمل، . ) تطوير املنهاج بما يتالئم مع التقويم والتشخيص للطفل

 معايير سياسة البرنامج  (0)غاية البرنامج 

تطوير وتفعيل النظام الاداري وأطر صناعة السياسة واتخاذ القرار واملتابعة  

 .كافة املستوياتعلى 

تحديث ومراجعة كافة النظم والتعليمات املتعلقة برياض ألاطفال 

الحكومية والخاصة، بما ينسجم مع متطلبات رياض الاطفال الحديثة 

وتقديم نوعية جيدة لتعليم ألاطفال، ومراجعة متطلبات الحصول على 

 فالالتراخيص املطلوبة، مراجعة شروط ومؤهالت املربيات في رياض ألاط

 5.1 الرقم
  

 مراجعة وتحديث النظم والتعليمات الخاصة بمجالت العمل املختلفة بما ينسجم مع القانون الجديد  الاسم

 الوصف

، معدل ( باستثناء فريق املتابعة الشاملة)مشرف مقيم ،  معدل املشرفين حسب التخصص / معدل مدرب ومدربة   

املشرفين حسب نظام املتابعة الشاملة، نسبة رياض ألاطفال املستفيدة من الاشراف املقيم واملتابعة الشاملة، عدد رياض 

لشاملة، نسبة رياض الاطفال التي تصنف في مرتبة امتياز وجيد جدا حسب الاطفال التي  تم متابعتها من فبل فريق املتابعةا

 .معايير املتابعة الشاملة

 معايير هدف سياسة البرنامج

 بناء منهاج فلسطيني يتالئم مع احتياجات الطفل في رياض الاطفال العقلية والاجتماعية والسلوكية والانتماء 

 5.2 الرقم
   

  الاسم
مؤسسة ( 01)التنسيق ما بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية العاملة واملرتبطة برياض الاطفال بمعدل تفعيل عملية 

 
ا
 .سنويا

 ورشات عمل للتشبيك والتنسيق مع املؤسسات العاملة في الطفولة  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

واملساندة لتعليم ألاطفال في سن رياض ألاطفال، والعمل على توفير احتياجات رياض الاطفال تفعيل سياسة التنسيق واملتابعة مع املؤسسات الداعمة 

 .الحديثة لتقديم نوعية جيدة من التعليم

 5.3 الرقم
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   الاسم

   الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

في سن رياض ألاطفال، والعمل على توفير احتياجات رياض الاطفال تفعيل سياسة التنسيق واملتابعة مع املؤسسات الداعمة واملساندة لتعليم ألاطفال 

 .الحديثة لتقديم نوعية جيدة من التعليم

 5.4 الرقم
  

 الاسم
مؤسسة ( 71)تفعيل عملية التنسيق ما بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية العاملة واملرتبطة برياض الاطفال بمعدل 

 
ا
 .سنويا

 ورشات عمل للتشبيك والتنسيق مع املؤسسات العاملة في الطفولة  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

الاطفال  تفعيل سياسة التنسيق واملتابعة مع املؤسسات الداعمة واملساندة لتعليم ألاطفال في سن رياض ألاطفال، والعمل على توفير احتياجات رياض

 .التعليمالحديثة لتقديم نوعية جيدة من 

 البرنامجمعايير هدف سياسة 

 وضع وصف وظيفي ملديرة ومربيات ومدربات مراكز  الرياض الحكومية

 5.0 الرقم
  

 الاسم
وضع وصف وظيفي معتمد لكافة العاملين في مراكز الرياض الحكومية، وتحديد املسؤولية إلادارية والفنية لكل من الوزارة 

 واملديرية عن هذه املراكز 

  (التعليم العام، الشؤون إلادارية ، التخطيط) اجتماعات بين إلادارات املختصة  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 العاملين في مراكز  رياض ألاطفال الحكومية وتحديد مسؤوليات كل من الوزارة واملديرية تجاه العاملين في هذه املراكزضبط عمل 
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:ساس يالتعليم ألا (: 7)البرنامج   

 2017 7102نموذج البيان السياساتي للبرنامج  للعام 

 غاية سياسة البرنامج

 والتعليم العاليوزارة التربية والتعليم : اسم الوزارة

   7 :رمز الوزارة

 رسالة الوزارة 

 0710 رمز البرنامج

 اسم البرنامج

 برنامج التعليم ألاساس ي

 وصف البرنامج

 .التعلمية واستمرارهاة ضمان الخدمة التعليمية التعلمية العادلة املتركزة حول الطالب والطالبة في جميع املدارس ألاساسية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم العلمي

 معايير سياسة البرنامج  (0)غاية البرنامج 

) من ( 01-0)زيادة معدل الالتحاق للطالب والطالبات في املرحلة الاساسية  

 7104في نهاية الخطة الخمسية %  (  42.0) الى  7100في العام % ( 41.0

معدل الزيادة الطبيعية السنوية في عدد السكان في سن التعليم املدرس ي ما  

       7104  - 7100خالل الاعوام  %   (  1.2)   يقارب 

 1.1 الرقم

 
 الاسم

غرفة مع نهاية العام ( 227)زيادة عدد الغرف الصفية وغير الصفية  التي تنسجم مع املعايير الفيزيقية التربوية في املدارس ألاساسية  بمعدل 

(7102.) 

 الوصف

بدل الزيادة الطبيعية، الدوام املسائي، الاكتظاظ، الغرف املستاجرة، غير املناسبة، ( A+B)بناء وتجهيز وتأثيث الغرف الصفية في مناطق 

،بدل من الغرف االصفية التي تم فصل الذكور عن الاناث ،بهدف توفير التعليم في املناطق  الجغرافية التي ل تتوفر فيها خدمة التعليم 

 .تحويلها الى غرف تخصصية، بدل ترتيب مستويات املدارس

 معايير هدف سياسة البرنامج

، ومعايير الدوام (الساحات)ومعيار املساحة املخصصة للطالب في املرافق الاخرى (  7م) 0املساحة املخصصة للطالب في الغرف الصفية بمعدل متر مربع 

لكل من مختبر العلوم واملكتبة،  املدارس التي ( 7م0.0)ول تقل عن ( 7م0)إلازدحام، املساحة املخصصة للطالب في مختبر الحاسوب ل تقل عن املسائي، 

ارس التي تحتاج الى مكتبة، نسبة املد 1-0واملدارس ذات املستوى . غرف تخصصية للذكور  0غرف تخصصية لالناث و ( 1)تحتاج الى (  07-0)تتضمن الصفوف 

 .يتوفر فيها غرف تخصصية مناسبة، معدل طالب لكل معلم، معدل طالب لكل شعبة، معدل طالب لكل مدرسة

   1.2 الرقم

 % 0صيانة ألابنية املدرسية القائمة بمعدل   الاسم
ا
  7102حتى نهاية العام (مبنى مدرس ي  22بما يعادل ) سنويا

 التالف وتجديده  في املدارس القائمة  بما فيها مدارس ج والقدستوفير الاثاث املدرس ي بدل  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 توفير مستلزمات الغرف التخصصية من اجهزة وأثاث ووسائل آلامان والسالمة، املدرسة وحدة قياس

   1.3 الرقم

 الاسم
% 0.01زيادة نسبة الطالب والطالبات ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة املدمجون في املدارس ألاساسية الحكومية في الضفة الغربية من 

 . 7102في نهاية العام %(.  1.10)من مجموع الطلبة من مجموع طلبة  بزيادة سنوية مقدارها % 0.00الى 

 الاحتياجات الخاصة وافتتاح غرف مصادرمواءمة املباني القائمة لذوي  الوصف
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 معايير هدف سياسة البرنامج

 نسبة املدارس التي فيها غرف مصادر ، نسبة املدارس املؤهلة لذوي الاحتياجات الخاصة، نسبة الطلبة حسب الاعاقة  

   1.4 الرقم

 الاستمرار  في تطوير و تطبيق استراتيجية فصل طالب وطالبات املرحلة ألاساسية عن الثانوية وفق فلسفة املناهج   الاسم

 فصل املدارس حسب املستويات التعليمية بشكل كامل من خالل انشاء وتجهيز وتأثيث غرف صفية  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

املدارس، رصد الاحتياجات الواجب توفرها للقيام بعملية الفصل، تحديد عدد الابنية الواجب توفيرها وكذلك الهيئات التدريسية اجراء دراسة مسح ملستويات 

 .والادارية ونوعية التخصصات لتحقيق غاية الفصل وترتيب املستويات ضمن استراتيجية واضحة املعالم

   1.5 الرقم

  الاسم
 إلى مدارسهم في مناطق ضمان الحماية والوصول آلامن 

ا
 وإناثا

ا
والقدس بالتعاون مع مؤسسات حقوق ( ج)لجميع الطلبة واملعلمين ذكورا

 .7102مدرسة  في نهاية العام ( 40)الانسان الدولية في 

 الوصف
، ( C)ومناطق دعم مدارس القدس الشريف  ومناطق ج، توفير الدعم واملناصرة والوصول آلامن لطالب ومعلمي ومدارس القدس الشريف 

 ( C)بناء وتجهيز وتأثيث الغرف الصفية في القدس الشريف ومناطق 

 معايير هدف سياسة البرنامج

ص، تحريف املنهاج عدد الطلبة املعتقلين، السجن، الشهداء، عدد الطالب الذين يمرون عبر الحواجز والبوابات إلالكترونية، اخطارات الهدم واجراءات الترخي 

الدعم وحماية املؤسسات   الفلسطيني، عدد طلبة املدارس امللتحقين بمدارس املعارف الاسرائيلية، معدل املؤسسات الدولية وحقوق الانسان املشاركة في

 التربوية في القدس ،نسبة املعلمين غير الحاملين الهوية املقدسية الحاصلين على ترخيص مرور الى القدس للتدريس فيها،

   1.6 الرقم

 7102العام تطوير سياسة للطلبة الذين يتحولون من نظام التعليم الرسمي إلى مؤسسات ومراكز التدريب غير النظامي خالل   الاسم

 .تنفيذ حمالت توعية لسترتيجية الفصل للمدارس اعتمدت من قبل مجلس الوزراء الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 .عدد الفاقد من الطلبة من داخل النظام التعليمي الرسمي إلى املراكز الخاصة ومؤسسات التعليم غير النظامي وغيرها

 معايير سياسة البرنامج  (7)غاية البرنامج 

زيادة نسبة املؤهلين واملؤهالت من الطواقم التعليمية واملساندة لهم وفق 

إلى  7100في العام %( 11.0)استراتيجية إعداد املعلمين واملعلمات وتأهيلهم من 

 7104في نهاية العام %( 22.0)

تطبيق املعايير املهنية للطواقم التعليمية والطواقم املساندة حسب 

 استراتيجية إعداد املعلمين وتأهيلهم 

   2.1 الرقم

 7102في  نهاية  العام%( 12.7-% 04.7زيادة نسبة املؤهلين من املعلمين واملعلمات واملديرين واملديرات في املدارس ألاساسية الحكومية من    الاسم

 و من خالل برامج الدبلوم املنهي املتخصص ( 01-0)تأهيل املعلمين ومديري املدارس الاساسية ضمن سياسات ومعايير  التأهيل التربوي املنهي  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

الجديد، واملعلم، )املعايير للمعلمين في الرتب املختلفة املعايير املهنية وأدلة • ، (01-0)ومعلم املبحث في الصف ( 1-0)تطبيق  سياسة معلم الصف في مرحلة 

 وملديري املدارس،  ميثاق أخالقيات مهنة التعليم وقواعد السلوك و ومعايير مزودي التدريب ونظام مهننة التعليم،معايير توظيف املرشدين( وألاول، والخبير

 ومعايير توظيف املشرف( دبلوم ارشاد تربوي ) التربويين 

   2.2 الرقم

  الاسم
التربية الخاصة، )مواصلة تطوير  معايير وسياسات إعداد وتأهيل املعلمين واملعلمات والطواقم الادارية واملساندة في املرحلة ألاساسية 

 ( مديري املدارس

 تحديث وتطوير معايير وسياسات تأهيل املعلمين الطواقم الادارية واملساندة في املرحلة الاساسية  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 . سياسات واضحة لستقطاب أفضل الخريجين لكليات التربية

 ربط نظام الحوافز للمعليمن بالتطبيق النظري داخل الغرفة الصفية، 

 .تطوير هيكلية ادارية موحدة في الوزارة كمرجعية لبرامج تأهيل املعلمين 

 .ملتعلقة بالستراتيجية وعناصرها وبرامجهامعدل  املستفيدين من برامج إلاعالم والتوعية ا
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 نظام للمتابعة والتقويم واملساءلة لتنفيذ استراتيجية إعداد املعلمين وتأهيلهم  

   2.3 الرقم

 . 7102مع نهاية العام %( 01)تطبيق نظام مهننة التعليم على جميع املعلمين واملعلمات في املرحلة ألاساسية بنسبة  الاسم

 للمعايير املهنية  الوصف
ا
 تصنيف املعلمون وفقا

 معايير هدف سياسة البرنامج

واملرشد، وموظف  تخفيض نصاب املعلم وتخفيف الاعباء الكتابية، والحد من تعليم املعلم لغير تخصصه، او التعليم والعمل في اكثر من مدرسة لكل من املعلم

 استراتيجية  التدريب ووفق التدريب املستند على العنقود والتعليم النشط ، معايير تاهيل املرشديننسبة املعلمين املتدربين على برامج . الصحة

   2.4 الرقم

 الاسم
ملعلمات تنفيذ برامج التطور املنهي املستمر للمعلمين واملعلمات والطاقم املساند لهم في املدارس ألاساسية وفق استراتيجية تدريب املعلمين وا

 7102حتى نهاية  ( في غزة  0711في الضفة و  02111) طالب  70211و ( في غزة  0200في الضفة و  2014) معلم وطاقم  2021بمعدل 

 الوصف
في  الاستمرار في تدريب طاقم املدرسة الاداري والاكاديمي حسب املستجدات التربوية و الاستمرار كذلك في التدريب للطاقم املساند للمعلمين

 املرحلة الاساسية 

 معايير هدف سياسة البرنامج

 معاير املعلم املؤهل

 .حاصل على درجة بكالوريوس معلم صف، خريج كلية التربية(: 1-0)معلم املرحلة ألاساسية الدنيا  

 :حاصل على درجة(: 01-0)معلم املرحلة ألاساسية العليا  

 ، خريج كلية التربية، أو(مبحث أو مجموعة من املباحث)بكالوريوس معلم مجال . 0

 دبلوم تأهيل تربوي ( + دارسمبحث يدرس في امل)بكالوريوس تخصص مالئم . 7

 معايير سياسة البرنامج  (0)غاية البرنامج 

ضمان خدمة التعليم النوعي املستند على الطالب  داخل الصف لجميع 

 
ا
 وإناثا

ا
 .  الطلبة في سن التعليم ألاساس ي ذكورا

عدد املدارس التي تطبق وتحقق معايير املدرسة صديقة الطفل ومعايير   

املدرسة الفاعلة، مستوى توافر الوسائل التعليمية في املدرسة، نتائج 

متوسطات نجاح الطالب والطالبات في الاختبارات الوطنية والدولية، قدرة 

/ معدل معلم. الطلبة على تطبيق املهارات الحياتية والتفكير الناقد والابداع

مشرف مقيم ،  معدل املشرفين حسب فريق إلاشراف التربوي التطويري، 

نسبة املدارس املستفيدة من الاشراف التطويري، عدد املدارس التي  تم 

متابعتها من فبل فريق الاشراف التطويري، نسبة املدارس التي تقديم الدعم 

 .لها

   3.1 الرقم

 الاسم
تعزيز ومتابعة الجوانب التربوية والصحية والنفسية واملهنية املحفزة للتعليم والتعلم والابداع لدى جميع الطالب والطالبات والطاقم 

 . 7102التعليمي واملساند مع نهاية العام 

 الوصف
العلمية والادبية والصحية الخدماتية تنفيذ العديد من الفعاليات وألانشطة الكشفية و الرياضية و املوسيقية والفنية و الثقافية 

 والصحية البيئية والتوعوية والتثقيفية و الانشطة الصحية التغذوية

 معايير هدف سياسة البرنامج
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، عدد املقاصف املدرسية غير )   ( مدرسة، املرشدين التربويين، فحوصات طيبية بمعدل / طالب / عدد غرف الارشاد التربوي، معدل مرشد  
ا
طالب سنويا

 في مناطق ج والقدس، مدى تطبيق املعايير التغذوية والصحية في امل)  ( املؤهلة، عدد املقاصف املدرسية املؤهلة بمعدل 
ا
قاصف التابعة ملدارس مقصف سنويا

في مدارس، معدل  ج والقدس، نسبة مرافق املياه الصحية والصرف الصحي في املدارس، أدوات البيئة املساندة والسالمة، أجهزة وأدوات وألعاب تربوية للطلبة

 . الطلبة الحاصلين على مختلف التطعيمات

   3.2 الرقم

 الاشراف التربوي واملتابعة والدعم الفني لجميع املعلمين واملعلماتدعم املعلمين من خالل اصالح برنامج  الاسم

 الادلة واملجمعات التدريبية و اصالح نظام الاشراف التربوي  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

، معدل املشرفين حسب إلاشراف التربوي ( باستثناء فريق إلاشراف التربوي التطويري )مشرف مقيم ،  معدل املشرفين حسب التخصص / معدل معلم  

من فبل فريق  تهاالتطويري، نسبة املدارس املستفيدة من الاشراف املقيم وإلاشراف التربوي التطويري و نظام تصنيف املدارس، عدد املدارس التي  تم متابع

 املتابعةالشاملة، نسبة املدارس التي تصنف في مرتبة امتياز وجيد جدا حسب معايير إلاشراف التربوي التطويري ،

   3.3 الرقم

 . 7102طالب وطالبة مع نهاية  العام ( 02711)زيادة نسبة الطالب والطالبات املستفيدين من برامج التعليم املساند والعالجي لـ  الاسم

 التعليم املساند والتعليم العالجي لطالب املرحلة الاساسية  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

، نسبة
ا
الطلبة الذين  عدد املدارس التي صنفت بدرجة ممتاز حسب تقارير الاشراف واملتابعة امليدانية، متوسط عدد الزيارات الاشرافية لكل مدرسة سنويا

التعليمية التعلمية بما فيها من مهارات ومتطلبات، نسبة التقدم الحاصل في مستوى الامتحانات الوطنية، نسبة الطالب الذين اجتازوا حققوا اهداف املرحلة 

 .الاختبارات الوطنية من تلك الفئة

   3.4 الرقم

  الاسم
 بمعدل تعميم وتعزيز برنامج املبادرات الايجابية والريادة والابداع العلمي للعاملين بمهنة 

ا
 وإناثا

ا
برامج مع نهاية ( 072)التعليم وللطلبة ذكورا

 .7102العام 

 انتاج برامج ومشاريع ابداعية ومبادرات تربوية  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

املحلية والاقليمية والدولية في مجال النشاطات عدد الطالب والطالبات املشاركين في تلك البرامج الريادية والابداعية، عدد الطلبة الفائزين في املسابقات 

 .الريادية والابداعية والاختراعات في املجالت العلمية والثقافية والتقنية والتكنولوجية

   3.5 الرقم

  الاسم
الفلسطينية الفعالة  املدارس تعزيز تطبيق الاشراف التربوي في املدرسة ألاساسية الحكومية، وإلاشراف التطويري، وتطبيق معايير املدرسة 

 .7102مدرسة مع نهاية العام ( 711)في 

 تطبيق الاشراف وإلاشراف التطويري  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

مشرف،  معدل املشرفين حسب التخصص ، معدل املشرفين حسب إلاشراف التطويري، نسبة املدارس املستفيدة من الاشراف التربوي، عدد / معدل معلم  

 .املدارس التي  تم متابعتها

   3.6 الرقم

  الاسم
مختبر , % 02.22/  املكتبة : "زيادة نسبة استخدام التقنيات التربوية وتكنولوجيا التعلم أثناء العملية التعليمية التعلمية وداخل الصف الى

 %  04.00/ املعلم  / الوسائل التعليمية, % 02.00/ مختبر  الحاسوب , % 27.10/  العلوم 

 الوصف
تدريب الطواقم على توظيف التقنيات التكنولوجية في التعليم وداخل الصف و انتاج  وتوفير الوسائل والبرامج التكنولوجية لدعم العملية 

 التعليمية 

 معايير هدف سياسة البرنامج

املتدربين سنويا على   نسبة الطلبة الذين يستخدمون املكتبة واملختبرات ، نسبة استخدام الطلبة واملعلمين  للوسائل التقليدية والتكنولوجية ، نسبة املعلمين

 توظيف التكنولوجيا في التعليم 

   3.7 الرقم

 الاسم
من املدارس %  21.2-%  24.7والوسائل التعليمية التعلمية املناسبة  من  زيادة نسبة املدارس القائمة التي يتوف فيها الغرف التخصصية 

 7102الحكومية في نهاية العام  
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 .تجهيز وتأثيث مختبرات الحاسوب و مختبرات العلوم واملكتبات في املدارس القائمة وتوفير الوسائل والاجهزة التعليمية فيها الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 عدد 
ا
 وهندسيا

ا
 .املدارس التي يتوفر فيها الغرف التصصية املناسبة تربويا

 معايير سياسة البرنامج  (1)غاية البرنامج 

تقويم وتطوير املناهج للمرحلة ألاساسية بما يتناسب مع احتياجات الطلبة 

 على منحى الكفايات 
ا
 اعتمادا

ا
 وإناثا

ا
 ذكورا

صف )    ( بمعدل ( 01-0) واملحدثةعدد اللمباحث و ادلة املعلم املعدلة 

، الحد من تحريف املنهاج الفلسطينية في املدارس العربية في القدس، 
ا
سنويا

وثيقة دراسة املناهج وتقويمها، املناهج املتمركزة حول الطالب والطالبة، 

الفلسفة املعرفية والتربوية والاجتماعية والسياسية للمناهج بما ينسجم مع 

 .احتياجات الطلبة

   4.1 الرقم

 لقياس مدى تحقيقها لالهداف التربوية املنشودة ( 4-0) دراسة وتحليل املناهج للصفوف   الاسم
ا
 منهجيا

ا
 تحليال

 الوصف
نقاط الضعف ونقاط القوة لهذه املناهج، تحليل املحتوى ،مدى التزام املعلمين بأسس املنهاج، مدى املهارات الحياتية في املباحث ،مدى 

 .املدرسة بتنفيذ املنهاج ومالءمته ملستويات الطلبة ، امتالك الطلبة ملهارات التفكير العليا التزام

 معايير هدف سياسة البرنامج

 تطوير أدوات تقويم مناسبة للمباحث بما يتماش ى مع الطلبة ذوي الحاجات الخاصة

   4.2 الرقم

 منهجية التكامل ومنحى الكفايات وفق( 1-0)تطوير جميع املناهج للمرحلة ألاساسية   الاسم

 تطوير بعض املناهج وأدلتها  في املرحلة الاساسية  وعمل دراسات وبحوث متعلقة بتطبيق املناهج   الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 التفكير العليا في املباحث ،عدد العناوين واملواضيع، طولها ومحتواها وعددها وترتيب وحداتها ،  مدى املهارات الحياتية  ومهارات 

   4.3 الرقم

  الاسم
 ذوي الاحتياجات الخاصة للصفوف

ا
 وإناثا

ا
ملبحثين من مباحث ( 2-2) استكمال مواءمة املنهاج بما ينسجم مع احتياجات الطلبة ذكورا

 التعليم ألاساس ي

 مواءمة املناهج للطلبة  لذوي الاحتياجات الخاصة  الوصف

 البرنامجمعايير هدف سياسة 

 .الاستراتيجية الواضحة واملوحدة للتشخيص والتقييم في املدارس، نتائج الطالب والطالبات في الاختبارات الدولية

   4.4 الرقم

  الاسم
تطوير أساسيب التقويم والتشخيص لجميع جوانب التعلم وفق فلسفة املناهج واستراتيجية التدريب والتعلم املتمركز حول الطالب 

 ((في غزة  07111في الضفة،  70111) طالب  00111، (في غزة  211في الضفة،  0211) معلم ومعلمة  7111) والطالبة لـ 

 تدريب معلمين ومدربين على القياس والتقويم املستند على الطالب و تنفيذ الاختبارات الوطنية والدولية  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 .تم مواءمتها لتتناسب مع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصةعدد املباحث التي 
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:التعليم الثانوي (: 0)البرنامج   

 2017 7102نموذج البيان السياساتي للبرنامج   

 غاية سياسة البرنامج

 وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: اسم الوزارة

   7 :رمز الوزارة

 رسالة الوزارة 

   0711 رمز البرنامج

 اسم البرنامج 

 برنامج التعليم الثانوي 

 وصف البرنامج

 .تهيئة خريجين أكفاء من املرحلة الثانوية لالنتقال للمرحلة الجامعية والحياة العملية: الهدف العام لبرنامج التعليم الثانوي 

 معايير سياسة البرنامج  (0)غاية البرنامج 

إلى املرحلة ( 01-0)للطالب والطالبات من املرحلة الاساسية (  البقاء)زيادة نسبة الانتقال 

في نهاية الخطة الخمسية %  (  21.2) الى  7100في العام % ( 20.1) من ( 07-00)الثانوية 

7104 

معدل الزيادة الطبيعية السنوية في عدد السكان في سن التعليم املدرس ي ما يقارب 

       7104 - 7101خالل الاعوام %(  1.2)

   1.1 الرقم

  الاسم
 20. ) غرفة(  041)زيادة عدد الغرف الصفية والتخصصية التي تنسجم مع املعايير الفيزيقية التربوية في املدارس الثانوية بمعدل 

 ( غزة 070غرفة في الضفة، 

 الوصف

املسائي، الاكتظاظ، الغرف املستاجرة، غير بدل الزيادة الطبيعية، الدوام ( A+B)بناء وتجهيز وتأثيث الغرف الصفية في مناطق 

املناسبة، فصل الذكور عن الاناث ،بهدف توفير التعليم في املناطق  الجغرافية التي ل تتوفر فيها خدمة التعليم ،بدل من الغرف 

 .االصفية التي تم تحويلها الى غرف تخصصية، بدل ترتيب مستويات املدارس

 معايير هدف سياسة البرنامج

، ومعايير الدوام املسائي، إلازدحام، (الساحات)ومعيار املساحة املخصصة للطالب في املرافق الاخرى (  7م) 0املساحة املخصصة للطالب في الغرف الصفية بمعدل متر مربع 

غرف ( 1)تحتاج الى (  07-0)ملدارس التي تتضمن الصفوف وكذلك لكل من مختبر العلوم واملكتبة،  ا(  7م0.0)املساحة املخصصة للطالب في مختبر التكنولوجيا ل تقل عن 

 تحتاج الى مكتبة،  1-0واملدارس ذات املستوى . غرف تخصصية للذكور  0تخصصية لالناث و 

   1.2 الرقم

 (مبنى مدرس ي 77) ، % 0صيانة ألابنية املدرسية القائمة بمعدل   الاسم

 وتجديده  في املدارس القائمة و صيانة الابنية املدرسية ومرفقاتهاتوفير الاثاث املدرس ي بدل التالف  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 توفير مستلزمات الغرف التخصصية من اجهزة وأثاث ووسائل الامن والسالمة

   1.3 الرقم

  الاسم
من %  0.00الى  7102في العام %   0.0زيادة نسبة الطالب والطالبات ذوي الاعاقة  املدمجون في املدارس الثانوية الحكومية من 

 %(.  1.10)، بزيادة سنوية مقدارها - 7102مجموع الطلبة في نهاية العام 

 املباني القائمة لذوي الاعاقةتدريب الطاقم املدرس ي حول كيفية التعامل مع ذوي الاعاقة و مواءمة  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 نسبة املدارس التي فيها غرف مصادر ، نسبة املدارس املؤهلة لذوي الاحتياجات الخاصة، نسبة الطلبة حسب الاعاقة  
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   1.4 الرقم

 الاستمرار في تطبيق استراتيجية فصل طالب وطالبات املرحلة الثانوية عن ألاساسية وفق فلسفة املناهج   الاسم

 فصل املدارس حسب املستويات التعليمية من خالل انشاء وتجهيز وتأثيث غرف صفية ومن خالل تنفيذ حمالت التوعية للميدان الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

، عالقة موقع املدرسة بالتجمع السكاني، متوسط املسافة التيعدد املدارس 
ا
يقطعها الطالب  الثانوية املقرر فصلها عن املرحلة ألاساسية ضمن استراتيجية الفصل سنويا

 
ا
 .والطالبة من البيت للمدرسة والعكس، نسبة الزيادة في عدد املدارس املنسجمة مع استرتيجية الفصل سنويا

   1.5 الرقم

  الاسم
 إلى مدارسهم في مناطق 

ا
 وإناثا

ا
والقدس بالتعاون مع ( ج)ضمان الحماية والدعم والوصول آلامن لجميع الطلبة واملعلمين ذكورا

 مدرسة ( 10)مؤسسات حقوق الانسان الدولية في 

 ( C)القدس الشريف ومناطق و بناء وتجهيز وتأثيث الغرف الصفية في ( C)الدعم واملناصرة لطالب ومدارس القدس ومناطق  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

ص، تحريف املنهاج الفلسطيني، عدد عدد الطلبة املعتقلين، السجن، الشهداء، عدد الطالب الذين يمرون عبر الحواجز والبوابات إلالكترونية، اخطارات الهدم واجراءات الترخي

نسبة املعلمين غير  ،التربوية في القدسالدعم وحماية املؤسسات  طلبة املدارس امللتحقين بمدارس املعارف الاسرائيلية، معدل املؤسسات الدولية وحقوق الانسان املشاركة في 

 الحاملين الهوية املقدسية الحاصلين على ترخيص مرور الى القدس للتدريس فيها،

   1.6 الرقم

 تخصصية في املدارس الثانوية  ( مسارات)تطوير استراتيجية لفروع  الاسم

 فتح مسارات تخصصية جديدة في املدارس الثانوية  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 ، عدد املعلمين املؤهلين لكل مسار جديد(فرع)تخصصية مناسبة، عدد الطلبة في املدارس الثانوية، عدد الطلبة لكل مسار ( مسارات)عدد املدارس الثانوية التي تحوي فروع 

 1.7 الرقم
  

  الاسم
استراتيجية مناسبة بخصوص الطلبة الذين يتحولون من نظام التعليم الرسمي إلى مؤسسات ومراكز التدريب غير تطبيق 

 .7102منهم خالل العام % 21النظامي على 

 تنفيذ استراتيجية استعادة الطلبة املتحولين خارج نظام التعليم الرسمي  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 .الطلبة من داخل النظام التعليمي الرسمي إلى املراكز الخاصة ومؤسسات التعليم غير النظامي وغيرهاعدد الفاقد من 

 معايير سياسة البرنامج  (7)غاية البرنامج 

زيادة نسبة املؤهلين واملؤهالت من الطواقم التعليمية واملساندة لهم وفق استراتيجية 

في % 22.0إلى  7100/7107في العام %( 11.0)إعداد املعلمين واملعلمات وتأهيلهم من 

 7104/7102نهاية العام 

تطبيق املعايير املهنية للطواقم التعليمية والطواقم املساندة حسب استراتيجية إعداد 

 املعلمين وتأهيلهم 

   2.1 الرقم

  الاسم
في  نهاية  % (  12.2 -%  04.7)الثانوية الحكومية من  زيادة نسبة املؤهلين من املعلمين واملعلمات واملديرين واملديرات في املدارس 

 7102العام  

 تأهيل املعلمين في املدارس الثانوية ضمن سياسات ومعايير  التأهيل التربوي املنهي و تنفيذ الدبلومات املهنية املتخصصة الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

وملديري املدارس،  ميثاق أخالقيات مهنة التعليم وقواعد السلوك و ومعايير ( الجديد، واملعلم، وألاول، والخبير)للمعلمين في الرتب املختلفة تطبيق  املعايير املهنية وأدلة املعايير 

 ومعايير توظيف املشرف( دبلوم ارشاد تربوي ) مزودي التدريب ونظام مهننة التعليم،معايير توظيف املرشدين التربويين 

   2.2 الرقم

 الاسم
مواصلة تطوير  معايير وسياسات إعداد وتأهيل املعلمين واملعلمات والطواقم الادارية واملساندة في املرحلة الثانوية مع نهاية العام 

7102  . 
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 تحديث وتطوير معايير العاملين الصحيين وأدلتها  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 . سياسات واضحة لستقطاب أفضل الخريجين لكليات التربية

 ربط نظام الحوافز للمعليمن بالتطبيق النظري داخل الغرفة الصفية، 

 .تطوير هيكلية ادارية موحدة في الوزارة كمرجعية لبرامج تأهيل املعلمين 

 .رها وبرامجهامعدل  املستفيدين من برامج إلاعالم والتوعية املتعلقة بالستراتيجية وعناص

 نظام للمتابعة والتقويم واملساءلة لتنفيذ استراتيجية إعداد املعلمين وتأهيلهم  

   2.3 الرقم

 . 7102مع نهاية العام %( 77.2)تطبيق نظام مهننة التعليم على جميع املعلمين واملعلمات في املرحلة الثانوية بنسبة   الاسم

 الوصف
في % 0في املدارس الحكومية و %(  02.2)تطبيق نظام مهننة التعليم على جميع املعلمين واملعلمات في املرحلة الثانوية بنسبة 

 في مدارس الوكالة  % 0املدارس الخاصة و 

 معايير هدف سياسة البرنامج

نسبة . تخصصه، او التعليم والعمل في اكثر من مدرسة لكل من املعلم واملرشد، وموظف الصحةتخفيض نصاب املعلم وتخفيف الاعباء الكتابية، والحد من تعليم املعلم لغير 

 املعلمين املتدربين على برامج استراتيجية  التدريب ووفق التدريب املستند على العنقود والتعليم النشط ، معايير تاهيل املرشدين

   2.4 الرقم

  الاسم
املستمر للمعلمين واملعلمات والطاقم املساند لهم في املدارس الثانوية وفق استراتيجية تدريب املعلمين تنفيذ برامج التطور املنهي 

 ..7102حتى نهاية العام ( في غزة  421في الضفة و  0427(  )  7412) واملعلمات بمعدل 

 الاستمرار في تدريب طاقم املدرسة الاداري والاكاديمي في املرحلة الثانوية  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 معاير املعلم املؤهل

ü دبلوم تأهيل تربوي ( + مبحث يدرس في املدارس)حاصل على درجة بكالوريوس تخصص مالئم : معلم املرحلة الثانوية. 

 معايير سياسة البرنامج  (0)غاية البرنامج 

ضمان خدمة التعليم النوعي املستند على الطالب داخل الصف لجميع 

 مع نهاية الخطة  
ا
 سنويا

ا
 وإناثا

ا
 .  7104الطلبة في سن التعليم الثانوي ذكورا

عدد املدارس التي تطبق وتحقق معايير املدرسة صديقة الطفل ومعايير املدرسة الفاعلة،   

مستوى توافر الوسائل التعليمية في املدرسة، نتائج متوسطات نجاح الطالب والطالبات في 

الاختبارات الوطنية والدولية، قدرة الطلبة على تطبيق املهارات الحياتية والتفكير الناقد 

باستثناء فريق )مشرف مقيم ،  معدل املشرفين حسب التخصص / معدل معلم. والابداع

، معدل املشرفين حسب نظام املتابعة الشاملة، نسبة املدارس املستفيدة من ( املتابعة الشاملة

الاشراف املقيم واملتابعة الشاملة و نظام تصنيف املدارس، عدد املدارس التي  تم متابعتها من 

عة الشاملة، نسبة املدارس التي تصنف في مرتبة امتياز وجيد جدا حسب معايير فبل فريق املتاب

 . املتابعة الشاملة

   3.1 الرقم

 الاسم
تعزيز ومتابعة الجوانب التربوية والصحية والنفسية واملهنية املحفزة للتعليم والتعلم والابداع لدى جميع الطالب والطالبات 

 والطاقم التعليمي املساند 

 الوصف
تنفيذ العديد من الفعاليات وألانشطة الكشفية و الرياضية و املوسيقية والفنية و الثقافية العلمية والادبية والصحية 

 الخدماتية والصحية البيئية والتوعوية والتثقيفية و الانشطة الصحية التغذوية 

 معايير هدف سياسة البرنامج

، عدد املقاصف املدرسية غير املؤهلة، عدد املقاصف )   ( مدرسة، املرشدين التربويين، فحوصات طيبية بمعدل / طالب / عدد غرف الارشاد التربوي، معدل مرشد  
ا
طالب سنويا

 في مناطق ج والقدس، مدى تطبيق املعايير التغذوية والصحية في امل)  ( املدرسية املؤهلة بمعدل 
ا
قاصف التابعة ملدارس ج والقدس، نسبة مرافق املياه الصحية مقصف سنويا

 والصرف الصحي في املدارس، أدوات البيئة املساندة والسالمة، أجهزة وأدوات وألعاب تربوية للطلبة في مدارس 

   3.2 الرقم
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 الاسم
اجتماع  71بمعدل ) املعلمين واملعلمات دعم املعلمين من خالل اصالح برنامج الاشراف التربوي واملتابعة والدعم الفني لجميع 

 (زيارة اشرافية  721و

 إعداد الادلة وتنفيذ املجمعات التدريبية و اصالح نظام الاشراف التربوي  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

، معدل املشرفين حسب نظام املتابعة الشاملة، نسبة املدارس املستفيدة من ( باستثناء فريق املتابعة الشاملة)مشرف مقيم ،  معدل املشرفين حسب التخصص / معدل معلم  

عةالشاملة، نسبة املدارس التي تصنف في مرتبة امتياز وجيد جدا الاشراف املقيم واملتابعة الشاملة و نظام تصنيف املدارس، عدد املدارس التي  تم متابعتها من فبل فريق املتاب

 حسب معايير املتابعة الشاملة ،

   3.3 الرقم

  الاسم
 )تعزيز برنامج الارشاد التربوي والصحة املدرسية في املدارس الثانوية الحكومية 

ا
 وإناثا

ا
 040تدريب . ) والقدس( ج)في مناطق ( ذكورا

 ((في غزة  0411طالب في الضفة،  1111) طالب  0411مرشد تربوي، 

 ©تعزيز الارشاد التربوي والخدمات الصحية والبيئية في القدس الشريف ومناطق  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 .مدرسة، املرشدين التربويين/ طالب / عدد غرف الارشاد التربوي، معدل مرشد  

   3.4 الرقم

 الاسم
، ... املبادرات واملواهب والابداعات العلمية والتكنولوجية والثقافية والفنية تعزيز وتنمية 

ا
 وإناثا

ا
لدى  الطلبة واملعلمين ذكورا

 7102مشروع  حتى نهاية العام ( 000)بمعدل 

 البرامج واملشاريع الابداعية واملبادرات التربوية  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 املدرسة، عدد الغرف الرياضية ،عدد معلمي التربية الرياضة املختصين الذين يحصلون على حصص التفريغ، تعيين معلمين مختصين ،عدد  أندية/ عدد الفرق الكشقية 

جهزة والوسائل العلمية والتكنولوجية مسابقات علمية ،وإنتاج ألا . املوهوبين، مجالس أولياء ألامور وألاسر الصفية ،واملخيمات الصيفية ، والرحالت املدرسية العلمية او الترفيهية

الرسم والتصميم والتصوير، ألادوات والخامات الفنية،  وألاندية الفنية، نسبة الطلبة املشاركين في املسابقات الدولية ...بهدف تنمية إلابداع ، والكتابات الابداعية وحفظ القران

عدد الطلبة املدربين ‘ بين بعد انتهاء الدوام الرسمي للطلبة، املدارس املجهزة  بالجهزة واملواد املوسيقية،  عدد الجوقاتوالاقليمية والفائزين منهم، أندية موسيقية للطلبة املوهو 

 معلم مختص متفرغ ، معلم تطويري مختص، مشرف التربية املوسيقية: على الالت املوسيقية ، قدرات  وعدد معلمي التربية املوسيقية

   3.5 الرقم

  الاسم
( 011)، واملتابعة الشاملة في (مدرسة إناث 100مدرسة ذكور،  040)مدرسة   حكومية ( 201)تعزيز تطبيق الاشراف املقيم في 

 مدرسة  701مدرسة، ونظام تصنيف املدارس في 

 تطبيق الاشراف املقيم واملتابعة الشاملة  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

، معدل املشرفين حسب نظام املتابعة الشاملة، نسبة املدارس املستفيدة من ( باستثناء فريق املتابعة الشاملة)مشرف مقيم،  معدل املشرفين حسب التخصص / معدل معلم  

ةالشاملة، نسبة املدارس التي تصنف في مرتبة امتياز وجيد جدا الاشراف املقيم واملتابعة الشاملة و نظام تصنيف املدارس، عدد املدارس التي  تم متابعتها من فبل فريق املتابع

 حسب معايير املتابعة الشاملة ،

   3.6 الرقم

  الاسم
 02.22/  املكتبة : "زيادة نسبة استخدام التقنيات التربوية وتكنولوجيا التعلم أثناء العملية التعليمية التعلمية وداخل الصف الى

 %  04.00/ املعلم  / الوسائل التعليمية, % 02.00/ مختبر  الحاسوب , % 27.10/  مختبر العلوم , %

 الوصف

التقليدية والتكنولوجية الحديثة، استخدام لوح العرض الرقمي داخل الغرفة الصفية تفعيل استخدام الوسائل التعليمية 

وتجهيز املادة التعليمية لعرضها من خالله، ادخال الالواح الذكية في العملية العلمية التعلمية، انتاج وسائل تعليمية محوسبة 

 جديدة تدعم العملية التعليمية

 معايير هدف سياسة البرنامج

املتدربين سنويا على توظيف   نسبة الطلبة الذين يستخدمون املكتبة واملختبرات ، نسبة استخدام الطلبة واملعلمين  للوسائل التقليدية والتكنولوجية ، نسبة املعلمين

 التكنولوجيا في التعليم 

   3.7 الرقم
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 الاسم
من املدارس %( 24.7) زيادة نسبة املدارس القائمة التي يتوفر فيها الغرف التخصصية والوسائل التعليمية التعلمية املناسبة من 

  7102من املدارس في نهاية العام %(  21.2)الى   7102في العام 

 .القائمة وتوفير الوسائل والاجهزة التعليمية فيهاتجهيز وتأثيث مختبرات الحاسوب و مختبرات العلوم واملكتبات في املدارس  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 
ا
 وهندسيا

ا
 .عدد املدارس التي يتوفر فيها الغرف التصصية املناسبة تربويا

 معايير سياسة البرنامج  (1)غاية البرنامج 

 تقويم وتطوير املناهج للمرحلة الثانوية بما يتناسب مع احتياجات الطلبة 
ا
 وإناثا

ا
ذكورا

 .7104مع نهاية الخطة الخمسية 

الحد من تحريف املنهاج ( . 07-00) عدد اللمباحث و ادلة املعلم املعدلة واملحدثة

الفلسطينية في املدارس العربية في القدس، وثيقة دراسة املناهج وتقويمها، املناهج 

والاجتماعية والسياسية املتمركزة حول الطالب والطالبة، الفلسفة املعرفية والتربوية 

 .للمناهج بما ينسجم مع احتياجات الطلبة

   4.1 الرقم

 لقياس مدى تحقيقها لالهداف التربوية املنشودة ( 07-01)دراسة وتحليل املناهج للصفوف   الاسم
ا
 منهجيا

ا
 تحليال

 تقويم املناهج العلمية للمرحلة الثانوية  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

لتزام املدرسة بتنفيذ املنهاج ومالءمته نقاط الضعف ونقاط القوة لهذه املناهج، تحليل املحتوى ،مدى التزام املعلمين بأسس املنهاج، مدى املهارات الحياتية في املباحث ،مدى ا

 ملستويات الطلبة ، امتالك الطلبة ملهارات التفكير العليا 

   4.2 الرقم

 للصفوف  الاسم
ا
 وإناثا

ا
 لجميع املباحث في التعليم الثانوي ( 07-01)مواءمة املنهاج بما ينسجم مع احتياجات الطلبة ذكورا

 مواءمة املناهج للطلبة  بكافة مستوياتهم ولجميع املسارات في التعليم الثانوي  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 .الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة عدد املباحث التي تم مواءمتها لتتناسب مع

   4.3 الرقم

  الاسم
 وفق امكانياتهم ويعزز نسب امللتحقين في 

ا
 وإناثا

ا
تطوير مسارات وفروع التعليم الثانوي بما يخلق مزيد من الفرص للطلبة ذكورا

 . الفروع العلمي واملنهي والريادة وألاعمال وتكنولوجيا املعلومات

 الوصف
اسباب اختيار الطالب لفرع اكاديمي أو منهي واحتياجات سوق العمل وتطوير برامج التلمذة املهنية، تقدير بناءا على دراسة 

 .الاحتياجات املطلوب توفيرها من تخصصات ومسارات جديدة وتوفير الامكانيات والاحتياجات الضرورية لفتح تلك املسارات

 معايير هدف سياسة البرنامج

 ، عدد املعلمين املؤهلين لكل مسار جديد(فرع)تخصصية مناسبة، عدد الطلبة في املدارس الثانوية، عدد الطلبة لكل مسار ( مسارات)التي تحوي فروع عدد املدارس الثانوية 

   4.4 الرقم

 وفق منهجية التكامل ومنحى الكفايات ( 07-01)تطوير فلسفة املناهج للمرحلة الثانوية   الاسم

 الوصف
، وثيقة دراسة املناهج وتقويمها، املناهج املتمركزة حول الطالب والطالبة، الفلسفة (مناهج)للمرحلة الثانوية  تطوير اطار عام

 .املعرفية والتربوية والاجتماعية والسياسية للمناهج بما ينسجم مع احتياجات الطلبة

 معايير هدف سياسة البرنامج

وترتيب وحداتها ،  مدى املهارات الحياتية  ومهارات التفكير العليا في املباحث ، مدى املهارات الحياتية في املباحث ،مدى التزام  عدد العناوين واملواضيع، طولها ومحتواها وعددها

 .املدرسة بتنفيذ املنهاج ومالءمته ملستويات الطلبة 

   4.5 الرقم

 الاسم
تطوير أساسيب التقويم والتشخيص لجميع جوانب التعلم وفق فلسفة املناهج واستراتيجية التدريب والتعلم املتمركز حول 

 الطالب والطالبة 

 تدريب معلمين ومدربين على القياس والتقويم املستند على الطالب و تنفيذ الاختبارات الوطنية والدولية  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 .تحان الثانوية العامةالاستراتيجية الواضحة واملوحدة للتشخيص والتقييم في املدارس، نتائج الطالب والطالبات في الاختبارات الدولية، النتائج على مستوى ام
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:التعليم املنهي(: 1)البرنامج   

7102نموذج البيان السياساتي للبرنامج    2017 

 غاية سياسة البرنامج

 وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي :اسم الوزارة

 7 :رمز الوزارة
 

 رسالة الوزارة

 0712 رمز البرنامج
 

 اسم البرنامج

 برنامج التعليم املنهي

 وصف البرنامج

 .والحياة العملية وسوق العملتهيئة خريجين أكفاء من برنامج التعليم املنهي لالنتقال للمرحلة الجامعية : الهدف العام لبرنامج التعليم املنهي

 معايير سياسة البرنامج  (0)غاية البرنامج 

من مجموع طالب وطالبات %( 0.27)زيادة نسبة الدخول إلى التعليم املنهي من 

%  1.1، اناث % 0.7ذكور (  باستثناء الفرع التجاري )الصف العاشر ألاساس ي 

 .7104الخطة الخمسية في نهاية %  0.0، اناث %0.2ذكور %(  7.0)إلى  

       7104---7101معدل الزيادة السنوية في عدد طلبة التعليم املنهي خالل الاعوام 

   1.1 الرقم

  الاسم
صيانة وتأهيل وتحديث ألابنية وألاثاث والتجهيزات بما فيها الغرف التخصصية واملشاغل وتكنولوجيا التعلم في املدارس املهنية 

 .والكليات التقنية

 صيانة املدارس املهنية والكليات التقنية الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

، توسعة املشاغل (طالب 00/ 7م011ل تقل عن )وأما في املشاغل الثقيلة ( طالب 00/ 7م001ل يقل عن ) املساحة املخصصة للطالب في املشاغل الخفيفة  

، (طالب 01/ 7م011نل تقل ع: طالب، املكتبة 71/ 7م21ل تقل عن:  مختبر العلوم والحاسوب: الضيقة حسب املساحة املتوفرة ، املساحة املخصصة للطالب

تحديد الصيانة . توسعة إن أمكن في املساحة املتوفرة مع توفير جهاز حاسوب لكل طالب، اضافة غرف تخصصية في املدارس التي ينقصها غرف تخصصية

املادرس من صيانة مثل ألاسطح،  املطلوبة وألاثاث والتجهيزات الاخرى الناقصة لتأهيل الغرف التخصصية واملشاغل املطلوب تأهيلها، تحديد ما تحتاج له

 ...الساحات، ألاسوار، 

   1.2 الرقم

 لغاية نهاية العام %(   1.0)  زيادة نسبة دمج الطلبة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في املدارس املهنية بمعدل   الاسم
ا
  7102سنويا

 مواءمة املدارس املهنية لذوي الاحتياحات الخاصة الوصف

 هدف سياسة البرنامجمعايير 

ذوي الاحتياجات  نسبة املدارس املهنية  التي فيها غرف مصادر ، نسبة املدارس املؤهلة لذوي الاحتياجات الخاصة، اضافة ما يلزم لستيعاب تلك النسبة من

 . وتجهيزات تخصصية خاصة لهم. مثل ألاسطح املائلة، كراس ي تسهيل الحركة، وسائل السالمة. الخاصة
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   1.3 الرقم

 .لحين استالم املدارس التي تم البدء فيها( مدرسة 01)املحافظة على عدد املدارس   الاسم

 بناء وتأثيث وتجهيز مدرسة بنات رام هللا املهنية الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

و حلقة اذاعية سنويا رفع مستوى الوعي للطلبة واملجتمع واولياء الامور باهمية التعليم املنهي  خاصة لالناث بمعدل ورشة مركزية سنويا وثالثة ورشات فرعية  

، اعطاء اهمية لالناث، مع بناء بروشورات توعية وارشاد باهمية التعليم املنهي %  01و
ا
، زيارات لطالب الصف العاشر وتوعيتهم (نشرات)من اولياء الامور سنويا

... إلكترونيات صناعية، اتصالت، صيانة آلت مكتبية، تجميل، تصنيع مالبس )زيادة اعداد الطالبات في تخصصات مهنية مقارنة باخرى مثل . بهذا الخصوص

 منها مدرسة ووحدات مهنية لال (. 
ا
 ناث زيادة عدد املدارس املهنية بمعدل مدرسة  واحدة سنويا

   1.4 الرقم

  الاسم
تفعيل وتطوير الشراكة و التشبيك بين مؤسسات التعليم املنهي  الحكومية وغير الحكومية  ومؤسسات سوق العمل على مستوى  

 
ا
 محافظتين سنويا

 توقيع مذكرة  تفاهم مع الغرف التجارية و نقابة اصحاب الكراجات في محافظتين لتدريب طلبة املدارس املهنية  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

تحاد الغرف التجارية املجالس املحلية للتشغيل والتعليم والتدريب املنهي والتقني، وإنشاء وكالة التشغيل الوطنية الفلسطينية، نظام معلومات سوق العمل ، ا

 والصناعية 

   1.5 الرقم

 مع احتياجات سوق العملتطوير البرامج والتخصصات املهنية الحالية وتطويرها في املدارس القائمة  بما يتناسب  الاسم

 توسعة مدرس مهنية قائمة الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 .عدد التخصصات املهنية املستحدثة

   1.6 الرقم

 في كل املراحل التعليمية واملجتمع املحلي بأهمية التعليم املنهي بمعدل   الاسم
ا
 وإناثا

ا
 توعوي نشاط ( 101)تعزيز وعي الطلبة واملعلمين ذكورا

 الوصف
ورشات عمل لهم  وألولياء الامور في املدارس املهنية، وعمل 01تنفيذ  زيارات لطلبة الصف العاشر من قبل  مرشدين  مهنيين  و عقد 

 .معرض مركزي   ملنتجات املدارس املهنية للمجتمع املحلي وطالب املرحلة الاساسية العليا

 معايير هدف سياسة البرنامج

 .امللتحقين بالتعليم املنهي والنمو في أعدادهم من عام آلخرعدد الطلبة 

   1.7 الرقم

 تطوير و اصالح نظام الاشراف واملتابعة في املدارس املهنية   الاسم

 الاشراف امليداني على املدارس املهنية الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

، معدل املشرفين حسب نظام املتابعة الشاملة، نسبة ( باستثناء فريق املتابعة الشاملة)مشرف مقيم ،  معدل املشرفين حسب التخصص / معدل معلم  

عةالشاملة، نسبة املدارس املدارس املستفيدة من الاشراف املقيم واملتابعة الشاملة و نظام تصنيف املدارس، عدد املدارس التي  تم متابعتها من فبل فريق املتاب

 التي تصنف في مرتبة امتياز وجيد جدا حسب معايير املتابعة الشاملة ،

 معايير سياسة البرنامج  (7)غاية البرنامج 

تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتأهيل وتدريب جميع طواقم التعليم املنهي في 

 7104جميع املدارس املهنية الحكومية في نهاية لعام 

 املعلم املؤهل معاير 

مبحث )حاصل على درجة بكالوريوس تخصص مالئم : معلم املرحلة الثانوية

 .دبلوم تأهيل تربوي ( + يدرس في املدارس
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 املعايير املؤهل في التعليم املنهي ما زالت قيد الاعداد

   2.1 الرقم

 ( التأهيل التربوي . )مواصلة تطوير استراتيجية تدريب املعلمين واملعلمات في الفروع املهنية فبل واثناء الخدمة مع كل الشركاء  الاسم

 الوصف

  
 تطبيق البرامج التدريبية على جميع املدارس املهنية وتأهيل املعلمين و حصولهم على وحدات الدبلوم املتخصص

 معايير هدف سياسة البرنامج

 . سياسات واضحة لستقطاب أفضل الخريجين لكليات التعليم املنهي

 ربط نظام الحوافز للمعلمين بالتطبيق النظري داخل الغرفة الصفية، 

 .تطوير هيكلية ادارية موحدة في الوزارة كمرجعية لبرامج تأهيل املعلمين 

 .ة وعناصرها وبرامجهامعدل  املستفيدين من برامج إلاعالم والتوعية املتعلقة بالستراتيجي

 نظام للمتابعة والتقويم واملساءلة لتنفيذ استراتيجية إعداد املعلمين وتأهيلهم  

   2.2 الرقم

 الاسم
في التعليم املنهي والطاقم املساند وفق استراتيجية التعليم والتدريب املنهي والتقني  (  التخصصية)تطبيق برامج تدريب العاملين 

 معلم ( 01)بمعدل 
ا
 (التأهيل التخصص ي)ومعلمة سنويا

 معلم ومعلمة في مجال  النجارة والديكور  01تم تدريب  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

ذوي الاحتياجات  عدد املؤهلين من الطواقم في املدارس املهنية حسب املعايير، مواءمة  برامج التعليم  والتدريب املهنية بما ينسجم مع احتياجات الطلبة

  7102في مباحث العربي والرياضيات في نهاية العام  00الخاصة للصفوف 

 معايير سياسة البرنامج  (0)غاية البرنامج 

ضمان نوعية التعلم املستند على الطالب داخل الصف وفي سوق العمل  

 بما ينسجم مع  سوق العمل و 
ا
 وإناثا

ا
لجميع طلبة التعليم املنهي ذكورا

   7104متطلبات التشغيل مع نهاية الخطة في العام 

باستثناء )مشرف مقيم ،  معدل املشرفين حسب التخصص / معدل معلم  

، معدل املشرفين حسب نظام املتابعة الشاملة، نسبة ( لةفريق املتابعة الشام

املدارس املستفيدة من الاشراف املقيم واملتابعة الشاملة و نظام تصنيف 

املدارس، عدد املدارس التي  تم متابعتها من فبل فريق املتابعة الشاملة، نسبة 

الشاملة املدارس التي تصنف في مرتبة امتياز وجيد جدا حسب معايير املتابعة 

 ، 

   3.1 الرقم

 %( 011)تأمين خدمات فحوصات التقص ي والتأمين ضد الحوادث للطلبة بنسبة   الاسم
ا
 وإناثا

ا
 للطلبة ذوي الاحتياجات ذكورا

ا
 خاصة

 تطبيق التأمين الصحي لجميع الطلبة واملعلمين الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

صلين على تأمين نسبة تسوس ألاسنان، نسبة مشاكل النظر، عدد املصابين من الطلبة، رصد ألامراض املزمنة وألامراض الوبائية، عدد الطلبة واملعلمين الحا

 . ضد الحوادث

   3.2 الرقم

  الاسم
 الذين يستخدمون الوسائل التكنولوجية التربوية الحديثة أثناء العملية التعليمية التعلم

ا
 وإناثا

ا
ية زيادة نسبة الطلبة واملعلمين ذكورا

 %  ,  ( مدارس)  وداخل املشاغل والغرف التصصية بمعدل 
ا
 . سنويا

 على استخدام ألاجهزة  الوصف
ا
 وإناثا

ا
 الحديثةتدريب املعلمين والطالب ذكورا

 معايير هدف سياسة البرنامج

غل، نسبة املعلمين  نسبة الطلبة الذين يستخدمون املكتبة واملختبرات ، نسبة استخدام الطلبة واملعلمين  للوسائل التقليدية والتكنولوجية، الورشات واملشا

 والتعامل مع املعدات الجديدةاملتدربين سنويا على توظيف التكنولوجيا في التعليم، التدريب على استخدام 

   3.3 الرقم

 . كليات تقنية( 1)مدارس سنويا و( 0)زيادة نسبة املدارس القائمة التي يتوفر فيها الوسائل التعليمية بمعدل   الاسم
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 التعلمية للمدارس املهنية والكليات التقنية/ توفير الوسائل التعليمية  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 . عدد املدارس والكليات التي يتوفر فيها الوسائل التعليمية الالزمة للعملية التعليمية التعلمية

   3.4 الرقم

 الاسم

  

تعزيز ومتابعة الجوانب التربوية والصحية والنفسية واملهنية املحفزة للتعليم والتعلم والابداع لدى جميع الطالب والطالبات والطاقم 

 . التعليمي واملساند 

 نوادي كشفية مهنية للطالب 01عقد   الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

، عدد املقاصف املدرسية غير )   ( مدرسة، املرشدين التربويين، فحوصات طيبية بمعدل / طالب / عدد غرف الارشاد التربوي، معدل مرشد  
ا
طالب سنويا

 في مناطق ج والقدس، مدى تطبيق املعايير التغذوية والصحية في امل)  ( املؤهلة، عدد املقاصف املدرسية املؤهلة بمعدل 
ا
قاصف التابعة ملدارس مقصف سنويا

 في مدارس  ج والقدس، نسبة مرافق املياه الصحية والصرف الصحي في املدارس، أدوات البيئة املساندة والسالمة، أجهزة وأدوات وألعاب تربوية للطلبة

   3.5 الرقم

 .مدارس مهنية 4تطبيق استراتيجية التلمذة املهنية الوطنية  في    الاسم

 تدريب الطالب على برامج مهنية متعددة ضمن برامج التلمذة املهنية   الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

زيادة اعداد الطالب في تخصصات مهنية جديدة مقارنة و . القيام بزيارات لطالب الصف العاشر وتوعيتهم بهذا الخصوصو بناء استراتيجية التلمذة املهنية، 

 منها ... (. إلكترونيات صناعية، اتصالت، صيانة آلت مكتبية، تجميل، تصنيع مالبس )خرى مثل أب
ا
زيادة عدد املدارس املهنية بمعدل مدرسة واحدة سنويا

 مدرسة ووحدات مهنية لالناث 

   3.6 الرقم

 .4-2تطبيق سياسة إدخال التعليم املنهي في مدارس التعليم العام للصفوف من   الاسم

 .تم انشاؤها 4-2قاعة للتعليم املنهي باملدارس ألاكاديمية للصفوف من  00 الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

  4-2قاعة للتعليم املنهي باملدارس ألاكاديمية للصفوف من  00بناء 

 معايير سياسة البرنامج  (1)غاية البرنامج 

والتقني وبرامجه التعليمية واملناهج تقويم  وتطوير جميع مناهج التعليم املنهي 

 على منحى الكفايات أو منحى ألاهداف 
ا
حسب احتياجات سوق العمل اعتمادا

 7104تخصصات حتى نهاية الخطة في العام ( 7)في نهايةالعام لـ 

قاط الضعف ونقاط القوة لهذه املناهج، تحليل املحتوى ،مدى التزام 

الحياتية في املباحث ،مدى التزام  املعلمين بأسس املنهاج، مدى املهارات

املدرسة بتنفيذ املنهاج ومالءمته ملستويات الطلبة ، امتالك الطلبة ملهارات 

 التفكير العليا 

   4.1 الرقم

  ملتطلبات سوق العمل ومستويات التكنولوجيا الحديثة  حتى نهاية العام    الاسم
ا
 .7102تطوير املناهج  وفقا

 .مناهج التعليم املنهي والتقني استكمال إثراء الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 تخصص منهي 72إثراء 

   4.2 الرقم

 تطوير أساليب التقويم والتشخيص لجميع جوانب التعلم ووفق فلسفة املناهج واستراتيجية التدريب والتعليم املنهي   الاسم

 معلم على اساليب التقويم 01تدريب   الوصف

 سياسة البرنامج معايير هدف

 املخرجات التعليمية التدريبية، تطوير آلية التقويم والتشخيص

   4.3 الرقم

بما ينسجم مع احتياجات الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بمعدل ( 07-00)للصفوف من (  التعليم والتدريب املنهي)مواءمة املناهج   الاسم
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(0 ) 
ا
 .مباحث سنويا

 الوصف
 تطوير مناهج منسجمة مع 

 احياجات ذوي الاعاقة ملهنة واحدة مناسبة لنوع الاعاقة

 معايير هدف سياسة البرنامج

 عدد العناوين واملواضيع، طولها ومحتواها وعددها وترتيب وحداتها ،  مدى املهارات الحياتية  ومهارات التفكير العليا في املباحث ،

   4.4 الرقم

 الاطار الوطني للمؤهالت في  النظام التعليمي املنهي والتصنيف الوطني للمهن بما يتواءم مع التصنيف العربي والدوليتطوير   الاسم

 تطبيق نظام ادارة  الاطار الوطني للمؤهالت وحمالت تعريفية لالطار الوطني للمؤهالت في النظام الرسمي وشبه الرسمي وغير الرسمي  الوصف

 البرنامجمعايير هدف سياسة 

 . اقرار اطار وطني للمؤهالت في التعليم املنهي، واقرار التصنيف الوطني للمهن بشكل يتناسب مع التصنيفات العربية والدولية
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:التعليم غير النظامي(: 0)البرنامج   

 2017 7102نموذج البيان السياساتي للبرنامج  

 غاية سياسة البرنامج

 والتعليم والتعليم العالي وزارة التربية: اسم الوزارة

   7 :رمز الوزارة

 رسالة الوزارة 

   0713 رمز البرنامج

 اسم البرنامج 

 برنامج التعليم غير النظامي 

 وصف البرنامج

 .تعزيز وتطوير التعليم غير النظامي وضمان استمراريته وجودته: الهدف العام لبرنامج التعليم غير النظام

 معايير سياسة البرنامج  (0)غاية البرنامج 

وأكبر، و زيادة نسبة   00في سن % ( 7)إلى %( 1.2)خفض معدل الامية  من  

دارس (  221)دارس ودارسة إلى (  721)الدارسين في التعليم املوازي من 

 7104ودارسة في نهاية الخطة الخمسية 

 احصائيات مركز الاحصاء

   1.1 الرقم

 الاسم
دارس ( 011)دارس ودارسة  بمعدل (  7141) إلى  (   0241) زيادة عدد الدارسين والدارسات في مراكز محو ألامية وتعليم الكبار من  

  مع التركيز على الاناث في املناطق  التي ترتفع فيها ألامية
ا
 .  ودارسة  سنويا

 افتتاح مراكز محو ألامية   الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 احصائيات التعليم العام في وزارة التربية والتعليم العام ، والجمعيات الخيرية وألاطر النسوية العاملة في هذا القطاع

 1.2 الرقم
  

  الاسم
دارس  سنويا  مع التركيز على ( 011)   دارس ودارسة  بمعدل (  201)الى (  001)زيادة عددد الدارسين والدارسات في التعليم املوازي  من   

 .  الاناث في املناطق  التي ترتفع فيها معدلت التسرب

 افتتاح مراكز التعليم املوازي   الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 التعليم العام في وزارة التربية والتعليم العام ، والجمعيات الخيرية وألاطر النسوية العاملة في هذا القطاعاحصائيات 

   1.3 الرقم

  الاسم
 %  ( 0)  خفض نسبة املتسربين من مراكز محو ألامية وتعليم الكبار والتعليم املوازي واملحجمين عن الالتحاق بهذه املراكز بمعدل 

ا
سنويا

 في الضفة وغزة
ا
 وإناثا

ا
 .ذكورا

 .توعية لالميين بأهمية الالتحاق بالتعليم و تطبيق برامج التنمية الحياتية في برامج  مراكز محو ألامية   الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

العاملة في هذها القطاع، تشريع متعلق بالعاملين في املؤسسات احصائيات التعليم العام في وزارة التربية والتعليم العام ، والجمعيات الخيرية والاطر النسوية 

 .بالزامية حصولهم على شهادة التعليم ألاساس ي من خالل التحاقهم ببرامج التعليم غير النظامي( ألاذنة واملستخدمين) الحكومية 

 معايير سياسة البرنامج  (7)غاية البرنامج 
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الوطنية بالتنسيق مع املؤسسات ذات  تطبيق استراتيجية برامج تعليم الكبار 

 7104الى   7101العالقة خالل ألاعوام 

بناء استراتيجية برامج تعليم الكبار من خالل عقد ورشات عمل مع الجهات 

 وتطوير قطاع تعليم الكبار في فلسطين,املختصة، 

   2.1 الرقم

  الاسم
املنبثقة عن الاستراتيجية  لتعليم الكبار في فلسطين  بالتعاون مع  مؤسسات املجتمع املحلي طورت  7102الخطة السنوية التنفيذية   

 .وطبقت

 .لستراتيجية برامج تعليم الكبار الوطنية( 7102)خطة تنفيذية   الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 وضعت مع الشركاء املحليين والدوليينتطبيق بنود الخطة التنفيذية التي 

   2.2 الرقم

 ( 10)بما بعادل  020مركز الى  071زيادة عدد املراكز الثقافية املرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي من    الاسم
ا
 . مركز سنويا

 الوصف
الاحتياجات املادية والفنية الواجب توفرها في املركز، تحديد تحديد املعايير املتبعة لترخيص مراكز تعليم الكبار، تحديد وتوفير 

 .مواصفات ومؤهالت املدربين ومعلمي مراكز تعليم الكبار

 معايير هدف سياسة البرنامج

 .الحصول على ترخيص للمراكز الثقافية

   2.3 الرقم

 (   7102)  النظامي وتعليم الكبار في نهاية العام إعادة بناء الهيكل التنظيمي الوطني املوحد ملؤسسات التعليم غير   الاسم

 التنسيق ما بين القطاعات الحكومية والخاصة العاملة في التعليم غير النظامي وعمل قاعدة بيانات شاملة لتعليم الكبار  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 .الشركاءتشكيل الهيئة الوطنية لتعليم الكبار بالشراكة مع عدد من 

 معايير سياسة البرنامج  (0)غاية البرنامج 

 املؤهلين في برامج محو الامية 
ا
 وإناثا

ا
زيادة نسبة  املعلمين واملشرفين ذكورا

وتعليم الكبار والتعليم املوازي  وفق معايير استراتيجية تدريب املعلمين 

 . 7104في العام %( 011)الى %( 1)واملعلمات  من

معلم الصف في مرحلة التعليم غير النظامي، املعايير املهنية تطبيق  سياسة 

وأدلة املعايير للمعلمين واملدريبن وملديري املراكز،  ومعايير مزودي التدريب 

 ،ومعايير توظيف املشرف

   3.1 الرقم

 الاسم
استراتيجية تدريب املعلمين واملعلمات في نهاية  تطوير معايير لتاهيل معلمي محو ألامية  ومعلمي التعليم املوازي بما ينسجم  مع معايير 

 .7102العام 

 اعتماد واصدار املعايير  املطورة لتأهيل املعلمين   الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 .املعلم من مزاولة مهنة تعليم الكبار معايير تأهيل معلمي محو الامية وتعليم الكبار، املؤهل العلمي والدورات التدريبية وأساليب التعليم وأدواته والتي تمكن 

   3.2 الرقم

  الاسم

معلم ومعلمة ( 10)بزيادة مقدارها ( 720)إلى ( 701)زيادة عدد املعلمين واملعلمات املؤهلين في مراكز محو ألامية والتعليم املوازي  من 

، ومن 
ا
،على الترتيب في العام معلم ومعلمة ( 00)بزيادة مقدارها ( 002)إلى ( 077)سنويا

ا
في مراكز محو ألامية والتعليم املوازي  7102سنويا

. 

 تدريب معلمين ومعلمات محو ألامية والتعليم املوازي  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 :معايير املعلم املؤهل

 .حاصل على درجة بكالوريوس معلم صف، خريج كلية التربية: معلم التعليم غير النظامي  -

 دبلوم منهي في تعليم الكبار( + مبحث يدرس في املدارس)بكالوريوس تخصص مالئم  -
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   3.3 الرقم

  الاسم
 في مراكز محو ألامية وتعليم الكبار والت

ا
 وإناثا

ا
عليم تأهيل املشرفين واملشرفات وتبادل الخبرات بين املشرفين الاداريين والفنيين ذكورا

 .ومشرفةمشرف ( 71)املوازي الحكومية لـ 

 تدريب مشرفي  مراكز محو ألامية الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

، معدل املشرفين حسب نظام املتابعة الشاملة، نسبة ( باستثناء فريق املتابعة الشاملة)مشرف مقيم ،  معدل املشرفين حسب التخصص / معدل معلم  

 .املراكز املستفيدة من الاشراف املقيم واملتابعة الشاملة، عدد املراكز التي  تم متابعتها من فبل فريق املتابعةالشاملة

 معايير سياسة البرنامج  (1)البرنامج غاية 

تقويم  وإعادة تطوير إطار املناهج لبرامج محو ألامية وتعليم الكبار وبرامج  

جديدة بما يتناسب مع احتياجات الكبار الفلسطينيين  في نهاية الخطة 

 7104الخمسية 

، وثيقة 
ا
دراسة عدد املباحث و ادلة املعلم املعدلة واملحدثة لكل املراكز سنويا

املناهج وتقويمها، املناهج املتمركزة حول الدارس والدارسه الراشدين ، 

الفلسفة املعرفية والتربوية والاجتماعية والسياسية للمناهج بما ينسجم مع 

 )احتياجات االدارسين الكبار 
ا
 وإناثا

ا
 (.ذكورا

   4.1 الرقم

 الاسم

  

وتعليم الكبار والتعليم املوازي  بما ينسجم  مع احتياجات الكبار الفلسطنيين في نهاية العام تقويم وتطوير وإعداد  منهاج محو ألامية 

7102. 

 الوصف

  

اعداد وثيقة دراسة املناهج وتقويمها، املناهج املتمركزة حول الطالب والطالبة، تضمينها للفلسفة املعرفية والتربوية والاجتماعية 

 )احتياجات الطلبة كبار السن وألاميين والسياسية للمناهج بما ينسجم مع 
ا
 وإناثا

ا
 (.ذكورا

 معايير هدف سياسة البرنامج

 .تقويم وتطوير املناهج املستخدمة في برامج تعليم الكبار 

   4.2 الرقم

  الاسم
 
ا
تطوير  وتطبيق أساليب التقويم والتشخيص لجميع جوانب التعلم  للدارسين في محو ألامية وتعليم الكبار على جميع الدارسين ذكورا

 في نهاية العام  
ا
 . 7102وإناثا

 تحديث وتطوير تعليمات لالمتحانات الاجتياز  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 تحديث تعليمات امتحان الاجتياز لبرنامج محوالامية، والاجتياز للتعليم املوازي 

   4.3 الرقم

  الاسم
وازي لـ توفير وانتاج الوسائل التعليمية التعلمية وتكنولوجيا التعلم والكتب الدراسية الالزمة لبرامج محو ألامية وتعليم الكبار والتعليم امل

 مركز سنويا( 021)

 التعلمية   لدارس ي محو الامية /نوفير الوسائل التعليمية  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

بات في اجتياز املهارات عدد املراكز التي تطبق وتحقق معايير املراكز الفاعلة، مستوى توافر الوسائل التعليمية في املركز، نتائج متوسطات نجاح الطالب والطال  

،  معدل املشرفين حسب مشرف مقيم/ معدل معلم. والابداع املطلوبة واملرجوة من البرنامج، قدرة الطلبة على تطبيق املهارات الحياتية والتفكير الناقد

 .، معدل املشرفين حسب نظام املتابعة الشاملة، نسبة املراكز املستفيدة من الاشراف املقيم واملتابعة الشاملة( باستثناء فريق املتابعة الشاملة)التخصص 
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:الحوكمة والادارة(: 2)البرنامج   

 2017 نموذج البيان السياساتي للبرنامج

سياسة البرنامجغاية   

 وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: اسم الوزارة

   7 :رمز الوزارة

 رسالة الوزارة 

   071401 رمز البرنامج

 اسم البرنامج 

 برنامج الحوكمة والادارة 

 وصف البرنامج

 .مؤسساتية وبشرية عالية الكفاءة وبأعلى درجات من املساءلة واملشاركة املجتمعيةتحقيق نظام اداري تربوي ذو قدرات : الهدف العام لبرنامج الحوكمة والادارة

 معايير سياسة البرنامج  (0)غاية البرنامج 

تطوير القدرات البشرية في مجال التخطيط والادارة وفي مجالت الاختصاص 

 .على مستوى الوزارة ومديريات التربية والتعليم واملدارس

ممن تنطبق عليهم الشروط الوظيفية، نسبة العاملين ممن نسبة العاملين 

 يمتلكون املهارات الالزمة لعملهم

   1.1 الرقم

 مع الادارة املستندة على النتائج وألاوصاف الوظيفية    الاسم
ا
 تطوير نظام واستراتيجية لتطوير القدرات الادارية انسجاما

 برامج توجيهية في مجال الوظيفة العمومية والعمل الاداري اعداد استراتيجية تدريب الاداريين، و  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 .لتطوير القدرات، انجاز التحليل إلاداري على مستوى الوزارة واملديريات( استراتيجية) توفر نظام 

   1.2 الرقم

 تطوير ومأسسة برامج ومسارات تدريب إلاداريين والفنيين  الاسم

 تدريب املدربين من الوزارة والاداريين وطباعة ادلة التدريب والتأهيل الاداري  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 توفر برامج معتمدة للتطوير املنهي انسجاما مع ألاوصاف الوظيفية، توفر خطة سنوية لتطوير القدرات، وأدلة 

   1.3 الرقم

  الاسم
 
ا
 في املجال إلاداري والفني ممن يمتلكون الشروط املطلوبة لهذه الوظائف من زيادة نسبة العاملين ذكورا

ا
مع نهاية العام (  1)الى (  1)وإناثا

7102 

 اعتماد  استراتيجية التوزيع العادل للمراكز الوظيفية  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 انسجام معايير التوظيف مع املتطلبات الوظيفية 

   1.4 الرقم

 في مجال عملهم من  الاسم
ا
 متخصصا

ا
  7102مع نهاية العام (  7271)الى ( 017)زيادة نسبة  الاداريين والفنيين ممن تلقوا تدريبا

 تدريب الاداريين على املهارات التخصصية والادارية الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 ) (إلى ) ( الوظيفية ارتفع من نسبة من تلقوا التدريب في مجال اختصاصهم ووفق أوصافهم 

   1.5 الرقم

 تطوير الامكانيات الفنية والبشرية واملادية الالزمة لتطوير القدرات البشرية في النظام التربوي   الاسم

 تحديث شبكة الوزارة واملديريات ومواقعها الاليكترونية، و توفير اثاث واجهزة مكتبية ومتخصصة  الوصف

 البرنامجمعايير هدف سياسة 

 عدد املدربين العاملين في الوزارة في كل املجال، درجة الرض ى عن برامج التدريب

 معايير سياسة البرنامج  (7)غاية البرنامج 
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تطوير ألاطر القانونية والهيكلية الناظمة للعمل في قطاع التعليم على كافة 

 املستويات

واللوائح والتعليمات  ، تطوير الانتهاء من قانون التربية والتعليم والنظم 

 الهيكل التنظيمي للوزارة واملؤسسات التابعة لها

   2.1 الرقم

 للتوجهات العاملية الحديثة الاسم
ا
 .تطبيق  قانون وطني وعصري للتربية والتعليم في فلسطين وفقا

 الانظمة و السياسات والتعليمات التربوية الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 قانون جديد للتربية والتعليم

   2.2 الرقم

 تحديث النظم والتعليمات الخاصة بمجالت العمل املختلفة بما ينسجم مع القانون الجديد الاسم

 النظم والتعليمات الخاصة بمجالت العمل  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 التربية والتعليم وبما ينسجم مع القانون الجديد للتربية والتعليمأنظمة وتعليمات محدثة لكافة مجالت العمل في وزارة 

   2.3 الرقم

  الاسم
إقرار الهيكل التنظيمي وألاوصاف الوظيفية للوزارة واملؤسسات التابعة لها بما ينسجم ويحقق أهداف الخطة الاستراتيجية والبرامج حسب 

 .الخدمة

 .للعاملين في  الوزارة واملديريات والتدريب% 21بنسبة استكمال تطوير الاوصاف الوظيفية  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 هيكل تنظيمي جديد، وأوصاف وظيفية منسجمة مع متطابات الهيكلية

   2.4 الرقم

 تطوير أدلة وإجراءات العمل  إلاداري واملالي والفني وآليات املتابعة على كافة املستويات  الاسم

 واجراءات العمل الاداري  ادلة الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 .اليات محددة للعمل في كافة املجالت، معايير للحكم على أداء الوحدات إلادارية وألافراد

 معايير سياسة البرنامج  (0)غاية البرنامج 

تحسين البيئة املادية الالزمة  إلدارة النظام التربوي على كافة املستويات 

 واستخدامها بكفاءة و فعالية

عدد املباني إلادارية الجديدة على مستوى الوزارة ومديريات التربية،  

الخدمات وإلاجراءات التي يتم حوسبتها، اليات التواصل بين العاملين 

 ومستويات العمل املختلفة، 

   3.1 الرقم

 التربية والتعليم أو استبدال غير املناسب منهاتحسين  البنية التحتية إلادارية للوزارة ومديريات   الاسم

 مديرية تربية شمال الضفة: صيانة الابنية الادارية في الوزارة  واملديريات ، مباني مديريات  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 عدد ألابنية إلادارية الجديدة أو التي تم صيانتها 

   3.2 الرقم

 املادية والفنية املتوفرة في بيئة العمل واستخدامها بفعاليةتحسين الامكانيات   الاسم

 تحديث نظلم ادارة الخدمات والحركة في  الوزارة الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 درجة رض ى العاملين في الوزارة ومديريات التربية والتعليم عن بيئة العمل املادية

   3.3 الرقم

 الادارية  واملالية والعمل على تكاملها بما ينسجم مع التوجهات في الحكومة الالكترونيةاستكمال حوسبة النظم   الاسم

 حوسبة الانظمة الادارية الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 .درجة تكامل النظم املحوسبة عدد الانظمة التي تم حوسبتها، فعالية استخدام النظم املحوسبة على مستوى الوزارة ومديريات التربية والتعليم واملدارس، 
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 معايير سياسة البرنامج  (1)غاية البرنامج 

تطوير وتفعيل أطر صناعة السياسة واتخاذ القرار واملتابعة  واملساءلة على 

 كافة املستويات بما يعزز من عملية تفويض الصالحيات لإلدارات امليدانية

واملتابعة على مستوى ألاليات املستخدمة لصناعة السياسة واتخاذ القرار 

 الوزارة واملديريات واملدارس، طبيعة الصالحيات املخولة للميدان

   4.1 الرقم

  الاسم
تطوير آليات وأطر وضع السياسات واتخاذ القرارات على كافة املستويات بما يؤدي الى انسجامها مع ألاهداف الاستراتيجية والبرامج حسب 

 الخدمة واملدارس حسب املستويات

 اجراء دراسات تربوية  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

وحسب نسبة القرارات التي يتم اتخاذها حسب املستوى، ومدى انسجامها مع متطلبات تنفيذ اهداف الخطة الاستراتيجية لكافة البرامج حسب الخدمة 

 . املدارس بمستوياتها املختلفة

   4.2 الرقم

 التربوية وتفعيل استخدامها على كافة املستوياتتطوير نظم املعلومات  الاسم

 بناء انظمة املعلومات التربوية  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 .مدى توظيف املعلومات والبيانات في عملية اتخاذ القرار على كافة املستويات الادارية، حداثة البيانات واملعلومات املتوفرة 

   4.3 الرقم

 الانسجام مع النظم وإلاجراءات الحكومية في مجالت إدارة ألافراد وإلادارة املالية والتخطيطتحقيق   الاسم

 بناء الاستراتيجيات والسياسات التربوية املستقبلية  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 ملبادىء املساءلة والشفافية 
ا
 مراجعة النظم والاجراءات السابقة وتحديثها بما ينسجم مع املسمى الوظيفي وتحقيقا

   4.4 الرقم

 بما يحقق أهداف الخطة بكفاءة وفعالية( املديريات واملدارس)تفويض الصالحيات لإلدارات امليدانية   الاسم

  زيادة نسبة املدارس املدارة  الوصف
ا
 سنويا% 0ذاتيا

 معايير هدف سياسة البرنامج

 نسبة القرارات التي يتم اتخاذها حسب املستوى إلاداري، 

   4.5 الرقم

 .تعزيز وتوظيف نظام املتابعة التقييم على مستوى الوزارة ومديريات التربية والتعليم واملدارس ولكافة الشركاء املحليين والدوليين الاسم

 أنظمة املتابعة والتقييم  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 .اريع الدوليةمدى الاعتماد على النتائج السنوية للمتابعة والتقييم من قبل لجنة السياسات وإلادارات العامة ومديريات التربية وفي تقييم جدوى املش

   4.6 الرقم

 وتحسين الشفافية في املجالت إلادارية واملالية والتربويةتعزيز آليات املساءلة في النظام التربوي   الاسم

 انظمة املساءلة والشفافية   الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

انتاجية ان، دراسة آلاليات املستخدمة لصناعة السياسة واتخاذ القرار واملتابعة على مستوى الوزارة واملديريات واملدارس، طبيعة الصالحيات املخولة للميد

 املوظف باملقارنة مع املسمى الوظيفي

 معايير سياسة البرنامج  (0)غاية البرنامج 

تتطوير وتفعيل العالقة مع كافة أطراف العملية التربوية في فلسطين بالشراكة 

 .الدولية وإلاقليمية

مدى مشاركة الطلبة واملعلمين وأولياء ألامور واملؤسسات الوطنية ذات 

 .اليات التنسيق مع الشركاء الدوليينالعالقة، 

   5.1 الرقم
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 تحسين مستوى املشاركة املجتمعية على كافة املستويات وفي كافة الجوانب العملية التربوية  الاسم

 مجالس التعليم املجتمعي ، املدرسة نظام مقتوح على املجتمع املحلي الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

مؤسسات )الرسمية بين الوزارة واملديريات واملدارس من جهة ومؤسسات املجتمع املحلي وأولياء ألامور من جهة أخرى، درجة مشاركتهم عدد الاجتماعات 

 .في نشاطات التدريب والتطوير التي تتم في الوزارة، مدى مساندة ومساعدة املجتمع املحلي لنشاطات الوزارة ( املجتمع املحلي

   5.2 الرقم

 تعزيز وتفعيل آليات التواصل بين الوزارة وامليدان من جهة وشركائها املحليين والدوليين من جهة أخرى في كل ما يتعلق بالشأن التربوي   الاسم

 اليات التواصل ما بين الوزارة واملجتمع الدولي و اليات التواصل بين الوزارة وامليدان الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 .املؤسسات املرتبطة مع الوزارة بما يحقق أهداف الخطة الاستراتيجيةعدد 

   5.3 الرقم

  الاسم
 في القدس واملناطق خلف 

ا
توثيق وفضح سياسات الاحتالل واجراءاته العسكرية التي تنتهك حق ألاطفال بالتعليم الحر وآلامن، وخصوصا

 "ج"الجدار واملناطق 

 رصد  ومتابعة مؤشرات الاوضاع التربوية في مناطق ج والقدس،  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

نسان التي عدد القضايا املرفوعة ضد الاحتالل بما يتعلق بانتهاك حقوق الاطفال والتعدي على التعليم الحر، عدد املؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الا

 .تعمل لفضح سياسات الاحتالل

   5.4 الرقم

 تعزيز تبادل املعلومات حول قصص النجاح في املجال التربوي بين الوزارة وشركائها   الاسم

 نشر وتعزيز وماسسة قصص النجاح التربوية   الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 .تعميم تلك النجاحات عدد املؤتمرات التي يتم عقدها لنشر وتعميم قصص النجاح التربوية، عدد الورش التي من خاللها يتم

   5.5 الرقم

 توثيق العالقة وتحسين آليات التنسيق والتعاون في الشأن التربوي بين الوزارة ووكالة الغوث وتشغيل الالجئين   الاسم

 عقد ورش عمل تنسيقية مع وكالة الغوث للتباحث في الامور التربوية وبمشاركة مؤسسات ذات عالقة  الوصف

 سياسة البرنامجمعايير هدف 

مدى الانسجام في عدد الاجتماعات الرسمية بين الوزارة والوكالة، درجة مشاركة العاملين في الوكالة في نشاطات التدريب والتطوير التي تتم في الوزارة، 

 .الاجراءات والنظم 

   5.6 الرقم

 بالتعليمتعزيز فرص التعاون مع القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار   الاسم

 اليات التنسيق ما بين الوزارة والقطاع الخاص  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 نسبة الطلبة الدارسين في املدارس الخاصة، حجم الدعم املقدم من القطاع الخاص

   5.7 الرقم

 والتنسيقي بما ينسجم وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية على املستوى املالي( SWAP)تعزيز وتوسيع النطاق التشاركي في دعم قطاع التعليم   الاسم

 ( SWAP)تطوير املنهجية او النطاق التشاركي في دعم التعليم   الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 وتم تمويلها بما تحتاج من وسائل وادوات تمكنها من اداء عملها بشكل مناسب، مشاركة
ا
املؤسسات الرسمية وألاهلية لوزارة  عدد املدارس التي تم دعمها ماديا

 التربية والتعليم بدعم قطاع التعليم بكافة وبمختلف ألانشطة

   5.8 الرقم

 زيادة املساعدات املحلية والدولية لنظام التعليم خاصة في القدس وتنسيقها بما ينسجم وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية  الاسم

 الوصف
 تنظيم مؤتمر سنوي ملؤسسات وشركات القطاع الخاص والدولية العربية واملحلية لدعم التعليم واملبادرات وتقديم املنح وبناء املدارس  في

 مدينة القدس ب، وانتاج اعالن وبثه عبر فضائيات عربية ودولية بهدف دعم التعليم العام والعالي في القدس وفلسطين 

 البرنامجمعايير هدف سياسة 
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 نسبة التمويل املشترك من التمويل الدولي ، عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تتم سنويا بين الوزارة والداعمين

   5.9 الرقم

 .توجيه املجتمع املحلي بخصوص التوجه نحو البرامج حسب الخدمة وتنظيم املدارس حسب املستويات  الاسم

 .مع املؤسسات ذات العالقة وموجهة نحو املجتمع املحلي لتوعيته للتوجه نحو البرامج حسب الخدمةعقد ورش عمل  بالتعاون  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

 .صةمدى تقبل املجتمع املحلي للبرامج حسب الخدمة وتنظيم املدارس حسب املستويات ودوره في تطبيق تلك السياسات باملشاركة مع الجهات املخت

 معايير سياسة البرنامج  (2)البرنامج غاية 

الوزارة )تفعيل نظام ادارة الطوارىء في التعليم في املستويات الثالثة 

 (.واملديريات واملدارس

الوزارة، )بناء استراتيجية التعليم في الظروف الطارئة على املستويات الثالثة 

الظروف الصعبة وتطبيق الاستراتيجية خاصة في حالت ( املديريات، املدارس

 والطارئة بحيث يكون البديل موجود ومتوفر

   6.1 الرقم

 تطوير انظمة وقوانين للتوجه نحو الالمركزية وتفويض الصالحيات اثناء الطوارىء  الاسم

 الوصف
، دراسة أثر تفويض الصالحيات املمنوحة على ألاداء الاداري واملستوى التعليمي، تعميم التجربة الناجحة وتوسيع دائرة املدارس املستهدفة 

 وضع استراتيجية اتخاذ القرارات والصالحيات التي تنمح خالل حالت الطوارىء

 معايير هدف سياسة البرنامج

 .اتخاذها حسب املستوى إلاداري، النتائج املتحققة نتيجة منح الصالحيات، التقدم في املستوى الاداري واملنهي وألاكاديمينسبة القرارات التي يتم 

   6.2 الرقم

 خالل حالت الطوارىء( الوزارة واملديريات واملدارس)دعم البيئة التربوية على املستويات الثالثة  الاسم

 .للتعامل مع الظروف غير الاعتيادية والطارئةوضع موازنة احتياطية  الوصف

 معايير هدف سياسة البرنامج

ص العبر من استراتيجية التعامل مع الازمات خالل الطوارىء، تحديد الصالحيات املمنوحة على مستوى املديريات واملدارس خالل حالت الطوارىء، استخال 

 النتائج وتعميم الحالت الناحجة منها
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 :التعليم العالي(: 2)البرنامج 

 7102 – 7102ب  ن س  س ت   ب   ج 

 

    ي      د ف س  س    ب    ج 7102

               ح                س  1292   ز  دف س  س    ب    ج

واالنظمة، تعديل وتطوير  تالعمل على اصالح وتطوير االدارة من خالل مراجعة االداء والتعليما  صف    دف

 التشريعات الخاصة بالتعليم العالي

 تحسين البنية التحتية االدارية لمؤسسات التعليم العالي    ي    دف س  س    ب    ج

 (از والوقتاالنج) رفع مستوى االداء كفاءة االداء 

 مراجعة انظمة وتعليمات التعليم العالي

  س           ي    س  1291   ز  دف س  س    ب    ج

تقديم الدعم المباشر والغير مباشر لمؤسسات التعليم العالي، وايضا توفير المنح الدراسية لطلبة   صف    دف

والدعم المالي من قروض ومساعدات مالية، تحفييز القطاع الخاص على التمويل واالستثمار في 

 مؤسسات التعليم العالي من خالل االنطمة والتشريعات 

 ة االستيعابية لمؤسسات التعليم العاليالقدر    ي    دف س  س    ب    ج

 المنح الداخلية والخارجية وفق نظام تنافسي

 (القروض والمنح المالية المباشرة) مساعدة الطلبة على االستمرار في التعليم العالي 

 مشاركة القطاع الخاص بالتمويل واالستثمار

   ب ث          س  1290   ز  دف س  س    ب    ج

تقديم الدعم المباشر والغير مباشر للبحث العلمي والتي يقوم بها مجلس البحث العلمي التابع للوزارة   صف    دف

 ضمن خطة متكاملة 

 خطة مجلس البحث العلمي لدعم وتنشيط البحث العلمي    ي    دف س  س    ب    ج

 التمويل المقدم للبحث العلمي

 مشاركة القطاع الخاص بدعم البحث العلمي

 رات الفنية والتقنية المقدمة لمجال البحث العلميالقد

 الخطة االعالمية لتحفييز وتنشيط البحث العلمي

عالق ت   ج    ت              ع ى     ى    س  0951   ز  دف س  س    ب    ج

     ب          ن

 الطلبية والتحفيزية تنشيط العالقة بين الجامعات والكليات محليا وخارجيا باقمة االنشطة  صف    دف

( عدد الجامعات وعدد الطلبة) عدد االنشطة التي تقام على المستوى المحلي وعدد المشاركين     ي    دف س  س    ب    ج

 وفاعليتة النشاط واثره على االفراد المشاركين والمجتمع، والحضور الدولي للجامعات الفلسطينية

     ع    ضبط   ج      س  1297   ز  دف س  س    ب    ج

وضع االنطمة والتعليمات والقوانين التي تضمن ضبط نوعية وجودة التعليم العالي، المساعدة على   صف    دف

 توفير البنية التحتية المناسبة 

 البنية التحتية لمؤسسات التعليم العالي    ي    دف س  س    ب    ج

 الكادر االكاديمي وفقا للمعايير المعتمدة

 القوانين واالنظمة والتعليمات الخاصة باعتماد مؤسسات التعليم العالي والكليات والتخصصات فيها

 االنظمة والتعليمات الخاصة بالتحاق الطلبة بالتعليم العالي

 التعليم التقني والمهني

     ج  بدل     ق    س  7790   ز  دف س  س    ب    ج

   صف    دف

    ب    ج   ي    دف س  س  

  ز        ب                     س  12  ؤس  /  ز    

                  س  1209 ب    ج

الرقي تقديم التعليم العالي للجميع وفقا لتطورات التعليم في العالم ووفقا لمتطلبات السوق والعمل على   صف   ب    ج

 بمستوى التعليم في الجامعات والكليات وكليات التعليم العالي

 تطوير التعليم العالي  ت س  س    ب    ج/  ي  

 تطوير التعليم العالي  ت س  س    ب    ج/   ي    غ ي  
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خطة العمل : تاسعا
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ا
 خطة العمل: تاسعا

، وعلى ما جاء في اهداف وغايات  7177-7102جندة السياسات لبرامج الخطة القطاعية للتعليم أبناء  على ما ورد في      

 :آلاتيعلى النحو وهي  ،لى مبادرات تحتاج الى مصادقة مجلس الوزراءإالخطة، برزت الحاجة 

 
ا
 :برنامج رياض الاطفال: أول

  نوع الوثيقة وصف مختصر عنوان املبادرة السنة

7102 
إنشاء الهيئة الوطنية 

 العليا للطفولة املبكرة

إنشاء هيئة وطنية عليا تعنى بتنسيق الخدمات 

وإلاشراف على الجهات الرسمية فيما تنفذه من 

 برامج خدماتية للطفل الفلسطيني

وزراء باعتماد قرار مجلس 

الهيئة وفق وثيقة هيكلية 

  .ووصف ملسؤلياتها

7102 
دليل وطني ملربية إنتاج 

 رياض ألاطفال

دليل عمل تعليمي تعلمي وطني يساعد ويوجه 

مربيات رياض ألاطفال في اختيار ألاساليب 

التعلمية التعليمية املالئمة للطفل الفلسطيني 

لدخول لزيادة نضجه ورفع مستوى استعداده 

 مرحلة التعليم ألاساس ي

قرار مجلس وزراء بتأليف 

الدليل ثم اعتماده بعد تأليفه 

من قبل  وزارة التربية 

 .والتعليم العالي
 

7102 
تحويل قسم رياض 

 ألاطفال  إلى دائرة 
 

إقرار هيكلية وزارة التربية 

  والتعليم العالي

 إلزامية الصف التمهيدي 7104

الصف التمهيدي في املدارس اتخاذ قرار بإلزامية 

 في مدة 
ا
 0الحكومية، وأن يتم تطبيق ذلك تدريجيا

 سنوات 2-

قرار مجلس وزراء بتعديل 

 املرحلة إلالزامية
 

 

 
ا
 :ألاساس يالتعليم برنامج : ثانيا

  نوع الوثيقة وصف مختصر عنوان املبادرة السنة

7102-

7177 
 برنامج التعافي

وتمكين الطلبة في برنامج يضم التعليم املساند، 

الكفايات الرئيسة لكل صف في املبحث الرئيسة 

 وتوجيههم حسب 
ا
ودعم الطلبة املترفعين تلقائيا

 .قدراتهم

 7177-7102 ورقة سياساتية

7102-

7102 
 وثيقة الكفايات التعليمية

وثيقة تتضمن الكفايات التعليمية الرئيسة في 

ة مباحث اللغة العربية والرياضات والعلوم موزع

حسب كل مرحلة وصف ووحدات املنهاج، مع 

 .التركيز على مهارات الحياة ومهارات التفكير العليا

 7102-7102 ورقة سياساتية

7102-

7102 
 إلاشراف التطويري 

برنامج لدعم تطوير املمارسات الصفية للمعلمين 

وآليات دعم املشرفين لهم وأدوات املتابعة 

املدرس ي في ضوء والتقييم بما يحقق التطوير 

 معايير املدرسة الفلسطينية الفعالة

خطة دبلوم منهي متخصص 

 في القيادة إلاشرافية
7102-7102 

7102-

7102 

استراتيجية إعداد املعلمين 

 .وتأهيلهم الجديد

إستراتيجية إعداد املعلمين وتأهيلهم وفق لنتائج 

وتوصيات تقييم إلاستراتيجية السابقة،ورؤى لرفع 

الاجتماعية والاقتصادية بما ما تتضمنه مكانته 

من رخصة مزاولة املهنة ورتب املعلمين وتطوير 

 7102-7102 ستراتيجيةا
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  نوع الوثيقة وصف مختصر عنوان املبادرة السنة

كفاياته املهنية ودعم املجتمع املحلي بمؤسساته 

 .املختلفة

واستقطاب أفضل الطلبة لدخول برامج إعداد 

املعلمين قبل الخدمة، واستبقاء املميزين منهم في 

 .النظام التعليم

7102-

7104 

برامج إعداد املعلمين 

 (1-0)للصفوف 

برامج إلعداد معلمي صف يمتلكون الكفايات 

واملهارات التطبيقية والعملية في سياقات صفية 

 .حقيقية وفق املعايير والكفايات الفلسطينية

 7104-7102 برنامج

7102-

7104 
 البيئة التعليمة في املدارس

التعليمية تمكن  دعم املدارس باملصادر واملرافق

املجتمع املدرس ي من التفاعل بكفاءة لتكون 

 .جاذبة لهم وتعزز تعلمهم وقيمهم

 7104-7102 ورقة سياساتية

7102-

7102 
 التناللعربي

اختبار كفاءات اللغة العربية تستقطب امللتحقين 

في النظام التعليمي واملؤسسات ألاخر ومتطلب 

 للترقية 

 7102-7102 برنامج

7102-

7102 

إستراتيجية التربية 

 الرياضية والتربية الفنية
 7102-7102 استراتيجية إستراتيجية لتعزيز 

 

 
ا
 :التعليم املنهيبرنامج : ثالثا

 نوع الوثيقة وصف مختصر عنوان املبادرة السنة

   7101نسخة )الوطنية للتعليم والتدريب املنهي  إلاستراتيجية 7102

    NQFالوطني للمؤهالت  إلاطار  7102

 

 
ا
 :التعليم غير النظاميبرنامج : رابعا

 نوع الوثيقة وصف مختصر عنوان املبادرة السنة

7102 
هيكل إداري جديد لقسم التعليم 

 غير النظامي 

تحويل قسم التعليم غير النظامي إلى إدارة عامة ليتناسب الكادر مع 

 حجم العمل املنبثق عن هذا القطاع 
 الوزارةهيكلية 

 إنشاء هيئة وطنية عليا تعنى بتنسيق   برامج تعليم الكبار اعتماد هيئة وطنية لتعليم الكبار  7102
قرار مجلس وزراء باعتماد الهيئة وفق 

 .وثيقة هيكلية ووصف ملسؤولياتها

7102 
اعتماد العقد العربي للقضاء على 

 7171ألامية بحلول 

وزراء التربية العرب في العام  وافقت جميع الدول العربية ومن خالل

هو عقدا عربيا للقضاء على  7171-7100على أن يكون العقد  7101

 ألامية ، واعتماد فريق وطني للعمل على أنشطة العقد

 

 

 خام
ا
 :الحوكمة والادارةبرنامج : سا

 نوع الوثيقة وصف مختصر عنوان املبادرة السنة

7102 

تعزيز الالمركزية على املستويات 

–املديريات-الوزارة)ةالثالث

 (املدارس

اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم العالي والاوصاف 

الوظيفية للمسميات الوظيفية التابعه لها واملستحدثة بما ينسجم 

ويحقق اهداف الخطة القطاعية على كافة املستويات يساهم في 

املرهونة باشتراطات من وضوح الادوار ويسرع من انجاز املشاريع 

للصرف على الخطة التطويرية خاصة فيما يتعلق بتمويل /املانحين 

 الهيكل التنظيمي للوزارة
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 نوع الوثيقة وصف مختصر عنوان املبادرة السنة

 .الابنية الادارية في املديريات

7102 

تحديث النظم والتعليمات 

الخاصة بمجالن العمل 

املختلفة بما ينسجم مع قانون 

 التعليم الجديد

والتعليم لتعزيز التكامل ما بين وزارة التربية اعتماد قانون التربية 

والتعليم وبقية الوزارات من ذوي العالقة لضمان العداله وتكافئ 

 .الفرص

 قانون التربية والتعليم

 اقرار رخصة مزاولة مهنة التعليم  7102

اعتماد رخصة مزاولة املهنة ومهننة التعليم وتطبيق ما تنص عليه 

املعلمين من رتب وعالوات مالية يساهم في تطبيق استراتيجية تاهيل 

  .الالمركزية وتحسين نوعية التعليم
 رخصة مزاولة املهنة

7102 
ربط التقدم في املسار الوظيفي 

 ببرامج تدريبية

اعتماد سياسة واضحة بخصوص ربط التقدم باملسار الوظيفي 

ويشجعهم ببرامج تدريبية يحفز املوظفين على الالتزام بالنمو املنهي 

داء بما ينعكس على الالتحاق ببرامج التدريب املرتبطه بتحسين ألا 

ويعزز الانتماء للمؤسسة  ،على نوعية الخدمة املقدمة للجمهور 

بدل املعمول به حاليا محبط وغير محفز امتحان . وينصفهم وظيفيا 

على العاملين في املؤسسة  اسلبياثر أومقابله نظام عقيم جدا يترك 

زمة لتطوير ل من الترقية رغم امتالكهم خبرات وكفايات  لحرمانهم

 .العمل وزيادة الانتاجية

قرار سياسة واضحة لربط التقدم في إ

 املسار الوظيفي ببرامج تدريبية 

 تنظيم املدارس حسب املستويات  7102

تطبيق هذا التنظيم يساهم في تحقيق الالمركزية وتنظيم عمل 

املدارس حسب املستويات بشرط توفير وسائل نقل مدعومة من 

الحكومة لضماتن وصول الطلبة من اماكن سكناهم الى مدارسهم 

بيسر ذهابا وايابا ،مما ينعكس على تحسين النوعية وتشجيع 

 طة الوزارة القطاعية التوجه نحو التخصصات املهنية بما ينسج وخ

قرار سياسة واضحة اتجاه تنظيم إ

 املدارس حسب املستويات

7102 

ية تكامل بين الوزارة آيجاد اإ

ومؤسسات التعليم العالي في 

 مجال التنمية املهنية للمعلمين

اعتماد واقرار وحدات خاصة لعداد وتاهيل املعلمين في الجامعات 

الكثير من املصاريف من ضيافة الحكومية يوفر طاقم مؤهل ويوفر 

ومواصالت وقرطاسية واجرة قاعات ويساهم في التكامل ما بين 

 وزارة التربية والتعليم العالي

اعتماد واقرار وحدات خاصة لعداد 

املعلمين وتاهيلهم في الجامعات 

 الحكومية

7102 

تعزيزوتوظيف نظام املتابعة 

والتقييم على مستوى الوزارة 

بية واملدارس ومديريات التر 

ولكافة الشركاء املحليين 

 والدوليين

نماذج التقييم املوحده من ديوان املوظفين ل تراعي خصوصية 

الوظائف في وزارة التربية والتعليم والاوصاف الوظيفية ، اعتماد 

نماذج تقييم تراعي خصوصية الوظائف في وزارة التربية والتعليم 

اء الافراد الى التركيز على اداء يساهم في التحول من التركيز على اد

املؤسسة بشكل شمولي ،كما ان ارتباطه بالدعم والتحفيز يساهم في 

 .التحسين

نماذج تقييم تراعي خصوصية الوظائف 

 في وزارة التربية والتعليم

7102 

استكمال حوسبة النظم الادارية 

واملالية والعمل على تكاملها بما 

ينسجم مع التوجهات في 

 الالكترونيةالحكومة 

يساهم في التكامل بين الانظمة املحوسبة في الوزارة بما يخدم 

العمل على كافة املستويات بين الوزارة واملديريات واملدارس وبقية 

 .الوزارات ذات العالقة

 اعتماد الحكومة الالكترونية

7102 
جراءات العمل إدلة و أتطوير 

 داري واملاليإلا 

اعداد الادلة الناظمة للعمل يسهل تنفيذ النشاطات واملبادرات  

وتطبيق الالمركزية ، وهذا يتطلب وضع استراتيجية واضحة املعالم 

لتنظيم العمل بخصوص سياسة الصرف املالي ومنح الصالحيات 

 . مدير املدرسة–بالصرف ضمن اسقف معينة من الوزير 

سياسات صرف مالي تراعي خصوصة 

 ة التربية والتعليمعمل وزار 

7102 
الاهتمام ببيئة العمل وتوفير 

 بنية حديثةأ

اعتماد واقرار سياسة واضحة اتجاه الابنية الادارية في املديريات 

يسرع من تنفيذ املشاريع فيها كونه مرتبطة بسياسة الالمركزية 

 واملانحين يشترطون تطبيق الالمركزية مقابل الصرف

 في املديرياتسياسة الابنية الادارية 

 7102 
بنية مدرسية مستدامة أنشاء إ

 ة للطاقةموفرّ 

اعتماد الية واضحة املعالم مبنية على سياسة واضحة لعتماد 

الطاقة املتجدده في املدارس يساهم في تطوير دليل الابنية الخضراء 

اقرار سياسة واضحة لعتماد مصادر 

 الطاقة املتجدده في املدارس
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 نوع الوثيقة وصف مختصر عنوان املبادرة السنة

والتنسيق مع املؤسسات ذات العالقة لتمويل املشاريع التي تعتمد 

 .املتجدده  على مصادر الطاقة

7102 

فضح سياسة الاحتالل واجراءاته 

التعسفية بحق التعليم في 

 cالقدس ومناطق 

وجود الية واضحة للزام املؤسسات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها  

تجاه هذا امللف يسام في فضح سياسة الاحتالل على كافة 

املستويات ويشجع املؤسسات الحقوقية على حشد الدعم الدولي 

للحد من السياسات التعسفية التي يمارسها الاحتالل بحق التعليم 

ويزيد من املساعدات املحلية والدولية لنظام التعليم في القدس 

 .واملناطق املهمشة

اقرار الية واضحة للزام املؤسسات 

توفير الحقوقية بتحمل مسؤولياتها تجاه 

التعليم الامن للطلبة في القدس واملناطق 

 املهمشة

7102 
وضع نظام داخلي للجنة 

 السياسات 

وضع نظام داخلي للجنة السياسات يوّصف مهامها، ويضمن آلية 

اتخاذ القرار بناءا على املعلومات أو الدراسات التي تدعمه، وتضمن 

السياسات واصدار نشرية دورية بنشاطات وقرارات لجنة  .تنفيذه

وآليات تطبيقها يسهل تنفيذ النشاطات والبرامج بما ينسجم وما 

 خطط له

اقرار سياسة واضحة بخصوص مهام 

 لجنة السياسات وقراراتها

 

 سادس
ا
 :برنامج التعليم العالي: ا

 نوع الوثيقة وصف مختصر عنوان املبادرة السنة

7102 
قانون عصري للتعليم 

 العالي 

يواكب التطورات العاملية في مجال التعليم العالي من ترخيص اعداد قانون جديد 

مؤسساته الى اعتماد برامجه ، وتصديق ومعادلة واعتراف بشهادات مؤسسات التعليم 

العالي املحلية والعربية والدولية، ويحدد فيها شكل العالقة بين الوزارة واملؤسسات، 

 ن التي يتم تشكيلهاوكذلك دور ألاجسام الاستشارية والتنفيذية واللجا

 قانون 

7102 
قرار الاعتراف 

 بالشهادات 

وهو قرار يتم بموجبه الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة عن مؤسسات تعليم عالي 

غير فلسطينية، ويتم فيه اعطاء وصف للشهادة ونوع الدراسة وبلد الدراسة ونوع 

 الشهادة

 نظام 

 وقفية التعليم العالي 7102
لدعم مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وطلبتها وتنفيذ مشاريع   صنودق خاص

 وبرامج تطويرية
 نظام داخلي ولوائح تنفيذية 
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ا
   خطة إدارة القطاع الاستراتيجي: عاشرا
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ا
 القطاع الاستراتيجي إدارةخطة : عاشرا

 

 :نظام املتابعة والتقييم

 من اعتماد الخطة القطاعية للتعليم في 
 
وسياساتها وبرامجها على الهيكل الذي تم تطويره للخطة  أهدافهاانطالقا

  ،7109-7104 الثالثة لوزارة التربية والتعليم العالي إلاستراتيجية
 
 للمتابعة والتقييم قائما على النتائج والذي يتضمن نظاما

طرأ تغيير على الظروف، كما ويقدم  إذا أوكانت الخطط ناجحة  إذارفة ما الشأن في مع أصحابيساند جميع والذي 

 إنذاراتوالاهم من ذلك، ففي حال وقوع فشل فإن النظام يوفر . النظام توصيات للتداخالت التي تأثرت جراء التغيير

 .وبراهين أدلةملبني على تراحات للتعديل في الوقت املناسب، واتخاذ القرار امبكرة للكشف عن مسببات الفشل ويقدم اق

ويساعد نظام . العامة للتخطيط إلادارةخاصة لنظام املتابعة والتقييم ضمن  دائرة بإنشاء 7119في عام قامت الوزارة و 

املتابعة والتقييم جميع أصحاب املصلحة والشركاء وصناع القرار على املساهمة بفعالية في إصالحات جهاز التعليم بهدف 

وخالل السنوات لاخيرة، تم تعزيز وتطوير . لسوق العمل ينجيدا ومناسب ينة مواطنين متعلمئتحقيق غرض أكبر وهو تنش

ويتم توزيع تقارير املتابعة والتقييم سنويا لكل من . إعداد التقارير أو ة والتقييم سواء من حيث العمليات نظام املتابع

 .الوزارة املركزية التي تغطي نظام التعليم كله، وكذلك لكل مديرية مع تركيز قوي على املدرسة، واملعلم، وأداء الطالب

، وبعد مراجعة شاملة، تمت مواءمة وتعديل نظام املتابعة 7109-7104الثالثة  لإلستراتيجيةخالل التحضيرات 

والغايات والنتائج  ولاهدافوالتقييم ليتناسب مع منطق التخطيط الجديد ويشمل مؤشرات على مستوى املخرجات 

نهج إلادارة القائمة على إن ربط نظام املتابعة والتقييم مباشرة مع برامج تقديم الخدمات، يتيح فرصة ملأسسة . ولاثر

السيطرة الكاملة على املخرجات  من يمكنو . ، والذي تتبناه الوزارة تدريجيا في جميع عملياتها وإدارتها(RBM)النتائج 

 (.SMART" )ذكية" لتكون جميعا  هاوالغايات على مستوى البرامج، والتي تّم تصميم ولاهداف

 7177-7102في الخطة القطاعية للتعليم  أدخلتالوزارة على هذا النظام بعد مواءمته للتغيرات التي ستعتمد 

التصحيحية عند الحاجة، وهذا النظام  إلاجراءاتلالتفاق على ، دها باملعلومات والبيانات الدقيقة لتقييم التقدموليز

التصحيحية لضمان الحقاظ على املسار  إلاجراءات املراجعة السنوية للتقدم واتخاذ فييعطي مؤشرات سنوية تساعد 

 .الصحيح

 :7177-7102لقطاع التعليم  إلاستراتيجيةللخطة  الرئيسة لنظام املتابعة والتقييم لاهداف

 .وتعزيز املساءلة عبر جهاز التعليم ،تعزيز الادارة القائمة على النتائج .0

، أهداف)رهنة العالقة املتبادلة بين التطبيق والنتائج مة السياسات التي تّم تبنيها من خالل بقياس مدى مالء .7

 .في حال وجود خلل معالجات، ومن خالل توفير (غايات، ونتائج البرنامج
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 .الخطةوغايات  وأهدافمتابعة الانجازات على مستوى مخرجات  .7

 .    التخطيط السنوية وفي صنع السياسات وفي الادارة دورةاستخدام تقارير املتابعة والتقييم كمرجعية خالل  .4

عادة تنظيم نظام املتابعة والتقييم  إ ت، فقد تمّ ومأسستهاوبما أن الوزارة قامت بتبني برامج الخدمات املباشرة 

 بينيع مستوى تطبيق املخرجات واملصروفات، لكل برنامج ، كما تتبّ و لتتبع مستوى النتائج والغايات والاهداف، 

 :الالحق الشكل 

7

7

7

Higher

Education

 

 أداءمؤشرات  لاول يشمل املستوى . مستويات وفقا لسلسة النتائج 7 إلىتّم تصنيف مؤشرات املتابعة والتقييم 

 أو أهداف، ويعرض املستوى الثاني مؤشرات مستوى (النتائج: مثال)غرض البرنامج بلكل برنامج، مرتبطة ( KPIs)رئيسة 

 .املستوى الثالث مؤشرات املخرجات واملصروفات رض غايات البرامج، بينما يع

 : ، وهيمنطلقات ةيتناول كل مؤشر من مؤشرات النظام ثالث

 على البيانات التي تّم جمعها املؤشرات بناء   واقع قياس(: ماذا؟)على إلاجابة . 

 في حال عدم تحقيق  لاسبابتحليل الفجوات بين البيانات الفعلية وبين املستهدفات، وتحديد (: ملاذا؟)على  إلاجابة

  .املعتمدةاملستهدفات 

 تقديم توصيات للسياسات وللتدخالت في مرحلة دورة التخطيط السنوية(: كيف؟)على  إلاجابة.  
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و ، 7102العام  أهدافكجزء من و . تقييمات القطاع الواسع سنوياتجرى ستحليل وتقييم املؤشرات،  إلى إضافة

وعلى تطوير أطر وأدوات نظرية مالئمة ملستويات املتابعة والتقييم ملرحلة  ،ى تنقيح بعض املؤشراتعالوزارة  ستعمل

والتعليم غير  ،والتعليم الثانوي، والتعليم املنهي لاساس ي، ومرحلة التعليم (التعليم قبل املدرس ي)الطفولة املبكرة 

تم يوس. (7177-7102) سنوات 6التي تمتد على مدار  ستراتيجيةالا دارة البرامج ، إل والتعليم العالي ،النظامي، وإلادارة

ستلقي املؤشرات و ، وفي القدس واملناطق املحرومة" ج"ا في منطقة هقياس الضعف في جميع البرامج التي يتم تنفيذ

جتماعي والفجوات املوجودة، كما ستكون مؤشرات الفئات املهمشة وذوي الاحتياجات الضوء على درجة مراعاة النوع الا 

  . الخاصة جزء اساس ي في النظام

 :مجموعات التقييم واملراجعة

 العالي دت وزارة التربية والتعليمماعت ؛، والخطط السنويةإلاستراتيجيةلضمان التقدم وفق ما هو مخطط في الخطة 

 :ومنها ،عدة هياكل للمراقبة والتقييم

، ونائب (وزير التربية والتعليم العالي)وتتكون من رئيس املجموعة : املوازنة وإدارةوالتخطيط  إلاستراتيجيةمجموعة  .0

، وعضوية الوكالء املساعدين، ورؤساء البرامج، ومدير عام التخطيط، ومدير عام الشؤون (وكيل الوزارة)الرئيس 

، واتخاذ وإلانفاقالخطط السنوية، والتنفيذ،  إعدادتعقد املجموعة اجتماعاتها بشكل دوري ملتابعة و . املالية

 .املرسومة وتذليل الصعوبات التي تواجه التنفيذ لاهدافالقرارات التي تعمل على التقدم نحو تحقيق 

لاولويات تحديات والوهي مجموعات فنية تخصصية تشكلت بناءا على : (ESWG)مجموعة عمل قطاع التعليم  .7

وتتكون من .  7109-7104الثالثة  إلاستراتيجيةضمن الخطة  إقرارهاعلى البرامج الجديدة التي تّم  الرئيسة أو بناء

باملعرفة الفنية، حيث يشكل منتدى مجموعة عمل قطاع التعليم " واملجهزة"املجموعات الفنية التخصصية املركزة 

. وتضمن هذه البنية مستوى أعمق من الفهم ومستوى أعلى في نوعية املعلومات(. ESWG forum)مرجعيتها الرئيسية 

في سلة التمويل ن لقطاع التعليم يوتتكون املجموعة من املؤسسات الدولية كاليونسكو واليونيسيف وغيرها، والداعم

 .ن كااليميد ايست وغيرهاين آلاخر املشترك، والداعمي

رئاسة )تجمع وطني تربوي يضم في عضويته وزارة التربية والتعليم العالي هو : 7101الفريق الوطني للتعليم  .7

 
 
، ومدنية، ودولية معنية بالتعليم، ويصدر الترشيح للعضوية من قبل معالي وأهلية، ومؤسسات حكومية ، (وتنسيقا

التعليم ) الوطني لتحقيق لتحقيق هدف التنمية الرابع  إلاطار وزير التربية والتعليم العالي، وتناط بالفريق مهمة تطوير 

ما يتم  إدراج، وضمان 7171كوريا لتحقيقها لغاية العام /قمة انشيون  أقرتهاوالغايات املنبثقة عنه والتي ( الجيد

ير التقييم ، ووطنيا، والقضايا املعتمدة في تقر وإقليميااعتماده من التوجهات والتدخالت السياساتية املقترحة عامليا، 

، 7171لغاية العام  إلاستراتيجيةفي خطط التنمية الوطنية، وخطط قطاع التعليم  7104الوطني للتعليم للجميع 

 . ومتابعة وتقييم ما يتم انجازه بشكل دوري
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 ستراتيجيةربط بين أهداف الا ال: حادي عشر

 وغايات التنمية املستدامة والالتزامات الدولية  
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 وغايات التنمية املستدامة والالتزامات الدولية  ستراتيجيةالا ربط بين أهداف ال: حادي عشر

 

جندة السياسات الوطنية والخطة القطاعية للتعليم نعرض أهداف التنمية العاملية و أالعالقة بين  يضاح إل 

 :لعالقةلتي الذي يبين التسلسل املوضعي الشكل آلا

 
ا
هدفا للتنمية املستدامة يسعى العالم جميعه لتحقيقها لالرتقاء ( 02)وحدت العالم نحو  أيلول قمة نيويورك  :أول

 مؤشر  779غاية و  069 لاهدافتضمنت و بالبشرية جميعا نحو مستقبل افضل، 
 
على ها الهدف الرابع منينص  و . ا

 .تحقيق تعلم جيد ومنصف للجميع

 
ا
ية تحت الهدف الرابع ضو واملن 7171 لغاية العام يق غايات التعليمكوريا لتحق/ انشيون  إعالنوقعت فلسطين على  :ثانيا

 :متطلبات، وهي( 7)غايات، و( 2) إلاعالنللتنمية املستدامة، ويتضمن 

ضمان أن يتمّتع جميع البنات والبنين والفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجّيد، : 4.0الغاية 

 7171تعليمية مالئمة وفعالة بحلول عام مما يؤدي إلى تحقيق نتائج 

ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة : 4.7الغاية 

 7171الطفولة املبكرة والتعليم قبل الابتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم الابتدائي، بحلول عام 

جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم املنهي والتعليم العالي الجّيد وامليسور ضمان تكافؤ فرص : 4.7الغاية 

 7171التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي، بحلول عام 

تحقيق زيادة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم املهارات املناسبة، بما في ذلك املهارات : 4.4الغاية 

  7171نية، للعمل وشغل وظائف الئقة وملباشرة لاعمال الحرة، بحلول عام التقنية وامله

القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم : 4.2الغاية 

ل الذين والتدريب املنهي للفئات الضعيفة، بما في ذلك لألشخاص ذوي إلاعاقة والشعوب لاصلية ولاطفا

 7171يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 

 ونساء  على حد سواء، بالقراءة والكتابة جميعهم ضمان أن يلّم الشباب : 4.6الغاية 
 
ونسبة كبيرة من الكبار، رجاال

 7171والحساب، بحلول عام 

م اكتساب ضمان : 4.2الغاية 
ّ
مية املستدامة، بما في ذلك بجملة املعارف واملهارات الالزمة لدعم التنجميعهم ن ياملتعل

باع أساليب العيش املستدامة، وحقوق إلانسان، 
ّ
من الُسُبل من بينها التعليم لتحقيق التنمية املستدامة وات
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واملساواة بين الجنسين، والترويج لثقافة السالم ونبذ العنف، واملواطنة العاملية، وتقدير التنوع الثقافي، 

 7171ي التنمية املستدامة، بحلول عام وتقدير مساهمة الثقافة ف

بناء املرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الجنسين، وإلاعاقة، ولاطفال، ورفع مستوى املرافق : أ  -4الغاية 

 التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف للجميع

املنح الدراسية املتاحة للبلدان النامية على الصعيد العالمي، وبخاصة ألقل تحقيق زيادة كبيرة في عدد : ب -4الغاية 

 والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان لافريقية، لاللتحاق بالتعليم العالي، بما في ذلك منح 
 
البلدان نموا

لمية في البلدان املتقدمة التدريب املنهي وتكنولوجيا املعلومات والاتصاالت، والبرامج التقنية والهندسية والع

 7171النمو والبلدان النامية لاخرى، بحلول عام 

تحقيق زيادة كبيرة في عدد املعلمين املؤهلين، بما في ذلك من خالل التعاون الدولي لتدريب املعلمين في : ج -4الغاية 

 والدول الجزرية الصغيرة النامية
 
 7171، بحلول عام البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا

 

 
ا
 :وفق محددين 7171السياسات الوطنية في عالقتها مع أهداف التنمية املستدامة  أجندةتحددت  :ثالثا

 .لفلسطينولويات الوطنية لا  .0

 .املتاحة إلامكاناتما يمكن تحقيقه وفق  .7

 :هي ،السياسات الوطنية ذات العالقة بالتعليم أجندةالتي حددتها  لاولوياتبرز أو 

 :تعليم جيد وشامل للجميع: ولوية الوطنيةألا 

 :ألاولويات السياساتية

 :تدخالت نوتتضم: التعليم املبكر ألطفالنا .0

 .تطوير برامج رعاية الطفولة املبكرة واملتاحة للجميع -

 .توسيع نطاق التعليم قبل املدرس ي والارتقاء بمستواه -

 :آلاتية التدخالت نوتتضم :تحسين نوعية التعليم .7

 .  إصالح املناهج التعليمية وتطويرها -

 . تطوير برامج التعليم إلالكتروني -

 . ضمان العدالة في الوصول لفرص التعليم خاصة للمناطق والفئات املهمشة -

 .  التأهيل والتدريب املستمر للمعلمين والطواقم املساندة -

 .  تطوير املرافق التعليمية وتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية -
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 :التدخالت ويتضمن :ليم إلى العملمن التع .7

 احتياجات التنمية وسوق العمل مع ضمتن تكافؤ بمواءمة التعليم والتدريب التقني واملنهي والتعليم العالي  -

 . فرص للجميع في الحصول عليه

 .تطوير البنية التحتية ومرافق التعليم والتدريب املنهي والتقني -

 .  تطوير القدرات في مجاالت البحث العلمي -

 
ا
، ويوجد نظام متابعة 7109-7104الثالثة للتعليم  ستراتيجيةالا وزارة التربية والتعليم العالي وفق الخطة تعمل  :رابعا

عمليات التصحيح سنويا للحفاظ على التقدم نحو  وإجراء ،وتقييم يساعد في عمليات التحقق من مسار الخطة

 .حددةالنتائج امل

 
ا
بمراجعة خطتها  7177-7102بدأت وزارة التربية والتعليم العالي بصفتها املنسق للخطة القطاعية للتعليم  :خامسا

، وفي ضوء الالتزامات 7177-7102السياسات الوطنية لخطة التنمية  أجندةالثالثة، في ضوء  ستراتيجيةالا 

كوريا لتحقيق / انشيون  وإعالنالتنمية املستدامة،  أهدافالدولية لفلسطين في قمة نيويورك التي اعتمدت 

التي اعتمدتها لجنة مراجعة مسيرة التربية والتي يرأسها دولة رئيس الوزراء  إلاصالح، وخطة 7171غايات التعليم 

العالقة في قطاع التعليم من ذوي لخطة مع  اوتمت مراجعة . وينسق أعمالها معالي وزير التربية والتعليم العالي

وتمت . نيدولين وشركاء يمؤسسات حكومية ومجتمع مدني، ومؤسسات تعليم عال، ومؤسسات دولية، وداعم

 .الخاصة بالخطط السنوية نجاز املراجعة باالستعانة بتقارير املتابعة والتقييم وتقارير إلا 

 

 :والالتزامات الدولية 7101التنمية املستدامة  وأهدافالربط بين أهداف التعليم 

للتنمية املستدامة، ومن املهم للسياسة أن تعكس هذا  لاخرى  لاهدافللتعليم دور معترف به في التمكين لتحقيق    

 ,UNESCO, UNDP, UNICEF, WHO)املتحدة ك  لاممالعديد من التقارير الصادرة عن مؤسسات  أظهرتالترابط، ف

FAO, ILO, UNFPA, UN-Women, UN-Habitat   )ارير تق إلى باإلضافة(World Bank, UNIDO, WTO, UNCTAD, UNEP, 

CBD ) له  إلاشارةومن ابرز ما تمت . لاخرى وتوضح هذه التقارير الروابط بين التعليم وعدد من أهداف التنمية املستدامة

 :في هذه التقارير ما يأتي

SDG1 :بال : القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان 
ا
 وثيقا

ا
ول والثاني ألا  ينالاستراتيجي ينهدفويرتبط ارتباطا

 :لقطاع التعليم كما هو موضح فيما يأتي
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، وهو يتوخى أيضا كفالة الحماية الاجتماعية للفقراء 7171الفقر بجميع مظاهره بحلول عام  بإنهاء 0ينادي الهدف 

املناخية املتطرفة وغير ذلك ، ودعم املتضررين من الظواهر لاساسيةوالضعفاء، وزيادة فرص الحصول على الخدمات 

 .من الصدمات والكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

وجود عالقة متبادلة في كال الاتجاهين بين التعليم والفقر، فالتعليم يحد من الفقر عن طريق  إلىتشير التقارير 

عليم الفتيات يمنع من انتقال الفقر بين زيادة دخل الافراد، كما أنه يزيد من القدرة على مقاومة الصدمات السلبية، وت

لاجيال عن طريق الحد الزواج املبكر وإلانجاب املبكر واملشاكل الصحية وغيرها من املخاطر املرتبطة بهذه لاحداث، 

 . والالتحاق بالتعليم يكون عادة أضعف لدى الفئات الفقيرة

تعليمية للوصول إلى سوق العمل في البلدان وتشمل املعوقات والتحديات للحد من الفقر رفع املتطلبات ال

 . املنخفضة واملتوسطة الدخل، ومحدودية فرص الحصول على التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة

وتركزت التوصيات للسياسات في التقارير الدولية على الحاجة إلى بناء وتوسيع الفرص التعليمية كجزء من نهج     

دعم الدخل وخلق فرص العمل مع الرعاية توسيع مجاالت الصحة والتعليم والحماية  متعددة لابعاد والتي تجمع بين

 .الاجتماعية، والحصول على الطاقة وغيرها من التدخالت لتنمية املجتمع

SDG2 :القضاء على الجوع وتوفير ألامن الغذائي والتغذية املّحسنة وتعزيز الزراعة املستدامة:  
ا
 وثيقا

ا
ويرتبط ارتباطا

 :بالهدف الاستراتيجي الاول والثاني لقطاع التعليم كما هو موضح فيما يأتي

، وهو ينطوي أيضا على التزام 7171القضاء على الجوع وعلى سوء التغذية بجميع صوره بحلول عام  7يتوخى الهدف 

وهذا سيتطلب نظم مستدامة لالنتاج . أوقات السنة بكفالة حصول الجميع على الطعام املأمون واملغذي والكافي في جميع

الغذائي، وممارسات زراعية قادرة على الصمود في مواجهة الصدمات، وفرصا متكافئة في استغالل الاراض ي والتكنولوجيا 

جية والوصول الى الاسواق، وتعاونا دوليا على صعيد الاستثمار في البنى التحتية والتكنولوجيا من أجل زيادة الانتا

 .الزراعية

وتؤكد التقارير   ،الجهود املبذولة للحد من سوء التغذية والجوع في اأساسي الى أن التعليم يعتبر عنصر إتشير التقارير  

أهمية التعليم لاساس ي لتحسين الدخل وإلانتاجية الزراعية، كما تسلط الضوء على التعليم والتدريب الزراعي كمحفز 

ويذكر . لإلنتاجية الزراعية من خالل تطوير قدرات املنتجين، وتعزيز تطوير مهارات الناس والكفاءات من أجل الابتكار

للوصول إلى مستويات أكثر تقدما من التعليم لالستفادة من مصادر املعلومات الجديدة  أيضا أن املزارعين يحتاجون 

 ، وتقديم املشورة الفنية والاستجابة لفرص السوق الجديدة والتغير البيئي ،القائمة على تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت

تحرك نحو أساليب زراعية أكثر استدامة، وفي فهم ن التعليم يلعب دورا رئيسا في مساعدة الناس على الألى إيضا أويشار 

 .التغذية املحسنة
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هم الذين كثر تأثرا والفئات لا ،آلاثار الضارة لنقص التغذية على النتائج التعليمية لىإوتشير العديد من التقارير 

العمل الدولية أن برامج ويخلص تقرير صادر عن منظمة . يأتون من الفئات املهمشة التي تتأثر من سوء التغذية والفقر 

، وبرامج التغذية املدرسية الغذائيةالحماية الاجتماعية بما في ذلك التحويالت النقدية، وتوفير الرسوم الدراسية واملواد 

  .ارتفاع معدالت الالتحاق باملدارس، وانخفاض التسرب املدرس ي وعمالة الاطفال في جدواها توقد ثبت

SDG3 : بالهدف  :بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع ألاعمارضمان تمتع الجميع 
ا
 وثيقا

ا
ويرتبط ارتباطا

 :الاستراتيجي الثاني لقطاع التعليم كما هو موضح فيما يأتي

ضمان الصحة والرفاه للجميع، في كل مراحل الحياة، ويعالج هذا الهدف جميع الاولويات الصحية  7يتوخى الهدف 

الانجابية وصحة الام والطفل؛ والامراض املعدية وغير املعدية والبيئية؛ والتغطية الشاملة  الرئيسية، بما في ذلك الصحة

بالتأمين الصحي؛ وتمكين الجميع من الحصول على لادوية واللقاحات لامونة والفعالة والجيدة النوعية وامليسورة 

لصحي، وتعزيز قدرات جميع البلدان في مجال الحد ويتوخى الهدف أيضا زيادة البحث والتطوير، وزيادة التمويل ا. التكلفة

 .من املخاطر الصحية وإدارتها

 مشترك اأكدت العديد من التقارير أن التعليم يؤثر على الصحة والرفاه، ما يعكس فهم
 
بأن التعليم أداة قوية  ا

والتعرف على عالمات املرض في  ن املتعلمين هم أكثر اطالعا على لامراض، واتخاذ تدابير وقائية،أو . لتحسين صحة الناس

 .وقت مبكر، وأنهم يميلون إلى استخدام خدمات الرعاية الصحية في كثير من لاحيان

التعليم لاساس ي يدعم التغطية الصحية الشاملة من خالل تمكين اختيار نمط حياة صحي  نأوذكرت التقارير 

والتعليم لافضل للنساء يؤدي إلى نتائج صحية أفضل لهم وألبنائهم، والى تسارع انتقال . وتنفيذ توصيات الرعاية الصحية

هم أكثر استعدادا للسيطرة على ( وخاصة النساء)يما الى ان الشباب لاكثر تعل وأشارت. بلدانهم إلى النمو السكاني املستقر

التعليم وسيلة لحماية الشباب من  كما أشارت بان الدالئل تؤكد بان. حجم لاسرة والاستثمار في صحة ورفاهية أبنائهم

 .الانخراط في السلوكيات الخطرة

هارات التي تدعم ليس فقط النجاح في سوق نه ينبغي على برامج التعليم تزويد الطالب بالقيم واملأوتوص ي التقارير ب  

يمكن للمدارس أن تكون املراكز الرئيسية لتوفير أنه و . رفاهولكن أيضا تمكينهم من العيش حياة أكثر صحة وأكثر  ،العمل

 يمكن لبرامج تعليم الصحة إلانجابية فيكما . والتثقيفيةمصادر املعلومات الطبية  ن تكون أو الرعاية الصحية لاساسية 

تكون العنصر املركزي لتعزيز الصحة  أناملدارس أن تكون فعالة في زيادة املعرفة واعتماد السلوك الجنس ي املأمون، و 

 . وتوفير التثقيف الصحي لتغيير سلوك الشباب وتشجيع تبني السلوكيات الصحية

SDG5 :بالهدف الاستراتيجي الاول  :تحقيق املساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات 
ا
 وثيقا

ا
ويرتبط ارتباطا

 :والثاني لقطاع التعليم كما هو موضح فيما يأتي
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فقد تحسنت فرص حصول الفتيات . سجل هدف تحقيق املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة تقدما في العقود الاخيرة

حة الجنسية والانجابية والحقوق الانجابية، بما في مجال الصعلى التعليم، وانخفض معدل زواج لاطفال، وأحرز تقدم 

ومع ذلك، ما زالت املساواة بين الجنسين تعد تحديا مستمرا لبلدان العالم، . في ذلك انخفاض عدد الوفيات النفاسية

 .ويشكل انعدماها عقبة كأداة أمام تحقيق التنمية املستدامة

وتصف التقارير كيف . املساواة بين الجنسين في كال الاتجاهينتحدثت العديد من التقارير عن العالقة بين التعليم و 

فالتعليم يوسع الفرص للفتيات والشابات ويثير تطلعاتهم للعمل . يؤثر التعليم في املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة

أنشطة إلانتاج الزراعي  خارج اطاروكلما اكتسبت النساء املزيد من التعليم، فإنها تتحرك على نحو متزايد . خارج املنزل 

السياسات التي تكفل حصول النساء والفتيات على خدمات بما في وساهمت . للعمل بأجر وتتوجهاملنزلية أو التقليدية 

 . للمرأة يذلك الصحة والتعليم في التقدم الكبير في مستوى املعيش 

اعادة تشكيل مواقف كل من الفتيات والفتيان تجاه املساواة بين الجنسين، مما  زاد معهوكلما زاد التحصيل العلمي    

التعليم يعمل على تمكين ف. يؤدي إلى مواقف أكثر إيجابية نحو تحقيق املساواة بين الجنسين لدى كل من الذكور وإلاناث 

منعهم من الحصول على حصة عادلة من النساء من التغلب على التمييز واملطالبة بحقوقهم والتغلب على العوائق التي ت

يعتبر عامال حرجا للمرأة ألن تكون قادرة على املطالبة بالحقوق  -بشكل خاص  - التعليم الثانوي و  ،ثمار التقدم العام

ان ارتفاع التحصيل العلمي  ايضا كما تبين التقارير . واملشاركة في صنع القرار، فضال عن كونه طريقا إلى العمل الالئق 

رأة يوسع من حريتها من خالل تعزيز قدراتها على السؤال، والتفكير والعمل وفق ظروفها وزيادة فرص الحصول على للم

الاستثمار باالضافة الى ان . في إطار الزواج التأثير التعليم يعزز املكانة الاجتماعية للفتيات، ويزيد من قدرتها على . املعلومات

 . ع التحول الديمغرافيفي التعليم يمكن أن يساعد في تسري

يفتقر إلى منظور النوع  بشكل عام لى ان التدريب التقني واملنهي من أجل التنمية املستدامةإبعض التقارير وتشير 

، ثالث صالت واضحة حول كيف يؤثر التعليم على املساواة بين الجنسين وتمكين املرأةأظهرت التقارير كما  .الاجتماعي

 :وهي

 . الوقت الكافي ما يضعف فرص حصولهم على التعليم نليس لديه ، ان النساءول ألا  

ن طفالهأنجاب ن الزواج املبكر يحد من فرص حصول الفتيات على التعليم، وزيادة قدرة النساء للتخطيط إل أ، الثاني

أثرون بتعليم طفال يتجور، فاأل لنجاح الاجتماعي والاقتصادي وتحسن لا أبنائهن وباتحسن حقيقي في تعليم با ترتبط أيض

 . و كونهم من الفقراءأمهاتهم أ

تميل النساء  إذسرة بمشاركة النساء غالبا ما يؤدي إلى تحسن في التحصيل العلمي لألطفال ن زيادة دخل لا أ، والثالث

 .إلى تخصيص دخلها في الغذاء والتعليم أكثر من الرجال

مجموعة نقاط واجبة املراعاة  لىإ ارير عن عدة مناطقوتطرقت التوصيات املتعلقة بالسياسة العامة في عينة من تق

 :تتمثل في
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وخاصة الفتيات الفقيرات في املناطق )لتحقيق تعميم التعليم الابتدائي، ينبغي إيالء اهتمام أكبر لألطفال املستبعدين  .0

 (. الريفية

جرت العادة على استخدامها برامج القسائم التي تستهدف جعل التعليم أكثر إنصافا من خالل استهداف الجماعات  .7

 . املحرومة مثل النساء والشباب والطالب ذوي الدخل املنخفض

 أخيارات الطاقة النظيفة، وخاصة في املناطق الريفية، يمكن  .7
ّ
ر الوقت بالنسبة للفتيات للدراسة وتحسين ن توف

 . أدائهم لاكاديمي

 .ضمان وصول املرأة الشابة إلى تنظيم لاسرة الطوعي أكبر لاثر في تحقيق مستويات جيدة من التعليمل .4

SDG6 :بالهدف  :ضمان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة 
ا
 وثيقا

ا
ويرتبط ارتباطا

 :كما هو موضح فيما يأتي الاستراتيجي الاول والثاني لقطاع التعليم

. تشكل املياه وخدمات الصرف الصحي مسألة تقع في صميم التنمية املستدامة ومتطلبا حيويا لبقاء الناس وكوكب الارض

من لاهداف الانمائية الالفية ال يتناول مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة الصحية فحسب، بل ويتناول  6والهدف 

 .املائية واستدامتها في جميع أنحاء العالمأيضا نوعية املوارد 

التعليم والتدريب ينمي املهارات والقدرة على استخدام املوارد الطبيعية بصورة أكثر  إلى أنالتقارير أشار أحد 

 دارة املتكاملة للموارداستدامة ويعزز الصحة العامة، ولذا ينظر الى برامج التعليم واملعلومات كشرط لتهيئة الظروف لإل 

 .حاجة لتغيير ثقافي من خالل التعليم والحوافز الاقتصادية بالنسبة ملستخدمي املياهوجود قرير ، وأكد  التاملائية

در املائي الاستثمار في هوالحد من ال ،وتشمل السياسات املمكنة لتحسين فرص الحصول على مياه الشرب املأمونة

، مع إلاشارة إلى أن املياه والعالقة بين املياه غير صالحة للشرب واملرضالتعليم لرفع مستوى الوعي بالحاجة إلى توفير 

تفتقر إلى املياه الصالحة للشرب واملغاسل ، و من لاطفال يذهبون إلى املدرسة في ظروف ليست مواتية للتعلم اكثير 

 .آلامنة، ودورات مياه نظيفة

SDG7 :لحديثة املوثوقة واملستدامةضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة ا:  
ا
ويرتبط ارتباطا

 بالهدف الاستراتيجي الاول والثاني والثالث لقطاع التعليم كما هو موضح فيما يأتي
ا
 :وثيقا

، ابتداء  من دورها في القضاء على الفقر 
 
الطاقة هي عنصر حاسم من أجل بلوغ جميع أهداف التنمية املستدامة تقريبا

 بتحقيق 
 
 .التقدم في مجاالت الصحة والتعليم وإمدادات املياه والتصنيع، وانتهاء  بالتصدي لتغير املناخومرورا

املستمدة من الطاقة )واملتجددة  لى الصالت بين التعليم والحصول على مصادر الطاقة آلامنةإعند النظر 

وي، والطاقة الحرارية لارضية، واملصادر حيائي الصلب والسائل، والرياح، والشمس، والغاز الحيالكهرمائية، والوقود إلا 

نجد ان التعليم مهم جدا لخفض مستويات الكربون التي تؤدي الى الاحتباس الحراري، وانه من  (البحرية، والنفايات
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الضروري استهداف الشباب لتوفير املعرفة واملهارات حول استخدام الطاقة التي من شأنها أن تسمح لهم باتخاذ قرارات 

ويمكن للبرامج التعليمية، وخاصة غير الرسمية وغير النظامية، تعزيز الحفاظ على الطاقة . ة كمستخدمين للطاقةمستنير 

 .بشكل أفضل وإلاقبال على مصادر الطاقة املتجددة

لى تحسين نوعية الخدمات التعليمية املقدمة ويزيد من احتمالية إن توفر الطاقة يؤدي أومن جهة أخرى نجد 

للتعليم، فالكهرباء  احيوي اوعلى وجه الخصوص، تعتبر الكهرباء أمر ، ل دراستهم في املدرسةاو استكمأ حضور الطالب

ومن خاللها ايضا يمكن زيادة استخدام وحدات . وتؤمن الاتصاالت بين املدارس واملنازل  ،تشغل الوسائط التعليمية

التعلم عن بعد وتوفير الفرصة الستخدام معدات أكثر تطورا للتعليم، والذي يسمح باستخدام لوسائل ومواد اكثر تطورا 

فعلى سبيل . اسة وتحسين أدائهم لاكاديميكما ان خيارات الطاقة النظيفة يمكن ان توفر الوقت للنساء والفتيات لدر . 

املثال، يمكن للنظافة والطاقة بأسعار معقولة تعزيز فرص الحصول على املياه والصرف الصحي، وإلانارة، ومساحة 

وأخيرا، كهربة الريف مما يساعد على الاحتفاظ باملعلمين الجيدين في . التبريد، والطاقة النظيفة لطهي الوجبات/ التدفئة 

 . والذي يعتبر رافعة أساسية لتحسين نوعية التعليم في املناطق الريفية  –ناطق الريفية امل

SDG8 : تعزيز النمو الاقتصادي املطرد والشامل واملستدام للجميع، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفير العمل الالئق

 بالهدف الاستراتيجي الاول والثاني  :للجميع
ا
 وثيقا

ا
 :لقطاع التعليم كما هو موضح فيما يأتيويرتبط ارتباطا

 لتحقيق التنمية املستدامة
 
 ضروريا

 
 .يعد النمو الاقتصادي الطرد والشامل للجميع أمرا

وتفيد العديد من . جدا في التقارير العاملية العمل كبيرةالروابط بين التعليم والنمو الاقتصادي وتوفير فرص  أن يبدو 

وشددت على لاثر من التعليم، وال سيما في املرحلتين . ن أجل التوظيف والنمو بشكل عامالتقارير على أهمية التعليم م

كما أشارت إلى أهمية التعليم . الثانوية والجامعية، وعلى القدرات إلانتاجية وإنتاجية العمال ، وتحقيق عائدات أعلى 

ومن املتوقع أن يعزز القدرة التنافسية . أجور  باعتباره محددا للمعرفة وريادة لاعمال، سواء في العمل باجر او بدون 

ارتفاع . فاالستثمار في التعليم له تأثير إيجابي على نمو الصادرات. الدولية والقوى العاملة املاهرة في الصناعات التحويلية

ساء املزيد من وكلما اكتسبت الن. املستوى التعليمي له تأثير بالغ لاهمية على الخيارات العرض في سوق العمل للنساء

إن . التعليم، فإنها تتحرك على نحو متزايد بعيدا عن العمل املنزلي او إلانتاج الزراعي التقليدي والدخول إلى العمل بأجر 

تعليم الفتيات والنساء يعزز فرصهم في الحصول على وظائف، والبقاء في صحة جيدة واملشاركة الكاملة في املجتمع، 

وتشير . عليم للشباب في الريف، نجدهم يدخلون في مجموعة واسعة من املهن غير الزراعيةوكلما تحسنت مستويات الت

 .التقارير إلى أهمية املهارات الالزمة لسوق العمل من خالل تدريب عالي املستوى ومتخصص بالنسبة للشركات

العرض والطلب مع اتساع الفجوة مرتبط بالعالقة بين  لاول، وهو : وتشير التقارير إلى نوعين من املعوقات والتحديات   

بين املهارات املكتسبة في التعليم وطبيعة الوظائف املتاحة واحتياجات سوق العمل، ويشير أحد التقارير أنه في بعض 

ن أن البلدان، فقد انخفضت عوائد سوق العمل ألولئك الذين أكملوا التعليم الابتدائي أو الثانوي بشكل حاد، في حي
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أما الثاني، فإن  الفتيات غالبا ما تترك املدرسة وهم غير مهيئين للعمل، أو ال يصلون .  العوائد لذوي التعليم العالي زادت

في بعض املناطق، لم ينعكس ارتفاع مستويات تعليم إلاناث إلى زيادة . إلى املستوى التعليمي الذي يهيئهم لوظائف مجزية

 . قوى العاملة للشاباتكبيرة في معدالت مشاركة ال

وتتراوح توصيات ما بين . تدعو العديد من التقارير لزيادة الاستثمار في التعليم من أجل تحفيز النمو وتشجيع الابتكار

النصائح العامة لالستثمار لزيادة التحاق ما قبل املدرسة بين لاسر املحرومة اقتصاديا واجتماعيا، ورفع التحصيل 

وتشير بعض التقارير أيضا إلى التركيز على تعزيز التدريب املنهي والتقني الرسمي . لثانوي على لاقلالعلمي حتى مستوى ا

مع توثيق التفاعل والعالقة بين املؤسسات التعليمية والصناعية وغيرها في سوق العمل، وضمان . وبشكل املتخصص

 .التدريب املستمر

الفرص التعليمية ما بعد : السياسات التعليمية في ثالثة أبعادوتجدر إلاشارة إلى ضرورة التوازن والتسلسل في 

الابتدائية ، وأدوات لتعزيز عملية صنع القرار التعليمي، وخيارات الفرصة الثانية للتعليم كذلك تحديد لاولويات فيما 

 (. املهارات لاساسية بدال من املهارات ما بعد لاساسية)بينها 

الضوء على أهمية مالءمة املحتوى التعليمي ملتطلبات الحياة وسوق العمل من حيث املهارات العديد من التقارير تسلط   

عند النظر إلى ، و والتي تركز على تسهيل عملية الانتقال من املدرسة إلى العمل ومنع عدم التطابق مع سوق العمل

حيث يشير . على مستوى الاقتصاد الكلي وفرص العمل في التعليم، نجد الصلة لاولى تتجسد ، الصالت التي تربط النمو

وهو ما يفسر السبب في سعي  -تقرير صادر عن منظمة التجارة العاملية أن النمو الاقتصادي هو شرط ضروري للتنمية 

كثير من البلدان ذات النمو الاقتصادي القوي الى بذل خطوات واسعة في تحسين الصحة، والتحصيل العلمي، 

 .د من الفقر ومستويات املعيشة والح

ومن حيث الروابط السببية، نجد العالقة القوية بين مستويات التعليم املرتفعة والتحوالت الاقتصادية كالتحول  

من الزراعة إلى الصناعة والخدمات إلانتاجية، وأيضا في تزايد الطلب على العمال املهرة الناتجة عن املستويات املرتفعة 

كما . ضا إلى ارتفاع معدل الطلب على الابتكار وإلابداع التكنولوجي ذات املهارة املرتفعةوأدت املنافسة أي. من التعليم

كما أن الاهتمامات التجارية وزادت من أهمية . دفعت التغيرات الاقتصادية إلى التغييرات في املناهج التعليمية واملحتوى 

 .التعلم القائم على العمل، وأهمية التعليم الرسمي

ن تحد من أفي الزراعة وغيرها يمكن ( عمالة لاطفال)أخرى على مستوى لاسرة، فحاالت عمل لاطفال وهناك روابط 

 جر ولاعمال املنزلية وخاصة بالنسبة للفتيات يضاعف من إمكانية تكرار أما أن العمل ب، كالتحاق لاطفال في التعليم

أن يعيق استمرار لاطفال في تعليمهم بسبب فقدان  والركود الاقتصادي أيضا يمكن ،رسوبهم أو تسربهم من املدارس

ومن جهة أخرى فان عمل النساء يزيد من . البطالة طويلة لامد قد تشكل تهديدا خطيرا لتعلم لاطفال. آلاباء لوظائفهم

حويالت ن الهجرة والتإوأخيرا ف ،دخل لاسرة ويحسن من إنفاقها على الصحة والتعليم ويؤدي إلى تحسين تحصيل لابناء

س املال البشري، فالهجرة توسع الخيارات الخاصة بالتعليم وخاصة في التعليم العالي، وإمكانية أاملالية يمكن أن تعزز ر 

 .الهجرة والتحويالت املالية قد تحفز الاستثمار في التعليم 
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املهارات املكتسبة من  تحدثت بعض التقارير عن بعض املعوقات والتحديات وخاصة فيما يتعلق بعدم الانسجام بين  

نه ورغم وجود تقدم جيد في تعليم النساء والفتيات إال أن أ، و لى البطالةإسوق العمل ما يؤدي  التعليم واحتياجات

 . قل من الرجالأكما أن املرأة ما زالت تكسب . التقدم في العمل والتمثيل كان أبطأ بكثير

SDG9 : ،ويرتبط  :وتحفيز التصنيع الشامل للجميع واملستدام، وتشجيع الابتكارإقامة بنى تحتية قادرة على الصمود

 بالهدف الاستراتيجي الثاني لقطاع التعليم كما هو موضح فيما يأتي
ا
 وثيقا

ا
 :ارتباطا

وتوفر البنى التحتية . البنى التحدتية والتصنيع والابتكار: ثالثة جوانب هامة للتنمية املستدامة 9يشمل الهدف الهدف 

وينهض التصنيع بالنمو الاقتصادي ويتيح . ظم والهياكل املادية لاساسية الضرورية لتشغيل أي مجتمع أو مؤسسةالن

ي الدخول 
ّ
ويسهم الابتكار في النهوض بالقدرات التكنولوجية . فرص عمل، وبالتالي يقلل من الفقر الناجم عن تدن

 .للقطاعات الصناعية ويشجع على تطوير مهارات جديدة

فالتعليم يدعم  التنمية . التقارير الدولية العديد من الروابط بين التصنيع والبنية التحتية والتعليم أظهرت

الصناعية والتحول الاقتصادي، جنبا إلى جنب مع عوامل أخرى، ويتم التركيز بشكل خاص على دور التعليم باعتباره 

وتجدر إلاشارة إلى أن تطور . استيعاب التكنولوجيا والتنويع  مؤثرا قويا على القدرة على الابتكار وتوفير لاساس لعمليات

الاتصاالت الالسلكية والتعليم الرقمي والتكنولوجي مكنت بلدان متخلفة من تجاوز عوائق الاستثمارات املالية املكلفة في 

 .البنية التحتية التي حشدتها الدول املتقدمة في القرن العشرين

رات التكنولوجية والتطور التكنولوجي للعديد من البلدان بتحسين التعليم بتكلفة لقد سمحت العديد من الابتكا

 .لذا فان التعليم ضروري لتطوير املهارات الالزمة لبناء بنية تحتية أكثر مرونة وتصنيع أكثر استدامة. منخفضة

SDG10 :الحد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها:  
ا
 وثيقا

ا
بالهدف الاستراتيجي الاول والثاني  ويرتبط ارتباطا

 :لقطاع التعليم كما هو موضح فيما يأتي

إلى الحد من أوجه انعدام املساواة في الدخل، فضال عن أوجه انعدام املساواة القائمة على أساس  01يدعو الهدف 

ويتناول . او اي وضع آخر داخل البلد السن أو إلاعاقة أو الانتماء العرقي أو إلاثني أو لاصل أو الدين أو الوضع الاقتصادي

 .الهدف أيضا أوجه انعدام املساواة بين البلدان، بما في ذلك ما يتصل بالتمثيل والهجرة واملساعدة الانمائية

لى التعليم كعامل ذات تأثيرين في إتبين التقارير الدولية العديد من الارتباطات بين التعليم وعدم املساواة، وينظر 

  ، الحقاالحياة 

 .، يتمثل في الحصول على وظائف رسميةألاول  

ويعتبر عدم تكافؤ الفرص في التعليم لألطفال ذات تأثير س يء على دخل . كأداة قوية لتعزيز تحقيق العدالة الثاني،

 .الفرد، وتشير تقارير متعددة إلى أهمية التعليم كأداة لتمكين لافراد في كافة املجاالت
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مستويات التعليم وتضييق التفاوت في قيقي يتمثل في عدم وجود ارتباط بين ارتفاع متوسط وتبين وجود تحدي ح

 . عدم املساواة

وتؤكد التوصيات املتعلقة بالسياسة العامة في هذا املجال الى أن رفع التحصيل العلمي حتى املستوى الثانوي أو أكثر 

يمكن والذي القدرات بين لاجيال مثل التعليم داخل لاسر  يساعد في الحد من عدم املساواة في الدخل، وفي انتقال

لاداء  ذاتتحسين املدارس والفصول الدراسية  للتركيز على تحتاج سياسات التعليمكما . إدامة فوائده على املدى الطويل

فرص التعليم أو التأمل في  املسؤولينيجب على و  .من خالل تقديم تجربة تعليمية ذات جودة عالية للمحروميناملنخفض 

 . شجع لاطفال على إلابداع أو التفكير النقدي وان تشمل هذه الفرص الفقراء واملهمشينتساعد و تيمكن أن  التيالتدريب 

أوسع من التعليم، وان  آفاقينظر للمساواة في الحصول على التعليم باعتباره املفتاح لفتح  -في الاتجاه آلاخر، 

 .الفرص بينهم فيالتفاوت في نوعية التعليم بين لاغنياء والفقراء يعتبر العامل الرئيس لعدم املساواة 

، فان عدم املساواة الرئيسية في مخرجات التعليم ال تزال املحرز  تشير التقارير أنه رغم التقدمفالتحديات،  ماأ

ن املعايير الاجتماعية والثقافية في العديد من البلدان تستثني بعض الفئات من أو . قائمة بين الجماعات داخل البلدان

، إلاعاقةأو العرق أو الطبقة الاجتماعية، باالضافة الى ابعاد الاستثناء الاخرى كالتعليم وخاصة الفتيات والشابات، 

إلى حلقة مفرغة  بدوره لتعليم، والذي يؤديعدم املساواة في الدخل زيادة في الاستقطاب في مخرجات افي زيادة الويرافق و 

 .من التهميش وعدم املساواة

ن جودة عالية للتعليم العام يمكن أن تخفف من الثغرات في تعليم لاطفال أوتؤكد توصيات السياسة العاملية، 

لى الفئات لاكثر حرمانا تصل إلحاجة إلى تحديد أولويات الاستثمار في لاطفال الصغار ، ووجود لاسر الفقيرة والغنية بين

 (.بمن فيهم الفتيات)

SDG11 : بالهدف الاستراتيجي  :شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامةجعل املدن 
ا
 وثيقا

ا
ويرتبط ارتباطا

 :الاول والثاني والثالث لقطاع التعليم كما هو موضح فيما يأتي

. أشخاص 01من كل  6أن يمثل سكان الحضر  7171ويتوقع بحلول عام . يعيش أكثر من نصف سكان العالم في املدن

البشرية لاخرى التي تدار بشكل  والتجمعاتورغم العديد من التحديات التي تواجه في التخطيط، يمكن أن تكون املدن 

 .سية للتنمية املستدامةجيد يمثابة حاضنات لالبتكار والابداع وعوامل دافعة رئي

تركز الصالت بين التعليم واملدن على الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، والتأهب للكوارث يتطلب استثمارات كبيرة 

على املدى الطويل في التعليم، وكلما ارتفعت مستويات التعلم أعلى من محو لامية والتعليم الابتدائي يتعزز فهم الناس 

التمدن ذات تأثير إيجابي رئيس ي على / من ناحية أخرى، يعتبر التحضر، و .تأهب ملواجهة الكوارثللتحذيرات وخطط ال

 .التغييرات في التعليم، مع التاكيد على الدور الحيوي للمدن في نقل لافكار وتعبئة العمل السياس ي
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من لاطفال في املناطق  مرات أكثر الستكمال التعليم الثانوي  2إن الطفل في املناطق الحضرية عرضة تقريبا 

أرباح العمل املتنامية التي تزيد  -التي اشير اليها في التقارير  -التمدن / ومن التأثيرات إلايجابية لاخرى من التحضر. الريفية

من تكلفة الفرصة البديلة لتربية لاطفال، والتي قد ترفع سن املرأة من الزواج، والتحصيل العلمي واملشاركة في سوق 

 .مل الع

وقرى  ن التعليم يمكن أن يمنح الناس املهارات للمشاركة في تشكيل والحفاظ على مدنأوتشير التقارير الى 

 ..والحروب والاعتداءات املسلحة أكثر استدامة، وتحقيق املرونة في حاالت الكوارث ومخيمات

SDG12 : بالهدف الاستراتيجي الثاني والثالث  :مستدامةإنتاج ضمان وجود أنماط استهالك و 
ا
 وثيقا

ا
ويرتبط ارتباطا

 :لقطاع التعليم كما هو موضح فيما يأتي

ويتطلب النمو والتنمية . يتطلب النمو والتنمية الاقتصاديان إنتاج السلع وتقديم الخدمات التي تحسن نوعية الحياة

في جميع مراحل عية واملواد السامة وتوليد النفايات وامللوثات املستدامان التقليل الى أدنى حد من استخدام املوارد الطبي

 .عملية الانتاج والاستهالك

التعليم املرتكز الرئيس ي في الجهود العاملية الرامية إلى احداث نقلة نوعية في أنماط الاستدامة من خالل تغيير يعتبر 

فتثقيف املستهلك يمكن أن يعزز تغيير . الكربون السلوكيات وأنماط الحياة وتحقيق مجتمعات ذات انتاج منخفض من 

 .نمط الحياة وانتهاج خيارات أكثر استنارة

توجيه املستهلكين لخيارات الطاقة الخضراء، وخيارات السكن والسلع وتتحدث العديد من التقارير عن ضرورة 

 . من أجل التوجه نحو اقتصاديات صديقة للبيئة على املستوى العالمي الصديقة للبيئةاملنزلية 

بصورة متزايدة على أهمية و العديد من الحكومات واملنظمات غير الحكومية ووكاالت لامم املتحدة والشركات وتؤكد 

خاطر الكوارث، وفقدان التعلم وبناء القدرات في بحثهم عن حلول لتحديات الاستدامة بما في ذلك تغير املناخ، وإدارة م

من بين التحديات التي تم تحديدها، الافتقار إلى حدود التعليم ، و التنوع الحيوي وإلانتاج والاستهالك املستدامين

كما تؤكد التقارير دورا . والتدريب في مجال إلادارة املناسبة للمواد الكيميائية والنفايات في العديد من البلدان النامية

، والتي يمكن لها تعزيز الوعي (مثل التلفزيون وإلاذاعة والصحف واملجالت وشبكة إلانترنت)عالم غامضا لوسائل إلا 

 .والاستدامة، وتشجيع الاستهالك املستدام

على الحاجة إلى تعزيز التعليم من أجل الاستهالك املستدام في الدول فتركز التوصيات املتعلقة بالسياسة العامة  ماأ

ودور سائل إلاعالم ، وتوفير التعليم لالستهالك، وزيادة الوعي  ،محو لامية كل من من خالل تعزيز  املتقدمة، وال سيما

العام، والتثقيف بشأن أهمية التنوع الحيوي، وآثار أنماط الاستهالك وإلانتاج غير املستدامة، والفوائد الصحية لنظام 

ة لتخفيف الزيادة في الطلب الكلي على الغذاء عن طريق رئيسغذائي معتدل ومتنوع، وجميعها ينظر إليها على أنها أدوات 

املهمة ، ويجب أال ننس ى أّن القطاعات لاكثر ثراء في املجتمعالحد من الاستهالك املفرط، وخصوصا من اللحوم، من خالل 
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املهارات والتوجهات املشتركة لجميع البلدان على املدى الطويل، هي تحسين وإعادة توجيه نظم التعليم لتعزيز املعرفة و 

وهذا يتطلب تحسين كمية ونوعية التدريب لتعليم املهارات الخضراء . الالزمة للتعامل مع التحديات الحالية واملستقبلية

والتعليم من أجل التنمية املستدامة، بما في ذلك مهارات محددة في قطاعات مثل التصميم املستدام للمباني الخضراء 

وتشير بعض تقارير البنك الدولي للتعليم باعتباره واحدا من الروافع للحكومات في دورها في . ظيفةوالطاقة املتجددة والن

تؤكد كما (. مثل توقعات الطقس على املدى الطويل، وخدمات إلارشاد الزراعي)توفير بيئة اقتصادية تسهل قرارات واعية 

التي تعالج الاستهالك من خالل رفع مستوى الوعي " املستوياتتعددة امل املترابطة يةتطوير ال الاستجابات"اليونسكو دور 

 .وإلانتاج البيئي باالنتقال إلى ممارسات أكثر وعيا بيئيا من خالل برامج التدريب 

نجد ان تقرير اليونسكو حول  ،فيما يتعلق بالعالقة العكسية بين التعليم والاستهالك والانتاج املسؤولينما أ

ة املستدامة قد اشار إلى أن التوجهات العاملية للنهوض بالتعليم من أجل التنمية املستدامة والتي التعليم من أجل التنمي

والتغيرات في الطلب على السلع  ،تشمل التغيرات في البيئة املادية؛ وتغيير املبادئ التوجيهية الدولية واللوائح الحكومية

الى ادى دة الطلب على السلع والخدمات املتعلقة باالستدامة زياو  ،الاستهالكية للمنتجات والخدمات الصديقة للبيئة

إلى أن قلة الوعي من لاسر فيما يتعلق  ايضا ويشير التقرير . الضغط على املرافق التعليمية لتنفيذ سياسات الاستدامة

ها من خالل املعلومات بانماط استهالكهم للغذاء واملاء شكل عقبة امام تغيير السلوكيات، والتي كان باالمكان التغلب علي

 . الكافية

شير  إلى أن قطاع التعليم ينبغي أن يعمل منذ فترة طويلة على املواءمة تفالتقارير ومن حيث مجاالت السياسة، 

واملياه والتخفيف  الحيوي والتعاون مع شراكات وشبكات التنمية املستدامة في مجاالت مختلفة مثل تغير املناخ والتنوع 

 .الاستهالك من حدة الفقر و

SDG13 :بالهدف الاستراتيجي الثاني لقطاع  :اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير املناخ وآثاره 
ا
 وثيقا

ا
ويرتبط ارتباطا

 :فيما يأتيالتعليم كما هو موضح 

يمثل تغير املناخ أكبر تهديد للتنمية على الاطالق، وتثقل آثاره الواسعة الانتشار وغير املسبوقة، بشكل غير متناسب، كاهل 

 
 
 وضعفا

 
 ال يتجزأ . الفئات لاكثر فقرا

 
ويشكل التحرك العاجل للتصدي لتغير املناخ والتقليل من آثاره إلى أدنى حد جزءا

 . نمية املستدامةمن التنفيذ الناجح ألهداف الت

وبشكل عام، يالحظ أن التعليم له دور حيوي في . تؤكد العديد من التقارير على أهمية التعليم بالنسبة لتغير املناخ

وان آثار تغير املناخ والظواهر املتطرفة تعتمد على التعليم باعتباره واحدا من . الحد من أسباب وتأثيرات تغير املناخ

التقارير الى ان التعليم والتمويل، وخاصة للشباب الصغار، يمكن ان يجهز الناس للتكيف عند  وتشير . العوامل املهمة

فالتعليم أمر حاسم ملساعدة الناس على التكيف مع آثار تغير املناخ، ال . وقوع كارثة طبيعية تؤثر بشكل كبير في معيشتهم

. ى الزراعة البعلية ويشعرون بالتهديدات بشكل أكثر قوة سيما في البلدان لاكثر فقرا حيث املزارعين الذين يعتمدون عل

http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/post-2015/sdg-overview/goal-13.html
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وان . ملكافحة تغير املناخ الالزمساعد في دفع عجلة التغيير السلوكي يالتعليم يمكن أن كما تشير التقارير ايضا الى ان 

دد كبير من ع يعتبر وجودكما ، الصديقة للبيئةيوفر أسس عملية استيعاب التكنولوجيا  ان يمكنالتعليم لاساس ي 

 .املهندسين والباحثين املؤهلين أساس ي أيضا لتحقيق ذلك 

سوء فهم حول مختلف جوانب تغير  لدى الطلبة والجمهور على حّد سواء  نالبحوث تبّين  أفمن حيث القيود، ما أ

ملعلومات، والتعليم، ن اأتبين  وباإلضافة إلى ذلك. املناخ، وآلاثار املسببة لالحتباس الحراري، واستنزاف طبقة لاوزون 

 .قد تكون ادت الى نتائج عكسية و والتوعية التي قدمت حتى آلان ليست كافية لتحفيز الناس على العمل، بل 

الى  -والذي يتناول تغير املناخ من بين قضايا أخرى  -وتدعو التوصيات بشأن التعليم من أجل التنمية املستدامة 

ضرورة وضع إطار مشترك لتعزيز استجابة املناخ من خالل التعليم، والدعوة إلى التعليم باعتباره موردا استراتيجيا غير 

دمج مجال تغير املناخ في "لبنك الدولي الى أن ارير اتقاحد ويشير . دامةمستغال إلى حد كبير لبناء مجتمعات مرنة ومست

تطوير كادر جديد من املهنيين ملعالجة املشاكل املعقدة التي وان ل، التي يجب اتخاذها املناهج الدراسية هو الخطوة لاولى

واشار . أمر ضروري لتسهيل التغيير بر والذي يعت ياتي تثقيف املواطنين ثميفرضها تغير املناخ نفس القدر من لاهمية، 

 .التقرير أيضا إلى ضرورة اتباع نهج مختلف لتوفير املعلومات حول تغير املناخ 

، ان البحث ألاول . الى اثنين من الروابط بين تغير املناخ و التعليم في التقارير الصادرة عن املؤسسات الدولية ويشار 

يحفز الطلب على تكييف التعليم وبناء واملنظمات غير الحكومية و الشركات  من الحكوماتعن حلول للتغيرات املناخية 

 . ، أن التقلبات املناخية يمكن ان تؤثر بشكل دائم على صحة الناس والتعليموالثاني. القدرات في هذا املجال 

ملناخي، وال سيما على املفتاح لفهم شامل لتأثير تغير املناخ والتكيف والحد من التغير ا بانهالتعليم  ويشار الى

 .املستوى املحلي

SDG14 :حفظ املحيطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة: 

 بالهدف الاستراتيجي الثاني لقطاع التعليم كما هو موضح فيما يأتي
ا
 وثيقا

ا
 :ويرتبط ارتباطا

 أساسيا في رفاه البشر والتنمية الاجتماعية والاقتصادية على 
 
تؤدي املحيطات، الى جانب املوارد الساحلية والبحرية، دورا

وتوفر املحيطات سبال للعيش . في املجتمعات الساحليةوهي ذات أهمية خاصة لألشخاص الذين يعيشون . مستوى العالم

 لل
 
وهي تساعد أيضا على تنظيم النظام إلايكولوجي العالمي عن . كفاف والدخلومزايا سياحية، الى جانب كونها مصدرا

ويعد . طريق امتصاص الحرارة وثاني أكسيد الكربون من الغالف الجوي وحماية املناطق الساحلية من الفيضانات

 أساسيا ل
 
تحقيق خطة عام الاستخدام املستدام للنظم إلايكولوجية البحرية والساحلية وحفظها وحماية تنوعها أمرا

 .، وال سيما بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية7171

وبناء توافق استباقي في آلاراء بشأن  والتوجه نحو الزراعة البحرية في تنمية الوعي للبيئة البحرية االتعليم مهميعتبر 

 .الاستخدام الحكيم واملستدام
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SDG15 : وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو حماية النظم إلايكولوجية البرية وترميمها

  :مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور ألاراض ي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي
ا
ويرتبط ارتباطا

 بالهدف الاستراتيجي الثاني لقطاع التعليم كما هو موضح فيما يأتي
ا
 :وثيقا

 محددة الهدف لحماية النظم إلايكولوجية البرية وغيرها من يتطلب الحفاظ على مختلف أشكال لا 
 
حياء البرية جهودا

 على الادارة  02ويركز الهدف . النظم إلايكولوجية وترميمها وتعزيز حفظها واستخدامها على نحو مستدام
 
تحديدا

تدهور املوائل الطبيعية، ووقف  املستدامة للغابات، وترميم لاراض ي املتدهورة، والنجاح في مكافحة التصحر، والحد من

 .فقدان التنوع الحيوي 

تؤكد التقارير املختلفة على أهمية التعليم لرفع مستوى الوعي وتغيير املعتقدات واملواقف والسلوكيات تجاه 

لاكثر فعالية، بما في وينظر الى التعليم باعتباره عنصرا أساسيا في الجهود الرامية إلى تعزيز إلادارة البيئية . القضايا البيئية

وتشير تقارير التحديات املختلفة في هذا املجال، الى ان الجهود التعليمية غير كافية إلشراك . ذلك للمناطق املحمية

الجهات الفاعلة الرئيسية وأصحاب املصلحة على إدماج اهتمامات التنوع الحيوي في القطاعات خارج البيئة ؛ وان 

ت أعلى من التعليم وزيادة الاهتمام بالبيئة، والى وعدم كفاية استخدام املعارف التقليدية في العالقة ضعيفة بين مستويا

 .السياسات والبرامج البيئية

أبرزت التقارير املجاالت  كما التوصيات املتعلقة بالبيئة والتنمية املستدامة بشكل عام، وقدمت التقارير العديد من

تضمينه في البرامج التعليمية لاساسية وتعزيزها من  بحاجة الىوعالقته برفاه إلانسان  الحيوي فهم التنوع ان : التالية

تقديم قسم أوسع بكثير للعامة ولصناع القرار الدراك دور وقيمة التنوع اشارت الى امكانية و . خالل وسائل إلاعالم العام

التثقيف ونشر املعرفة العلمية بشكل أكثر من خالل يمكن ان تتم الخطوات الالزمة للحفاظ على ذلك ان الحيوي، و 

دعم تطوير البحوث العلمية الجديدة والكفاءات التعليمية والوظيفية املهنية للطالب  دعت التقارير الىكما  .فعالية

ال تعزيز أشك في تقاريرها الى اليونسكو  ودعت. الصغار حتى يتمكنوا من التعامل مع التحديات البيئية العاملية والاستدامة

جديدة من التعاون الدولي في العلم والتعليم التي تنظم بشكل مشترك حول الاحتياجات واملمارسات املتعلقة في التغير 

. مهارات املوظفين املرتبطة بها، وتطوير نظم وطنية إلدارة املعلومات البيئية تطوير  باالضافة الى. البيئي والاستدامة

تحقيق لخدام املألوف املستدام للمناطق الزراعة وتربية لاحياء املائية والغابات فالتعليم يمكن أن يستخدم لدعم الاست

 .من الاتفاقية املتعلقة بالتنوع الحيوي  2الهدف 

لى التدهور البيئي يعوق قدرات الناس في نواح كثيرة، ويجعلها تسير وراء توفير الدخل وسبل إ في التقارير يضاأويشار     

ق تقدم التعليم لألطفال املحرومين، و فهو يع. رات على الصحة والتعليم ولابعاد لاخرى للرفاهالعيش فتنعكس التأثي

انخفاض مستويات بالاعتماد املتزايد على املوارد الطبيعية يرتبط "وترى منظمة التجارة العاملية أن . وخاصة الفتيات

 ".  الصحة والتعليم
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SDG16 :ــة  التشجيع علـى إقامـة مجتمعـات جامعة ل يهمـش فيهـا أحـد مـن أجـل تحقيـق التنميـــة املســـتدامة، وإتاحـ

شاملة للجميع على جميع إمكانيـــة وصـــول الجميـــع إلى العدالـــة، وبنـــاء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة و 

 بالهدف الاستراتيجي الاول والثاني لقطاع التعل. املستويات
ا
 وثيقا

ا
 :يم كما هو موضح فيما يأتيويرتبط ارتباطا

. ان السالم والعدالة وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع هي أمور تقع في صميم التنمية املستدامة

بيد أن العديد من . وقد تمتع العديد من املناطق خالل العقود الاخيرة بمستويات متزايدة ومستمرة من السالم والامن

 البلدان ال تزال 
 
 من الناس يواجهون أوضاعا

 
تواجه نزاعات مسلحة وأوضاع ا عنيفة طال أمدها، وهناك عدد كبير جدا

صعبة نتيجة لضعف املؤسسات والافتقار إلى إمكانية اللجوء إلى القضاء والوصول إلى املعلومات وغير ذلك من الحريات 

 .الاساسية

كأداة  -وعلى نطاق واسع  -وينظر الى التعليم . معات الجامعةلى عديد الروابط بين التعليم واملجتإتشير التقارير 

وتقدم الوكاالت الانسانية امكانيات متعددة وخاصة في . لتعزيز السالم والعدالة واملساواة لتحقيق التنمية املستدامة

ل القيم لألجيال وهناك اعتراف بدور هام للتعليم في تشكي. مجال التعليم لتوسيع الخيارات امام القدرات الانسانية

املقبلة، وإعادة توجيه الاولويات وامليول الاجتماعية، وغرس مهارات التمكين بسن مناسب، فهو يساعد الناس على فهم 

، ويشجع على التسامح والثقة التي يقوم عليها، ويحفز الناس على املشاركة في الحياة الديمقراطية وتعميق أسسها

والنساء، بشكل خاص، قوة تحويلية ال مثيل لها من خالل زيادة فرصهم في الحصول على ولتعليم الفتيات . السياسية

 .وظائف، والبقاء في صحة جيدة واملشاركة الكاملة في املجتمع

 :أن وتشمل الصالت بين التعليم واملجتمعات الجامعة في

 . التصدي للنكسات بناء القدرة على التكيف يتطلب تعزيز قدرة لافراد واملجتمعات والبلدان على .0

 . جرائم ترتبط لاحداث طرديا مع البطالة والفقر على املستوى املحلي ، ويتناقص مع دخل لاسرة والتعليم .7

القتل والعنف املسلح يحدث في أغلب لاحيان في املناطق الحضرية الفقيرة التي تتميز بنقص العمالة، وتدني معايير  .7

 . ليم واملرافق الاجتماعيةالسكن والاكتظاظ وتدني مستويات التع

تشير الدراسات إلى انتشار أكبر للعنف الجسدي من  آلاباء تجاه لاطفال في البلدان لاقل تعليما، وتتفش ى فيها  .4

 .الامية، مع قلة الدخل 

في املعايير الاجتماعية والثقافية في العديد من البلدان تستثني بعض الفئات من التعليم وتاتي الفتيات والشابات  .2

 .املقام لاول ، كما أن العرق أو الطبقة الاجتماعية، والعجز هي أيضا من أبعاد استبعاد

لى الحاجة إلى الدعوة للتعليم كمورد استراتيجي إما فيما يتعلق بالتوصيات املتعلقة بالسياسة العامة، فتشير اليونسكو أ   

الروابط بين التعليم والوصول إلى العدالة للجميع وان . غير مستغل إلى حد كبير لبناء مجتمعات مرنة ومستدامة

في الاتجاه آلاخر، ، وواملجتمعات السلمية تحتاج إلى مزيد من الدراسة والبرامج واملناهج التعليمية لتحقيق هذه لاهداف

مثل رفع لاقدر على تحقيق أهداف التنمية البشرية   - بشكل عام - تشير  إلى أن الحكومات الديمقراطيةفالتقارير 
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ومع ذلك، فان الازدهار املادي وإلانجازات الجيدة في مجال الصحة والتعليم يمكن أن تتعايش مع . مستويات التعليم

الديمقراطية قد يكون لها أقوى التأثيرات على التعليم الابتدائي؛ "أن  ارير نفسهاالتق قترحتو . املمارسات غير الديمقراطية

ن النزاعات تعطل أ تحذر من كما. لها تأثيرات قوية على مستويات أعلى من التعليمالالمركزية يمكن أن يكون ان و 

الدول التي لدى ن ألى إويشار . الخدمات العامة لاساسية مثل التعليم وإلحاق ضرر دائم للناس في جميع مراحل حياتهم

البلدان املتأثرة بالصراعات نصف أطفال ويمثل لاطفال في . تعاني من الصراع املسلح أسوأ املؤشرات في العالم للتعليم

 .العالم خارج املدرسة

SDG17 :بالهدف ويرتبط . تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة 
ا
 وثيقا

ا
ارتباطا

 :الاستراتيجي الاول والثاني والثالث لقطاع التعليم كما هو موضح فيما يأتي

تنشيط وتعزيز الشراكة العاملية التي تجمع بين الحكومات واملجتمع  7171يتطلب تحقيق لاهداف الطموحة لخطة عام 

وتعزيز الدعم . جميع املوارد املتاحةاملدني والقطاع الخاص ومنظومة الامم املتحدة  وغيرها من الجهات الفاعلة، وتعبئة 

البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وهو أمر أساس ي لتحقيق التقدم  املقدم إلى البلدان النامية، وال سيما أقل

 .املنصف للجميع

ز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية تعزيتشير العديد من التقارير إلى العالقة بين التعليم و 

حيث يعتبر الاستثمار العام الكبير في البنية التحتية الاجتماعية مثل التعليم شرطا أساسيا لتحقيق التنمية . املستدامة

ي التعليم يجب ان يحدث وان الاستثمار ف(. SDGs)املستدامة الفاعلة، وبالتالي عنصرا هاما من أهداف التنمية املستدامة 

وتوضح . في مرحلة الطفولة واملراهقة؛ والفشل في الاستثمار في هذه املرحلة يكون مكلف جدا ملعالجته في وقت الحق

كما اشارت الى . التقارير بان البلدان ذات إلانفاق العالي على الصحة والتعليم كانت أكثر مرونة في مواجهة لازمات املالية

اص لم يبدي اهتماما حقيقا في الاستثمار في التعليم على املستوى العالمي وكانت معظم النفقات ان القطاع الخ

 .والاستثمارات تأتي من الحكومات

العقبات  إحدى ن عدم كفاية التمويل ألى إما فيما يتعلق بالتحديات واملعوقات، فتشير اليونسكو في بعض تقاريرها أ

وتشعر اليونسكو باالسف لعدم كفاية الاستثمارات والتمويل أو الحوافز في مجاالت . يعالرئيسة أمام تحقيق التعليم للجم

التحديات املرتبطة بدور القطاع الخاص في نوقشت و . البيئة والتنمية املستدامة، والتعليم والتدريب الزراعيك محددة

لى زيادة املوارد إتدعو التوصيات املتعلقة بالسياسة العامة في العديد من املناطق ، و لتقاريراديد ع توفير التعليم في 

بالنسبة للبلدان التي يكون  :املوجهة لقطاع التعليم، وتشير الى الطرق املختلفة التي يمكن أن يتحقق ذلك من خاللها

لتركيز فيها على الاستثمارات العامة التي من ينبغي أن يكون اف ،نصيب الفرد من الناتج املحلي إلاجمالي في مستويات أدنى

شأنها أن تسفر عن أرباح إنتاجية على املدى الطويل، بما في ذلك تحسين نوعية النظام التعليمي ونسبة لاطفال الذين 

من  ويمكن أن تمأل الفجوة من خالل زيادة إلايرادات املحلية، وتكريس حصة كافية. يتمون التعليم الابتدائي والثانوي 

http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/post-2015/sdg-overview/goal-17.html
http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/post-2015/sdg-overview/goal-17.html
http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/post-2015/sdg-overview/goal-17.html
http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/post-2015/sdg-overview/goal-17.html
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يمكن للعديد من لانظمة التعليمية توسيع وتحسين و . النفقات الحكومية للتعليم وزيادة تركيز املساعدات الخارجية

لاسر، والرسوم، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، ولانشطة املدرة للدخل  من خالل طريق تنويع مصادر تمويلها

الجهات املانحة واملنظمات الدولية ان تركز في أولوياتها على لاماكن ولاطفال ويجب على الحكومات و . الخ..ودعم املانحين

 . لاشد احتياجا 

وتركز التقارير على . شمول أهداف تمويل واضحة للتعليمب 7102وتوص ي منظمة اليونسكو ضمن إلاطار بعد عام 

 :املجموعات املختلفة ذات لاولوية التي تتطلب تعزيز الوصول، بما في ذلك

في والاطفال ألطفال ذوي إلاعاقة، بالتعليم كا يتم تسجيلهم أو التحاقهم ال لاطفال لاكثر ضعفا الذين كثيرا ما  (0

  .، او بسبب اللغة أو الجنس أو الفقرق وصولهمو تع مناطق النزاع أو الذين يواجهون الحواجز في التعليم

  .التعليم والتدريب الزراعي (7

 .ي مناطق لازمةالعمال العاطلين عن العمل ف (7

يمكن للشراكات بين ، إذ  تعلق مجال السياسة الثاني في كيفية تعبئة القطاع الخاص ملساهمة في توفير التعليميو 

إشراك القطاع الخاص في مجال التدريب ، و القطاعين العام وخاصة توسيع وتحسين التعليم في مرحلة ما بعد لاساس ي

وقدمت . لربط املهارات الالزمة لسوق العمل اعلية لاكثر ف الطريقا في انخراط كثرألكونهم التقني واملنهي أمر بالغ لاهمية 

وتشير التقارير إلى ضرورة التواصل مع أصحاب املصلحة في . مقترحات محددة للقطاع الزراعي والنقل الحضري 

 .املجتمعات املحلية في حالة الاستثمارات الخاصة في التعليم
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