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تنويه

الــى  باالســتناد  للتعليــم  المحدثــة  القطاعيــة  لالســتراتيجية  النهائيــة  النســخة  اعــداد  تــم 
مالحظــات المجموعــات االستشــارية، ومجموعــة التخطيــط والموازنــة ولجنــة السياســات 
فــي وزارة التربيــة والتعليــم، والمعاييــر الخاصــة بمراجعــة الخطــط القطاعيــة المحــددة مــن 

مكتــب رئيــس الــوزراء
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تقديم

تعمــل وزارة التربيــة والتعليــم ضمــن خطــط اســتراتيجية فــي إطــار اســتراتيجي واضــح، ســقفه 
االســتراتيجي أهــداف التنميــة المســتدامة 2030 وبالتحديــد الهــدف الرابــع الخــاص بتوفيــر 
التعليــم الجيــد والغايــات التــي يتضمنهــا، ويحــدد أولويــات العمــل فيهــا أجنــدة السياســات 
الوطنيــة واالولويــات الوطنيــة لدولــة فلســطين، وفــي طليعــة هــذه األولويــات التعليــم الجيد 
ألبنائنــا، وتدخــالت تربويــة متفــق عليهــا مــع شــركاء التطويــر التربــوي المحلييــن والدولييــن 

ضمــن نهــج تشــاركي يعبــر عــن ايماننــا بــان التعليــم مســؤولية الجميــع.

ــم 2017–2022،  ــة للتعلي ــذ الخطــة القطاعي ــى إطــالق وتنفي وبعــد مــرور ثــالث ســنوات عل
ونتيجــة لمجموعــة مــن المتغيــرات أصبــح مــن الضــروري تحديــث االســتراتيجية القطاعيــة 
العالمــي  المســتوى  علــى  للتطــورات  اســتجابة  القطاعيــة  الخطــط  باقــي  كمــا  للتعليــم 
واالتفاقيــات الجديــدة التــي وقعتهــا دولــة فلســطين، والمســتجدات علــى الســاحة المحليــة 

مــن أولويــات للحكومــة ال )18(، واولويــات مســتجدة للتعليــم الفلســطيني.

وخــالل االعــوام الثــالث الســابقة نفــذت وزارة التربيــة والتعليــم مجموعــة مــن المبــادرات 
تقييــم علمــي وموضوعــي لمجموعــة  اجــراء  وتــم  القطاعيــة،  بالخطــة  المرتبطــة  التربويــة 
كبيــرة منهــا ممــا يســتوجب اجــراء بعــض التعديــالت علــى بعضهــا، وتعزيــز لبعضهــا االخــر وهــذا 
يتطلــب إعــادة النظــر بالمســتهدفات والتدخــالت التــي يتــم اعتمادهــا فــي الخطــط التنفيذيــة 

للــوزارة، 

وبنــاًء علــى توجيهــات الحكومــة )18( بتحديــث الخطــة القطاعيــة وفــق عشــرة محــددات 
وهــي: )1( نهــج التنميــة بالعناقيــد مــن أجــل االســتفادة مــن الميــزة التنافســية لــكل محافظــة، 
والتوظيــف الفعــال لإلمكانيــات والمــوارد المتاحــة للمحافظــات، و )2( تعديــل األولويــات 
القطاعيــة ومراعــاة أجنــدة وأولويــات الحكومــة الحاليــة فيهــا، وكذلــك إضافــة أولويــات جديدة 
للقطــاع، وكذلــك تعديــل األولويــات القائمــة أو إســقاط األولويــات التــي تــم تحقيقهــا، و)3( 
المراجعــة النصفيــة، التــي أجرتهــا األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء، التــي توفــر معلومــات حــول 
وضــع تنفيــذ أجنــدة السياســات الوطنيــة واالســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة، وســير 
العمــل نحــو تحقيــق أهدافهــا. والــذي يمثــل ذلــك خــط أســاس مرجعــي لتحديــث االســتراتيجية 
القطاعيــة وعبــر القطاعيــة، بمــا يشــمل تعديــل األهــداف االســتراتيجية ونتائجهــا، وعكســها 
فــي الموازنــة العامــة، و)4( أن تعكــس عمليــة التحديــث للخطــط القطاعيــة وعبــر القطاعيــة 
البعــد الجغرافــي وتبــرز الفجــوات والتمايــز بيــن المناطــق )بمــا فــي ذلــك غــزة والقــدس(، 
و)5( أن تكــون االســتراتيجيات والنتائــج القطاعيــة وإســتهدافاتها للســنوات الثــالث القادمــة 
أكثــر واقعيــة ومحــددة بشــكل واضــح وقابلــة للقيــاس، ذات موازنــات واقعيــة ومتوائمــة 
مــع المــوارد الماليــة المتاحــة للحكومــة، و)6( تحســين جــودة الخدمــات المقدمــة للمواطــن 
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بحيــث تقــدم االســتراتيجيات القطاعيــة أهدافــًا ونتائــج واســتهدافات لزيــادة تحســين تقديــم 
المســائل  عــن  القطاعيــة  االســتراتيجيات  تعبــر  أن  و)7(  وجودتهــا،  للمواطنيــن  الخدمــات 
والقضايــا عبــر القطاعيــة وال ســيما النــوع االجتماعــي والشــباب والبيئــة مــن خــالل العمــل 
بشــكل وثيــق مــع الجهــات المســؤولة عــن االســتراتيجيات عبــر القطاعيــة، و)8( الموائمــة مــع 
المعاهــدات وأجنــدة التنميــة الدوليــة وخاصــة التــي تــم توقيعهــا وااللتــزام بهــا بعــد اعتمــاد 
الخطــط القطاعيــة فــي العــام 2017، و)9( ان تحــدد التدخــالت القطاعيــة اإلجــراءات المتخــذة 
عمليــة  تعكــس  ان  و)10(  القطــاع،  علــى  تأثيراتــه  مــن  والحــد  كورونــا  فيــروس  لمكافحــة 
التحديــث التدخــالت القطاعيــة لمواجهــة مخططــات الضــم اإلســرائيلية ألجــزاء مــن األراضــي 

ــز صمــود المواطنيــن فــي المناطــق المهــددة. الفلســطينية والحفــاظ علــى األرض وتعزي

ان وزارة التربيــة والتعليــم وبصفتهــا المنســق للخطــة القطاعيــة للتعليــم والمســؤولة عــن 
تنفيــذ الهــدف الرابــع للتنميــة المســتدامة 2030 أطلقــت جهــود تحديــث الخطــة القطاعيــة 
فــي منتصــف شــهر تشــرين ثانــي مــن العــام 2019 بمجموعــة مــن المشــاورات، واســتعراض 
التقييمــات والنتائــج ذات العالقــة مــع الشــركاء، وتحليــل الواقــع، واالخــذ بتوجهــات الحكومــة 
قابلــة  نتائــج ومســتهدفات موضوعيــة  لوضــع  والدوليــة  المحليــة  والمســتجدات   )18( ال 

للتحقيــق خــالل االطــار الزمنــي المحــدد للخطــط القطاعيــة.

ــا فــي قطــاع التعليــم الفلســطيني بوضــع خارطــة طريــق لتحديــث الخطــة االســتراتيجية  بدأن
القطاعيــة للتعليــم لألعــوام 2020–2022، مــن خــالل عمليــة تشــاركية واســعة مــع الميــدان 
التربــوي، والمؤسســات الحكوميــة الشــريكة وشــركاء التطويــر التربــوي المحلييــن والدولييــن. 
باإلضافــة الــى الجهــات المســؤولة عــن االســتراتيجيات عبــر القطاعيــة وتــم تضميــن التحديثــات 
فــي الخطــة القطاعيــة بشــكل يســتجيب لتوجهــات الحكومــة وال يخــل بجوهــر وهيــكل الخطــة 

القطاعيــة للتعليــم 2017–2022. 

إن تحديــث الخطــة القطاعيــة فرصــة مواتيــة إلعــادة ضبــط مســارات التطويــر وإيجــاد التــوازن 
المطلــوب بيــن اإلمكانــات المتاحــة والظــروف المحيطــة مــع المســتهدفات التــي نســعى الــى 
تحقيقهــا. والبحــث عــن آليــات ومنهجيــات جديــدة تالمــس الواقــع وذات قــدرة وفرصــة أكبــر 
لتحقيــق المســتهدفات. كمــا ان مضاميــن الخطــة القطاعيــة للتعليــم 2017–2022 يجــب ان 
تعبــر بشــكل أكبــر وأوضــح عــن جهــود الشــراكة مــع شــركاء التطويــر المحلييــن والدولييــن، وان 

تبــرز مســاهماتهم الحقيقيــة فــي تنفيــذ األنشــطة وتحقيــق المســتهدفات لقطــاع التعليــم.

نتــاج جهــود شــراكة  هــي   2022–2017 للتعليــم  القطاعيــة  للخطــة  المحدثــة  الوثيقــة  إّن 
حقيقيــة تســتهدف بشــكل رئيــس تحويــل نظــام التعليــم الفلســطيني مــن التعليــم الــى التعلــم 
باالســتناد الــى أســاليب تربويــة ديناميكيــة تتمحــور حــول الطالــب، وتعزيــز دور المعلــم المؤهــل 
ــر المهــارات والكفايــات بــداًل مــن تقديــم المعرفــة. واالســتمرار فــي  كميســر للتعلــم، وتطوي
التعلــم  التربــوي، وتنويــع أســاليب  التقويــم  الفلســطينية، وتطويــر نظــام  المناهــج  تطويــر 
نحــو  وتوجيهــه  التربــوي  النظــام  مســتويات  علــى  الصالحيــات  توزيــع  وإعــادة  والتعليــم، 
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الالمركزيــة، وتأســيس نظــام تربــوي مبنــي علــى النتائــج والعوائــد بشــكل أكبــر إلدارة التعليــم.

التعليــم  الرئيــس لتطويــر  الموجــه  تعتبــر  التعليــم  المحدثــة الســتراتيجية  الوثيقــة  ان هــذه 
الفلســطيني خــالل الســنوات الثــالث القادمــة، وان مــا تتضمنــه الوثيقــة يعتبــر لبنــة أساســية 

لتحقيــق رؤيتنــا للتعليــم الفلســطيني الــذي نطمــح والــذي نريــد.

أ.د. مروان عورتاني  

وزير التربية والتعليم  
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المقدمة

فــي قــرار الجمعيــة العامــة 70/1 المعنــون » تحويــل عالمنــا: خطــة التنمية المســتدامة لعام 
2030« وضعــت للمجتمــع العالمــي خطــة جديــدة وطموحــة وعالميــة للتنميــة. وتمثــل هــذه 
الخطــة برنامــج عمــل ألجــل النــاس وكوكــب األرض وألجــل االزدهــار. وســتعمل جميــع البلــدان 

والجهــات صاحبــة المصلحــة علــى تنفيــذ هــذه الخطــة فــي إطــار مــن الشــراكة التعاونيــة.

تشــمل أهــداف وخطــة التنميــة المســتدامة 2030 التــي اعتمدهــا رؤســاء الــدول والحكومــات 
فــي قمــة األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة والتــي ُعقــدت في ســبتمبر2015، 17 هدفٌا و 
)168( غايــة )244( مؤشــر قيــاس لمجمــل الغايــات. وهــي أهــداف وغايــات متكاملــة غير قابلة 
للتجزئــة، وعالميــة بطبيعتهــا وشــاملة مــن حيــث تطبيقهــا، تراعــي اختــالف الواقــع المعــاش 
فــي كل بلــد وقدراتــه ومســتوى تنميتــه والنمــاذج واألدوات المتاحــة وتحتــرم السياســات 
واألولويــات الوطنيــة. وتعتبــر الغايــات مــن المرامــي ذات الطابــع العالمــي المأمــول بلوغهــا، 
إذ تحــّدد كل حكومــة غاياتهــا الوطنيــة الخاصــة بهــا مسترشــدة بمســتوى الطمــوح العالمــي 
ولكــن مــع مراعــاة الظــروف الوطنيــة. وعلــى كل حكومــة أن تقــرر أيضــا ســبل إدمــاج هــذه 
الغايــات العالميــة الطموحــة ضمــن عمليات التخطيط والسياســات واالســتراتيجيات الوطنية.، 
ومــن األهمّيــة بمــكان مراعــاة الصلــة بيــن التنميــة المســتدامة وبيــن ســائر العمليــات الجاريــة 
التــي تتصــل بهــا فــي المياديــن االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة. وتســعى غايــات التنميــة 
المســتدامة للقضــاء علــى الفقــر وضمــان الكرامــة ونوعيــة الحيــاة الجيــدة للجميــع، وهــي تمثــل 
ــة أمــام  ــة الراهن ــات العالمي ــة للتصــدي للتحدي ــدول المتقدمــة والنامي ــن ال إطــارًا للشــراكة بي
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. وتوفــر هــذه األهــداف اســتهدافات محــددة وآليــات 

تنفيذيــة واضحــة للبلــدان كافــة تعتمدهــا وفقــًا ألولوياتهــا والتحديــات التــي تواجههــا.

ــوزراء الفلســطيني قــرارًا بتشــكيل  مــع إطــالق خطــة التنميــة المســتدامة، اتخــذ مجلــس ال
فريــق وطنــي، برئاســة مكتــب رئيــس الــوزراء وعضويــة كافــة األطــراف المعنية من مؤسســات 
حكوميــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص، يتولــى مســؤولية تنســيق الجهــود 
الوطنيــة لمتابعــة وتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة وذلــك مــن خــالل تحديــد أولويــات 
ــات،  ــات إعــداد الخطــط والموازن ــة المســتدامة فــي فلســطين ودمجهــا فــي عملي التنمي
وقيــادة وتنســيق إعــداد االســتعراضات الوطنيــة للتقــدم المحــرز نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة 
المســتدامة. كمــا تــم تشــكيل لجنــة توجيهيــة لتقــدم الدعــم والمســاندة لمكتــب رئيــس الــوزراء 

فــي متابعــة تنفيــذ توصيــات الفريــق الوطنــي.

اتخــذ الفريــق الوطنــي قــرارًا بتشــكيل اثنتــي عشــرة مجموعــة عمــل وطنيــة تعنــى بأهــداف 
التنمية المســتدامة وذلك لتعزيز الشــراكة والتنســيق على مســتوى كل هدف من األهداف 
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بيــن مختلــف الشــركاء المعنييــن. تتــرأس المجموعــة المؤسســة الحكوميــة المعنيــة تســاندها 
المجموعــات مــن ممثلــي  العالقــة. وتتألــف هــذه  الشــريكة ذات  المتحــدة  وكالــة األمــم 
المؤسســات األهليــة والقطــاع الخــاص والمؤسســات األكاديميــة ذات الخبــرة، ومؤسســات 
األمــم المتحــدة المعنيــة فــي هــدف التنميــة المســتدامة المكلفــة بــه المجموعــة. وقــد أنيــط 
ــة المســتدامة، باســتثناء مجموعتيــن، حيــث  بــكل مجموعــة عمــل هــدف مــن أهــداف التنمي
تدمــج أحدهمــا بيــن هــدف التنميــة المســتدامة #1 )القضــاء علــى الفقــر( وهــدف التنميــة 
المســتدامة #10 )الحــد مــن أوجــه انعــدام المســاواة(، وتدمــج األخــرى بيــن أهــداف التنميــة 
المســتدامة #12، #13، #14، و #15، ذات الصلــة بالبيئــة. وأمــا الهــدف #17 )الشــراكات( 
ــة، وبالتالــي فهــو مدمــج فــي  فهــو مرتبــط ويتقاطــع مــع جميــع مجموعــات العمــل الوطني

عمــل جميــع مجموعــات العمــل.

الحكومــة  إطــالق  مــع   2030 المســتدامة  التنميــة  خطــة  إطــالق  فــي  التزامــن  شــكل 
ــة 2017–2022 فرصــة للعمــل علــى  ــدة السياســات الوطني ــة إعــداد أجن الفلســطينية لعملي
إدمــاج أهــداف التنميــة المســتدامة وغاياتهــا ذات األولويــة فــي أجنــدة السياســات الوطنيــة 
وعلــى المســتوى القطاعــّي. طلــب مجلــس الــوزراء مــن الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة 
ــة  ــة إعــداد اســتراتيجياتها القطاعي ــة المســتدامة فــي عملي ــار أهــداف التنمي أن تأخــذ باالعتب
الــوزراء، بصفتــه رئيــس الفريــق  2017–2022، حيــث عمــل مكتــب رئيــس  وعبــر القطاعيــة 
الوطنــي للتنميــة المســتدامة، وبالتنســيق مــع وزارة الماليــة والتخطيــط، علــى تضميــن دليــل 
إعــداد االســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة إرشــادات وتوجيهــات لدمــج غايــات التنميــة 
المســتدامة ذات األولويــة الوطنيــة فــي االســتراتيجيات. وعلــى مســتوى أجنــدة السياســات 
التنميــة  الــوزراء علــى إدمــاج أهــداف  رئيــس  العامــل فــي مكتــب  الفريــق  الوطنيــة، عمــل 
ــك عمــاًل بالتعليمــات  ــدة، وذل ــة فــي مختلــف أجــزاء األجن المســتدامة وغاياتهــا ذات األولوي
توطيــن  بهــدف  التوجهــات  الفلســطينية.  وجــاءت هــذه  الحكومــة  مــن  الصــادرة مباشــرة 
أهــداف التنميــة المســتدامة فــي أطــر التخطيــط الوطنيــة، وبمــا يمكــن الحكومــة مــن االبــالغ 
عــن التقــدم المحــرز فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة وغاياتهــا، ومســاهمتها فــي 

ذلــك علــى المســتوى الوطنــي.

يقــوم حاليــًا، مكتــب رئيــس الــوزراء بقيــادة عمليــة مراجعــة وتحديــث أجندة السياســات الوطنية 
للحكومــة  المســتجدة  األولويــات  لتعكــس  القطاعيــة  وعبــر  القطاعيــة  واالســتراتيجيات 
والظــروف والحقائــق علــى األرض. والهــدف مــن هــذه العمليــة ليــس وضــع اســتراتيجيات 
جديــدة، وإنمــا تحديــث االســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة الحاليــة، بمــا فــي ذلــك تعزيــز 

الموائمــة مــا بيــن االســتراتيجيات القطاعيــة وأهــداف التنميــة المســتدامة وغاياتهــا. 
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الشكل )1(: أهداف التنمية المستدامة 2030

الهدف الرابع للتنمية المستدامة، وأهميته:
ينــدرج التعليــم فــي صميــم خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030، ويشــّكل عنصــرًا أساســيًا 
للنجــاح فــي تحقيــق جميــع أهــداف التنميــة المســتدامة. وانطالقــًا مــن االعتــراف بأهميــة دور 
التعليــم، تســلط خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 الضــوء علــى التعليــم كهــدف قائــم 
بذاتــه )الهــدف 4 للتنميــة المســتدامة وهــو الهــدف الــذي ينــص علــى »ضمــان التعليــم الجيــد 
المنصــف والشــامل للجميــع، وتعزيــز فــرص التعلــم مــدى الحيــاة للجميــع(. وتشــتمل علــى 
غايــات تتعلــق بالتعليــم وهــي تنــدرج فــي إطــار أهــداف أخــرى من أهــداف التنمية المســتدامة، 
وال ســيما الغايات المتعلقة بالصحة، والنمو، والعمالة؛ واالســتهالك واإلنتاج المســتدامين؛ 
وتغيــر المنــاخ. وفــي الواقــع، فــإن بإمــكان التعليــم أن يعّجــل التقدم نحــو تحقيق جميع أهداف 
التنميــة المســتدامة ولــذا ينبغــي أن يشــكل جــزءًا مــن االســتراتيجيات الراميــة إلــى تحقيــق 
دة لجــدول أعمــال التعليــم التــي  كل هــدف مــن هــذه األهــداف. لــذا فــإن الصيغــة المجــدَّ
يتضمنهــا الهــدف 4 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة هــي صيغــة شــاملة وكليــة وطموحــة 
وواعــدة وعالميــة وتسترشــد برؤيــة مفادهــا أن التعليــم يحقــق التحــول فــي حيــاة األفــراد 
ــل  والجماعــات والمجتمعــات، وتقــوم علــى مبــدأ إشــراك الجميــع وعــدم نســيان أحــد. وتتمّث
الرؤيــة العالميــة فــي تغييــر حيــاة النــاس عــن طريــق التعليــم، فالجميــع يقــّر بالــدور المهــم 
للتعليــم فــي هــذا المجــال، وفــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة األخــرى المقترحــة نظــرًا 
ــذا تعهــد الموقعــون علــى إعــالن انشــيون/كوريا 2015  ــة. ول ــه الســبيل الرئيــس للتنمي لكون
بالعمــل لوضــع جــدول أعمــال واحــد جديــد للتعليــم يكــون شــاماًل وطموحــًا وواعــدًا فــال ُيَتــرك 
ــل فــي »ضمــان  ــة المســتدامة والمتمث ــرح للتنمي ــر الهــدف 4 المقت ــم. ويعّب ــدون تعلي أحــد ب
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التعليــم الجيــد المنصــف والشــامل للجميــع، وتعزيــز فــرص التعّلــم مــدى الحيــاة للجميــع« 
والغايــات الخاصــة بــه تعبيــرًا تامــًا عــن هــذه الرؤيــة الجديــدة الراميــة إلــى تغييــر حيــاة النــاس. 
وهــي رؤيــة عالميــة تراعــي مــا لــم ُينجــز بعــد مــن جــدول أعمــال التعليــم للجميــع، ومــا لــم 
يتحقــق بعــد مــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة المتعلقــة بالتعليــم، وتتصــّدى لتحديــات التعليــم 
العالميــة والوطنيــة. وقــد اســُتلهمت مــن رؤيــة إنســانية للتعليــم والتنميــة تقــوم علــى حقــوق 
اإلنســان والكرامــة والعدالــة االجتماعيــة واإلدمــاج والحمايــة والتنــوع الثقافــي واللغــوي 
واالثنــي والمســؤولية المشــتركة والمســاءلة المتبادلــة. ومــن البديهــي التأكيــد مجــددًا أّن 
التعليــم صالــح عــام وحــّق أساســي مــن حقــوق اإلنســان، وأســاس ُيســتند إليــه لضمــان إنفــاذ 
الحقــوق األخــرى. وهــو ضــروري للســالم والتســامح واالزدهــار البشــري والتنميــة المســتدامة. 
ونعلــم أن التعليــم عامــل رئيــس فــي تحقيــق الِعمالــة الكاملــة وفــي القضــاء علــى الفقــر. 
وســترّكز الجهــود علــى إمكانيــة االنتفــاع بفــرص التعّلــم والتعليــم، وعلــى اإلنصــاف والشــمول 

والجــودة، وعلــى نتائــج التعّلــم، فــي إطــار نهــج للتعّلــم مــدى الحيــاة. 

االلتزامات العالمية بخصوص الهدف الرابع )التعليم الجيد(:
ضمــان توفيــر 12 عامــًا مــن التعليــم االبتدائــي والثانــوي الجّيــد الُمنصــف المجانــي الممــّول  −

مــن األمــوال العامــة، ومنهــا 9 أعــوام علــى األقــّل مــن التعليــم اإللزامــي، مــن أجــل تحقيــق 
نتائــج التعّلــم المالئمة.

تشــجيع علــى توفيــر عــام واحــد علــى األقــّل مــن التعليــم قبــل االبتدائــي الجّيــد المّجانــي  −
واإللزامــي، وعلــى تمكيــن جميــع األطفــال مــن التمتــع بفــرص التنميــة والرعايــة والتربيــة 

الجيــدة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة.
التعهــد بتوفيــر فــرص حقيقيــة للتعليــم والتدريــب لألطفــال والمراهقيــن الكثيريــن غيــر  −

الملتحقيــن بالمــدارس، الذيــن يتطلــب وضعهــم اتخــاذ تدابيــر فوريــة هادفــة ومســتدامة 
لضمــان التحاقهــم جميعــًا بالمــدارس وضمــان تمكينهــم جميعــًا مــن التعّلــم.

التصــّدي لــكل أشــكال االســتبعاد والتهميــش ولــكل أوجــه انعــدام التكافــؤ والمســاواة  −
فــي مجــال االنتفــاع بفــرص التعّلــم والتعليــم والمشــاركة ولــكل أوجــه التفــاوت فــي نتائــج 

التعّلــم. 
التعهــد بدعــم السياســات والخطــط وبيئــات التعّلــم المراعيــة لقضايــا الجنســين، وبتعميــم  −

مراعــاة قضايــا الجنســين فــي إعــداد المعلميــن وفــي المناهــج الدراســية، وبالقضــاء علــى 
التمييــز والعنــف القائميــن علــى نــوع الجنــس فــي المــدارس.

التعهــد بتوفيــر التعليــم الجّيــد وبتحســين نتائــج التعّلــم، بمــا يتطلبــه مــن تعزيــز الُمدخــالت  −
والعمليــات وتعزيــز تقييــم النتائــج ووضــع آليــات لقيــاس التقــّدم. وضمان تمكيــن المعلمين 
والمربيــن وتوظيفهــم توظيفــًا مالئمــًا وتدريبهــم تدريبــًا جيــدًا وتأهيلهــم تأهيــاًل مهنيــًا 
مناســبًا، وضمــان تمتعهــم بالحوافــز وأوجــه الدعــم الالزمــة فــي إطــار ُنظــم تعليميــة ناجعــة 

ُتــدار بطريقــة فعالــة وُتــزّود بمــوارد كافيــة.
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ــع فــي الســياقات كّلهــا؛ وفــي  − ــاة للجمي ــد مــدى الحي ــم الجي ــز فــرص التعّل التعهــد بتعزي
ــة االنتفــاع المنصــف بفــرص  ــز إمكاني مســتويات التعليــم كافــة. ويشــمل هــذا األمــر تعزي
التعليــم الجيــد والتدريــب الجيــد فــي المجــال التقنــي والمهنــي، وبفــرص التعليــم العالــي 

ــة الواجبــة لضمــان الجــودة. والبحــث، مــع إيــالء العناي

ضمــان تمكيــن كل الشــباب والكبــار– ال ســّيما الفتيــات والنســاء– مــن بلــوغ مســتويات  −
مالئمــة ومعتــرف بهــا مــن الكفــاءة الوظيفيــة فــي القــراءة والكتابــة والحســاب ومــن 
اكتســاب المهــارات الحياتيــة الالزمــة، وضمــان إتاحــة فــرص تعّلــم وتعليــم وتدريــب الكبــار 

لهــم. ونتعهــد فضــاًل عــن ذلــك بتعزيــز العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار.

التعهــد بوضــع ُنظــم تعليميــة أكثــر شــمواًل وتجاوبــًا ومرونــًة لتلبيــة حاجــات األطفــال  −
والشــباب والكبــار فــي المناطــق المتضــررة مــن النزاعــات، ومنهــم النازحــون والالجئــون. 
ومشــجعة  آمنــة  تعليميــة  أجــواء  فــي  بالتعليــم  االضطــالع  ضــرورة  علــى  والتشــديد 
ومأمونــة وخاليــة مــن العنــف. واتخــاذ مــا يكفــي مــن التدابيــر لمواجهــة األزمــات بــدًء 
بالتدابيــر الخاصــة بحــاالت الطــوارئ ثــّم التدابيــر الخاصــة باإلنعــاش وإعــادة البنــاء، وتحســين 
تنســيق المســاعي الوطنيــة واإلقليميــة والعالميــة الراميــة إلــى مواجهــة األزمــات، وتنميــة 
القــدرات الالزمــة للحــّد مــن مخاطــر األزمــات والتخفيــف مــن وطأتهــا بصــورة شــاملة، مــن 
أجــل ضمــان االســتمرار فــي توفيــر التعليــم أثنــاء النزاعــات وحــاالت الطــوارئ وخــالل مرحلــة 

مــا بعــد النــزاع ومرحلــة اإلنعــاش المبكــر.

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

التعليــم حــق أساســي مــن حقــوق اإلنســان، وحــقٌّ تمكينــي، ومــن أجــل إعمــال هــذا الحــق، أ. 
يجــب أن تكفــل البلــدان تعميــم االنتفــاع بالتعليــم والتعلــم الجيديــن علــى نحــو متكافــئ 
أحــد.  نســيان  أســاس مجانــي وإلزامــي، دون  للجميــع، وذلــك علــى  ومنصــف وشــامل 
وســيرمي التعليــم إلــى تحقيــق النمــو التــام لشــخصية اإلنســان وتعزيــز التفاهــم والتســامح 

والصداقــة والســالم.

التعليــم مســعى مجتمعــي ب.  فــإن  الدولــة مســؤوليتها.  تتحمــل  التعليــم منفعــة عامــة 
وإن  وتنفيذهــا.  العامــة  السياســة  رســم  فــي  للجميــع  شــاملة  عمليــة  علــى  ينطــوي 
للمجتمــع المدنــي والمعلميــن والمربيــن والقطــاع الخــاص والجماعــات المحليــة واألســر 
والشــباب واألطفــال أدوارًا هامــة فــي إعمــال الحــق فــي االنتفــاع بتعليــم جيــد. ويعــد دور 

الدولــة أساســيًا فــي وضــع القواعــد والمعاييــر وتنظيــم تطبيقهــا.

ترتبــط المســاواة بيــن الجنســين ارتباطــًا ال انفصــام لــه بالحق في التعليــم للجميع. ويتطلب ج. 
تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين اعتمــاد نهــج يقــوم علــى مراعــاة حقــوق اإلنســان ويكفــل 
انتفــاع الفتيــات والفتيــان والنســاء والرجــال بمراحــل التعليــم وبإتمــام هــذه المراحــل، وتعزيــز 

قدراتهــم علــى نحــو متســاوٍ  فــي التعليــم ومــن خاللــه.
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وبغيــة تحقيــق الهــدف 4 المعنــي بالتعليــم مــن بيــن أهــداف التنميــة المســتدامة، وتحقيــق 
الغايــات األخــرى ذات الصلــة بالتعليــم والــواردة فــي إطــار أهــداف أخــرى للتنميــة المســتدامة، 
فــإن األمــر ســيتطلب تعبئــة جهــود علــى المســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة بهــدف 

تحقيــق مــا يأتــي:

إقامة شراكات فاعلة وشاملة للجميع. −

تحسين السياسات التعليمية والطريقة التي يتم بها العمل المشترك في إطارها. −

تأمين نظم تعليمية تتسم بقدر عال من الجودة واإلنصاف وتشمل الجميع. −

تعبئة الموارد من أجل تمويل التعليم بشكل مالئم. −

ضمان تنفيذ جميع الغايات ورصدها ومتابعتها واستعراضها. −

الغايات والمتطلبات المرتبطة بالهدف الرابع:
للقيــاس،  غايــات محــددة وقابلــة   2030 عــام  بحلــول  التعليــم  بهــدف  المرتبطــة  الغايــات 
وتســهم بصــورة مباشــرة فــي تحقيــق الهــدف الشــامل. وهــي تعّبــر عــن مســتوى عالمــي 
للطمــوح ينبغــي أن يشــّجع البلــدان علــى الســعي فــي تســريع عجلــة التقــدم. وهــذه الغايــات 

هــي:

الغايــة 4.1: ضمــان أن يتمّتــع جميــع البنــات والبنيــن والفتيــات والفتيــان بتعليــم ابتدائــي 
وثانــوي مجانــي ومنصــف وجّيــد، مــا يــؤدي إلــى تحقيــق نتائــج تعليميــة مالئمــة وفعالــة 

2030 بحلــول عــام 

ــدة مــن  ــة جي ــى نوعي ــن فــرص الحصــول عل ــات والبني ــع البن ــاح لجمي ــة 4.2: ضمــان أن تت الغاي
النمــاء والرعايــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة والتعليــم قبــل االبتدائــي حتــى يكونــوا جاهزيــن 

للتعليــم االبتدائــي، بحلــول عــام 2030

الغايــة 4.3: ضمــان تكافــؤ فــرص جميــع النســاء والرجــال فــي الحصــول علــى التعليــم المهنــي 
ــد والميســور التكلفــة، بمــا فــي ذلــك التعليــم الجامعــي، بحلــول عــام  والتعليــم العالــي الجّي

.2030

الغايــة 4.4: تحقيــق زيــادة كبيــرة فــي عــدد الشــباب والكبــار الذيــن تتوافــر لديهــم المهــارات 
الئقــة  وظائــف  وشــغل  للعمــل  والمهنيــة،  التقنيــة  المهــارات  ذلــك  فــي  بمــا  المناســبة، 

ولمباشــرة األعمــال الحــرة، بحلــول عــام 2030.

الغايــة 4.5: القضــاء علــى التفــاوت بيــن الجنســين فــي التعليــم وضمــان تكافــؤ فــرص الوصــول 
إلــى جميــع مســتويات التعليــم والتدريــب المهنــي للفئــات الضعيفــة، بمــا فــي ذلــك لألشــخاص 
ذوي اإلعاقــة والشــعوب األصليــة واألطفــال الذيــن يعيشــون فــي ظــل أوضــاع هشــة، بحلــول 

عــام 2030.
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الغايــة 4.6: ضمــان أن يلــّم جميــع الشــباب ونســبة كبيــرة مــن الكبــار، رجــااًل ونســاًء علــى حــد 
ســواء، بالقــراءة والكتابــة والحســاب، بحلــول عــام 2030.

الغايــة 4.7: ضمــان أن يكتســب المتعّلمــون جميعهــم المعــارف والمهــارات الالزمــة لدعــم 
التنميــة المســتدامة، بمــا فــي ذلــك بجملــة مــن الُســُبل مــن بينهــا التعليــم لتحقيــق التنميــة 
بيــن  والمســاواة  اإلنســان،  وحقــوق  المســتدامة،  العيــش  أســاليب  واّتبــاع  المســتدامة 
التنــوع  العالميــة، وتقديــر  العنــف، والمواطنــة  الســالم ونبــذ  لثقافــة  الجنســين، والترويــج 

الثقافــي، وتقديــر مســاهمة الثقافــة فــي التنميــة المســتدامة، بحلــول عــام 2030.

الغايــة 4– أ: بنــاء المرافــق التعليميــة التــي تراعــي الفروق بين الجنســين، واإلعاقة، واألطفال، 
ورفــع مســتوى المرافــق التعليميــة القائمــة وتهيئــة بيئــة تعليميــة فعالــة ومأمونــة وخاليــة 

مــن العنــف للجميــع.

الغايــة 4–ب: تحقيــق زيــادة كبيــرة فــي عــدد المنــح الدراســية المتاحــة للبلــدان الناميــة علــى 
الصعيــد العالمــي، وخاصــة ألقــل البلــدان نمــوًا والــدول الجزريــة الصغيــرة الناميــة والبلــدان 
األفريقيــة، لاللتحــاق بالتعليــم العالــي، بمــا فــي ذلــك منــح التدريــب المهنــي وتكنولوجيــا 
المعلومــات واالتصــاالت، والبرامــج التقنيــة والهندســية والعلميــة فــي البلــدان المتقدمــة 

النمــو والبلــدان الناميــة األخــرى، بحلــول عــام 2030.

الغايــة 4–ج: تحقيــق زيــادة كبيــرة فــي عــدد المعلميــن المؤهليــن، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل 
التعــاون الدولــي لتدريــب المعلميــن فــي البلــدان الناميــة، وبخاصــة فــي أقــل البلــدان نمــوًا 

ــول عــام 2030. ــة، بحل ــرة النامي ــة الصغي ــدول الجزري وال

خطة التنمية الوطنية 2017–2022:
الحكومــة  أقــرت  المســتدامة،  للتنميــة   2030 أعمــال  بجــدول  فلســطين  اللتــزام  تأكيــدًا 
الفلســطينية إطــالق عمليــة التخطيــط االســتراتيجي للقطاعات المكونة الســتراتيجية التنمية 
الفلســطينية وبرامــج الموازنــة للســنوات 2017–2022، واعتبــر عــام 2016 عــام التخطيــط 
للحكومــة، إذ تــم إعــداد مســودة السياســات الوطنيــة التــي توضــح السياســات العليــا لتوجيــه 
عمليــة إعــداد االســتراتيجيات القطاعيــة، وعبــر القطاعيــة التــي يتــم تطويرهــا لألعــوام 2017–
2022. وضمــن هــذا اإلطــار بــدأت الحكومــة بعمليــة إعــداد الخطــط االســتراتيجية القطاعيــة 
منــذ بدايــة الربــع الثانــي مــن عــام 2016 بالتزامــن مــع إعــداد الموازنــة متوســطة المــدى 
2017–2019، وذلــك وفقــًا لمنهجيــة عمــل مقــرة مــن قبــل مجلــس الــوزراء لدمــج عمليــات 
التخطيــط القطاعــي مــع إعــداد الموازنــة متوســطة المــدى. وتقــوم المنهجيــة المطــورة علــى 
مجموعــة أســس وسياســات ناظمــة لعمليــة إعــداد االســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة 

وبرامــج الموازنــة والموازنــات متوســطة المــدى، وهــي:

تكــون فتــرة التخطيــط االســتراتيجي القطاعــي لمــدة 6 ســنوات، 2017– 2022 والموازنــة  −
متوســطة المدى لألعــوام 2017–2019. 
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ترتكــز الخطــط االســتراتيجية القطاعيــة علــى أجنــدة السياســات الوطنيــة والتــي تعتبــر  −
مكونــا أساســيا لخطــة التنميــة الوطنيــة والمحــدد األساســي لألهــداف االســتراتيجية 

القطاعيــة.

يشــمل التخطيــط االســتراتيجي القطاعــي وعبــر القطاعــي 21 قطاعــا وعبــر قطــاع، وهــي:  −
العــدل، و)6(  الدوليــة، و)5(  العالقــات  الصحــة، و)4(  الزراعــة، و)3(   )2( التعليــم، و   )1(
الثقافــة والتــراث، و)7( التشــغيل، و)8( الطاقــة، و)9( الحكــم المحلــي، و)10( اإلســكان، 
و)11( البيئــة، و)12( الحمايــة االجتماعيــة، و)13( االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات، 
الوطنــي، و)17(  العــام، و)16( االقتصــاد  المــال  إدارة  )الداخليــة(، و)15(  و)14( األمــن 
و)20(  والمواصــالت،  النقــل  و)19(  العادمــة،  والميــاه  الميــاه  و)18(  واآلثــار،  الســياحة 

الشــباب، و)21( النــوع االجتماعــي.

المحدثــة  القطاعيــة  وعبــر  القطاعيــة  الخطــط  اقــرار  مــع  وبالتــوازي  الحكومــة  وعملــت 
الوطنيــة  السياســات  ألجنــدة  النهائيــة  الوثيقــة  اقــرار  علــى  المــدى  متوســطة  والموازنــة 
المحدثــة، وهــي وثيقــة رفيعــة المســتوى تحــدد التوجهــات االســتراتيجية الممكــن تحقيقهــا 
مــن خــالل االســتراتيجيات القطاعيــة فــي إطــار االقتصــاد الكلــي والمالــي المتوســط األمــد. 
تعكــس وثيقــة أجنــدة السياســات الوطنيــة أيضــًا مســاهمات الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغيــر 
الحكوميــة. ستشــكل أجنــدة السياســات الوطنيــة واالســتراتيجيات القطاعيــة مكونــات خطــة 

التنميــة الوطنيــة لدولــة فلســطين.

تحديث الخطط القطاعية واجندة السياسات الوطنية:
اســتحقاقا لتقييــم منتصــف المــدة للخطــط القطاعيــة واجنــدة السياســات الوطنيــة ووجــود 
أولويــات جديــدة للحكومــة )18( التــي تولــت مهامهــا فــي شــهر 4/2019، ووجــود اتفاقيــات 
ومعاهــدات دوليــة التزمــت بهــا دولــة فلســطين بعــد صــدور اجنــدة السياســات الوطنيــة 
2017–2022 كان ال بــد مــن اجــراء مراجعــة وتحديــث بعــض المكونــات فــي الخطــة القطاعيــة، 
ــة. واعطــت الحكومــة الخطــط  ــدة السياســات الوطني ــات والتدخــالت فــي اجن وفــي األولوي
القطاعيــة مهلــة لغايــة شــهر شــباط/2020 إلجــراء التعديــالت المطلوبــة وفــق قضايــا رئيســية 
يجــب مراعاتهــا فــي تحديــث االســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة فــي ســياق مســاعي 
الحكومــة لتوفيــر خدمــات أفضــل للمواطنيــن وتعزيــز الصلــة بيــن أجنــدة السياســات الوطنيــة 
واالســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر إجــراءات اعــداد الموازنــة، وتــم تمديــد المهلــة لنهايــة شــهر 
آب/2020 لمعالجنــة األوضــاع الناتجــة عــن تفشــي جائحــة الكورونــا ومخططــات االحتــالل 

اإلســرائيلي لضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة، 
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هنــاك عشــرة قضايــا رئيســية   يتعيــن مراعاتهــا أثنــاء تحديــث محتــوى االســتراتيجيات القطاعية 
وعبــر القطاعيــة وهي:  

التنميــة بالعناقيــد: اعتمــد مجلــس الــوزراء نهــج التنميــة بالعناقيــد مــن أجــل االســتفادة . 1
مــن الميــزة التنافســية لــكل محافظــة، والتوظيــف الفعــال لإلمكانيــات والمــوارد المتاحــة 
للمحافظــات. وهــو نهــج يجــب أن ينعكــس بصــورة واضحــة فــي االســتراتيجيات المتعلقــة 
المتصلــة  والقطاعــات  واالقتصــاد(،  والســياحة،  )الزراعــة،  االقتصاديــة  بالقطاعــات 

بالخدمــات العامــة، والخدمــات الماليــة.

وتعديــل . 2 الســتعراض  فرصــة  االســتراتيجيات  تحديــث  يتيــح  جديــدة:  تنمويــة  أولويــات 
األولويــات القطاعيــة ومراعــاة أجنــدة وأولويــات الحكومــة الحاليــة فيهــا، وكذلــك إضافــة 
أولويــات جديــدة للقطــاع، وكذلــك تعديــل األولويــات القائمــة أو إســقاط األولويــات التــي 

تــم تحقيقهــا. 

نتائــج المراجعــة النصفيــة: توفــر المراجعــة النصفيــة، التــي أجرتهــا األمانــة العامــة لمجلــس . 3
واالســتراتيجيات  الوطنيــة  السياســات  أجنــدة  تنفيــذ  وضــع  حــول  معلومــات  الــوزراء، 
القطاعيــة وعبــر القطاعيــة، وســير العمــل نحــو تحقيــق أهدافهــا. ويمثــل ذلــك خــط أســاس 
مرجعــي لتحديــث االســتراتيجية القطاعيــة وعبــر القطاعيــة، بمــا يشــمل تعديــل األهــداف 

االســتراتيجية ونتائجهــا، وعكســها فــي الموازنــة العامــة.

البعــد الجغرافــي: يتعيــن علــى االســتراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية أن تعكس بشــكل . 4
أفضــل الفجــوات والتمايــز بيــن المناطــق )بمــا فــي ذلــك غــزة والقدس(، فالمؤشــرات تشــير 
ــم الخدمــات مــن منطقــة إلــى أخــرى.  ــات فــي مســتوى التنميــة وتقدي الــى وجــود تفاوت
وبالتالــي فــان اســتهداف تقديــم الخدمــات قــد تختلــف مــن منطقــة ألخــرى، وقــد تحتــاج 
بعــض المناطــق إلــى سياســات وتدخــالت محــددة تنســجم وواقــع الفجــوات المحــددة 

فــي تقديــم الخدمــات. 

واقعيــة االســتراتيجيات: يجــب أن تكــون االســتراتيجيات والنتائــج القطاعيــة واســتهدافها . 5
للســنوات الثــالث القادمــة أكثــر واقعيــة ومحــددة بشــكل واضــح وقابلــة للقيــاس. وعــالوة 
علــى ذلــك، يتعيــن وضــع اســتراتيجيات ذات موازنــات واقعيــة ومتوائمــة مــع المــوارد 

الماليــة المتاحــة للحكومــة. 

تحســين تقديــم الخدمــات: تحتــل قضيــة تحســين جــودة الخدمــات المقدمــة للمواطــن . 6
جوهــر أجنــدة السياســات الوطنيــة، وبالتالــي يجــب أن تتعامــل االســتراتيجيات القطاعيــة 
وعبــر القطاعيــة مــع قضيــة تحســين جــودة الخدمــات وتقديمهــا للمواطــن، وهنــاك حاجــة 
ألن تقــدم االســتراتيجيات أهدافــًا ونتائــج واســتهدافات لزيــادة تحســين تقديــم الخدمــات 

للمواطنيــن وجودتهــا.
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القضايــا عبــر القطاعيــة: يجــب علــى االســتراتيجيات القطاعيــة أن تنظــر للمســائل والقضايــا . 7
عبــر القطاعيــة وال ســيما النــوع االجتماعــي والشــباب والبيئــة. وهــذا يتطلــب مــن الــوزارات 
والعمــل  التنســيق  االســتراتيجيات  تحديــث  عــن  المســؤولة  الحكوميــة  والمؤسســات 

بشــكل وثيــق مــع الجهــات المســؤولة عــن االســتراتيجيات عبــر القطاعيــة.

الموائمــة مــع المعاهــدات وأجنــدة التنميــة الدوليــة: انضمــت دولــة فلســطين إلــى . 8
العديــد مــن المعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان، إلــى جانــب التزامهــا 
بالعمــل علــى تنفيــذ األجنــدات الدوليــة للتنميــة ال ســيما أهــداف التنميــة المســتدامة. 
وبالتالــي يجــب مراعــاة االلتزامــات المترتبــة علــى دولــة فلســطين فــي عمليــة تحديــث 

القطاعيــة. القطاعيــة وعبــر  االســتراتيجيات 

عمليــة . 9 تعكــس  ان  الفلســطينية:  لألراضــي  اإلســرائيلية  الضــم  مخططــات  مواجهــة 
مــن  الجــزاء  اإلســرائيلية  الضــم  مخططــات  لمواجهــة  القطاعيــة  التدخــالت  التحديــث 
الناطــق  األراضــي الفلســطينية والحفــاظ علــى األرض وتعزيــز صمــود المواطنيــن فــي 

المهــددة.

الحــد مــن التاثيــرات الســلبية لفيــروس كورونــا علــى القطــاع: يجــب أن يقــدم تحليــل . 10
الواقــع  إســتعراض لآلثــار القصيــرة والمتوســطة وطويلــة األمــد لجائحــة كورونــا علــى 
القطــاع، وبمــا يشــمل أثرهــا علــى فئــات أســر/أفراد محــددة، صناعــات/ منشــآت. وكذلــك 
إســتعراض للبرامــج والتدخــالت التــي تــم تنفيذهــا فــي ســياق اإلســتجابة الســريعة مــن 
ــر األزمــة الســكان واالقتصــاد. ــا والحــد مــن أث ــواء فيــروس كورون الحكومــة وشــركائها إلحت

وتولــت وزارة التربيــة والتعليــم قيــادة جهــود عمليــة التخطيــط االســتراتيجي الوطنــي لقطــاع 
التعليــم لألعــوام 2017–2022.

تحديث الخطة االستراتيجية لقطاع التعليم 2017–2022:
فــي العــام 2017 كانــت وزارة التربيــة والتعليــم تعمــل وفــق خطتهــا االســتراتيجية الثالثــة 
2014–2019، ومــع اعتمــاد حكومــة دولــة فلســطين إلعــداد الخطــط القطاعيــة وفــق خطــة 
تنميــة وطنيــة 2017–2022، ووضــع أجنــدة سياســات وأولويــات وطنيــة منســجمة وأهــداف 
ــوزارة فــي مراجعــة شــاملة  ــدأت ال ــة المســتدامة 2030 للقطاعــات كافــة، ب ــة العالمي التنمي
لخطتهــا مســتعينة بأجنــدة السياســات الوطنيــة، وبإطــار التعليــم 2030، وبتقريــر لجنــة مراجعة 
مســيرة التعليــم، وبتقييــم خطــة التعليــم للســنوات 2014–2016، عــالوة علــى مؤشــرات 
الصلــة  ذات  والتقاريــر  االســتراتيجية،  بالخطــة  الخــاص  الســنوية  والتقييــم  المتابعــة  نظــام 
وأهمهــا التقريــر الوطنــي للتعليــم للجميــع 2000–2015 ومــا تضمنــه من مؤشــرات وتوجهات 
مســتقبلية. وتمــت المراجعــة بالتشــاور والشــراكة مــع كافــة األطــراف ذات العالقــة – الفريــق 
ــة ذات العالقــة، والجامعــات ومؤسســات  ــم 2030، والمؤسســات الحكومي ــي للتعلي الوطن

التعليــم العالــي، والمؤسســات الدوليــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي ذات العالقــة–.
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وتــم تحديــث الخطــة القطاعيــة للتعليــم وفــق قــرار الحكومــة )18( مــع االخــذ بعيــن االعتبــار 
المحــددات الثمانيــة التــي اقرتهــا الحكومــة لعمليــة التحديــث. وتــم االعتمــاد علــى عــدة 

مرجعيــات لتشــخيص الواقــع منهــا:

نتائج نظام المتابعة والتقييم السنوي لوزارة التربية والتعليم.. 1
تقرير إطار النتائج االستراتيجي الذي يصدر عن األمانة العامة لمجلس الوزراء.. 2
مراجعة تقارير اإلنجاز النصفي والسنوي للخطط السنوية التنفيذية.. 3
اجراء تشخيص وتحليل على مستوى المديريات وتحديد اولويات كل مديرية.. 4
ــر المحلييــن والدولييــن والمنظمــات الدوليــة . 5 اجــراء لقــاءات تشــاورية مــع شــركاء التطوي

الشــريكة.



القسم الثاني

تحليل الواقع
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تحليل الواقع: 

مــن أجــل تحليــل وتشــخيص الواقــع التربــوي فــي إطــار تحديــث الخطــة االســتراتيجية القطاعيــة 
للتعليــم للعــام 2020–2022 وفــق توجهــات مجلــس الــوزراء  نســتعرض المحــاور اآلتيــة:

نبذة عن قطاع التعليم الفلسطيني: 
يقــود قطــاع التعليــم فــي فلســطين وزارة التربيــة والتعليــم –كونهــا المؤسســة الرســمية 
ــإدارة مباشــرة أو مــن خــالل  ــر النظــام التعليمــي )إمــا ب ــم وتطوي المســئولة عــن إدارة وتنظي
اإلشــراف عليه( بكافة قطاعاته )التعليم قبل المدرســي/رياض األطفال، والتعليم المدرســي 
)1–12(، والتعليــم المهنــي، والتعليــم غيــر النظامــي( –، وتتولــى الــوزارة بصفتهــا الرســمية 
قيــادة الجهــود الوطنيــة للتخطيــط االســتراتيجي لقطــاع التعليــم فــي دولــة فلســطين مــن 
خــالل مجموعــة التخطيــط والموازنــة. وتشــارك فــي عمليــة التخطيــط المؤسســات الرســمية 
والحكوميــة ذات العالقــة، ومؤسســات المجتمــع المدنــي، والمؤسســات الدوليــة المعنيــة 

بالتعليــم.

وصف موجز عن قطاع التعليم: 
تتعــدد القطاعــات الفرعيــة المنضويــة تحــت قطــاع التعليــم فــي دولــة فلســطين، وتتقاطــع 
ــد مــن القطاعــات األخــرى فــي اهتماماتهــا وتدخالتهــا،  ــة مــع العدي هــذه القطاعــات الفرعي

ويتكــون قطــاع التعليــم مــن القطاعــات الفرعيــة اآلتيــة:

التعليم قبل المدرسي )رياض األطفال(:. 1
إلــى ســّن القبــول فــي المدرســة، وتهــدف  تمتــد مــن عمــر ثــالث ســنوات وســبع شــهور 
هــذه المرحلــة إلــى توفيــر بيئــة تســهم فــي تنميــة شــخصية الطفــل )الجســمية والعقليــة 
والوجدانيــة واالجتماعيــة( وتهيئتــه لاللتحــاق بالمرحلــة األساســية. بمــا توفــره لــه مــن فــرص 
ــه إلــى الحــد األمثــل عــن طريــق اللعــب والقيــام ببعــض األنشــطة مثــل  كافيــة لتنميــة قدرات
الرســومات البســيطة والقيــام بالنزهــات وســرد القصــص والحــوارات واألناشــيد واألغانــي بمــا 
يتناســب وعمــره وبيئتــه. وتشــرف وزارة التربيــة والتعليــم بشــكل غيــر مباشــر علــى هــذا النــوع 
ــاض األطفــال وفــق مواصفــات محــددة تشــترط  ــم بمنحهــا التراخيــص الالزمــة لري مــن التعلي
توفرهــا، إضافــة إلــى توفيــر بعــض الشــروط المتعلقــة بالــكادر البشــري الــذي يديــر التعليــم 
قبــل المدرســي ونوعيــة المناهــج والبرامــج المقــررة، إال أنهــا فــي المرحلــة األخيــرة وجهــت 
سياســاتها نحــو إدمــاج ريــاض األطفــال فــي ضمــن التعليــم النظامــي فــي جميــع محافظــات 
الوطــن، وتبنــي منهــاج موحــد لريــاض األطفــال.  وتشــير البيانــات إلــى ان غالبيــة ريــاض األطفــال 
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تتبــع إلــى القطــاع الخــاص، وتعتبــر هــذه المرحلــة مرحلــة غيــر إلزاميــة – لحيــن اقــرار قانــون 
ــًا –. ومــدة  التربيــة والتعليــم الجديــد الــذي يعتبــر صفــًا واحــدًا قبــل التعليــم األساســي الزامي

ــة ريــاض األطفــال تتكــون مــن ســنتين اثنتيــن )البســتان والتمهيــدي(. الدراســة فــي مرحل

التعليم المدرسي )التعليم األساسي والثانوي(:. 2
مرحلــة التعليــم األساســي: وتبــدأ هــذه المرحلــة مــن الصــف األول حتــى نهايــة الصف التاســع، 

وتقســم إلى قســمين:

المرحلــة األساســية الدنيــا للصفــوف )1–4(، )مرحلــة التأســيس(: يعــّد التعليــم فــي هــذه . 1
المرحلــة قاعــدة أساســية للتعليــم والبنــاء والتنميــة لضمــان التنشــئة الشــاملة المتوازنــة 
عقليــًا وانفعاليــًا وجســديًا، وتمكيــن األطفــال مــن اتقــان المهــارات األساســية فــي اللغــة 
العربيــة والحســاب وتوظيفهــا فــي الحيــاة اليوميــة، وتعزيــز القيــم الوطنيــة والفكريــة 

ــة. ــة صحــة الطفــل البدني لديهــم، وتعميــق الحــس البيئــي عندهــم، ورعاي

المرحلــة األساســية العليــا، )التمكيــن(: وتشــمل هــذه المرحلــة الصفــوف )5–9( وتهــدف . 2
إلــى تمكيــن الطلبــة مــن المعــارف والعلــوم المختلفــة.

مرحلــة التعليــم الثانــوي، )االمتــاك(: وتشــمل هــذه المرحلــة الصفــوف )10–12( بمســاراتها 
المختلفــة، األكاديميــة والمهنيــة إذ يلتحــق الطلبــة بتلــك المســارات وفــق قدراتهــم وميولهم 
وحســب القوانيــن واألنظمــة المنظمــة لذلــك؛ ويتــم تقديــم خبــرات ثقافيــة وعلميــة ومهنيــة 
متخصصــة تلبــي حاجــات المجتمــع الواقعيــة أو المأمولــة بمســتوى يســاعد الطلبــة علــى 
مســاعدة  المرحلــة  تلــك  وغايــة  العمــل  بســوق  التحاقهــم  أو  العالــي  تعليمهــم  مواصلــة 
الطلبــة علــى االنطــالق للحيــاة العمليــة والجامعيــة باعتبارهــا جســرًا بيــن التعليــم األساســي 

ومؤسســات التعليــم العالــي المختلفــة وســوق العمــل.

التعليم غير النظامي:. 3
ــح  ــل هــذا المصطل ــم النظامــي. ويقاب ــم تنظــم عــادة خــارج إطــار التعلي وتشــمل أنشــطة تعل
ــاول كل نشــاط تعليمــي هــادف  عــادة مصطلحــا التعليــم النظامــي والتعليــم الرســمي. ويتن
ومنظــم، وكل معرفــة أو مهــارة أو قيمــة أو ســلوك يتــم خــارج إطــار النظــم التربويــة المكونــة 
ــة  ــي والجامعــات وغيرهــا مــن المؤسســات التربوي ــم العال مــن المــدارس ومؤسســات التعلي
القائمــة علــى نحــو نظامــي ســواء كان فــي مؤسســات اجتماعيــة أو اقتصاديــة أو سياســية، 
أو فــي المصانــع، أو المجتمــع المدنــي.. إلــخ، فهــو كل نشــاط تعليمــي هــادف يجــرى خــارج 
إطــار التعليــم المدرســي أو أي نشــاط منظــم يقــع خــارج النظــام التعليمــي المدرســي. وينــدرج 
تحــت هــذا النــوع مــن التعليــم ثالثــة برامــج تقدمهمــا وزارة التربيــة والتعليــم وهمــا: )1( برنامــج 
ــم األساســي، و  ــم المــوازي: مقــدم للمتســربين ممــن أنهــوا 5–6 ســنوات فــي التعلي التعلي
)2( برنامــج محــو األميــة وتعليــم الكبــار: لمــن تزيــد أعمارهـــم عــن 15 سنـــة ولــم يتقنــوا القــراءة 
الثانويــة العامــة مــن ضعــاف  التعليــم المســائي وهــو يســتهدف طلبــة  برنامــج  والكتابــة، 

التحصيــل.
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مراكــز المســؤولية والجهــات األخــرى التــي تقــدم خدمــات / أعمــاال ذات ارتبــاط 
بالقطــاع: مباشــر 

جهات اإلشراف على التعليم:

التعليــم قبــل المدرســي: يشــرف علــى هــذا القطــاع )يقــدم الخدمــات فــي هــذا القطــاع( 
بشــكل أساســي:

القطــاع الخــاص أو األهلــي أو الجمعيــات: ريــاض أطفــال خاصــة تتبــع أفــرادا أو جمعيــات  −
أو...غيــر حكوميــة. 

وزارة التربيــة والتعليــم: وهــي صفــوف تمهيديــة تتبــع مــدارس أساســية حكوميــة أو مراكــز  −
مســتقلة لريــاض األطفــال الحكوميــة.

التعليم المدرسي: يشرف على هذا القطاع )يقدم الخدمات في هذا القطاع( كل من:
وزارة التربيــة والتعليــم )الحكومــة(: تشــرف وزارة التربيــة والتعليــم علــى غالبيــة المــدارس  −

)%73.4( مــن المــدارس، منهــا فــي الضفــة الغربيــة )%79.3( وفــي قطــاع غــزة )55.5%(. 
ــالل  ــزال تحــت االحت ــي ال ت ــك الموجــودة فــي القــدس، الت وتســتثنى مــن هــذا الواقــع تل

اإلســرائيلي فــي ظــل الســيطرة المدنيــة واألمنيــة الكاملــة..
ــم  − ــة األمــم المتحــدة( التــي توفــر خدمــة التعلي ــة(: )وكال ــة )الوكال ــة الغــوث الدولي وكال

فــي المــدارس المخصصــة لالجئيــن الفلســطينيين، ونســبة المــدارس التــي تشــرف عليهــا 
وكالــة الغــوث فــي فلســطين )%12.2( مــن المــدارس، وتشــكل )%4.2( مــن المــدارس 
فــي المحافظــات الشــمالية، و)%37.2( مــن المــدارس فــي المحافظــات الجنوبيــة، وتعمل 

وكالــة الغــوث أيضــا فــي لبنــان واألردن وســوريا.
القطــاع الخــاص: جمعيــات خيريــة، ومجموعــات دينيــة، وشــركات خاصــة تقــوم باإلشــراف  −

وبتمويــل خدمــات هــذا التعليــم وتبلــغ نســبة المــدارس التــي يشــرف عليهــا القطــاع الخــاص 
)%14.3(، وتشــكل )%16.5( مــن المــدارس فــي المحافظــات الشــمالية، و)%7.3( مــن 

المــدارس فــي المحافظــات الجنوبيــة.

التعليم غير النظامي:
وزارة التربيــة والتعليــم: برنامــج محــو األميــة، وبرنامــج التعليــم المــوازي، وبرنامــج التعليــم  −

المســائي، وبرامــج التعليــم المســتمر فــي الجامعــات والكليــات الحكوميــة.
المؤسسات الحكومية األخرى: −
وزارة العمل: مركز التدريب المهني. −
وزارة التنمية االجتماعية: مراكز تأهيل الفتيان والفتيات. −
القطــاع الخــاص: المراكــز الثقافيــة، ومراكــز التعليــم المســتمر فــي الجامعــات والكليــات  −

ــة. الخاصــة واألهلي
مؤسسات دولية: مراكز التأهيل والتدريب التابعة لهيئات وجمعيات دولية  −
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الشركاء الرئيسيون:

والعمــل،  العلمــي،  والبحــث  العالــي  التعليــم  وزارات:  ومنهــا  الحكوميــة:  المؤسســات 
والتنميــة االجتماعيــة، والصحــة، والحكــم المحلــي، وســلطة جــودة البيئــة، والجهــاز المركــزي 
لإلحصــاء الفلســطيني، واللجنــة الوطنيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، والمجلــس التشــريعي، 
ووزارة الماليــة والتخطيــط، ووزارة المــرأة، والمجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة، والجامعــات 
والكليــات الحكوميــة. إلــخ، وتتكامــل الخدمــة التعليميــة مــن خــالل الخدمــات التــي تقدمهــا 

هــذه المؤسســات علــى النحــو اآلتــي:

وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي: تتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم فــي مجــال 	 
تطويــر التعليــم المهنــي والتقنــي.

وزارة العمــل تقــدم خدماتهــا فــي مراكــز التدريــب المهنــي للطلبــة المتســربين، وهنــاك 	 
تعــاون كبيــر بيــن وزارتــي العمــل والتربيــة والتعليــم فــي إطــار الهيئــة الوطنيــة للتعليــم 
والتدريــب المهنــي والتقنــي لالرتقــاء بهــذا النــوع مــن التعليــم والتدريب لتحقيق االنســجام 
والخريجيــن  الطلبــة  يــزود  الــذي  والتعليــم  العمــل  ســوق  احتياجــات  بيــن  والمواءمــة 

بالمهــارات الالزمــة.

ــة االجتماعيــة 	  ــر الرعاي وزارة التنميــة االجتماعيــة: تتعــاون مــع التربيــة والتعليــم فــي توفي
ــة والعمــل علــى اســتقرار اوضاعهــا وضمــان اســتمرار إرســال  لألســر المحتاجــة والمضطرب

ابنائهــا الــى المــدارس.

وزارة الصحــة: تقــدم العديــد مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة فــي المــدارس كالطعومــات 	 
مــن  المرضيــة  للحــاالت  التحويــالت  واســتقبال  للطلبــة،  الدوريــة  الطبيــة  الفحوصــات 

المدارس..الــخ.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني: يســاعد فــي توفيــر بيانــات دقيقــة ودوريــة عــن 	 
العديــد مــن القضايــا التــي تســاعد الــوزارة فــي اداء مهامهــا، وتوفــر بيانــات عــن بعــض 

القضايــا ال توفرهــا الــوزارة كنســبة القرائيــة فــي المجتمــع.

تتعــاون الــوزارة مــع المجلــس االعلــى للشــباب والرياضــة فــي االرتقــاء بالرياضــة المدرســية 	 
مــن خــالل االدارة العامــة للنشــاطات الطالبيــة.

تعمــل وزارة المــرأة مــع وزارة التربيــة مــن خــالل وحــدة النــوع االجتماعــي لضمــان مراعــاة 	 
ــة فــي  ــق العدال ــوزارة وفــي تحقي ــوع االجتماعــي فــي اســتراتيجيات وخطــط ال ــا الن قضاي

ــة والتعليــم. ــع جوانــب عمــل وزارة التربي جمي

تتعــاون ســلطة جــودة البيئــة مــع وزارة التربيــة والتعليــم فــي العديــد مــن الجوانــب التــي 	 
تســهم فــي تحســين البيئــة المدرســية، وتحســين الثقافيــة البيئيــة لــدى الطلبــة.

الــوزارة 	  بيــن  فاعلــة  اتصــال  نقــاط  والعلــوم  والثقافــة  للتربيــة  الوطنيــة  اللجنــة  توفــر 
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ومؤسســات المجتمــع الدولــي واالســالمي والعربــي لتبــادل المعــارف واالســتفادة مــن 
ــدول وتنســيق الجهــود والعمــل فيمــا بينهــا لتحقيــق  ــن ال ــة بي ــرات والتجــارب التربوي الخب

الهــدف الرابــع والغايــات التربويــة للعــام 2030.

ــل 	  ــم للطــالب والتأهي ــة التعل ــل االســتمرار فــي عملي ــة تمث ــات الجامعي الجامعــات والكلي
ــة. ــاة العملي الحقيقــي لهــم لســوق العمــل والحي

وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الاجئيــن الفلســطينيين / االونــروا: وتســتوعب 
وكالــة الغــوث حوالــي )%24.2( مــن مجمــوع الطلبــة فــي المــدارس الفلســطينية، باإلضافــة 
ــن وزارة  ــة تنســيق بينهــا وبي ــي )%12( مــن مجمــوع المــدارس، وتتــم عملي ــى إدارتهــا حوال إل
التربيــة والتعليــم عبــر وثائــق متبادلــة ومــن خــالل سلســلة اجتماعــات دوريــة علــى المســتويات 

كافــة، وتشــكيل لجــان تنســيق مشــتركة.

مؤسســات المجتمــع المدنــي والمؤسســات األهليــة: هنــاك عّدة مؤسســات مجتمع مدني 
تســاعد فــي تطويــر النظــام التربــوي الفلســطيني وتعمــل فــي مجــاالت تربويــة متعــددة منهــا 
تدريــب المعلميــن أو إجــراء الدراســات والبحــوث، أو تطويــر طــرق وأســاليب التعلــم والتعليــم، 
أو تنفيــذ مبــادرات تربويــة وإبداعيــة، ..إلــخ. ومــن هــذه المؤسســات الجامعــات والكليــات 
ــم المجتمعــي، ومؤسســة  ــم، ومؤسســة تامــر للتعلي ــداع المعل ــة والخاصــة، ومركــز إب األهلي

القطان..إلــخ.

المؤسســات الدوليــة والشــركاء الدوليــون لتطويــر قطــاع التعليــم فــي فلســطين: هنــاك 
ــار، أو  عــّدة مؤسســات دوليــة تدعــم وتعمــل فــي قطاعــات التعليــم المختلفــة كتعليــم الكب
التعليــم المهنــي والتقنــي، تطويــر الكــوادر التربويــة.. وغيرهــا. ومنها اليونســكو، واليونيســيف، 
واألونــروا، واإلمدإيســت، والمؤسســة األلمانيــة لتعليــم الكبــار وغيرهــا، كمــا أن هنــاك عــددا 
مــن الشــركاء الدولييــن لتطويــر قطــاع التعليــم الفلســطيني، ومنهــم الداعمــون فــي ســلة 
التمويــل المشــترك لقطــاع التعليــم )JFA( والبنــك الدولــي، والمجلــس الثقافــي البريطانــي، 

والصيــن، والــدول العربيــة.

الربط بالغايات وبالقطاعات األخرى: 

ينــدرج التعليــم فــي صميــم خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 ويشــكل عنصــرًا أساســيًا 
للنجــاح فــي تحقيــق جميــع أهــداف التنميــة المســتدامة. وانطالقــًا مــن االعتــراف بأهميــة دور 
التعليــم، تســلط خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 الضــوء علــى التعليــم كهــدف قائــم 
بذاتــه )الهــدف 4 للتنميــة المســتدامة( وتشــتمل علــى غايــات تتعلــق بالتعليــم تنــدرج فــي 
إطــار أهــداف أخــرى مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، ال ســيما الغايــات المتعلقــة بالصحــة، 

والنمــو، والعمالــة؛ واالســتهالك واإلنتــاج المســتدامين؛ وتغيــر المنــاخ. 

 وفــي الواقــع، فــإن بإمــكان التعليــم أن يعّجــل التقــدم نحــو تحقيــق جميــع أهــداف التنميــة 
مــن  جــزءًا  يشــكل  أن  ينبغــي  ولذلــك  المختلفــة   بالقطاعــات  العالقــة  ذات  المســتدامة 
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االســتراتيجيات للقطاعــات األخــرى، وبمــا أن نظــام التعليــم الفلســطيني يجــب أن يؤمــن 
التقــدم  ولجوانــب  التغيــر  الســريعة  العمــل  أســواق  لمتطلبــات  واالســتجابة  المالئمــة 
التكنولوجــي والتوســع الحضــري والهجــرة وظــروف انعــدام االســتقرار السياســي وتدهــور 
والتحديــات  الطبيعيــة  المــوارد  علــى  والتنافــس  الطبيعيــة،  والكــوارث  والمخاطــر  البيئــة 
الديمغرافيــة وتزايــد البطالــة فــي العالــم واســتمرار الفقــر ، وازديــاد نطــاق أوجــه التفــاوت 
وانتشــار المخاطــر التــي تهــدد الســالم واألمــن، لــذا فــإن قطــاع التعليــم يرتبــط ارتباطــا وثيقــا 

بالقطاعــات األخــرى عمومــا، ومــع القطاعــات اآلتيــة بشــكل خــاص كمــا يأتــي:

قطاع الزراعة: 	 
يلعــب التعليــم دورا رئيســا فــي مســاعدة النــاس علــى التحــرك نحــو أســاليب زراعيــة أكثــر 
الجهــود  التعليــم عنصــرا أساســيا فــي  المحســنة. ويعتبــر  التغذيــة  اســتدامة، وفــي فهــم 
المبذولــة للحــد مــن ســوء التغذيــة والجــوع. كمــا يعتبــر التعليــم أساســيا لتحســين الدخــل 
واالنتاجيــة الزراعيــة، ويعتبــر التعليــم الزراعــي وإكســاب الطلبــة مهــارات اإلنتــاج الزراعــي واحــدا 
مــن برامــج التعليــم المهنــي والتقنــي الــذي توليــه وزارة التربيــة اهتمامــا كبيــرا وخاصــة أن 

القطــاع الزراعــي واحــدا مــن أهــم القطاعــات الحيويــة لدولــة فلســطين.

قطاع الثقافة والتراث:	 
هنــاك عالقــة قويــة تربــط بيــن قطــاع التعليــم وقطــاع الثقافــة والتــراث، فالتعليــم يولــي 
اهتمامــا خاصــا لتعزيــز الثقافــة والتــراث الفلســطيني؛ مــن خــالل التعريــف بالفنانيــن والشــعراء 
واألدبــاء الفلســطينيين مــن خــالل المناهــج الفلســطينية، ومــن خــالل إيجــاد جيــل مثقــف 
يلحــق بركــب كبــار الشــعراء واألدبــاء الفلســطينيين بإجــراء المســابقات بيــن الطلبــة وتشــجيع 
المواهــب وصقلهــا. كمــا تولــي الــوزارة اهتمامــا كبيــرا للتــراث الفلســطيني والتعريــف بــه 

باعتبــاره جــزءا مهمــا فــي الهويــة الوطنيــة للشــعب الفلســطيني.

قطاع التشغيل:	 
يربــط قطــاع التشــغيل عالقــات قويــة بقطــاع التعليــم وخاصــة فيمــا يتعلــق بتطويــر التعليــم 
والتدريــب المهنــي والتقنــي، والمواءمــة بيــن مهــارات وكفايــات الخريجيــن مــن التعليم الثانوي 
أو المتوســط أو الجامعــي مــع متطلبــات ســوق العمــل واحتياجاتــه الحاليــة والمســتقبلية، 
وهنــاك تعــاون وثيــق بيــن وزارتــي التربيــة والعمــل فــي إطــار الهيئــة الوطنيــة للتعليــم المهنــي 

والتقنــي لوضــع السياســات والتوجهــات الخاصــة بهــذا القطــاع وتطويــره. 

قطاع الطاقة: 	 
يمكــن للبرامــج التعليميــة، وخاصــة غيــر الرســمية وغيــر النظاميــة، تعزيــز الحفــاظ علــى الطاقــة 
لخفــض  جــدا  مهــم  فالتعليــم  المتجــددة.  الطاقــة  مصــادر  علــى  واإلقبــال  أفضــل  بشــكل 
إلــى االحتبــاس الحــراري، وأنــه مــن الضــروري اســتهداف  مســتويات الكربــون التــي تــؤدي 
الشــباب لتوفيــر المعرفــة والمهــارات حــول اســتخدام الطاقــة التــي مــن شــأنها أن تســمح لهــم 
باتخــاذ قــرارات مســتنيرة كمســتخدمين للطاقــة. وفــي إطــار توفيــر مصــادر مســتدامة للطاقــة 
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للمــدارس توجهــت الــوزارة فــي سياســاتها إلــى تزويــد المــدارس بالخاليــا الشمســية المنتجــة 
ــاء بتحويــل الفائــض عــن احتياجــات المــدارس فــي  للطاقــة وتــم التعــاون مــع شــركات الكهرب
الصيــف لشــبكة الكهربــاء العامــة علــى أن يتــم إعــادة هــذا الفائــض فــي فصــل الشــتاء حيــث 

ــا الشمســية. يزيــد الطلــب علــى اســتهالك الطاقــة وتضعــف انتاجيــة الخالي

 قطاع البيئة: 	 
للمشــاركة فــي تشــكيل والحفــاظ علــى مــدن  المهــارات  النــاس  التعليــم  أن يمنــح  يمكــن 
ــة فــي حــاالت الكــوارث. والتعليــم ايضــا هــو المفتــاح لفهــم  أكثــر اســتدامة، وتحقيــق المرون
شــامل لتأثيــر تغيــر المنــاخ والتكيــف والحــد مــن التغيــر المناخــي، وال ســيما علــى المســتوى 
المحلــي. التعليــم والتدريــب يعظــم المهــارات والقــدرة علــى دعــم ســبل العيــش المســتدامة 
والمحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة والتنــوع البيولوجــي، وال ســّيما فــي البيئــات المعرضــة 

للخطــر. 

وتولــي وزارة التربيــة والتعليــم اهتمامــا خاصــا بقضايــا البيئــة ويتجلــى ذلــك فــي قيــام الــوزارة 
بالتعــاون مــع الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني بإجــراء مســح دوري شــامل كل ســنتين 
للبيئــة التعليميــة بجميــع محاورهــا فــي ريــاض األطفــال، والمــدارس، كمــا تعمــل الــوزارة علــى 
توفيــر مبــاٍن مدرســية خضــراء وصديقــة للبيئــة وتوظيــف الطاقــة النظيفــة مــن خــالل الخاليــا 
ــة لتخضيرهــا،  الشمســية، واالســتفادة مــن األراضــي والمســاحات التابعــة للمرافــق التعليمي
ــا البيئــة  ــز النظافــة وســلوكياتها لــدى الطلبــة، كمــا تولــى المناهــج الفلســطينية قضاي وتعزي
اهتمامــا كبيــرا، وتقــوم أيضــا النشــاطات الطالبيــة وخاصــة النشــاط الكشــفي بعــّدة أنشــطة 
بيئيــة والحفــاظ علــى البيئــة وعلــى التنــوع الحيــوي فــي أرض فلســطين، باإلضافــة الــى األنديــة 

البيئيــة التــي تنفذهــا اإلدارة العامــة للصحــة للمدرســية.. 

قطاع الصحة: 	 
يمكــن للتعليــم إحــداث فــرق حاســم لمجموعــة مــن القضايــا الصحيــة، بمــا فــي ذلــك انخفــاض 
نســب الوفــاة المبكــرة، والتوعيــة بقضايــا الصحــة اإلنجابيــة، والحــد مــن انتشــار األمــراض، 
والتمتــع بأنمــاط الحيــاة الصحيــة والرفــاه. وبنــاء علــى األهميــة المتبادلــة لــكل مــن الصحــة 
والتعليــم فــي مســاهمة كل منهمــا فــي تحقيــق أهــداف اآلخــر، فــإن تعاونــا جــادا بيــن وزارتــي 
التربيــة والصحــة فــي تنفيــذ العديــد مــن البرامــج والنشــاطات الصحيــة المدرســية كالتطعيمات 
التعليــم  والتحويــالت الطبيــة وغيرهــا. وألهميــة الصحــة المدرســية فــي تحقيــق أهــداف 
أنشــئت إدارة عامــة للصحــة المدرســية فــي الهيــكل التنظيمــي لــوزارة التربيــة والتعليــم منــذ 
عــام 2000، كمــا تعطــي المناهــج الفلســطينية المواضيــع الصحيــة المختلفــة حيــزا مهمــا فــي 

المنهــاج الفلســطيني. 

قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات:	 
مــن  بلــدان متخلفــة  والتكنولوجيــا  الرقمــي  والتعليــم  الالســلكية  االتصــاالت  تطــور  مّكــن 
تجــاوز عوائــق االســتثمارات الماليــة المكلفــة فــي البنيــة التحتيــة، كمــا ســمحت العديــد مــن 



31 االستراتيجية القطاعية للتعليم

االبتــكارات التكنولوجيــة والتطويــر التكنولوجــي للعديــد مــن البلــدان بتحســين التعليــم بتكلفــة 
منخفضــة. وتعــول وزارة التربيــة والتعليــم حاليــا علــى التوجــه نحــو رقمنــة التعليــم إلحــداث 
نقلــة نوعيــة فــي عمليــة التعليــم وهــي التــي توظــف التكنولوجيــا فــي خدمــة التعليــم وتقــوم 
علــى اربعــة مكونــات اساســية: ثالثــة منهــا تعتمــد علــى البنيــة التحتيــة لالتصــاالت وتكنولوجيــا 
المعلومــات والتجهيــزات التكنولوجيــة وهــي: تزويــد المــدارس باإلنترنــت، والمحتــوى الرقمــي 
الطلبــة  ايــدي  فــي  المتوفــرة  واللوحيــة  الكمبيوتريــة  واالجهــزة  االنترنــت،  علــى  )بورتــل( 

والمعلميــن المــزودة بمناهــج محوســبة، والرابــع هــو تدريــب المعلميــن وتأهيلهــم. 

قطاع العالقات الدولية: 	 
هنــاك عالقــة قويــة بيــن التعليــم وتعزيــز وســائل التنفيــذ وتنشــيط الشــراكة العالميــة مــن 
اليونســكو،  مثــل  الدوليــة  المنظمــات  مــع  العالقــات  المســتدامة. وتشــكل  التنميــة  أجــل 
الدوليــة، وكذلــك  المؤسســات  مــن  الغــوث وغيرهــا  فــي وكالــة  والتعليــم  واليونيســيف، 
التعليــم  لتطويــر  أساســيا  مرتكــزا  التربــوي(  التطويــر  )شــركاء  التعليــم  لقطــاع  الداعميــن 
تطويــر  علــى  الفنيــة(  وبالخبــرات واالستشــارات  )ماليــا  لمســاعدة فلســطين  الفلســطيني 
نظامهــا التعليمــي، وتعزيــز قدرتهــا علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الدوليــة فيمــا يتعلــق بتحقيــق 

.2030 المســتدامة  التنميــة  اهــداف 

قطاع العدل: 	 
الفجــوة  ردم  نحــو  مؤكــدا  فرقــا  يحــدث  التعليــم  فــإن  المســاواة،  تحقيــق  يمكــن  عندمــا 
التشــاركية  لتســهيل وضمــان  حيــوي  أمــر  االجتماعــي  والتعلــم  واالقتصاديــة.  االجتماعيــة 
والشــمول والعدالــة االجتماعيــة، والتماســك االجتماعــي. وقــد أولــت وزارة التربيــة والتعليــم 
القضايــا الخاصــة بالعــدل والمســاواة والحريــات والقيــم وغيرهــا االهتمــام الكبيــر فــي المنهــاج 

الفلســطيني الجديــد، وفــي النشــاطات والمبــادرات التربويــة فــي المــدارس.

قطاع الحكم المحلي: 	 
أكثــر  وتصنيــع  مرونــة  أكثــر  تحتيــة  بنيــة  لبنــاء  الالزمــة  المهــارات  لتطويــر  ضــروري  التعليــم 
اســتدامة، وهنــاك العديــد مــن الصــالت بيــن التعليــم والمــدن والتجمعــات علــى الحــد مــن 
مخاطــر الكــوارث وادارتهــا. وهنــاك تعــاون كبيــر بيــن قطــاع الحكــم المحلــي وقطــاع التعليــم 
وخاصــة مــع وزارة التربيــة والتعليــم ويتمثــل ذلــك فــي قيــام العديــد مــن البلديــات ومجالــس 
الحكــم المحلــي بجمــع ضريبــة المعــارف والتــي تنفــق علــى توفيــر االراضــي للتعليــم ولبنــاء 
المــدارس وتوفيــر الخدمــات االخــرى للمــدارس، وتتطلــع وزارة التربيــة الــى دور فاعــل للبلديــات 
ــر  ريــاض اطفــال وخاصــة فــي المناطــق التــي ال تتوافــر  ومجالــس الحكــم المحلــي فــي توفي
فيهــا هــذه الخدمــة فــي طريــق إلزاميــة ســنة واحــدة علــى األقــل للطالــب قبــل التعليــم 
ــة 2017–2022 التــي أعطــت اهتمامــا  ــدة السياســات الوطني المدرســي، ومواءمــة مــع أجن
خاصــا لهــذا القطــاع ســواء مــن حيــث االلتحــاق أو مــن حيــث نوعيــة التعليــم التــي تحــدث 
فيــه لتمهــد اللتحــاق آمــن للطالــب فــي التعليــم المدرســي، كمــا تنظــر الــوزارة الــى البلديــات 
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ومجالــس الحكــم المحلــي باعتبارهــا شــريكا أساســيا فــي تنفيــذ رقمنــة التعليــم الفلســطيني 
ــه. ــد نوعيت وتجوي

قطاع االقتصاد الوطني: 	 
هنــاك صلــة مباشــرة بيــن مجــاالت مثــل النشــاطات االقتصاديــة، وتنظيــم المشــاريع، ومهارات 
ســوق العمــل ومســتويات التعليــم. والتعليــم يمكــن أن يحــدث فرقــا حاســما فــي أنمــاط 
اإلنتــاج وإدراك المســتهلك للســلع المنتجــة األكثــر اســتدامة والوقايــة مــن مخاطــر النفايــات. 
كمــا أن التعليــم يمكــن أن يحــدث فرقــا حاســما فــي أنمــاط اإلنتــاج وإدراك المســتهلك للســلع 
المنتجــة األكثــر اســتدامة والوقايــة مــن النفايــات، وهنــاك عالقــة وثيقــة تربــط القطاعيــن 
قطــاع التعليــم وقطــاع االقتصــاد الوطنــي وهــو مــا يجــب أن ينعكــس فــي مالءمــة المحتــوى 
التعليمــي لمتطلبــات الحيــاة وســوق العمــل مــن حيــث المهــارات والتــي تركــز علــى تســهيل 
عمليــة االنتقــال مــن المدرســة إلــى العمــل ومنــع عــدم التطابــق مــع ســوق العمــل، كمــا أن 
التعليــم يدعــم التنميــة الصناعيــة والتحــول االقتصــادي إذ يعتبــر مؤثــرا قويــا علــى القــدرة علــى 

االبتــكار وتوفيــر األســس لعمليــات اســتيعاب التكنولوجيــا والتنويــع.

قطاع إدارة المال العام:	 
تدعــم وزارة الماليــة والتخطيــط تنفيــذ االســتراتيجيات والسياســات القطاعيــة المختلفــة مــن 
خــالل دورهــا التنمــوي والتنظيمــي علــى المســتوى الوطنــي، ومــن خــالل دعمهــا للسياســات 
هــذه  لتطبيــق  والمــادي  الفنــي  الدعــم  الوطنيــة، وتيســير  السياســات  وَأجنــدة  التعليميــة 
السياســات، وتدعــم إرشــادات وإجــراءات وزارة الماليــة وزارة التربيــة فــي مأسســة نهــج اإلدارة 

المبنيــة علــى النتائــج مــن خــالل إعــداد خطــط وموازنــات مبينــة علــى البرامــج. 

 قطاع الحماية االجتماعية: 	 
التعليــم أمــر بالــغ األهميــة النتشــال النــاس مــن الفقــر.  فالتعليــم يحــد مــن الفقــر عــن طريــق 
زيــادة دخــل األفــراد، كمــا أنــه يزيــد مــن القــدرة علــى مقاومــة الصدمــات الســلبية، وتعليــم 
الفتيــات يمنــع مــن انتقــال الفقــر بيــن األجيــال عــن طريــق الحــد مــن الــزواج المبكــر والمشــاكل 
الصحيــة وغيرهــا مــن المخاطــر، وهنــاك عديــد المهــام المشــتركة والمتكاملــة تقــوم بهــا وزارتــا 
التربيــة والتنميــة كمتابعــة المتســربين إلعادتهــم إلــى النظــام التعليمــي، وتدعــم وزارة التنميــة 
تخفيــف األعبــاء عــن األســر الفقيــرة والمحتاجــة مــا يتيــح ألبنــاء األســرة اســتكمال مســيرتهم 
التعليميــة، وحــل المشــاكل االجتماعيــة للطلبــة فــي إطــار األســر  التــي ترعاهــا وزارة التنميــة 

االجتماعيــة، والعديــد مــن المهــام والخدمــات.

قطاع السياحة وآلثار:	 
تولــي وزارة التربيــة والتعليــم اهتمامــا كبيــرا بتعزيــز انتمــاء الطــالب لــألرض والوطــن، واالعتــزاز 
ــرز هــذا االهتمــام مــن خــالل  ــخ فلســطين والحضــارات التــي مــّرت علــى هــذه األرض، وب بتاري
مــا تحويــه المناهــج الفلســطينية، ومــن خــالل الرحــالت المدرســية الهادفــة إلــى المواقــع 
األثريــة فــي جميــع ربــوع فلســطين، واألنشــطة التربويــة التــي تقــوم بهــا الــوزارة ذات العالقــة. 
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ويتكامــل اهتمــام الــوزارة فــي هــذا القطــاع مــع مــا نبذلــه وزارة الســياحة واآلثــار مــن جهــود 
الشــعب  تاريــخ  تحكــي  التــي  الفلســطينية واآلثــار  الســياحية  بالمواقــع  للترويــج والتعريــف 
الفلســطيني الــذي وجــد علــى هــذه األرض منــذ بــدء التاريــخ وقصــص الشــعوب التــي مــرت 

ــر العصــور. علــى هــذه األرض عب

قطاع المياه والمياه العادمة: 	 
ينّمــي التعليــم والتدريــب المهــارات والقــدرة علــى اســتخدام المــوارد الطبيعيــة بصــورة أكثــر 
اســتدامة، ويعــزز النظافــة. وتولــي الــوزارة اهتمامــا خاصــا لمواضيــع ترشــيد اســتخدام الميــاه، 
والتعامــل اآلمــن مــع الميــاه العادمــة، واالســتفادة مــن الميــاه العادمــة بعــد معالجتهــا فــي 
الزراعــة وغيرهــا فــي العديــد مــن البرامــج والنشــاطات الصحيــة والبيئيــة التــي تقدمهــا الــوزارة 

للمــدارس، ويتــم إيــالء الموضــوع اهتمامــا خاّصــا فــي المناهــج التربويــة. 

قطاع مساواة النوع االجتماعي: 	 
األساســي،  التعليــم  لتحقيــق  خاصــة  أهميــة  ذا  والفتيــات  للنســاء  بالنســبة  التعليــم  يعتبــر 
وتحســين مهــارات المشــاركة والقــدرات، وتحســين فــرص الحيــاة. وقــد اولــت دولــة فلســطين 
اهتمامــا خاصــا لقضايــا المســاواة والعدالــة بيــن الجنســين. وفــي مراجعــة أهــداف التعليــم 
للجميــع 2000–2015 كانــت فلســطين مــن الــدول التــي حققــت المســتهدفات الخاصــة 
بهــدف المســاواة والتكافــؤ بيــن الجنســين، وفــي بعــض القضايــا الهامــة كان هنــاك تحيــز 

وتقــدم لصالــح اإلنــاث علــى حســاب الذكــور.

النــوع  وحــدة  اعتمــاد  تــم  االجتماعــي؛  النــوع  بقضايــا  فلســطين  دولــة  الهتمــام  ونتيجــة 
هــذه  بيــن  وثيــق  تعــاون  دولــة فلســطين جميعهــا. وهنــاك  فــي مؤسســات  االجتماعــي 

المــرأة.  ووزارة  الوحــدات 

قطاع الشباب:	 
فئــات  جميــع  باعتبــار  والتعليــم  التربيــة  وزارة  اهتمامــات  قلــب  فــي  الشــباب  قطــاع  يبــرز 
الشــباب هــم فــي ســن التعليــم ســواء التعليــم األساســي أو الثانــوي األكاديمــي والمهنــي. 
وتســتهدف الــوزارة مــن خــالل برامجهــا تزويــد الشــباب بالمهــارات والكفايــات الخاصــة بحياتهــم 
المســتقبلية كمهــارات القــرن ال 21، والمهــارات التــي يحتاجونهــا إليجــاد عمــل مناســب فــي 

ــا. ــا، ودولي ــا، وإقليمي أســواق العمــل محلّي

قطاع التعليم العالي والبحث العلمي:	 
يعتبــر قطــاع التعليــم العالــي والبحــث العلمــي جــزأ رئيســيا مــن قطــاع التعليــم الفلســطيني، 
ويشــارك فــي غايــات الهــدف الرابــع للتنميــة المســتدامة 2030، وكان هــذا القطــاع جــزأ مــن 
اســتراتيجية قطــاع التعليــم للعــام 2017–2022، ومــع تشــكيل الحكومــة )18( وتحديــث 
االســتراتيجية القطاعيــة للتعليــم للعــام 2020–2022 تــم الفصــل بين االســتراتيجية القطاعية 

للتعليــم واالســتراتيجية القطاعيــة للتعليــم العالــي والبحــث العلمــي.
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وصف وتحليل الواقع الحالي في فلسطين: 
نظــرًا ألهميــة التعليــم فــي إعــداد المواطــن والمجتمــع للمنافســة اقليميــا وعالميــا لمواجهــة 
المعــارف بشــكل  المعلوماتيــة واالتصاالتيــة، وتضاعــف  الثــورة  مــع  التحديــات، كالتعامــل 
مضطــرد وخــالل فتــرات زمنيــة تتقاصــر باســتمرار، ومــا يحملــه المســتقبل مــن تغيــرات فــي 
المجــاالت االقتصاديــة والتنمويــة. لــذا، فــإن قــدرة النظــام التربــوي علــى مواكبــة التغيــرات، 
والتصــدي للتحــوالت المســتمرة، تتجلــى فــي قدرتــه علــى بنــاء اإلنســان وتأهيلــه بشــكل 
شــامل، بمــا يضمــن حصولــه علــى المعــارف الحديثــة والمســتجدة، واتقانــه للمهــارات الحياتيــة 
والتقنيــة والفنيــة، واكتســابه االتجاهــات والقيــم االنســانية مــع الحفــاظ علــى هويتــه الوطنيــة 

وتراثــه وثقافتــه العربيــة واإلســالمية.

إقامــة  واســتحقاقات  االســرائيلي،  االحتــالل  واســتمرار  المتغيــرة،  السياســية  الظــروف  إن 
الدولــة الفلســطينية واالســتقالل الوطنــي، جميعهــا تؤثــر علــى معظــم مناحــي الحيــاة فــي 
فلســطين، تفــرض علــى الفلســطينيين اســتحداث نظــام تربــوي فلســطيني مــرن، يســتجيب 

ــرات الدائمــة، يؤهــل االفــراد لغــد أفضــل.  بشــكل مســتمر للتغي

تشخيص الواقع التربوي لتحديث االستراتيجية:
لتحديث االستراتيجية القطاعية للتعليم تم االستناد الى عدة وثائق رئيسية هي:

نظام المتابعة والتقييم لوزارة التربية والتعليم: )ملحق 1(	 
 	 .2022–2017 الوطنيــة  السياســات  ألجنــدة   2019–2017 النصفــي  المراجعــة  تقريــر 

)2 )ملحــق 
توصيات اللقاءات التشاورية مع الشركاء. )ملحق 3(	 
تحليل الواقع واالولويات على مستوى المديريات. )ملحق 4(	 
التقارير السنوية والنصف سنوية لخطة الوزارة التنفيذية. )ملحق 5(	 
تقرير خطر الضم: إستحواذ إسرائيل على أراض تابعة لدولة فلسطين بالقوة.	 

منشورات دولية وإقليمية حول تأثير فايروس كورونا )كوفيد 19( على التعليم.	 
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وفيما يأتي ملخصًا للواقع التعليمي:

اواًل: نظام المتابعة والتقييم لوزارة التربية والتعليم:
نشــير هنا ان معظم مؤشــرات نظام المتابعة وخاصة النوعية منها تنطبق على المحافظات 

الشمالية وال تطبق على المحافظات الجنوبية.

تصــدر وزارة التربيــة والتعليــم نتائــج مؤشــرات المتابعــة والتقييــم ســنويا.  ويتضمــن قيــاس 
للمؤشــرات الرئيســة فــي كل برنامــج مقــارن بالمســتهدف للعــام 2022.

مؤشــرات الهــدف االســتراتيجي األول للتعليــم: ضمــان التحــاق آمــن وشــامل وعــادل 
فــي التعليــم علــى مســتويات النظــام جميعهــا.

  برنامج رياض األطفال:	 

اناثذكور
كال 

اناثذكورالجنسین
كال 

كال الجنسیناناثذكورالجنسین

%92.7%93.1%92.4%72.7%72.6%72.8%72.5%72.8%72.2فلسطین

%93.2%93.6%92.8%75.9%76.1%75.6%72.9%73.5%72.3الضفة

%91.8%92.4%91.8%68.7%68.2%69.1%72%72%72غزة
%74.6%75.1%73%58.3%58.3%58.3%58.0%58.2%57.8فلسطین

%71.3%72.0%70.7%58.8%59.2%58.4%56.0%56.3%55.7الضفة

%79.2%79.6%78.8%57.7%57.2%58.1%60.6%60.6%60.5غزة
%72%73.4%70.8%69.7%71.3%68.1فلسطین

%71.1%70.9%71.2%68.3%69.2%67.5الضفة

%73.2%76.5%70.1%71.4%74.0%68.9غزة

%3.77%3.79%3.75%3.4%3.8%3.1%2.2%2.4%2فلسطین

%6.37%6.28%6.37%5.8%6.4%5.2%3.6%3.9%3.4الضفة
%0.5%0.6%0.4%0.5%0.6%0.4%0.5%0.6%0.4غزة

فلسطین

الضفة

غزة

فلسطین

الضفة

غزة

فلسطین

الضفة
غزة

60.161.5570

وسائل والعاب ( بشكل عام )

59.664.1178

اثاث / حكومة

وسائل / خاص

58.364.0668

83.481.3185.4

اثاث / خاص
57.662.868

131313

678672

1.6
درجة مالئمة مبنى ریاض االطفال 
وتحقیقھ للمعاییر ( بناء ،العاب 

تربویة ووسائل ، اثاث)

االثاث ( بشكل عام )

7358.9483
وسائل حكومة

66.164.2276

ابنیة (  بشكل عام )

1.2
معدل االلتحاق االجمالي للطلبة 

(GER) في ریاض االطفال 
بستان و تمھیدي

1.3
معدل المشاركة في التعلم المنظم 
قبل سنة واحدة من عمر االلتحاق 

الرسمي بالتعلیم األساسي

1.4

691685790
الحكومیة المرخصة

159234464

الحكومیة والخاصة
195420172290

126313321500

الھدف األول: ضمان التحاق امن وشامل وعادل في التعلیم على مستویات النظام جمیعھا

الغایة األولى: زیادة معدالت االلتحاق

1.1
معدل االلتحاق االجمالي للطلبة 

(GER) في ریاض االطفال 
تمھیدي فقط

نسبة الطلبة الملتحقین في برامج 
ریاض االطفال الحكومیة

1.5
عدد ریاض االطفال المرخصة 

(الخاصة والحكومیة )

الخاصة المرخصة

17951783

11171111

146221451

برنامج (1) ریاض االطفال 

االھداف 
االستراتیجیة لقطاع 

التعلیم
المنطقة المؤشراترقم المؤشرالغایات 

الجغرافیة

سنة االساس 2017( 2017 - 
(2018

مستھدفات سنة  2022( 2022 -2018 (2018-2019)
(2023

يبيــن الجــدول أعــاله عــدم وجــود فجــوات واضحــة فــي االلتحــاق للعــام 2018/2019 ســواء 
علــى مســتوى الجنــس بيــن الذكــور واالنــاث، او علــى مســتوى الموقــع الجغرافــي فــي الضفــة 

وغــزة. 
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 برنامج التعليم األساسي:	 
ذكور

اناث
مختلط

كال 
الجنسین

ذكور
اناث

مختلط
كال 

الجنسین
ذكور

اناث
مختلط

كال 
الجنسین

فلسطین
98.1%

99.9%
99%

98.2%
99.8%

99%
98.43%

100.02%
99.23%

الضفة
98.0%

100.0%
99%

98.1%
100%

99%
98.52%

100.21%
99.36%

غزة
98.2%

97.7%
98.9%

98.4%
99.4%

98.9%
98.29%

97.75%
98.97%

فلسطین
99.5%

101.2%
100.3%

99.30%
101.10%

100.10%
101.91%

103.75%
102.81%

الضفة
99.4%

101.6%
100.5%

99.10%
101.30%

100.20%
101.42%

103.51%
102.44%

غزة
99.5%

100.7%
100.1%

99.50%
100.70%

100.10%
102.54%

104.08%
103.29%

فلسطین
99.3%

99.7%
99.5%

98.30%
98.40%

98.30%
99.5%

99.8%
99.65%

الضفة
99%

99.7%
99.3%

97.90%
97.60%

97.60%
99.2%

99.8%
99.5%

غزة
99.9%

99.8%
99.8%

99%
99.4%

99.20%
99.95%

99.90%
99.92%

فلسطین
0.89%

0.53%
0.71%

0.61%
0.3%

0.46%
0.41%

0.36%
0.39%

الضفة
1.09%

0.50%
0.8%

0.79%
0.26%

0.53%
0.41%

0.36%
0.36%

غزة
0.64%

0.55%
0.59%

0.39%
0.35%

0.37%
0.41%

0.42%
0.42%

2.5
عدد الطالب ذوي االعاقة في 

س الحكومیة للمرحلة االساسیة
المدار

فلسطین
3419

3091
6510

4123
3649

7.772

فلسطین

الضفة

غزة

2.7
درجة مالءمة البناء المدرسي (غرفة 
صفیة وتخصصیة ومرافق) وتحقیقة 

للمعاییر

2.8
س التي تم فصلھا تبعا 

نسبة المدار
س

الستراتیجیة فصل المدار

85
85.55

86

13.5%
17.7%

18.6%
0.0%

13.2%
13.8%

2.6
س التي تحتوي على 

نسبة المدار
غرفة مصادر

11%
16.9%

17.7%

8572

41%
42%

46%

2.2
معدل االلتحاق اإلجمالي (GER) في 

المرحلة األساسیة

2.4
معدالت تسرب الطلبة في المرحلة 
األساسیة (كافة سلطات االشراف)  

2018-2017

2.3
س

معدل البقاء حتى الصف الخام

برنامج (2) التعلیم األساسي

االھداف 
االستراتیجیة 
لقطاع التعلیم

الغایات
رقم 

المؤشر
المؤشرات

المنطقة 
الجغرافیة

 المادة
الصف

س 2017 ( 2017 - 2018 )
سنة االسا

(2018-2019) 2018
مستھدفات 2022 (2022 - 2023 )

الھدف األول: ضمان التحاق امن وشامل وعادل في التعلیم على مستویات النظام جمیعھا

الغایة األولى: زیادة معدالت االلتحاق
2.1

معدل االلتحاق الصافي المعدّل 
(NERA) في المرحلة األساسیة
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يبين الجدول أعاله وجود بعض الفجوات كما يأتي:

معــدل . 1 ضعــف  حوالــي   )0.61%(  2018/2019 للعــام  الذكــور  لــدى  التســرب  معــدل 
حــواي   )0.53%( الضفــة  فــي  التســرب  )%0.3(، وان معــدالت  االنــاث  لــدى  التســرب 

.)0.37%( التســرب فــي قطــاع غــزة  ضعــف معــدل 

ان نســبة المــدارس التــي تحتــوي علــى غــرف مصــادر فــي الضفــة للعــام 2018/2019 . 2
)%17.7( بينمــا فــي قطــاع غــزة )13.2%(.

ال توجــد فجــوات حقيقيــة فــي العــام 2018/2019  فــي معــدالت االلتحــاق والمؤشــرات . 3
األخــرى ســواء علــى مســتوى الجنــس او علــى مســتوى الموقــع الجغرافــي.

برنامج التعليم الثانوي:	 

كال مختلطاناثذكور
الجنسین

كال مختلطاناثذكور
الجنسین

كال مختلطاناثذكور
الجنسین

%79.7%88.5%71.1%79.0%88.9%69.6%77.4%86.9%68.2فلسطین

%78.7%88.2%69.58%77.1%88.4%66.2%75.3%86.0%64.9الضفة

%81.2%89.0%73.87%82.1%89.6%74.9%80.7%88.4%73.4غزة

%55.2%55.7%54.7%63.16%66.48%58.99%67.2%70.0%63.9االدبي

%25.7%26.1%25.4%26.25%25.57%27.09%24.5%23.8%25.4العلمي
الریادة 

واألعمال
4.49%3.92%4.18%6.48%4.98%5.64%4.59%3.82%4.17%

%2.64%2.51%2.78%1.32%1.06%1.64%1.56%1.40%1.76الشرعي
%3.14%2.85%3.52%1.08%0.97%1.22%0.05%0.03%0.07التكنولوجیا
%3.00%1.97%4.33%1.73%0.36%3.44%0.341.46%2.8الصناعي
%1.0%1.5%3.0%0.17%0.01%0.37%0.2%0.0%0.4الزراعي
األقتصاد 
المنزلي

0.0%0.2%0.1%0.0%0.37%0.2%0.0%4.4%1.5%

%0.25%1.52%2.70%0.11%0.05%0.18%0.08%0.02%0.14الفندقي
كفاءة مھنیة 

صناعي
0.56%0.08%0.29%0.07%0.03%0.05%

كفاءة مھنیة  
زراعي

0.02%0.0%0.01%0.01%0.0%0.01%

كفاءة مھنیة 
%0.01%0.01%0.0%0.03%0.05%0.0اقتصاد منزلي

كفاءة مھنیة  
%0.01%0.005%0.005%0.00%0.00%0.01فندقي

كفاءة مھني 
تكنولوجي

0.00%0.02%0.01%0.06%0.04%0.05%

%85.5%96.5%74.9%80.9%90.9%71.3%80.6%91.2%70.5فلسطین
%84.1%96.6%72.2%78.9%90.4%67.8%79.4%91.3%68.0الضفة
%87.5%96.5%78.8%84.0%91.7%76.7%82.5%91.2%74.3غزة

%91.2%95.3%86.9%92.4%96.2%88.3%90.9%95.2%86.3فلسطین

%92.2%95.8%88.3%91.5%95.8%86.9%90.2%94.6%85.2الضفة

%98.0%101.9%93.9%93.5%96.9%90.1%92.1%96.1%88.0غزة
%86.9%94.6%77.1092.5084.6079.5%84.5%92.9%76.5فلسط���

%82.6%92.7%72.4%81.5%90.1%73.1%81.7%92.6%71.4الضفة

%91.6%94.0%89.2%89.0%95.7%82.7%88.7%93.30%84.2غزة

%0.64%0.96%0.33%2.27%1.96%2.66%2.44%2.41%2.48فلسطین

%0.74%1.13%0.36%2.92%2.37%3.65%2.75%2.54%3.03الضفة

%0.52%0.72%0.29%1.34%1.34%1.33%2.02%2.22%1.78غزة

3.7
عدد الطالب ذوي اإلعاقة 
في المدارس الحكومیة 

للمرحلة الثانویة
73180915407148971611فلسطین

3.8

درجة مالءمة البناء 
المدرسي (غرف صفیة 
وتخصصیة ومرافق) 
وتحقیقة للمعاییر في 

المدارس الثانویة

3.9
نسبة المدارس التي تم 
فصلھا تبعا الستراتیجیة 

فصل المدارس

التعلیم الثانوي برنامج (3) 
االھداف 

االستراتیجیة 
لقطاع التعلیم

المؤشراترقم المؤشرالغا�ات
المنطقة 
الفرع/الصفالجغرافیة

مستهدفات 2022 (2022 - 2023 )2018 (2019-2018)سنة االساس 2017 ( 2017 - 2018 )

ت النظام جمیعھا
ضمان التحاق امن وشامل وعادل في التعلیم على مستویا

ف األول: 
الھد

حلة الثان��ة
� المر

س�ة ا
سا

حلة األ
طل�ة من المر

س�ة انتقال ال
ز�ادة �

:�
الغا�ة األو

3.1

3.6

معدل االلتحاق الصافي 
المعدَل (NERA) في 

المرحلة الثانویة

نسبة طلبة المرحلة الثانویة 
وفق الفرع األكادیمي 

والمھني المتقدمین المتحان 
شھادة الثانویة العامة

3.2

3.5
معدل البقاء حتى الصف 

العاشر

3.4
معدل االنتقال من المرحلة 

األساسیة إلى المرحلة 
الثانویة

معدل االلتحاق االجمالي 3.3
في المرحلة الثانویة  (GER)

معدل تسرب الطلبة في 
المرحلة الثانویة

1771

84.7

13%13%15%

المسار

المسار 
المھني

مسار 
الكفاءة 
المھنیة

المسار 
االكادیمي

84.9485.7
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يبيــن الجــدول أعــاله وجــود بعــض الفجــوات فــي مؤشــرات االلتحــاق فــي برنامــج التعليــم 
الثانــوي كمــا يأتــي:

ــاث )%88.9( اعلــى . 1 ــدى االن معــدالت االلتحــاق الصافــي المعــدل للعــام 2018/2019 ل
معــدالت  ان  كمــا   .)69.6%( الذكــور  لــدى  المعــدل  الصافــي  االلتحــاق  معــدالت  مــن 

االلتحــاق فــي غــزة )%82.1( اعلــى مــن معــدالت االلتحــاق فــي الضفــة )77.1%(.
معــدل تســرب الطــالب للعــام 2018/2019 )%2.66( اعلــى مــن معــدل تســرب الطالبــات . 2

ــى مــن معــدالت التســرب فــي  )%1.96(، ومعــدالت التســرب فــي الضفــة )%2.92( اعل
غــزة )1.34%(.

فــي العديــد مــن مؤشــرات االلتحــاق وصــل المؤشــر اقتــرب كثيــرا فــي العــام 2018/2019 . 3
الــى المســتهدف للعــام 2022.

برنامج التعليم المهني:	 

كال الجنسینمختلطاناثذكوركال الجنسینمختلطاناثذكوركال الجنسینمختلطاناثذكور

%7.87%5.02%11.58%3.9%1.5%6.9%2.99%1.01%5.56فلسطین

%10.07%5.26%16.57%7.7%2.7%13.4%4.30%1.21%8.50الضفة

%5.09%4.70%5.56%1.0%1.6%1.5%1.09%0.71%1.55غزة

%4.9%3.2%7.0%3.04%1.36%5.10%2.3%1%4.1فلسطین

%7.0%3.7%11.3%4.73%1.97%8.33%3.6%1.3%6.5الضفة

%2.2%2.5%1.9%0.73%0.48%1.02%0.6%0.4%0.8غزة

%5.49%3.16%8.05%4.2%2.7%5.9%1.7%1%2.6الضفةمعدل الدخول للصف العاشر المھني4.3

%5.2%4.1%5.8%6.5%2.9%7.4%6.5%2.7%7.4الزراعي

%77.1%53.9%90.8%80.6%45.9%89.3%82.5%54.5%89.4الصناعي
%6%10.4%3.4%3.4%3.7%3.3%3.4%3.9%3.2الفندقي

االقتصاد 
%11.7%31.6%0.0%9.6%47.5%0.0%7.7%38.9%0.0المنزلي

%51.90%34.69%58.26%47.48%18.89%59.34الصناعي

%9.65%7.41%10.48%4.63%0.74%6.25الزراعي
االقتصاد 
%13.21%32.35%6.13%5.86%20.00%0.00المنزلي

%8.05%10.55%7.12%2.93%2.35%3.17الفندقي

كفاءة مهن�ة 
صنا��

9.68%3.95%8.00%15.00%8.00%13.11%

كفاءة مهن�ة 
زرا��

0.26%0.00%0.18%2.00%1.00%1.73%

كفاءة مهن�ة 
%1.08%4.00%0.00%0.80%2.72%0.00اقتصاد م�����

كفاءة مهن�ة 
%1.27%2.00%1.00%0.07%0.00%0.10فند���

10515754912415090240فلسطین

33610919303060الضفة الغربیة
549654010512060180غزة

%1.4%2.4%1.1%1.5%2.5%1.2فلسطین

%1.7%3.1%1.3%1.8%3.2%1.4الضفة الغربیة

%1.4%0.4%1.76%1.4%0.5%2غزة

فلسطین
الضفة الغربیة

غزة
فلسطین

الضفة الغربیة

غزة

0000000042713فلسطین

0000000022711الضفة الغربیة
000000002002غزة

5106178126442957130فلسطین

000017812632204092الضفة الغربیة
510600001291738غزة

10010000001010فلسطینعدد التخصصات المھنیة المستحدثة4.12

4.7
نسبة التسرب من التعلیم المھني في 

الصفین 11و12

0

4.8

عدد المدارس المھنیة المستحدثة4.10

في المدارس  عدد المشاغل الجدیدة ( 
والوحدات المھنیة)

عدد المشاغل المھنیة التي تم صیانتھا4.9

0
11
13

2

ضمان التحاق امن وشامل وعادل في التعلیم على مستویات النظام جمیعھا
ف األول: 

الھد

���
س�ة الدخول ا� التعل�م المه

الغا�ة األو�: ز�ادة �

4.1
معدل الدخول للمرحلة الثانویة المھنیة 

(الحادي عشر)

4.2
 نسبة طلبة الفروع المھنیة من مجمل 

طلبة المرحلة الثانویة (12-10)

4.4

التوزیع النسبي للطلبة في الفروع 
زراعي،  المھنیة وفق التخصص (  

صناعي ،  فندقي ، اقتصاد منزلي ) من 
مجمل الطلبة الملتحقین للفروع المھنیة 

(11-12)

20

0

فلسطین

4.5

25

عدد الطلبة ذوي االعاقة الملتحقین في 
المدارس المھنیة

4.11

عدد المدارس المھنیة التي تم صیانتھا

315

314

00

نسبة الطلبة المتقدمین المتحان شھادة 
الدراسة الثانویة العامة وفق الفروع 

المھنیة من اجمالي عدد الطلبة المتقدمین 
في الفرع المھني

4.6

التعلیم المھني برنامج (4) 

االھداف 
االستراتیجیة 
لقطاع التعلیم

المؤشراترقم المؤشرالغا�ات
المنطقة 
الفرعالجغرافیة

مستهدفات 2022 (2022 - 2023 )سنة االساس 2017 ( 2017 - 2018 ) (2018-2019) 2018

5

1
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يبيــن الجــدول أعــاله وجــود بعــض الفجــوات فــي مؤشــرات االلتحــاق فــي برنامــج التعليــم 
المهنــي كمــا يأتــي:

ــة )الصــف العاشــر( للعــام 2018/2019 لــدى الذكــور . 1 ــة المهني معــدالت الدخــول للمرحل
)%6.9( اعلــى مــن االنــاث )%1.5(، كمــا ان معــدل الدخــول للصــف الحــادي عشــر المهنــي 

فــي الضفــة )%7.7( وهــو اعلــى مــن معــدل الدخــول فــي غــزة )1%(.
نســبة طلبــة المرحلــة الثانويــة المهنيــة بالنســبة لمجمــل طلبــة المرحلــة الثانويــة للعــام . 2

الضفــة  فــي  وكانــت   ،)1.36%( ولإلنــاث   )5.1%( الذكــور  لــدى  كانــت   2018/2019
.)0.73%( غــزة  وفــي   )4.73%(

ولإلنــاث . 3  ،)1.2%( للذكــور  للعــام 2018/2019  المهنــي  التعليــم  فــي  التســرب  نســب 
.)1.4%( غــزة  وفــي   )1.8%( للضفــة  وكانــت   .)2.5%(

برنامج التعليم غير النظامي:	 

كال الجنسیناناثذكوركال الجنسیناناثذكوركال الجنسیناناثذكور

97.4%95.8%99%97.2%95.7%98.7%96.9%95.3%98.5فلسطین

97.1%95.2%99%97.0%95.2%98.7%96.6%94.7%98.5الضفة

97.9%96.9%99.1%97.6%96.6%98.7%97.4%96.1%98.6غزة

التعلیم غیر نظامي برنامج (5) 

االھداف االستراتیجیة لقطاع 
الغا�اتالتعلیم

رقم 
المؤشراتالمؤشر

المنطقة 
الفرعالجغرافیة

مستهدفات 2022 (2022 - 2023 )2018 (2019-2018)سنة االساس 2017 ( 2017 - 2018 )

ى 
ي التعلیم عل

شامل وعادل ف
ق امن و

ضمان التحا
ف األول: 

الھد
ت النظام جمیعھا

ستویا
م

5.1

الم�ة
ل ا

ض معد
خف

 :�
ألو

الغا�ة ا

نسبة القرائیة لدى 
الكبار في فلسطین ( 

15 سنة فأعلى )

79712932090103512722307154720433590فلسطین

47797914565511124167597714792456الضفة

3203146344841486325705641134غزة
5.2

عدد الدارسین ضمن 
برامج التعلیم غیر 

النظامي ( محو األمیة 
، موازي )

ى 
ي التعلیم عل

شامل وعادل ف
ق امن و

ضمان التحا
ف األول: 

الھد
ت النظام جمیعھا

ستویا
م

الم�ة
ل ا

ض معد
خف

 :�
ألو

الغا�ة ا

میة
و ا

مح

40626667260842910376565161172فلسطین

181161342358316674306286592الضفة

225105330250113363350230580غزة

5.3

نسبة الملتحقین 
ببرنامج التعلیم 

الموازي ممن تحرروا 
من األمیة

%49%57%40%23%26%20%31%32.0%30.0فلسطین

5.2

عدد الدارسین ضمن 
برامج التعلیم غیر 

النظامي ( محو األمیة 
، موازي )

ى 
ي التعلیم عل

شامل وعادل ف
ق امن و

ضمان التحا
ف األول: 

الھد
ت النظام جمیعھا

ستویا
م

الم�ة
ل ا

ض معد
خف

 :�
ألو

الغا�ة ا

زي
موا

لیم 
تع

يبيــن الجــدول أعــاله وجــود بعــض الفجــوات فــي مؤشــرات االلتحــاق فــي برنامــج التعليــم غيــر 
النظامــي كمــا يأتــي:

يبــن الجــدول عــدم وجــود فجــوات كبيــرة فــي مؤشــرات االلتحــاق فــي التعليــم غيــر النظامــي 
ســواء بيــن الذكــور واالنــاث او بيــن الضفــة وغــزة.
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مؤشــرات الهــدف االســتراتيجي الثانــي للتعليــم: تطويــر اســاليب وبيئــة تعليــم 
وتعلــم متمحــورة حــول الطالــب

برنامج التعليم في رياض األطفال:	 

اناثذكور
كال 

اناثذكورالجنسین
كال 

كال الجنسیناناثذكورالجنسین

59.864.362.265.670.168

66.769.468.174.176.875.5

الغایة الرابعة: تقویم وإعادة 
ض 

تطویر إطار المناھج لریا
1.10األطفال

نسبة اإلنجاز الفعلي مقارنة بما 
ھو مخطط سنویا لتقویم وتطویر 

مناھج ریاض األطفال

الخاصة
44.3

درجة مشاركة المجتمع المحلي 
في انشطة وفعالیات الروضة

الحكومیة والخاصة
40.144.750

الحكومیة
45.7

(% 14.3)/(% 14.3)(28.6% )/(28.6% ینتھي العمل سنة( 2021)(

28.6%31.4%

27%29.3%40%
حكومي

100%100%100%
خاص

حكومي و خاص

24.2%
من عمر 4 - 5 سنوات

كافة السلطات

من عمر 5 - 6 سنوات

31.6%38.4%50%

الحكومیة
91%93.5%

الخاصة
29.2%33.9%

تطویر اسالیب وبیئة تعلیم وتعلم متمحورة حول الطالب ف الثاني : 
الھد

الغایة الثانیة: زیادة المربیات زیادة المربیات المؤھالت في 
ض األطفال

ریا

1.7
نسبة مربیات ریاض األطفال 

المؤھالت وفق استراتیجیة إعداد 
المعلمین وتأھیلھم

الغایة الخامسة: تطویر 
النظام اإلداري وأطر 

صناعة السیاسة

1.11

1.8
نسبة مربیات ریاض االطفال 

المتدربات ضمن برنامج التطویر 
المھني المستمر

الغایة الثالثة: ضمان خدمة 
التعلیم النوعي

1.9

 درجة اكتساب طفل الروضة 
للمھارات النمائیة األساسیة 

(اللغویة، الحركیة، المعرفیة، 
االجتماعیة العاطفیة،الرعایة 

الذاتیة)

برنامج (1) ریاض االطفال 

االھداف 
االستراتیجیة لقطاع 

التعلیم
المنطقة المؤشراترقم المؤشرالغایات 

الجغرافیة

سنة االساس 2017( 2017 - 
(2018

مستھدفات سنة  2022( 2022 -2018 (2018-2019)
(2023

يبيــن الجــدول أعــاله وجــود بعــض الفجــوات فــي مؤشــرات نوعيــة التعليــم فــي برنامــج التعليــم 
فــي ريــاض االطفــال كمــا يأتــي:

ان نســبة المربيــات المؤهــالت للعــام 2018/2019 معظمهــن موجــودات فــي المــدارس . 1
الحكوميــة )%93.5(، بينمــا المؤهــالت فــي الريــاض الخاصــة )33.9%(.

ان درجــة اكتســاب طفــل الروضــة للمهــارات النمائيــة األساســية )اللغويــة، والحركيــة، . 2
ســنوات   )5–4( لعمــر  كانــت  الذاتيــة(  والرعايــة  العاطفيــة،  واالجتماعيــة  والمعرفيــة، 
  .)69.7%( )%66.7( ولإلنــاث  للذكــور   )6–5( )%64.3(. ولعمــر  )%59.8( ولإلنــاث  للذكــور 
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برنامج التعليم األساسي:	 

كال مختلطاناثذكور
الجنسین

كال مختلطاناثذكور
الجنسین

كال مختلطاناثذكور
الجنسین

2.9
نسبة معلمي المرحلة األساسیة 

المؤھلین وفق استراتیجیة إعداد 
المعلمین وتأھیلھم

62.7%71.9%68.3%65.1%75.1%70%67.2%80.9%81.8%

2.10
نسبة معلمي المرحلة االساسیة 
المتدربین ضمن برامح التطویر 

المھني المستمر
52%51%51.5%73.3%72.4%72.8%67%66%66.5%

ف الثاني : تطویر اسالیب وبیئة تعلیم وتعلم متمحورة حول الطالب
 الھد

ز�ادة  الغا�ة الثان�ة: 
��� من 

المؤهل
��� والطاقم 

المعلم
المساند

برنامج (2) التعلیم األساسي
االھداف 

االستراتیجیة 
لقطاع التعلیم

الغا�ات
رقم 

المؤشراتالمؤشر
المنطقة 
الصف المادةالجغرافیة

مستهدفات 2022 (2022 - 2023 )2018 (2019-2018)سنة االساس 2017 ( 2017 - 2018 )

40.547.844.350.557.854.3الخامس

27.938.133.942.953.148.9التاسع

ف الثاني : تطویر اسالیب وبیئة تعلیم وتعلم متمحورة حول الطالب
 الھد

متوسط تحصیل الطلبة في 
االختبارات الوطنیة

علوم

��
ضمان خدمة التعل�م النو

الغا�ة الثالثة: 

2.11
43.753.348.153.763.358.1الخامس

43.360.251.853.370.261.8التاسع

ف الثاني : تطویر اسالیب وبیئة تعلیم وتعلم متمحورة حول الطالب
 الھد

متوسط تحصیل الطلبة في 
ربیةاالختبارات الوطنیة

 الع
للغة

ا

��
ضمان خدمة التعل�م النو

الغا�ة الثالثة: 

2.11

38.645.842.253.660.857.2الخامس

24.134.230.139.149.245.1التاسع

49.354.452.1647067الرابع

56.364.76171.379.776 الثامن

50.756.553.9606663الرابع

41.747.344.8576360الثامن

62.465.864.3747876الرابع

5767.863.1687873الثامن

درجة انخراط الطلبة النشط في 2.15
12.813.912.513.211.615.714.113.827.828.927.528.2الحصة الصفیة

درجة اندماج ذوي اإلعاقة في 2.16
58.459.354.258.258.7857.9860.1358.6660.561.556.564المدارس الحكومیة

63.1%42.8%52.4%56%38.3%46%53.1%32.8%42.4%

55.7%46.8%51.0%57.5%49.4%53%45.7%36.8%41.0%

39.9%32.3%35.9%39.6%33%35.9%29.9%22.3%25.9%

19.9%7.3%13.3%19.1%9.8%13.8%12.4%2.3%7.1%

59.259.159.15957.357.9494949

28.327.928.130.130.630.4333333

12.512.912.810.912.111.7181818

%79%76%82%76.3%72.6%80.6الرابع

%83%88%78%81.8%87.8%74.5الثامن

42.5%44.9%42.8%43.7%55%55%45%54%62.5%55.9%62.8%63.7%

17.4%19.7%14.8%18.1%25%21%21%23%27.4%29.7%24.8%28.1%

25%29%26.5%27.1%37%38%29%37%35.0%39.0%36.5%37.1%

16.2%17.8%15.5%16.9%18%18%22%18%26.2%27.8%25.5%26.9%

2.21
�س�ة حصص التكنولوج�ا ال��� يتم 

فيها توظ�ف وسائل تكنولوج�ة 
تخصص�ة

27.5%39.1%35.8%34.2%26.5%27.7%30.8%28.2%45%58%54%55%

�س�ة حصص العلوم ال��� يتم فيها 2.22
توظ�ف وسائل تعل�م�ة

31.4%37.0%40.8%36.0%33.7%40.6%34.9%36.6%45.3%51%55%50%

2.23
درجة تحقیق المدارس لمعاییر 

البیئة الصحیة المدرسیة المعززة 
للتعلیم

64.8 72.7 67.1 68.4 66.9269.6167.7868.1865.877.869.4

71

عدد المدارس المشاركة في النشاط 2.24
الحر

تق��م وتعد�ل المناهج  الغا�ة الرا�عة: 
الفلسطي��ة

2.25

درجة تمثل مفاھیم حقوق االنسان 
وقضایا البیئة وقضایا النوع 

االجتماعي ومعاییر الجودة في 
المناھج المدرسیة ( الكتب 

المدرسیة من 9-1 )

ف الثاني : تطویر اسالیب وبیئة تعلیم وتعلم متمحورة حول الطالب
 الھد

االسئلة التي تقیس مستوى االستدالل

نتائج المؤ�� ضمن التق��ر

رقمیة

غیر رقمیة

تخصص�ة

150012562000

العنف اللفظي

العنف الناتج عن االھمال

العنف الجنسي

�س�ة الحصص الصف�ة ال��� يتم 
فيها استخدام وسائل تعل�م�ة ( 
رقم�ة ، غ�� رقم�ة ، تخصص�ة)

جمیع الوسائل

نسبة مشاركة الطلبة في األنشطة 
الالصفیة الداعمة والتي تربط 

التعلم بواقع الحیاة

درجة التنوع في اسئلة المعلم داخل 
الحصة الصفیة وفق مھارات التفكیر

االسئلة التي تقیس مستوى المعرفة

االسئلة التي تقیس مستوى التطبیق

نسبة الطلبة الذین یتعرضون 
للعنف داخل المدرسة

العنف الجسدي

درجة امتالك الطلبة للمھارات 
الحیاتیة والمواطنة

متوسط تحصیل الطلبة في 
االختبارات الوطنیة

ضیات
ریا

درجة امتالك الطلبة للقیم االخالقیة 
واالتجاھات االیجابیة

درجة امتالك الطلبة ألنماط التفكیر 2.13
بأنواعة المختلفة

2.20

2.18

2.19

��
ضمان خدمة التعل�م النو

الغا�ة الثالثة: 
��

ضمان خدمة التعل�م النو
الغا�ة الثالثة: 

2.17

2.11

2.12

2.14

يبين الجدول أعاله وجود بعض الفجوات في مؤشرات نوعية التعليم في برنامج التعليم 
االساسي كما يأتي:
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للعــام . 1 المعلميــن  وتأهيــل  اعــداد  اســتراتيجية  وفــق  المؤهليــن  المعلميــن  نســبة  ان 
.)75.1%( ولإلنــاث   )65.1%( للذكــور   2018/2019

ان متوســط تحصيــل االنــاث فــي االختبــارات الوطنيــة للعــام 2017/2018 فــي المباحــث . 2
ــح  اللغــة العربيــة والعلــوم والرياضيــات وللصفــوف التــي خضعــت لالمتحــان كانــت لصال

االنــاث جميعهــا.
ــة فــي العــام 2018/2019 للذكــور . 3 ــة فــي الحصــة الصفي درجــة االنخــراط النشــط للطلب

.)15.7%( )%11.6( ولإلنــاث 
درجــة امتــالك الطلبــة للقيــم االخالقيــة واالتجاهــات اإليجابيــة، ودرجــة امتــالك أنمــاط . 4

التفكيــر والمهــارات الحياتيــة للعــام 2017/2018 فــي الصــف الرابــع والصــف الثامــن 
ــاث دائمــا. ــح االن كانــت لصال

درجــة ممارســة العنــف للعــام 2018/2019 كان للذكــور )الجســدي: %56، اللفظــي: . 5
 ،38.3% )الجســدي:  %19.1( ولإلنــاث  الجنســي:  العنــف   ،39.6% %57.5، اإلهمــال: 

.)9.8% العنــف الجنســي:   ،33% %49.4، اإلهمــال:  اللفظــي: 
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برنامج التعليم الثانوي:	 

كال مختلطاناثذكور
الجنسین

كال مختلطاناثذكور
الجنسین

كال مختلطاناثذكور
الجنسین

3.10
نسبة معلمي المرحلة الثانویة 
المؤھلین وفق استراتیجیة 
إعداد المعلمین وتأھیلھم

36.0%41.1%38.3%37.2%42.8%39.60%42.4%47.5%51.7%

3.11
نسبة معلمي المرحلة الثانویة 

المتدربین ضمن برامج 
التطویر المھني المستمر

25.2%22.1%23.4%94.9%94.9%94.9%50.2%48.1%48.4%

3.12
درجة امتالك طلبة المرحلة 

الثانویة للقیم االخالقیة 
واالتجاھات اإلیجابیة

5962.660.9697271الحادي عشر

3.13
درجة امتالك طلبة المرحلة 

الثانویة ألنماط التفكیر 
بانواعة المختلفة

47.852.550.3586260الحادي عشر

3.14
درجة امتالك طلبة المرحلة 
الثانویة للمھارات الحیاتیة 

والمواطنة
64.268.166.3758077الحادي عشر

3.15

درجة امتالك الطلبة لمھارات 
تكنولوجیا المعلومات 

واالتصاالت بحسب نوع 
المھارة

44.447.746.254.457.756.2العاشر

درجة انخراط الطلبة النشط 3.16
في الحصة الصفیة

11.611.38.411.214.711.212.912.826.626.323.426.2

65.1%41.7%52.8%54.4%31.7%41.6%55.1%31.7%42.8%

65.7%60.1%62.8%63.6%57.9%60.4%55.7%50.1%52.8%

44.8%39.6%42.1%46.2%36.7%40.9%34.8%29.6%32.1%

27.9%5.6%16.2%26.3%9.9%17%20.4%3.1%11.2%

5554.154.656.256.456.343.442.843

29.130.329.729.328.829.1363636

15.915.715.814.514.914.7212121

3.19

نسبة مشاركة الطلبة في 
االنشطة الالصفیة الداعمة 
والتي تربط التعلیم بواقع 

الحیاة

%81%82%80%78.6%79.7%77.4العاشر

38.8%31.8%14.8%32.2%49%55%32%51%48.8%41.8%24.8%42.2%

26.2%19.5%5.0%20.1%21%25%21%23%36.2%29.5%15%30.1%

17.9%18.3%1.6%15.6%33%36%17%34%27.9%28.3%11.6%25.6%

9.9%5.6%8.2%7.7%19%15%13%17%19.9%15.6%18.2%17.7%

3.21
نسبة حصص التكنولوجیا 

التي یتم فیھا توظیف وسائل 
تكنولوجیة تخصصیة

84.2%61.9%66.7%70.9%67.7%35.3%56.0%52.2%91%75%76%81%

نسبة حصص العلوم التي یتم 3.22
فیھا توظیف وسائل تعلیمیة

11.1%28.6%0.0%15.1%41.7%39.7%47.9%42.5%48.7%54%52%50%

التعلیم الثانوي برنامج (3) 

االھداف 
االستراتیجیة 
لقطاع التعلیم

المؤشراترقم المؤشرالغایات
المنطقة 
الفرع/الصفالجغرافیة

مستھدفات 2022 (2022 - 2023 )2018 (2019-2018)سنة االساس 2017 ( 2017 - 2018 )

الغایة الثانیة: زیادة المؤھلین من 
المعلمین والطواقم المساندة

ضمان خدمة التعلیم النوعي
الغایة الثالثة: 

تطویر اسالیب وبیئة تعلیم وتعلم متمحورة حول الطالب ف الثاني : تطویر اسالیب وبیئة تعلیم وتعلم متمحورة حول الطالب الثاني : 
الھد

3.17
نسبة الطلبة المعرضین 
للعنف داخل المدرسة

3.18
درجة التنوع في أسئلة المعلم 
داخل الحصة الصفیة وفق 

مھارات التفكیر

3.20

نسبة الحصص الصفیة التي 
یتم فیھا استخدام وسائل 

تعلیمیة ( رقمیة ، غیر رقمیة ، 
تخصصیة)

جمیع الوسائل

االسئلة التي تقیس مستوى المعرفة

االسئلة التي تقیس مستوى التطبیق

االسئلة التي تقیس مستوى االستدالل

العنف اللفظي

العنف الناتج عن اإلھمال

العنف الجنسي

العنف الجسدي

رقمیة

غیر رقمیة

تخصصیة

المسار

يبيــن الجــدول أعــاله وجــود بعــض الفجــوات فــي مؤشــرات نوعيــة التعليــم فــي برنامــج التعليــم 
الثانــوي كمــا يأتي:

للعــام . 1 المعلميــن  وتأهيــل  اعــداد  اســتراتيجية  وفــق  المؤهليــن  المعلميــن  نســبة  ان 
.)42.8%( ولإلنــاث   )37.2%( للذكــور   2018/2019

درجــة امتــالك الطلبــة للقيــم االخالقيــة واالتجاهــات اإليجابيــة، ودرجــة امتــالك أنمــاط . 2
التفكيــر والمهــارات الحياتيــة للعــام 2017/2018 فــي الصــف الحــادي عشــر كانــت لصالــح 

االنــاث دائمــا.
درجــة امتــالك الطلبــة لمهــارات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصاالت بحســب نــوع المهارة . 3

للعام 2017/2018 كانت للذكور )%44.4( ولإلناث )47.7%(.
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درجــة ممارســة العنــف للعــام 2018/2019 كان للذكــور )الجســدي: %54.5، اللفظــي: . 4
 ،31.7% )الجســدي:  ولإلنــاث   )% 6.3 الجنســي:  العنــف   ،46.2% اإلهمــال:   ،63.6%

اللفظــي: %57.9، اإلهمــال: %36.7، العنــف الجنســي: 9.9%(.
نســبة حصــص التكنولوجيــا التــي يتــم فيهــا توظيــف وســائل تكنولوجيــة تخصصيــة للعــام . 5

2018/2019 كانــت للذكــور )%67.6(، ولإلنــاث )35.3%(.

برنامج التعليم المهني:	 

كال الجنسینمختلطاناثذكوركال الجنسینمختلطاناثذكوركال الجنسینمختلطاناثذكور

4.13

نسبة طواقم التعلیم المھني(المعلم 
المھني. مدیر مدرسة، المرشد المھني) 
المؤھلین وفق معاییر االستراتیجیة 

الوطنیة للتعلیم المھني

فلسطین

نسبة معلمي المدارس المھنیة المتدربین 4.14
فلسطینوفق برامج التدریب التخصصي

%85%90%82%77.62%87.96%76.56الصناعي
%85%87%85%82.22%83.33%82.05الزراعي
االقتصاد 
%82%85%80%79.65%79.65%0.00المنزلي

%78%92%89.4772.8470%67.74الفندقي

47.1%47.6%47.2%47%36%45%53%54%54%

47.6%36.5%45.1%44%31%42%54%42%52%

59.1%49.2%56.9%65%57%64%65%53%63%
%100%100%100%43%43%43%4%4%4فلسطین
%100%100%100%27%27%27%4%4%4الضفة
%100%100%100%100%100%100%4%4%4غزة

نسبة الطلبة في المدارس المھنیة الذین 4.18
%36%26%42%13%0%16%22%9%26.5الضفة فقطیتدربون في سوق العمل

4.19

نسبة االنجاز الفعلي مقارنة بما ھو 
مخطط وفق الخطة السنویة لتقویم 

وتعدیل ومواءمة مناھج التعلیم المھني  
حسب احتیاجات سوق العمل

عدد التخصصات ذات المناھج  المطورة  4.20
بناء على كفایات سوق العمل

م
ن نوع�ة التعل

الغا�ة الثالثة: ضما

4.15

12%20%

نسبة مدارس التعلیم العام المؤھلة 4.17
إلدخال التعلیم المھني ( الدمج)

20.6%35%

ط��ر 
م وت

الغا�ة الرا�عة :  تق��
���

��� والتق
م المه

ج التعل�
ه

منا

ي�ت�� العمل ��� (2021)(22.2%)/(22.2%)(11.1%)/(11.1%)

22632

ب
ب وبیئة تعلیم وتعلم متمحورة حول الطال

سالی
تطویر ا

ي : 
ف الثان

الھد

ج 
ق برام

طبي
الغا�ة الثان�ة: ت

���
ب العامل

تدر�

غیر الرقمي

التخصصي

نسبة النجاح في الثانویة العامة لكل 
مسار من مسارات شھادة الثانویة 

للفروع المھنیة
فلسطین

4.16
نسبة حصص مشاغل التعلیم المھني 
الضفة الغربیةالتي یتم فیھا استخدام وسائل تعلیمیة

الرقمي

التعلیم المھني برنامج (4) 

االھداف 
االستراتیجیة 
لقطاع التعلیم

المؤشراترقم المؤشرالغا�ات
المنطقة 
الفرعالجغرافیة

مستهدفات 2022 (2022 - 2023 )سنة االساس 2017 ( 2017 - 2018 ) (2018-2019) 2018

يبيــن الجــدول أعــاله وجــود بعــض الفجــوات فــي مؤشــرات نوعيــة التعليــم فــي برنامــج التعليــم 
المهنــي كمــا يأتي:

نســبة النجــاح فــي الثانويــة العامــة لــكل مســار مــن مســارات شــهادة الثانويــة للفــروع . 1
المهنيــة للعــام 2018/2019 كانــت لإلنــاث اعلــى مــن الذكــور دائمــا.

للعــام . 2 )الدمــج(  المهنــي  التعليــم  إلدخــال  المؤهلــة  العــام  التعليــم  مــدارس  نســبة 
2018/2019 كانــت فــي مــدارس الذكــور )%43( وفــي مــدارس االنــاث )%43(. بينمــا 

.)100%( )%27( وفــي مــدارس غــزة  كانــت فــي مــدارس الضفــة 
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 برنامج التعليم غير النظامي: 	 

كال الجنسیناناثذكوركال الجنسیناناثذكوركال الجنسیناناثذكور

الغا�ة الثان�ة: تطبيق 
اس��ات�ج�ة برنامج تعل�م 

5.4ال��ار

نسبة االنجاز الفعلي 
مقارنة مع ما ھو 

مخطط وفق الخطط 
السنویة لتطبیق 

إستراتیجیة تعلیم الكبار

الغا�ة الثالثة: 
ز�ادة �س�ة 
 ���

المعلم
���

المؤهل

5.5

نسبة المعلمین  
المؤھلین لشغل مراكز 
محو االمیة والتعلیم 

الموازي

%66%72%60%22%24%20%11%12%10فلسطین

الغا�ة الرا�عة :ضمان 
��

خدمة التعل�م النو

5.6

نسبة االنجاز مقارنة 
مع ما ھو مخطط في 
تطویر مناھج للتعلیم 

غیر النظامي

التعلیم غیر نظامي برنامج (5) 

االھداف االستراتیجیة لقطاع 
الغا�اتالتعلیم

رقم 
المؤشراتالمؤشر

المنطقة 
الفرعالجغرافیة

مستهدفات 2022 (2022 - 2023 )2018 (2019-2018)سنة االساس 2017 ( 2017 - 2018 )

(10%)/(10%)

(17%)/(17%)

الھدف الثاني : تطویر اسالیب وبیئة تعلیم وتعلم متمحورة حول الطالب

(25%)/(33%)8%

(20%)/(20%)(20%)/(20%)

يبين الجدول أعاله وجود بعض الفجوات في مؤشرات نوعية التعليم في برنامج التعليم 
غير النظامي كما يأتي:

للعــام . 1 المــوازي  والتعليــم  االميــة  محــو  مراكــز  لشــغل  المؤهليــن  المعلميــن  نســبة 
.)24%( وللمعلمــات   ،)20%( الذكــور  للمعلميــن  كانــت   2018/2019

مؤشــرات الهــدف االســتراتيجي الثالــث: تعزيــز المســاءلة، والقيــادة المبنيــة 
علــى النتائــج، والحوكمــة واالدارة.

كال مختلطاناثذكورعاممختلطاناثذكور
الجنسین

عاممختلطاناثذكور

الغایة الثانیة: تطویر 
األطر القانونیة - 

الھیكلیة الناظمة للعمل

6.1
نسبة االنجاز الفعلي مقارنة مع ما ھو 
مخطط لتعدیل الھیكلیة واالوصاف 
الوظیفیة بما ینسجم مع خطة الوزارة

وزارة ومدیریات

62.258.260.46356.660.34888084الوزارة
60.154.058.060.5954.0558.51828081المدیریات

وزارة ومدیریات
656163.165.0160.4762.94868485الوزارة

61.35759.962.1459.961.39848082المدیریات

الوزارة ككل

الوزارة

المدیریات

مدارس

تكلفة الطالب الواحد في التعلیم المدرسي6.5

نسبة موازنة التعلیم من الموازنة العامة6.6

6.7

نسبة االنفاق الفعلي على التعلیم ( 
التطویري المصروف) مقارنة بالموازنة 
التطویریة المعتمدة من مختلف مصادر 

التمویل

نسبة الصرف التطویري من موازنة وزارة 6.8
المالیة التطویریة .

نسبة الموازنة التطویریة المخصصة عبر 6.9
اتفاقیة التمویل المشترك

الغایة الخامسة: درجة 
مشاركة المجتمع 

المحلي في فعالیات 
أنشطة المدرسة

6.10
درجة مشاركة المجتمع المحلي في فعالیات 

41.933.337.137.545.5853.549.0149.4151.943.347.147.5وانشطة المدرسة

الغایة السادسة: تفعیل نظام إدارة 
الطوارئ في التعلیم في المستویات 
( ( وزارة ، مدیریة، مدرسة الثالث 

درجة جھوزیة الوزارة واستعدادھا للتعامل 6.11
مع الطوارئ

75%

29%33.75%29%

20.42%27%

47%61.28%91%

الغایة الثالثة: تحسین البیئة 
المادیة الالزمةإلدارة النظام 

التربوي

درجة ممارسة الوزارة البعاد الحوكمة 6.4
والمساءلة

51.962.8

درجة توظیف التكنولوجیا في العمل 6.3
االداري

60.961.82

الغایة الرابعة: تطویر وتفعیل اطر صناعة السیاسة واتخاذ القرار والمتابعة والمساءلة على 
كافة المستویات

31%54.94%

55.261.880

53.462.6

81

(3.4%)/(3.4%) (13.6%) / ( 6.8%)( 13.6%)/(13.6)

77

47.363.989

9719331276

ینتھي العمل سنة ( 2021)(20%)/ (20% )

6.2
درجة رضا الموظفین ( وزارة ومدیریات ) 

عن البیئة المادیة في العمل.

58.859.0181

83

21%

برنامج الحوكمة واالدارة(6)

االھداف 
االستراتیجیة 
لقطاع التعلیم

اسم المؤشررقم المؤشرالغایات
مستھدفات 2022 (2022 - 2023 )2018 (2019-2018)سنة االساس 2017

الھدف الثالث: تعزیز المساءلة، والقیادة المبنیة على النتائج، والحوكمة واالدارة.

(10%)/(20%)
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ثانيــًا: تقريــر المراجعــة النصفــي 2017–2019 ألجنــدة السياســات الوطنيــة 
.2022–2017

السياسة الوطنية )20(: تحسين التعليم المبكر ألطفالنا

تمثلــت أبــرز التدخــالت السياســاتية لتنفيــذ هــذه السياســة بتطويــر برامــج رعايــة الطفولــة 
ــل المدرســي واالرتقــاء بمســتواها. ــم قب ــع، وتوســيع نطــاق التعلي المبكــرة والمتاحــة للجمي

السياسة الوطنية )21(: تحسين االلتحاق والبقاء في التعليم

لتحقيــق السياســة الوطنيــة تــم وضــع مجموعــة مــن التدخــالت السياســاتية تمثلــت باالحتفــاظ 
بنســب عاليــة مــن االلتحــاق فــي التعليــم االساســي لــكال الجنســين والحــد مــن التســرب مــن 
المــدارس، وتحســين االلتحــاق لــكال الجنســين فــي التعليــم الثانــوي بجميــع مســاراته العلميــة 
غيــر  بالتعليــم  االلتحــاق  بهــا، وتشــجيع  االلتحــاق  فــي  التــوازن  واالدبيــة والمهنيــة وخلــق 
النظامــي وبرامــج محــو األميــة للذيــن خرجــوا مــن النظــام قبــل اســتكمال تعليمهــم، وتوفيــر 
الدعــم والحمايــة للتعليــم فــي القــدس والمناطــق المســماة “ج” وغــزة، وضمــان العدالــة فــي 

الوصــول لفــرص التعليــم خاصــة للمناطــق والفئــات المهمشــة.
جدول )16(: إطار النتائج االستراتيجي المرتبط بالسياسة الوطنية رقم )21(:
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السياسة الوطنية )22(: تحسين نوعية التعليم المدرسي:

تمثلــت التدخــالت السياســاتية لتحقيــق هــذه السياســة بإصالح المناهــج التعليمية وتطويرها، 
والطواقــم  للمعلميــن  المســتمر  والتدريــب  والتأهيــل  االلكترونــي،  التعليــم  برامــج  تطويــر 
المســاندة، وتطويــر المرافــق التعليميــة وتوفيــر بيئــة تعليميــة آمنــة وصحيــة، تطويــر وتعزيــز 

النشــاط الحــر كجــزء ال يتجــزأ مــن تنفيــذ المناهــج.

جدول )17(:  إطار النتائج االستراتيجي المرتبط بالسياسة الوطنية رقم )22(
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السياسة الوطنية )23(: من التعليم إلى العمل

تمثلــت التدخــالت السياســاتية لتحقيــق هــذه السياســة الوطنيــة بمحاولــة مواءمــة التعليــم 
والتدريــب التقنــي والمهنــي مــع احتياجــات ســوق العمــل، وضمــان تكافــؤ فــرص الجميــع 
ــر  ــر قاعــدة التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي وتوســيعها، وتطوي للحصــول عليهــا، وتطوي

القــدرات فــي مجــال البحــث العلمــي.

تــم افتتــاح 55 شــعبة جديــدة للصــف العاشــر المهنــي فــي 143 مدرســة مــن التعليــم العــام، 
والعمــل علــى إعــادة تأهيــل مدرســة بيــت حانــون الصناعيــة، واســتكمال المرحلــة األولــى مــن 
توســعة مدرســتي نابلــس الصناعيــة والخليــل الصناعيــة، وطــرح عطــاءات لصيانــة مــدارس 
مهنيــة، وتوفيــر أثــاث وأدوات تعليميــة للمشــاغل، كمــا تــم تزويــد عدد من المــدارس الصناعية 

بأجهــزة ووســائل حديثــة لفحــص المركبــات، أجهــزة حاســوب وألــواح ذكيــة.
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النتائج الخاصة بقطاع التربية والتعليم 

ــا فــي مــواد الرياضيــات 	  ضعــف مســتوى طــالب المــدارس فــي المرحلــة األساســية العلي
والعلــوم، والتوقــف عــن المشــاركة فــي االمتحانــات الدوليــة التــي تختبــر قــد ا رت طــالب 

هــذه المرحلــة فــي المــواد المذكــورة مقارنــة بــدول اإلقليــم والعالــم.

صعوبــة مواكبــة تطــور المهــن فــي ســوق العمــل حيــث أن التطــور ســريع وكبيــر نظــرا 	 
للتطــور التكنولوجــي المتســارع، وصعوبــة تقييــم المهــارات العمليــة بمــا يتناســب مــع 

متطلبــات ســوق العمــل المتغيــر باســتمرار.

التوصيات الخاصة بقطاع التربية والتعليم:
عــودة وزارة التربيــة والتعليــم للمشــاركة فــي االمتحانــات الدوليــة، والتــي تهــدف إلــى 	 

اختبــار قــدرات طــالب المــدارس فــي المرحلــة األساســية العليــا فــي مــواد الرياضيــات 
بــدول اإلقليــم والعالــم. والعلــوم ومقارنتهــا 

ثالثًا: توصيات اللقاءات التشاورية مع الشركاء. 
عقــدت وزارة التربيــة والتعليــم ورشــتي عمــل للتشــاور مــع الشــركاء المحلييــن مــن مؤسســات 
المجتمــع المدنــي، والجامعــات، والمؤسســات الحكوميــة الشــريكة لتحديــث الخطة القطاعية 
للتعليــم 2017–2022 واحــدة فــي المحافظــات الشــمالية )المعهــد الوطنــي 12/1/2020 
والثانيــة فــي المحافظــات الجنوبيــة )جامعــة االزهــر 25/2/2020( لتعزيــز انخــراط المؤسســات 
الوطنيــة فــي رســم السياســات الوطنيــة المســتقبلية لقطــاع التعليــم الــذي نريــد بمــا ينســجم 

وتوجهــات الــوزارة والحكومــة الثامنــة عشــرة.

وتــم اجــراء النقاشــات المعمقــة ضمــن )7( مجموعــات عمــل ناقشــت األهــداف والتدخــالت 
فــي القضايــا ذات العالقــة وكانــت المخرجــات لــكل مجموعــة كمــا يأتــي:

مجموعة التعليم األساسي والثانوي: وأبرز التوصيات لهذه المجموعة:

تعزيــز الشــراكة بيــن المؤسســات األهليــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي مــع وزارة التربيــة  −
والتعليــم، وإدمــاج المحــاور التــي تعمــل فيهــا هــذه المؤسســات ضمــن الخطــة القطاعيــة 

للــوزارة ووفــق حاجاتهــا.

ــة واعتمــاد نظــام  − ــم جاذب ــة التعلي ــن وتدريبهــم مــن خــالل جعــل مهن اســتقطاب المعلمي
ــز. للتحفي

االهتمــام بالقضايــا االجتماعيــة المرتبطــة بحيــاة المتعلميــن والتعلــم مــن خــالل ســياقات  −
حياتيــة تمــس واقعهــم المعــاش. ووضــع مؤشــرات تتعلــق بهــذا الجانــب.

تطويــر نظــام التقويــم التربــوي بمــا فــي ذلــك تعليمــات النجــاح والرســوب ونظــام امتحــان  −
الثانويــة العامــة.
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ــة وحاجــات ســوق  − ــم المهنــي مــن حيــث المســارات بمــا يخــدم الطلب التوســع فــي التعلي
العمــل.

دعم التعليم في القدس وجعل التعليم الحكومي جاذبًا ألكبر عدد من الطلبة. −

مجموعة التعليم المهني: وأبرز التوصيات لهذه المجموعة:

اعداد نظام لفحص ميول طلبة الصف التاسع المهني. −

التنســيق مــع الجامعــات لربــط طلبــة التعليــم الثانــوي المهنــي بحاضنــات االعمــال فــي  −
الجامعــات، وانشــاء حاضنــات اعمــال فــي عــدد مــن المــدارس المهنيــة.

توسيع عدد برامج التلمذة المهنية، وتطوير مناهج مسار التلمذة المهنية −

افتتاح وحدات مهنية ومدارس مهنية ضمن عناقيد محددة جغرافيا وتخصصيا −

اعتبــار المــدارس المهنيــة مراكــز انتــاج بمــا يتيــح لهــا بيــع بعــض انتاجهــا والصــرف علــى  −
المــدارس تطويــر 

مجموعة التعليم غير النظامي: وأبرز التوصيات لهذه المجموعة:

مــع  − بالشــراكة  فــي فلســطين  الكبــار  لتعليــم  الوطنيــة  االســتراتيجية  مراجعــة وتطويــر 
المحلــي. المجتمــع  مؤسســات 

تفعيــل المراكــز المجتمعيــة الثالثــة الحاليــة لتعليــم الشــباب والكبــار مدى الحياة. والتوســع  −
فــي إنشــاء مراكــز مجتمعيــة جديــدة بالشــراكة مــع الجهــات ذات العالقة.

مجموعة التعليم قبل المدرسي )رياض األطفال(: وأبرز التوصيات لهذه المجموعة:

عمل حملة إعالمية لتوعية األهل ألهمية االلتحاق بالروضة −

التوســع فــي فتــح صفــوف تمهيــدي حكومــي فــي المناطــق التــي ال تتوفــر فيهــا خدمــات  −
الطفولة 

بــه لدمــج  − الســعي لعمــل روضــة حكوميــة جامعــة فــي كل مديريــة كنمــوذج يحتــذى 
اإلعاقــة. ذوي  االطفــال 

مجموعة التدخات عبر القطاعية )الشباب(: وأبرز التوصيات لهذه المجموعة:

االهتمــام برؤيــة الشــباب ومنظورهــم للمنهــاج والعمليــة التربويــة؛ إذ ال بــد مــن أن يســمع  −
صــوت الطلبــة والشــباب حــول المنهــاج والعمليــة التربويــة بكاملهــا ويمكــن تحقيــق ذلــك 
مــن خــالل مجموعــات بؤريــة فــي انحــاء الوطــن واســتثمار التطــور التكنولوجــي الــذي 

لديهــم شــغف فــي التعامــل معــه التكنولوجيــا.
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ــز نشــاطات تربويــة ال صفيــة خاصــة أن  − اســتثمار المــدارس كمراكــز تعليــم مجتمعيــة لتعزي
المــدارس تتحــول إلــى أماكــن خاليــة بعــد الــدوام ومــوارد مجمــدة فــي الوقــت الــذي يمكــن 

أن تســتثمر المــدارس ماديــًا )البيئــي( ونوعيــًا )برامــج(.

تغييــر الصــورة النمطيــة عــن التعليــم التقنــي والمهنــي ورفــع قيمــة الطلبــة الملتحقيــن بــه  −
فــي المجتمــع.

االهتمــام والحــرص علــى حصــص التربيــة الرياضيــة والفــن وعــدم التنــازل عنهــا أو التضحيــة  −
بهــا لصالــح المــواد األخــرى.

تعزيــز المــدارس كرافــد أساســي لألنديــة ومراكــز الشــباب والتنســيق مــا بيــن المــدارس  −
واألنديــة والشــراكة معهــا بحيــث تكــون المــدارس بمثابــة مراكــز رياضيــة ومراكــز استشــفاء 

وكمراكــز لمقاومــة االحتــالل ومؤسســات حاضنــة للعمليــة التعليميــة.

تعزيــز مفهــوم التطــوع ضمــن المنهــاج والنشــاطات الطالبيــة وضــرورة تضميــن نشــاطات  −
طالبيــة تطوعيــة لخدمــة المجتمــع والقريــة والبلــدة والوطــن، واإلفــادة مــن الجامعــات 

فــي خبراتهــا فــي تعزيــز التطــوع وســاعات العمــل التعاونيــة.

التركيــز علــى نشــاطات تدعــم الشــباب األقــل حظــًا )ذوي اإلعاقــة، الشــباب فــي المناطــق  −
المهمشــة، والشــباب فــي خــالف مــع القانــون(.

مجموعة التدخات عبر القطاعية )البيئة(: وأبرز التوصيات لهذه المجموعة:

العمل على تحقيق بيئة تربوية خالية من التدخين في جميع المدارس. −

تحقيق اشتراطات السالمة العامة في جميع المدارس −

جميع المدارس تتمتع ببيئة مدرسية جمالية خضراء −

مجموعة التدخات عبر القطاعية )النوع االجتماعي(: وأبرز التوصيات لهذه المجموعة:

تطويــر كفــاءة الــكادر التربــوي، واالداري، والطاقــم المســاند، فــي مجال النــوع االجتماعي،  −
وحقــوق المــرأة، ومناهضــة العنــف المدرســي، وتغييــر الصورة النمطية الســائدة.

النــوع االجتماعــي والتركيــز علــى ممارســات  − تطويــر المناهــج بمــا ينســجم مــع قضايــا 
المهمشــة. والمناطــق  القــدس  فــي  المناهــج  ضــد  االحتــالل 

زيــادة التحــاق الفتيــات فــي التعليــم المهنــي وتزويدهــم بالمهــارات المطلوبــة فــي ريــادة  −
االعمــال 
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رابعًا: تحليل الواقع واالولويات على مستوى المديريات. 
قامــت مديريــات التربيــة والتعليــم بإجــراء دراســة وتشــخيص الواقــع التربــوي فيهــا، حيــث تــم 
إجــراء التحليــل الرباعــي )SOWT( وتحديــد األولويــات لألعــوام 2020–2022 لــكل مديريــة، 

ــرز أولويــات المديريــات: وفيمــا يأتــي ملخصــا ألب

المجال األول: التعليم العام )التعليم األساسي، والتعليم الثانوي(

رفــع نســبة االلتحــاق بالصــف األول األساســي، مــن خــالل: ورش عمــل لتوعيــة أوليــاء . 1
ــون  ــل قان األمــور بضــرورة االلتحــاق فــي الســن المحــدد للصــف األول األساســي، وتفعي
إلزاميــة التعليــم، ومحاســبة أوليــاء األمــور المقصريــن فــي تســجيل أبنائهــم فــي الصــف 

األساســي. األول 

رفع مستوى التحصيل، من خالل القيام باإلجراءات التالية:. 2

تحليــل  − نتائــج  علــى  بنــاء  الطــالب  ضعــف  نقــاط  تحليــل  الطالــب:  مســتوى  علــى 
االختبــارات المدرســية والوطنيــة، ومــن ثــم وضــع الخطــط العالجيــة والتطويريــة لــكل 

التعليميــة،  العمليــة  عناصــر 

علــى مســتوى المعلــم: عقــد ورشــات عمــل لتحســين أداء المعلميــن ورفــع كفاءتهــم  −
المهنيــة ومــن خــالل تنفيــذ وتطبيــق اســتراتيجيات وآليــات تنفيــذ األنشــطة، والتركيــز 
ــرات واألدوات التكنولوجيــة داخــل الغرفــة  علــى اســتخدام الوســائل وتفعيــل المختب

الصفيــة.

علــى مســتوى مديــري المــدارس: تنســيب المــدراء لحضــور دورات حــول برامــج حديثــة  −
تواكــب آخــر المســتجدات بحيــث ينعكــس أثرهــا علــى المعلميــن والطلبــة )مهــارات 

القــرن 21(.

علــى مســتوى المديريــة ورؤســاء األقســام: التنســيق مــع اإلدارات العامــة فــي الوزارة  −
لتطويــر أداء موظفــي األقســام، والتركيــز فــي الزيــارات اإلشــراقية علــى االهتمــام 

بالتعلــم النشــط. 

ــة، . 3 ــر، والمهــارات الحياتيــة، والقيــم اإليجابي تحســين درجــة امتــالك الطلبــة ألنمــاط التفكي
ومــن خــالل: بنــاء األهــداف التعليميــة وتنــوع مســتوياتها، التنــوع فــي مســتويات األســئلة 
الصفيــة المطروحــة وإثــارة أســئلة تنمــي مهــارات الربــط، التحليــل، التفكيــر، واالســتنتاج، 
بنــاء أنشــطة تعليميــة تالئــم الفروقــات الفرديــة بيــن الطلبــة وتالئــم خصائصهــم النمائيــة، 

والمعرفيــة.

 االنخــراط مــن خــالل: تدريــب المعلميــن باعتبــار الطالــب محــور العمليــة التعليميــة التعلمية 4. 
النشــط )المجموعــات، االقــران،  التعلــم  وان المعلــم ميســر لهــا، تفعيــل اســتراتيجيات 

ــا الداعمــة لذلــك(. الدرامــا، والتكنولوجي
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الوســائل . 5 مصــادر  مــن  مصــدرًا  واعتبــاره  المنهــج  لتنفيــذ  كوســيلة  النشــاط  اســتخدام 
التعليميــة، وتنميــة روح البحــث العلمــي، تعزيــز النشــاط الثقافــي مــن توظيــف لإلذاعــة 

المطالعــة. علــى  الطلبــة  وتشــجيع  المدرســية، 

 تفعيل دور اإلرشاد والتربية الخاصة وتحديدًا في المجاالت التالية: 	. 
الحد من العنف بكافة أشكاله وأنواعه،  −
خــالل  − مــن  العنــف  أســباب  علــى  أشــكاله، والوقــوف  بكافــة  العنــف  حــاالت  رصــد 

هيــل  تأ استبانة موجهة )للطلبة، أولياء األمور، هيئة تدريسية وإدارية(.  
مــدراء(. األمــور،  أوليــاء  مرشــدين،  )معلميــن،  الطلبــة  مــع  تتعامــل  التــي  األطــراف  جميــع 

التقليــل مــن نســبة الطلبــة المعرضيــن لإلهمــال، مــن خــالل: تفعيــل اإلذاعــة الصباحيــة  −
لتعريــف الطلبــة بحقــوق وواجبــات جميــع األطفــال، لقــاءات وورش عمــل مــع أصحــاب 

العالقــة للحــث علــى االهتمــام بالطفــل، وحمايتهــم مــن أي انتهــاك.

الحــد مــن التســرب المدرســي، مــن خــالل: تعزيــز برنامــج التوجيــه المهنــي، والكشــف  −
ــاة، ورش  المبكــر عــن الميــول المهنيــة لــدى الطلبــة وتحديــد مســار هدفــه فــي الحي
عمــل توعويــة بأهميــة التعليــم )طلبــة وأوليــاء أمــور(، تعزيــز الطلبــة ورفــع الدافعيــة 

ــة. ــة بحال لديهــم، متابعــة التســرب كل حال

رفــع نســبة الحصــص الصفيــة التــي تســتخدم الوســائل التعليميــة الرقميــة وغيــر الرقميــة، . 7
تفعيــل وإنتــاج واســتخدام وتوظيــف الوســائل التعليميــة 

توفيــر احتياجــات المــدارس مــن األجهــزة واألثــاث والمرافــق التعليميــة، مــن خــالل: إنشــاء . 8
أجهــزة  وتوفيــر  والوســائل  باألجهــزة  وتزويدهــا  وتأثيثهــا  جديــدة  ومكتبــات  مختبــرات 
األجهــزة  اســتخدام  علــى  المعلميــن  تدريــب  القائمــة،  المختبــرات  تطويــر  الحاســوب، 

والمكتبــات.  والمخبريــة  التعليميــة 

زيادة نسبة التحاق الطلبة ذوي اإلعاقة في التعليم العام.. 9

توجيــه المشــاريع لمــا يخــدم المعلــم والمتعلــم والمدرســة حســب االحتياجــات المرصــودة . 10
وسياســة الوزارة.

مســتويات المــدارس: إعــادة ترتيــب مســتويات المــدارس ومــن خــالل: التوســع فــي بنــاء . 11
المــدارس أو إضافــة غــرف صفيــة، وتوفيــر وســائل النقــل للطلبــة بالتعــاون مــع المجتمــع 
المحلــي، والعمــل علــى تغييــر جنــس المدرســة فــي هــذه المرحلــة إلــى مختلطــة قــدر 
اإلمــكان، وإعــادة توزيــع الخريطــة المدرســية والتوجــه نحــو إنشــاء المــدارس المركزيــة مــع 
توفيــر وســائل النقــل للطلبــة، دمــج بعــض المــدارس القريبــة مــن بعضهــا البعــض فــي 

مدرســة واحــدة لالســتفادة مــن الغــرف الصفيــة قــدر اإلمــكان. 

متابعــة المــدارس الخاصــة، ومــن خــالل: التأكــد مــن التزامهــا بالتعليمــات، عــدم مخالفتهــا . 12
ألمــور الســالمة العامــة للطلبــة والعامليــن فيهــا. 
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متابعــة توظيــف أثــر التدريــب ومــن خــالل: الزيــارات اإلشــراقية، ومنســق النوعيــة، والمديــر . 13
المشــرف المقيــم، زيــادة عــدد مشــرفي التخصــص الواحــد لكافــة المباحــث، مــن أجــل 
تعزيــز المتابعــة. المحافظــة علــى ديمومــة أثــر التدريــب. الزيــارات التبادليــة بيــن المعلميــن.

المجال الثاني: األبنية المدرسية 

بنــاء مــدارس جديــدة، تشــطيب المــدارس القائمــة )عظــم(، تنفيــذ أعمال الصيانــة للمدارس . 1
القائمــة وتشــمل: صيانــة الجــدران، الســاحات والمالعــب، عــزل أســطح المــدارس، واألعمال 

الخارجيــة. توفيــر مظــالت واقية.  

بناء مراكز تدريب، قاعات متعددة األغراض، ومستودعات، أبنية إدارية.. 2

إضاقة غرف صفية وتخصصية وإدارية. . 3

المجال الثالث: التعليم الجامع.

مواءمــة المــدارس مــع دمــج ذوي االحتياجــات الخاصــة، ومــن خــالل: توفيــر غــرف مصــادر . 1
مجهــزة باألثــاث والوســائل التعليميــة )اللــوح الذكــي(، توفيــر كمبيوتــر ناطــق محمــول 
معلميــن  وتعييــن  عليهــم.  للتســهيل  الــوزارة  مــن  المكفوفيــن  والموظفيــن  للطلبــة 

اختصــاص. 

إنشاء غرف حسية، وإنشاء مراكز مصادر على مستوى المديريات.. 2

توفير معلم ظل )تعليم مساند( في كل مدرسة لمساعدة الطلبة ذوي االعاقات. . 3

فتــح صــف مدمــج فــي كل منطقــة جغرافيــة الســتيعاب الطلبــة ذوي االعاقــات الذهنيــة . 4
البســيطة والمتوســطة واكســابهم المهــارات الحياتيــة األساســية. 

المجال الرابع: االمتحانات والتقييم

تطويــر نظــام لتنفيــذ امتحانــات وطنيــة وعالميــة واالهتمــام بنتائجهــا، ومــن خــالل: تدريــب 
لتعزيــز  االمتحانــات  تلــك  نتائــج  امتحانــات وطنيــة وعالميــة، وتحليــل  نمــاذج  علــى  الطلبــة 

التحصيــل، وتطويــر نظــام تقييــم عناصــر العمليــة التعليميــة. 

المجال الخامس: رقمنة التعليم:

الطلبــة . 1 وتوعيــة   )STEM( برنامــج  تفعيــل  خــالل:  ومــن  التعليــم  فــي  الرقمنــة  تفعيــل 
اســتراتيجيات  تطويــر  والعلــوم،  الرياضيــات  مختبــرات  إنشــاء  الذكــي،  التعلــم  بأهميتــه، 
التعلــم )العصــف الذهنــي، حــل المشــكالت، تصميــم التعلــم، التواصــل مــع الجامعــات(، 
تنفيــذ امتحــان TIMSS للصــف الرابــع والثامــن، تعريــف الطــالب بقيمــة العلــم إلقناعهــم 
باختيــار المــواد العلميــة وتحبيبهــم بالعلــوم، دعــوة اشــخاص مــن خلفيــات مهنيــة متنوعــة 
للتحــدث مــع الطــالب وتبــادل االفــكار معهــم حــول أهميــة العلــوم فــي المســتقبل، التركيز 

علــى المــواد والتجــارب التــي تجعــل مــادة العلــوم مــادة شــيقة.
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تطويــر البنيــة التحتيــة التقنيــة ومــن خــالل: زيــادة مختبــرات التكنولوجيــا، وتحويــل مختبــرات . 2
الحاســوب إلــى تكنولوجيــا، تزويــد المــدارس بشــبكة حاســوب الســلكية، تزويــد المــدارس 
بأجهــزة عــرض تفاعليــة، تزويــد المــدارس بأجهــزة لوحيــة، زيــادة عــدد المختبــرات العلميــة، 
رفــع ســرعة االنترنــت فــي المــدارس، زيــادة عــدد الموظفيــن فــي قســم التقنيــات، تطويــر 
قــدرات موظفــي قســم التقنيــات )دورات متخصصــة فــي صيانــة أجهــزة العــرض الرقميــة 
 Python,( والتفاعليــة وماكينــات الســحب والتصويــر والطابعــات ودورات فــي البرمجــة

ــم الجرافيكــي.  LINK to SQL( والتصمي
التدريــب وتطويــر القــدرات: تدريــب المعلميــن علــى كيفيــة تصميــم وتوظيــف محتــوى . 3

تعليمــي تفاعلــي، اســتخدام برنامــج Smart Notebook، اســتخدام البوابــة التعليميــة 
االلكترونيــة الفلســطينية www.elearn.ed.ps، اســتخدام منصــات التعليــم االلكترونــي، 
آليــات التواصــل االلكترونيــة مــع الطلبــة وأوليــاء األمــور، نشــر ثقافــة الوعــي الرقمــي لــدى 

الطلبــة والمجتمــع المحلــي. 

المجــال الســادس: مــدارس التحــدي ونقــاط التمــاس )المناطــق الســاخنة( واالنتهــاكات 
االســرائيلية

بنــاء مــدارس تحــدي جديــدة وتوفيــر جميــع مســتلزمات العمليــة التعليميــة والمرافــق . 1
فيهــا، واعتبارهــا رمــزًا ســياديًا وتحفيــز طلبتهــا ومعلميهــا لمجابهــة التحديــدات، دعــم 
صمــود طالبنــا فــي المناطــق الســاخنة التــي تقــع فــي نقــاط التمــاس أو خلــف جــدار الفصــل 

العنصــري.
رصد االنتهاكات اإلسرائيلية وتوثيقها، تشكيل خاليا طوارئ.. 2

المجال السابع: قطاع رياض األطفال والطفولة المبكرة:
رفــع نســبة االلتحــاق بالصــف التمهيــدي الحكومــي مــن خــالل: إضافــة صفــوف تمهيــدي . 1

حكوميــة فــي المــدارس األساســية خاصــًة فــي المناطــق البعيــدة التــي ال تتوفــر فيهــا 
ــًا. ــة نهائي خدمــات طفول

ــه . 2 ــدون ترخيــص، مــن خــالل: توجي ــي تعمــل ب ــاض األطفــال الخاصــة والت ــع ري ترخيــص جمي
مخاطبــات رســمية لمالكــي الريــاض غيــر المرخصــة وحثهــم علــى الترخيــص، وتوعيــه أوليــاء 
ــة رســمية  ــه مخاطب ــر المرخصــة، توجي ــاض غي األمــور بمخاطــر تســجيل أطفالهــم فــي الري
تلتــزم  ال  التــي  الريــاض  بحــق  القانونيــة  اإلجــراءات  اتخــاذ  بضــرورة  المختصــة  للجهــات 

بالترخيــص.
تحســين جــودة التعليــم فــي قطــاع الطفولــة، مــن خــالل: توظيــف دليــل المربيــات بطريقــة . 3

مناســبة مــن خــالل عمــل خطــة مناســبة لــه، وتدعيمــه بــأوراق عمــل مناســبة. 
ــر . 4 ــر نظــام لضبــط ومأسســة معايي ــة، مــن خــالل: تطوي ضبــط الجــودة فــي قطــاع الطفول

جــودة موحــدة للريــاض الخاصــة والحكوميــة )معلميــن مؤهليــن، بيئــة مؤهلــة(، وإعــداد 
المنظمــة  الميدانيــة  الزيــارات  تفعيــل  الجــودة،  لقيــاس  ثابتــة  معلومــات  جمــع  أدوات 

لقيــاس الجــودة.
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المجال الثامن: الموارد البشرية

العمل على ثبات المعلم والتقليل من التنقالت اللوائية. . 1

تعييــن . 2 خــالل  للمديريــات وللمــدارس، ومــن  إشــراقية وإداريــة وتطويريــة  توفيــر مراكــز 
موظفــي صحــة، مشــرفين، أذنــه، حــراس، ســائقين، مرشــدين ومشــرفي إرشــاد، ومعلمــي 
تعليــم جامــع، موظفــي تقنيــات، مهندســين مدنييــن، موظفــي صيانــة، معلمــي تربيــة 

رياضيــة، معلمــي موســيقى، معلمــي مســرح وفنــون.
المجال التاسع: الحوكمة واإلدارة وتفويض الصاحيات )التوجه نحو الامركزية(

إنشــاء قســم فــي كل مديريــة مختــص فــي الشــكاوى ولجــان التحقــق وذلــك بســبب زيــادة . 1
عــدد الشــكاوى، لتوفيــر الوقــت الكبيــر والطويــل والجهــد المبــذول أثنــاء الزيــارات الميدانية 

وكتابــة التقارير.

وضــع خطــة بــأن يكــون البنــاء والصيانــة بالمــدارس خــالل العطــل الفصليــة أو بعــد الــدوام . 2
ــر االدارات العامــة وخاصــة مــا بيــن  المدرســي خوفــًا علــى ســالمة الطلبــة، والتنســيق عب
الصحــة واألبنيــة لالتفــاق علــى المعاييــر الصحيــة للمرافــق المدرســية مــع مراعــاة أمــور 

الســالمة العامــة. 

إعــادة هيكلــة وتنظيــم المديريــات: توزيــع موظفــي األقســام ضمــن تخصصــات وميــول . 3
ــادة  ــة، زي علــى كافــة المحــاور ليســهل متابعــة المشــاريع واالنشــطة التــي تخــص المديري

عــدد الكــوادر فــي كافــة األقســام لزيــادة تغطيــة المــدارس. 

تقييــم األداء ونظــام المســاءلة والحوافــز: مراجعــة واعتمــاد تقييــم االداء وفــق انظمــة . 4
الــوزارة، تفعيــل قانــون الخدمــة المدنيــة فيمــا يتعلــق بنظــام الحوافــز والدرجــات، التعامــل 
مــع المعلميــن ومديــري المــدارس حســب مســتويات المــدارس وعــدد طالبهــا، إعطــاء 
ــة  ــري التربيــة والتعليــم لتشــكيل لجــان التحقيــق ورفــع التوصيــات المترتب صالحيــات لمدي

عليهــا.

قاعــدة البيانــات التربويــة: اعتمــاد قاعــدة بيانــات واحــدة وتكــون مصــدرًا واحــدًا للبيانــات . 5
التربويــة. 

فــي . 6 المــدارس  لمديــري  أوســع  صالحيــات  منــح  خــال:  مــن  والتمكيــن  القــرار  صنــع 
الجوانــب االداريــة والفنيــة وعالقتهــم بالمجتمــع المحلــي، رفــع كفايــات مــدراء المــدارس 
والموظفيــن اإلدارييــن، تفعيــل مبــدأ المكافــأة والمســؤولية، تفعيــل ضريبــة المعــارف فــي 

جميــع التجمعــات الســكانية.

العمــل علــى وجــود هيئــة مســتقلة لمجالــس أوليــاء األمــور علــى مســتوى الــوزارة . 7
والمديريــة ومــن خــال: إطــالق العنــان لمجالــس أوليــاء األمــور كل في منطقته لمشــاركة 

المــدارس بــكل مــا تحتاجــه علــى الصعيــد المهنــي والمــادي.
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المجال العاشر: تطوير التعليم المهني، ومن خال: 

تطويـــر البنيـــة التحتيـــة للمـــدارس المهنيـــة القائمـــة، وتشـــمل تطويـــر الوحـــدات المهنيـــة . 1
وتزويدهـــا  جديـــدة  شـــعب  واســـتحداث  المهنـــي،  العاشـــر  مشـــاغل  تطويـــر  القائمـــة، 
باألجهـــزة والمعـــدات واألدوات الالزمـــة لمشـــغل مهنـــي مثالـــي للذكـــور واإلنـــاث، فتـــح 

وحـــدات مهنيـــة جديـــدة: زراعيـــة، اوتوميكاترونيكـــس، تصنيـــع مالبـــس.  

بناء مدارس مهنية جديدة، وبناء مشاغل مهنية جديدة.. 2

زيـــادة عـــدد الطلبـــة الملتحقيـــن بالتعليـــم المهنـــي ومـــن خـــالل: التوعيـــة المهنيـــة للمجتمـــع . 3
المحلـــي بتعميـــم نشـــرات مطبوعـــة، عقـــد محاضـــرات ونـــدوات، تســـويق التعليـــم المهنـــي، 

توعيـــة المرشـــدين التربوييـــن.

تفعيـــل مســـار التلمـــذة المهنيـــة وبمـــا يتناســـب مـــع احتيـــاج ســـوق العمـــل، وافتتـــاح . 4
تخصصـــات مهنيـــة جديـــدة ومســـارات جديـــدة فـــي التلمـــذة المهنيـــة.

ــة . 5 ــد الطلبـ ــالل: تزويـ ــن خـ ــة مـ ــدارس المهنيـ ــي المـ ــة فـ ــة ذوي اإلعاقـ ــبة الطلبـ ــادة نسـ زيـ
ذوي اإلعاقـــة بـــاألدوات المســـاندة، توعيـــة واعـــداد المعلميـــن لتعامـــل مـــع الطلبـــة ذوي 

اإلعاقـــة.

المجال الحادي عشر: تحسين البيئة الصحية في المدارس، من خال:

تحســين البيئــة الصحيــة مــن الناحيــة الماديــة: بنــاء أبــار، بنــاء وتأهيــل المقاصــف المدرســية، . 1
بنــاء وتأهيــل الوحــدات الصحيــة، إضافــة خزانــات ميــاه بالســتيكية )مــع الفصــل بيــن الوحــدة 
الصحيــة والمشــربيات(، إنشــاء وتأهيــل الحدائــق المدرســية، إنشــار مشــربيات جديــدة، دهان 
أســوار المــدارس، توفيــر مخــارج طــوارئ، تفعيــل نظــام اإلطفــاء وزيــادة عــدد طفايــات 

الهالتــرون.

ــة واضحــة للصحــة . 2 ــم المدرســي، ووضــع ميزاني ــة التعلي ــًا طــوال مرحل ــة صحي ــن الطلب تأمي
المدرســية فــي المديريــات والمــدارس ضمــن معاييــر واضحــة.   

المجال الثاني عشر: تفعيل األنشطة الامنهجية:

رياضيــة  أنديــة  إقامــة  تنفيــذ مخيمــات صيفيــة متخصصــة،  الطالبيــة،  البرلمانــات  وتشــمل 
تخصصيــة فــي األلعــاب الجماعيــة والفرديــة كل علــى حــدة تســتهدف جميــع المراحــل والفئــة 

العمريــة.

المجال الثالث عشر: تحسين البيئة المدرسية ومرافقها:

ــادة مشــاريع الطاقــة الشمســية فــي المــدارس، وضــع معاييــر موحــدة بمــا يخــص جوانــب  زي
فــي  التغذويــة  الجوانــب  فــي  الخــاص  القطــاع  إشــراك  المــدارس،  فــي  العامــة  الســالمة 
المــدارس )القطــاع الخــاص(، إبعــاد المــدارس مــن مراكــز المــدن القريبــة إلــى االســواق لمــا لهــا 

ــة علــى المــدارس. ــع األذن ــة واضحــة فــي توزي مــن ضوضــاء وتلــوث بيئــي، اعتمــاد آلي
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خامسًا: التقارير السنوية والنصف سنوية لخطة الوزارة التنفيذية. 
رياض األطفال:أ. 

مواصلة إعداد واعتماد دبلوم مهني لتأهيل مربيات رياض األطفال الخاصة. −
التواصــل مــع وزارة الماليــة لتخفيــف الضريبــة علــى ريــاض األطفــال الخاصــة بســبب إغــالق 	 

بعضهــا نتيجــة للخســارة الماديــة.

تطويــر وتطبيــق معاييــر الفتتــاح صفــوف ريــاض أطفــال تمهيــدي فــي التجمعات الســكانية  −
الفقيرة.

تكثيــف الجهــود للحصــول علــى تمويــل لتنفيــذ سياســات البرنامــج مــن المجتمــع المحلــي  −
والدولــي، وتكثيــف الجهــود الذاتيــة للطواقــم فــي الــوزارة والمديريــات والريــاض.

التعليم األساسي والثانويب. 

فــي  − التعليــم  وحمايــة  لدعــم  ودولــي  محلــي  تمويــل  علــى  للحصــول  الجهــود  تكثيــف 
القــدس.

زيــادة نســبة الطــالب والطالبــات المســتفيدين مــن برامــج التعليــم المســاند والعالجــي  −
ــات ترصــد ســنويا. ــر موازن مــن خــالل توفي

اعتماد إجازة مزاولة المهنة وتصنيف المعلمين والطاقم المساند وفق المعايير.	 

الجنوبيــة  − المحافظــات  فــي  وخاصــة  الحكوميــة  المــدارس  فــي  الصفيــة  الغــرف  زيــادة 
المكانــي. واالكتظــاظ  االزدحــام  معــدالت  مــن  للتخفيــف 

تكثيــف الجهــود مــن أجــل اعتمــاد الدبلــوم المهنــي المتخصــص للصفــوف 11–12 مــن 	 
قبــل هيئــة االعتمــاد والجــودة.

إيــالء االهتمــام وتكثيــف الجهــود علــى تحســين الخدمــة التعليميــة للطلبــة ذوي اإلعاقــة  −
الخطــط  فــي  لهــا  المخطــط  المخرجــات  وتنفيــذ  الشــمالية  المحافظــات  فــي  وخاصــة 
الســنوية مــن توفيــر شــواحط للطلبــة ذوي اإلعاقــة حيــث أن %50.9 مــن المــدارس فــي 

المحافظــات الشــمالية فقــط تتوفــر فيهــا هــذه الخدمــة وغيرهــا مــن التدخــالت.

ــوع االجتماعــي والحصــول  − ــل التنســيق والشــراكة مــع المؤسســات التــي تعنــى بالن تفعي
علــى تمويــل مــن أجــل تنفيــذ مخرجــات الخطــط الســنوية.

العمــل علــى تخصيــص موازنــات للغــرف التخصصيــة فــي المــدارس الحكوميــة وخاصــة فــي  −
المحافظــات الشــمالية.

العمل على تخصيص موازنات لتنفيذ األنشطة الال صفية بكافة أنواعها. −
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التعليم المهني:ت. 
االســتمرار فــي تطبيــق سياســة اســتفادة المــدارس التــي تشــتمل علــى الصــف العاشــر  −

ــي فقــط مــن التبرعــات المدرســية بشــكل كامــل. المهن

اســتمرار التواصــل مــع المجتمــع المحلــي والبلديــات والمجتمــع الدولــي مــن أجــل توفيــر  −
دعــم للمــدارس والوحــدات المهنيــة.

الــى المخططــات  − البنــاء عليهــا والرجــوع  المــراد  التأكــد مــن حقــوق الملكيــة لألراضــي 
المحلــي. الحكــم  وزارة  مــن  عليهــا  المصــادق  الهيكليــة 

االســتمرار فــي تطبيــق التلمــذة المهنيــة وسياســة دمــج التعليــم المهنــي فــي التعليــم  −
العــام للصفــوف 7–9 والعاشــر المهنــي مــن خــالل حشــد التمويــل من البلديــات والمجتمع 

المحلــي والدولــي.

ــن،  − ــن الدراســيين اآلخري ــم اســتحداثها فــي العامي ــة التــي ت ضــرورة دعــم الوحــدات المهني
لضمــان تشــغيلها علــى الوجــه األمثــل فــي العــام 2020/2021.

االســتمرار فــي إجــراءات إقــرار وتطبيــق اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت فــي النظــام الرســمي  −
وشــبه الرســمي وغيــر الرســمي.

إعداد دراسات من أجل تحديث استراتيجية التعليم والتدريب المهني والتقني.  −

التعليم غير النظامي:ث. 

التخطيــط للبــدء بإعــداد دبلــوم متخصــص فــي تأهيــل ميســري تعليــم الكبــار بالتعــاون مــع  −
المعهــد الوطنــي للتدريــب.

توفيــر مكافــآت إضافيــة لمعلمــي محــو األميــة والتعليــم المــوازي فــي مديريــة القــدس  −
النخفــاض أجورهــم بالنســبة لمســتوى المعيشــة فيهــا.

إيــالء الهيكليــة الجديــدة للــوزارة أهميــة خاصــة لتعليــم الكبــار بســبب نقــص عــدد الطاقــم  −
المتخصــص فــي المديريــات.

تفعيل انشطة العقد العربي للقضاء على االمية بالتعاون مع الشركاء. −

 تطوير برنامج مسرع للتحرر من االمية. −

 دعــم وتفعيــل المراكــز المجتمعيــة لتعليــم الشــباب والكبــار مــدى الحيــاة والتوســع فــي  −
انشــائها فــي كافــة المحافظــات.

توصيات دراسة تشخيص واقع تعليم الكبار في فلسطين، 2019	 

تحديث االستراتيجية الوطنية لتعليم الكبار الحالية ووضع خطة تنفيذية لها.	 

تأســيس هيئــة وطنيــة عليــا لتعليــم الكبــار فــي فلســطين تقــود عمليــة التطويــر ضمــن 	 
أفــق تنمــوي مجتمعــي.
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لــدى 	  وتعميمهــا  الكبــار  بتعليــم  الخاصــة  والــرؤى  المفاهيــم  توحيــد  علــى  العمــل 
فلســطينيا. المفهــوم  لتوطيــن  المجــال  هــذا  فــي  تعمــل  التــي  المؤسســات 

االهتمــام الجــدي باســتقطاب المتطوعيــن مــن الفئــات الشــبابية والمهنيــة خاصــة مــن 	 
المتقاعديــن وخريجــي الجامعــات.

ضــرورة التوجــه لبرامــج تتعامــل مــع األميــة الحضاريــة التــي تســتجيب لمســتجدات 	 
)القــراءة والكتابــة والمهــارات الحســابية. إلــى جانــب  الحيــاة المعاصــرة 

اإلدارة والحوكمة:ج. 
العمــل علــى إنجــاز المتطلبــات الفنيــة للمشــاريع الممولــة مــن قبــل اإلدارات العامــة قبــل  −

ســنة تنفيــذ الموازنــة، مــن أجــل عــدم تأخــر الموافقــات مــن طــرف المموليــن.
العمــل علــى إعــداد نظــام أولويــات معتمــد ومعمــم لضمــان تخصيــص المصــادر الماليــة  −

ــا النوعيــة. وفــق سياســات الــوزارة األكثــر أهميــة والتركيــز علــى قضاي
وتوقيــع  − المحلــي  المجتمــع  مؤسســات  ومــن  خارجييــن  مموليــن  عــن  البحــث  ضــرورة 

وسياســاتها. الــوزارة  أهــداف  تحقيــق  شــأنها  مــن  التــي  االتفاقيــات 
إشراك القطاع الخاص في تمويل خطة الوزارة وسد الفجوات المالية فيها. −
إنهــاء العمــل علــى تحديــث واعتمــاد الهيــكل التنظيمــي للــوزارة بمــا يحقــق أهــداف خطــط  −

الــوزارة االســتراتيجية والســنوية.
إعداد خطة تدريبية واضحة ومعتمدة للمهندسين في الوزارة والمديريات. −
مســتويات  − فصــل  اســتراتيجية  وفــق  المنســجمة  غيــر  المــدارس  لواقــع  دراســة  إجــراء 

ــر المتفــق عليهــا وإجــراء  ــة للفصــل وفــق المعايي ــر القابل ــد المــدارس غي المــدارس وتحدي
حمــالت توعيــة للمجتمــع المحلــي بالتنســيق مــع المديريــات.

تطويــر نظــام محوســب لمتابعــة عمليــة التنفيــذ فــي المباني المدرســية واإلداريــة وعملية  −
الصيانة.

تســريع اإلجــراءات الداخليــة الخاصــة بالعطــاءات والمعامــالت الماليــة، وتحديــث األنظمــة  −
واإلجــراءات بمــا يضمــن ســرعة إنجــاز تلــك المعامــالت.

اعتبــار المعامــالت الماليــة المنجــزة مــن قبــل اإلدارات العامــة، والمســتحقة الدفــع، بأنهــا  −
منجــزة علــى أســاس االلتــزام، وعــدم تحميــل وزارة التربيــة والتعليــم العالــي إجــراءات وزارة 
الماليــة بالصــرف الفعلــي او مــدى توفــر الســيولة الماليــة، واعتبــار تلــك المخصصــات 

»متأخــرات علــى وزارة الماليــة«.
العمــل علــى تحديــث أســعار الســلع والخدمــات وفــق البيانــات التاريخيــة للتنفيــذ المتوفــرة  −

فــي وزارة التربيــة والتعليــم العالــي، كقاعــدة بيانــات محدثــة استرشــاديه، مــن أجل التســعير 
الدقيــق للســلع والخدمــات الــواردة فــي العطــاءات، ولتجنــب تبايــن التقديــرات.
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ــر ماليــة للمصروفــات وفــق هيكليــة  − مواءمــة برنامــج بيســان لتزويــد المســتخدمين بتقاري
الخطة والتي تحتوي على مخرجات وأهداف وغايات اســتراتيجية وفق مبدأ االســتحقاق 

والمبــدأ النقــدي.

توصيات استراتيجية تدريب اإلداريين 2019 )المعهد الوطني(:   −

تطويــر الهيــكل التنظيمــي لــوزارة التربيــة والتعليــم، والمديريــات، والمــدارس، بمــا يعــزز 	 
الالمركزيــة فــي إدارة التعليــم، ويشــجع مشــاركة المجتمــع المحلــي فــي عمليــة تطويــر 

التعليــم وإدارتــه.

ــن بمــا يخــدم احتياجــات 	  ــن والفنيي ــب اإلداريي ــر ومأسســة برامــج ومســارات تدري تطوي
األوصــاف  حســب  ومهامهــم  الوظيفيــة  مســمياتهم  اختــالف  علــى  الموظفيــن 

الوظيفيــة.

اإلدارة 	  صعيــدي  علــى  الوظيفيــة  للفئــات  القيــادة  فــي  متخصصــة  برامــج  اعتمــاد 
الوســطى والعليــا، واعتبــار اجتيــاز البرنامــج التدريبــي فــي كل مســمى وظيفــي شــرطا 

)متطلــب( للتقــدم إلــى مســمى وظيفــي أعلــى.

ــق ويرصــد دورات كل 	  ــب المــوارد البشــرية يوث وجــود نظــام محوســب فــي إدارة تدري
موظــف فــي كل برنامــج. 

زيــادة عــدد مشــرفي التدريــب فــي المعهــد الوطنــي ليشــمل فئــات البرامــج التربويــة 	 
واإلداريــة العامــة المختلفــة.

إعــداد فــرق مدربيــن مــن الــوزارة فــي المجــاالت اإلداريــة العامــة وبعــض المجــاالت 	 
التخصصيــة وتمكينهــا بحيــث يســتطيع المعهــد اســتثمارها فــي تنفيذ برامجــه التدريبية 

واالســتغناء قــدر اإلمــكان عــن المدربيــن الخارجييــن.

زيــادة وتجهيــز غــرف التدريــب الســتيعاب أعــداد المتدربيــن: يمكــن االعتمــاد علــى 	 
ــع العــبء التدريبــي  ــات والحاقهــا للمعهــد الوطنــي لتوزي مراكــز التدريــب فــي المديري

عــن مبنــى المعهــد.

سادسًا: تقرير خطر الضم: إستحواذ إسرائيل على أراض تابعة لدولة فلسطين 
بالقوة.

يعــرف الضم بأنه إستخدام دولة القوة من أجل إلحاق إقليم دولة أخرى إلى إقليمها. هذا 
الوضع يفترض مسبقاّ  أن الدولة التي تنوي ضم أراضي دولة أخرى تحتل هذه األرض فعليا. 
بالتالي، وحيث أن االحتالل هو حالًة مؤقتة وفقا للقانون الدولي فإن الضم ينتهك قانون 

اإلحتالل ألنه يهدف إلى فرض السيادة الدائمة علــى األراضي التي استولى عليها.

ويشــكل الضــم الرســمي اإلســرائيلي للقــدس فــي عــام 1967 وخططهــا الحاليــة لضــم المزيــد 
مــن األراضــي التابعــة لدولــة فلســطين إنــكارًا للحقوق الوطنية للشــعب الفلســطيني وحقوق 
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االنســان وتهديــد لهــا. إن الحقائــق المفروضــة علــى األرض اليــوم فــي فلســطين المحتلــة هــي 
نتيجــة عمليــة ضــم ممنهجــة وشــاملة ســعت إســرائيل إلــى تحقيقهــا طــوال إحتاللهــا المســتمر 
إســرائيل  تواصــل  53 عامــا. ولتعزيــز وترســيخ مشــروعها االســتعماري االســتيطاني،  منــذ 
مصــادرة األراضــي الفلســطينية، وتدميــر الممتلــكات الفلســطينية واالســتيالء عليهــا، وبنــاء 
المزيــد مــن مســتوطناتها غيــر القانونيــة، واســتغالل المياه الفلســطينية والمقــدرات والموارد 
الطبيعيــة األخــرى. كمــا ترتكــب إســرائيل بالفعــل جرائــم حــرب محــددة بوضــوح، بمــا فــي ذلــك 
علــى النحــو المحــدد فــي نظــام رومــا األساســي، مــن خــالل:  »نقــل أجــزاء مــن ســكانها المدنين 
– بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر– الــى األراضــي التــي تحتلهــا او ترحيــل او نقــل ســكان األراضــي 

المحتلــة داخــل هــذه لــراض او خارجهــا.

إن الشعب الفلسطيني محروم بالفعل من الوصول إلى أراضيه وحدوده وموارده الطبيعية 
والسيطرة عليها، بما في ذلك المياه. إن الواقع الذي يعبر عن الضم بحكم الواقع اليوم يتم 
المستوطنات اإلستعمارية اإلسرائيلية، وجدار  إنشاء  التعبير عنه بشكل أساسي من خالل 
الضم الذي يقسم المدن والقرى والبلدات الفلسطينية، ومنظومة .الحواجز العسكرية التي 

تقطع وتقسم المشهد الفلسطيني وتحد من حركة األشخاص والبضائّع.

 تعــرف خطط الضم اإلسرائيلية الحالية التي تهدف إلى اإلعالن رسميا عن سيادتها الدائمة 
الواحدة  الدولة  حقيقة  على  تأكيد  وهو  قانوني،  ضم  أنها  على  الفلسطينية  األرًض  على 
الموجودة بالفعل بنظامين قانونيين: حيــث يطبــق القانون اإلسرائيلي على المستوطنين 
للسيطرة  إسرائيل  تأكيد  إن  الفلسطينيين.  على  العسكرية  األوامر  وتطبــق  اإلسرائيليين 
الكاملة على األراضي التابعة لدولة فلسطين، المعترف بها من قبل 139 دولة حول العالم، 
يلغي حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير. إن الضم يؤسس لواقع 
الفصل العنصري الكامل والمفتوح على مصراعيه الذي سيتحمل فيه الشعب الفلسطيني 

المزيد من العنف والتحريض والظلم والعنصرية والتمييز المؤسسي. 

وليــس مهمــا مــا هــو الجــزء )أو األجــزاء( التــي تهــدد إســرائيل بضمهــا ، ســواء كانــت صغيــرة او 
كبيــرة، وبغــض النظــر عــن حصــول عمليــة ضــم المزيدمــن األرض الفلســطينية بشــكل تدريجــي 
المشــروع االســتيطاني االســتعماري اإلســرائيلي هــو شــاهد علــى  او مــرة واحــدة، فــإن 
خطــة إســرائيل لبســط ســيادتها علــى كل فلســطين االنتدابيــة.إن مبــدأ الضــم بحــد ذاتــه هــو 
تهديــد للنظــام الدولــي القائــم علــى قواعــد القانــون الدولــي، وتعّبــر االنتهــاكات اإلســرائيلية 
المســتمرة للقانــون الدولــي بوضــوح عــن انــكار إســرائيل الصــارخ لحــق الشــعب الفلســطيني 
فــي الوجــود علــى ارضه.لقــد تــم رفــض ســرقة إســرائيل ألي جــزء آخــر مــن فلســطين المحتلــة 
بغض النظر عن ســيناريوهات الضم المحتملة، وهي: غور األردن )بوابة فلســطين الشــرقية(، 
وجميــع المســتوطنات اإلســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة، والمســتوطنات المحيطــة بالقــدس 
)لتجســيد مشــروعها االســتعماري القــدس الكبــرى(، والمســتوطنات المحيطــة ببيــت لحــم، أو 

مســتوطناتها فــي الخليــل.
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وتطرح خطة الضم التي قدمها الرئيس ترامب بشكل صريح ضم كامل الضفة الغربية المحتلة، 
والوارد في نص الخطة في القسم السابع على أن »دولة إسرائيل ستحتفظ بالمسؤولية 
الموجودة  القانونية  غير  بالحقائق  الخطة  تقبل    .«  ... فلسطين  دولة  في  العليا  األمنية 
مفاهيمية  خريطة  أيضا  وتطرح  المحتلة،  فلسطين  في  إسرائيل  أنشأتها  والتي  بالفعل 
تتوافق مع خرائط الضم التي صممتها إسرائيل مبكرا لدى احتاللها عام 1967 لمساعدتها 
حصريا بالسيطرة على جميع األراضي الواقعة غرب نهر األردن إلى البحر األبيض المتوسط. 
حسب الخطة، ال تتشارك دولة فلسطين بحدود دولية شرقية مع األردن، وتبقي السيطرة 
األمنية على المعابر كافة من ضمنها المعابر مع جمهورية مصر العربية.  كما تضع الخطة 
تصورا لدولة فلسطينية ناقصة السيادة، مقسمة لجيوًب، متقطعة ومعزولة ، وغير متصلة 
جغرافيا،  تربطها شبكة مواصالت من خالل الجسور واألنفاق، ويخضع بناؤهـــا ، للمتطلبات 
األمنية االسرائيلية، مع مواءمة جدار الضم والتوسع لينسجم مع الحدود الجديدة، وتبقى 
السيطرة األمنية العليا بيد إسرائيل مع السيطرة االسرائيلية على المجال الجوي والبحري 
بالكامل. هـــذه الخطة تعني فقط إستمرار اإلحتالل اإلسرائيلي وجعله دائما، وهذا ينسجم 

تمامًا مع مخططات الضم اإلسرائيليًة.

الضم  يؤدي  وسوف  فلسطين،  دولة  وجود  على  تهديدا  اإلسرائيلية  الضم  خطط  تشكل 
الرسمي ألي جزء إضافًي من فلسطين المحتلة، بغض النظر عن مستواه، إلى عواقب وخيمة. 
حيث تتمثل فكرة الضم اإلسرائيلية في السيطرة على األرض دون أن تكون مسؤولة بشكل 
المحتلة  الشرقية  القدس  في  الفلسطينيين  المواطنين  وضع  ويدلل  السكان.  عن  مباشر 
على الكيفية التي سمحت بها »إقامتهم الدائمة« بالسيطرة عليهم من قبل إسرائيل عبر 
سلسلة من السياسات القمعية والتمييزية. وفي هذا السياق، تعتبر إسرائيل وجود هؤالء 
المواطنين مؤقتًا بينمــا تعتبر سيطرتها على أراضيهم وحياتهم أمرا دائمًا. يلغي الضم حق 
الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته،ويضمن الفصل الدائم بين الضفة الغربية المحتلة 
وقطاع غزة المحاصر، ويرسخ بشكل أعمق المشروع اإلستعماري اإلستيطاني اإلسرائيلي، 
ويمحو الخط األخضر الذي يشكل أساس حل الدولتين المعتمد دوليا ويرفض كل جهد دولي 
بذل خالل عملية دامت 27 عاما من أجل تحقيق السالم وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي  وإنجاز 

إستقالل فلسطين.

باإلضافة إلى الوضع الناتج عن الضم القانوني للقدس الشرقية المحتلة ، فإن خطط الضم 
اإلسرائيلية ستزيد من تقسيم المدن والقرى الفلسطينية األخرى في الضفة الغربية وتحرمها 
من الحق في النمو والتطور، وستمهد الطريق أمام إسرائيل لمصادرة المزيد من األراضي 
الفلسطينية  المزيد من األسر  الفلسطينية وطرد  المنازل  المزيد من  الفلسطينية، وهــدم 
وتهجيرها قسرا وإحالل عدد أكبر من سكانها المدنيين )المستوطنين ( محلهم. ومن أجل 
نطاق  وتكثف  الفلسطينيين،  حركة  إسرائيل من  دولة  الشنيع، ستحد  الهدف  تحقيق هذا 
واالعتقاالت  االقتحامات  خالل  من  ذلك  في  بما  ضدهم،  والقمعية  العدوانية  هجماتها 

وتنسيقها المستمر وتعاونها مع مستوطنيها غير الشرعيين.
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القيــادة الفلســطينية وردا علــى مخططــات الضــم اإلســرائيلية لألراضــي الفلســطينية أعلنــت 
فــي 19 أيــار 2020م عــن قــرار منظمــة التحريــر الفلســطينية ودولــة فلســطين بانهــا فــي 
حــل مــن جميــع االتفاقيــات مــع إســرائيل وأبلغــت القيــادة الفلســطينية الجانبيــن اإلســرائيلي 
واالمريكــي بوقــف التعــاون بينهــا وبينهــم بمــا فــي ذلــك وقــف التنســيق األمنــي علــى الفــور.

تقوم القيادة الفلسطينية حاليا بإعداد الخطط لمعالجة الخطوات العملية المتعلقة بكل 
والصحة  والتعليم  بالخدمات  يتعلق  فيما  وخاصة  الفلسطينية،  الحياة  جوانب  من  جانب 
واألمن، لمواصلة الحفاظ على النظام العام وتقديم الخدمات للشعب الفلسطيني.  تنتقل 
نحو  الدولة  مؤسسات  وتمكين  تقوية  إلى  المؤقت  السلطة  عصر  من  كذلك  فلسطين 

اإلستقالل.

وقــد أعربــت غالبيــة دول العالــم عــن رفضهــا وقلقهــا بشــأن خطــط الضــم اإلســرائيلية، ولكــن 
لــم يكــن هنــاك موقــف دولــي موحــد بشــأن اإلجــراءات التــي يجــب إتخاذهــا لمحاســبة إســرائيل 
علــى ســجلها الطويــل فــي إنتهــاكات قواعــد القانــون الدولــي. وال يمكــن ردع مخططــات 
الضــم اإلســرائيلية إال باتخــاذ تدابيــر وإجــراءات ملموســة، بمــا فيهــا فــرض العقوبــات علــى 

إســرائيل.

ســابعًا: منشــورات دوليــة وإقليميــة حــول تأثيــر فايــروس كورونــا )كوفيــد 19( 
علــى التعليــم.

شــهد العالــم فــي مطلــع العــام 2020 حدثــًا جلــاًل قــد يهــدد التعليــم بأزمــة هائلــة ربمــا كانــت 
هــي األخطــر فــي زماننــا المعاصــر.  حيــث 

هــددت جائحــة كورونــا التقــدم المحــرز فــي مجــال التعليــم فــي جميــع أنحــاء العالــم مــن خــالل 
صدمتيــن رئيســيتين:

اإلغــالق شــبه العالمــي للمــدارس علــى مســتوى جميــع المراحــل، فحتــى مــارس/آذار . 1
2020، تســببت جائحــة فيــروس كورونــا )COVID–19( فــي انقطــاع أكثــر مــن 1.6 مليــار 
طفــل وشــاب عــن التعليــم فــي 161 بلــدًا، أي مــا يقــرب مــن %80 مــن الطــالب الملتحقيــن 
بالمــدارس علــى مســتوى العالــم.  حيــث بــدأت البلــدان باتخــاذ اإلجــراءات للتصــدي لهــذه 
خــالل  التباعــد االجتماعــي مــن  تفــرض  بلــدان  عــدة  األزمــة والتكيــف معهــا. فوبــدأت 
إغــالق المــدارس والــذي مثــل حــاًل منطقًيــا لفــرض التباعــد االجتماعــي داخــل المجتمعــات 
المحليــة والحــد مــن تفشــي الفايــروس، اال ان إغالقهــا لمــدة طويلــة لــه تأثيــر ســلبي غيــر 

متناســب علــى الطــالب.
الركود االقتصادي الناجم عن تدابير مكافحة الجائحة. . 2

ومــا لــم ُتبــذل جهــود كبيــرة لمواجهــة هــذه اآلثــار، فســوف تتســبب صدمــة إغــالق المــدارس 
فــي خســائر فــي التعّلــم، وزيــادة معــدالت التســرب، وازديــاد عــدم المســاواة، وســتؤدي 
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الصدمــة االقتصاديــة إلــى تفاقــم األضــرار، مــن خــالل خفــض جانبــي العــرض والطلــب فــي 
مجــال التعليــم، نظــرًا للضــرر الــذي يلحقــه ذلــك باألســر المعيشــية. وســيلحق األمــران كليهمــا 

الضــرر بــرأس المــال البشــري والرفاهــة علــى األمــد الطويــل.

كيف تعاطت البلدان مع ازمة انتشار فيروس كوفيد 19:

نفذت العديد من البلدان أشكااًل مختلفة من هذه االستراتيجيات، بما في ذلك ما يلي:

تعزيــز مســتوى التأهــب مــع إبقــاء المــدارس مفتوحــة:  يشــمل هــذا األمــر فــرض إجــراءات 	 
وقائيــة فــي المــدارس ودعمهــا )أفغانســتان(؛ ووضــع بروتوكــوالت لتعامــل المــدارس 
البنيــة  واســتخدام  وبيالروســيا(؛  وروســيا،  )مصــر،  المحتملــة  والحــاالت  األمــراض  مــع 
التحتيــة للنظــام التعليمــي ومــوارده البشــرية للتصــدي النتشــار العــدوى فــي المجتمعــات 
المحليــة )ليبيريــا، وســيراليون(؛ والحــد مــن االتصــال الجســدي عــن طريــق تقليــل األنشــطة 

االجتماعيــة واألنشــطة خــارج المناهــج االدراســة )ســنغافورة، وروســيا(.

بعــض 	  اختــارت  العــالج،  مناطــق  عــزل  إلــى  باللجــوء  للمــدارس:   االنتقائــي  اإلغــاق 
المثــال(.  ســبيل  علــى  )الهنــد  مؤقــت  كإجــراء  المحليــة  المــدارس  إغــالق  الحكومــات 

إغــاق المــدارس علــى المســتوى الوطنــي )الخيــار األكثــر اســتخداًما عالميًا(:  مع انتشــار 	 
ــى  ــدان عــن إغــالق المــدارس عل ــد مــن البل ــا  )COVID–19(، أعلنــت العدي ــروس كورون في
المســتوى الوطنــي. والواقــع أن الكثيريــن يشــعرون بالقلــق مــن أن األطفــال والشــباب – 
علــى الرغــم مــن أنهــم علــى مــا يبــدو أقــل عرضــة لإلصابــة بالفيــروس بــل وُتعــد معــدالت 
الوفيــات بينهــم أقــل بكثيــر مــن الفئــات األخــرى – قــد يكونــون حامليــن للمــرض، مما يعرض 
أفــراد أســرهم األكبــر ســًنا للخطــر فــي المجتمعــات المحليــة فــي جميــع أنحــاء العالــم حيــث 

تنتشــر األســر المتعــددة األجيــال.

االســتعانة بمصــادر التعلــم والتعليــم عــن بعــد للتخفيــف من فقدان التعلــم:  لجأ العديد 	 
مــن البلــدان إلــى التعلــم عــن بعــد كوســيلة للحــد مــن الوقــت الضائــع فــي المــدارس )عبــر 
اإلنترنــت بالكامــل فــي الصيــن، وإيطاليــا، وفرنســا، وألمانيــا، والمملكــة العربيــة الســعودية؛ 
والهواتــف المحمولــة أو البــث التليفزيونــي فــي فيتنــام، ومنغوليــا(. باإلضافــة إلــى البنيــة 
التحتيــة واالتصــال، ُتعــد معرفــة المدرســين واإلدارييــن بــاألدوات والعمليــات الالزمــة أيًضــا 
عوامــل رئيســية فــي توفيــر التعلــم عــن بعــد )ســنغافورة(. وترســل بلــدان أخــرى الــدروس 
إلــى األطفــال فــي منازلهــم كواجبــات منزليــة )لبنــان(. فــي بلغاريــا، أنشــئ أكثــر مــن 800 
ألــف حســاب لجميــع المعلميــن وأوليــاء األمــور، مــع تعبئــة دور النشــر إلتاحــة الكتــب 
المدرســية والمــواد التعليميــة فــي محتــوى رقمــي للصفــوف مــن األول إلــى العاشــر، 

وبثــت قناتــان برامــج تعليميــة علــى التليفزيــون الوطنــي. 
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التطلع إلى المستقبل:
مــا نتعلمــه مــن أزمــة فيــروس كورونــا المســتجد، هــو أن التأهــب أمــر حاســم. علــى الرغــم مــن 
وجــود ســيناريوهات مختلفــة، يفتــرض العديــد منهــا أن انتشــار فيــروس كورونــا ســيحدث علــى 
شــكل موجــات، ممــا يعنــي أن عمليــة التصــدي لــه يجــب أن تكــون دوريــة.. وهــذا مــن شــأنه أن 
يســهل عمليــة »التكيــف« بمجــرد حــدوث األزمــة والتقليــل مــن تأثيراتهــا الســلبية إلــى أدنــى 
حــد ممكــن. ويمكــن أن تتضمــن االجــراءات اســتحداث بروتوكــوالت لعمليــات الفحــص داخــل 
المــدارس، ونشــر حمــالت ممارســات النظافــة العامــة، وفــرض إغــالق المــدارس، وتوفيــر 

التعلــم عــن بعــد، واســتخدام المــدارس المغلقــة ألغــراض الطــوارئ، ومــا إلــى ذلــك.

وحيــث ان االســتثمار األهــم واالســاس هــو فــي العنصــر البشــري، لذلــك كل جهــد يبــذل لصالــح 
عمليــة التعلــم والتعليــم يصــب فــي هــدف الوصــول لمتعلــم علــى درجــة مــن الوعــي بمهــارات 
الحيــاة،  قــادر علــى معالجــة المشــكالت والتعامــل معهــا، يتماشــى ويواكــب التطــور التقنــي 
واالنفجــار المعرفــي. كل هــذا وفــي ظــل الجائحــة الحاليــة يحتــم علينــا ان نعيــد التفكيــر فــي 
عمليــة التعليــم والفلســفة التربويــة واالهــداف المتوخــاة كمنظومــة متكاملــة، كمــا يقــال 
دائمــا رب ضــارة نافعــة، ولنجعــل مــن المحــن والتحديــات فرصــا، فلقــد ســلطت جائحــة كورونــا 
ــا ان نوجــد الحلــول أمــام التحديــات  الضــوء بقــوة علــى األنظمــة التعليميــة، وبــات لزامــا علين

التــي شــكلت معوقــات أساســية أمــام القائميــن علــى العمليــة التعليميــة. 

التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع التعليم:

التحدي األول: االحتالل االسرائيلي والوضع التعليمي:
يعيــش الشــعب الفلســطيني تحــت االحتــالل اإلســرائيلي وضعــًا مأســاويا، يمــارس خاللــه 
ــاة الرجــال والنســاء  المحتــل صنوفــا مــن التعنــت والصلــف والعنــف المســلح الــذي يهــدد حي
واألطفــال والشــيوخ مــا يعطــل عجلــة الحيــاة والعمــل ناهيــك عــن تعطيــل التقــدم والتنميــة. 
وكانــت المعرفــة وبنائهــا ضحيــة مــن ضحايــا االحتــالل، فقــد تضــرر جهــاز التعليــم بشــكل كبيــر 
نتيجــة عــدم تمّكــن كثيــر مــن المعلميــن والطلبــة مــن الوصــول إلــى المدرســة علــى مــدار أيــام 
طويلــة، وتقــوم قــوات االحتــالل فــي كثيــر مــن الحــاالت بمنــع إدخــال أجهــزة الحواســيب إلــى 
المــدارس1 ، وال تــزال إســرائيل ماضيــة فــي سياســتها الهادفــة إلــى إعاقــة العمليــة التعليميــة 
وإغــالق وهــدم  والحصــار،  الطــرق  اإلغــالق وقطــع  تنفيــذ سياســات  عبــر  للفلســطينيين، 
ــاء  ــع بن ــة والمعلميــن إلــى مدارســهم، ومن المــدارس ومراكــز التعليــم، وإعاقــة وصــول الطلب
المــدارس فــي المناطــق المصنفــة “ج” وفــي القــدس، وتشــويه المناهــج الفلســطينية فــي 
القــدس، والضغــط علــى المــدارس الخاصــة بالترغيــب والترهيــب لتنفيــذ المناهــج االســرائيلية 
واالســتغناء عــن المناهــج الفلســطينية، وفــرض حصــار علــى قطــاع غــزة ومنــع وصــول مــواد 
التواصــل  واعاقــة  المدرســية،  الكتــب  ادخــال  واعاقــة  وترميمهــا،  المــدارس  لتشــيد  البنــاء 

والتنقل بين قطاع غزة والضفة الغربية. 

1 تقرير المعرفة العربي للعام 2010/2011
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التعليم في القدس: يواجه التعليم في القدس العديد من المعيقات والتحديات منها:

المباني المدرسية والغرف الصفية:	 
الصالحــة  المبانــي  فــي  نقــص  مــن  تعانــي  القــدس  مدينــة  مــدارس  مــن  عاليــة  نســبة  إن 

بســبب: وذلــك  التربــوي  لالســتعمال 

صعوبة توفير األرض المناسبة لغايات البناء المدرسي. −

 صعوبة الحصول على رخص بناء من اللجان المختصة في بلدية االحتالل. −

إن نقــص الغــرف الصفيــة فــي مــدارس القــدس وصغــر مســاحتها أدى إلــى نتيجــة حتميــة  −
وهــي اكتظــاظ الطلبــة فيهــا وهــذا يحــول دون توفيــر بيئــة تعليميــة جيــدة للطلبــة.

يوجد قرارات هدم بالنسبة لبعض المدارس. −

ــاء المدرســي وفــرض غرامــات وضرائــب مرتفعــة ترهــق  − عــدم الســماح بالتوســع فــي البن
ــًا.  الــوزارة مالي

المباني المستأجرة:	 
لحــل مشــاكل البنــاء المدرســي وعــدم توفــر األرض للبنــاء تــم اللجــوء الــى اســتئجار مباٍن ســكنية 
المقبولــة كمؤسســة تعليميــة.  المدرســة  بعيــدة عــن مواصفــات  أنهــا  كحــل عملــي، مــع 
فمبانــي المــدارس متباعــدة عــن بعضهــا ممــا يفقدهــا وحدتهــا، ويــؤدي الــى اضاعــة الوقــت 
فــي تنقــل المعلميــن بيــن الفصــول واالقســام، وعــدم االنضبــاط الطالبــي ممــا ينعكــس ســلبا 

علــى المســيرة التعليميــة.

الترميم والصيانة:	 
تفتقر غالبية مدارس القدس إلى الصيانة الدورية والترميم المســتمر وخاصة تلك الموجودة 
داخــل أســوار البلــدة القديمــة وغالبيتهــا قديمــة وبعضهــا آيلــة للســقوط ومتصدعــة، وتفتقــر 
للتهويــة واإلنــارة وبالرغــم مــن كل ذلــك فــإن صفوفهــا مكتظــة بالطلبــة داللــة علــى تشــبث 
وتمســك األهالــي بهــا لوجودهــا داخــل أســوار البلــدة القديمــة، ومعظــم مــدارس الحكومــة/ 

األوقــاف بحاجــة إلــى ترميــم وصيانــة.

تعدد الجهات المشرفة على التعليم:	 
لعل هذه هي أكثر المشــاكل التي تواجه قطاع التعليم خطورة، فهي تعني غياب المرجعية 
الموجهــة للتعليــم، التــي يفتــرض أن تضــع الرؤيــة الفلســفية أو االســتراتيجية التربوية التــي 
يجــب تبنيهــا فــي المــدارس، ممــا يفتــح البــاب واســعًا أمــام االحتالل للتدخــل وتوجيهــه بمــا 

يخــدم مصالحــه وأهدافــه.
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تدخل سلطات االحتالل بقطاع التعليم والتدخل في المناهج الدراسية:	 

بلديــة  − وتتولــى  الشــرقية،  القــدس  فــي  التعليميــة  المناهــج  علــى  إســرائيل  تســيطر 
القدس طباعــة الكتــب المدرســية الفلســطينية التــي تــدرس فــي المــدارس العربيــة، بعــد 
بحــذف  اإلســرائيلية، وذلــك  الرؤيــة  مــع  المدرســية ومالءمتهــا  الكتــب  يتم تحريــف  أن 
مــا يتعلــق بالهوية الفلســطينية، وحقــوق المواطــن الفلســطيني، والمســجد األقصــى 

المقدســيين. لتجهيــل 

زيادة فتح شعب لتدريس المنهاج االسرائيلي. −

ا لتسرب المدرسي:	 
وتعود األسباب التي تدفع الطالب القيام بذلك ألسباب؛ أهمها:

تخفيــف  − خــالل  مــن  االحتــالل،  لبلديــة  التابعــة  المــدارس  فــي  الظاهــرة  هــذه  تشــجيع 
المدرســي. التغيــب  عــن  تمامــا  النظــر  غــض  حتــى  أو  العقوبــات 

الوضــع االقتصــادي المتــردي لألهــل، الــذي يدفعهــم لتوجيــه ابنهــم لســوق العمــل باكــرًا  −
بــداًل مــن متابعــة دراســته.

نظــام الترفيــع التلقائــي المعتمــد فــي مــدارس البلديــة، والــذي ينجــح فيــه الطالــب أّيــا كان  −
معدلــه وأّيــا كانــت نســبة حضــوره.

النقــص فــي األبنيــة المدرســية واكتظــاظ الصفــوف ووضعهــا الســيئ فــي مــدارس البلديــة  −
والمعارف اإلســرائيلية.

االســتمرار  − أمــام  عائقــا  الطــالب  أمــام  تضــع  اإلســرائيلية  العســكرية  والحواجــز  الجــدار 
بالدراســة.

المناطق المهمشة والمهددة:
تبلــغ نســبة مــا يســمى بالمناطــق المهمشــة والمهددة مــن األراضي الفلســطينية، والخاضعة 
للســيطرة األمنيــة اإلســرائيلية فــي المجــاالت األمنيــة واإلداريــة والميــاه وغيرهــا حوالــي 
)%64( مــن مســاحة الضفــة الغربيــة ويعيــش فيهــا مــا نســبته )%5.8( مــن ســكان الضفــة 
الغربيــة، حيــث ظهــرت بعــد االتفــاق المبــرم عــام 1994 مــا بيــن إســرائيل ومنظمــة التحريــر 
بشــأن الضفــة الغربيــة وتــم تقســيمها إلــى ثــالث أقســام »أ« و »ب “و »ج«، فيمــا وتقــدر 

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

 بلــغ مجمــوع مــدارس فلســطين لهــذا العــام حوالــي 2074 مدرســة منهــا 1782 مدرســة فــي 
الضفــة الغربيــة، ويقــع 179 مدرســة منهــا فــي المناطــق المهمشــة والمهــددة، حيــث تتعــرض 
العمليــة التعليميــة فــي هــذه المــدارس لالنتهــاكات بشــكل مســتمر، وذلــك بســبب وقوعهــا 
بالقــرب مــن الجــدار أو المســتوطنات أو الحواجــز العســكرية، أو بســبب وجودهــا داخــل مدينتــي 
ــاء ســوى فــي %1 مــن هــذه األراضــي، ولكــن دون  ــل، حيــث ال ُيســمح بالبن القــدس أو الخلي
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منــح تراخيــص للبنــاء، أمــا الذيــن يتقدمــون بتراخيــص إلعــادة التأهيــل فغالبــًا يتــم تأخيــر إصــدار 
التراخيــص لفتــرات طويلــة، ممــا يعيــق بنــاء مــدارس جديــدة أو ترميــم القديــم منهــا.

أبرز التحديات الخاصة بالمناطق المهمشة والمهددة:

حرمان دولة فلسطين من السيادة الكاملة على أراضيها. −

والبوابــات  − العســكرية  الحواجــز  وانتشــار  المنطقــة،  فــي  السياســي  االســتقرار  عــدم 
اإللكترونيــة.

تفشي ظاهرة عنف المستوطنين. −

بناء جدار الفصل العنصري، وعدم إصدار تراخيص بناء، وعدم كفاية مباني المدارس. −

عدم توفر رأس المال الكافي لتلك المناطق. −

انتشار الفقر والبطالة وظاهرة التسرب وخاصة لدى الفتيات.  −

التحدي الثاني: تقلص الدعم الخارجي المقدم للتعليم الفلسطيني:
فــي الســنوات األخيــر بــدأت تبــرز قضيــة تراجــع الدعــم المالــي الخارجــي المقــدم للتعليــم 
الفلســطيني وهــي ال تخــرج عــن كونهــا احــدى التحديــات المرتبطــة باالحتــالل والتحريــض 
الــدول  الفلســطينية، فبعــض  التعليميــة  والمؤسســات  المناهــج  اتجــاه  بــه  يقــوم  الــذي 
قلصــت مــن دعمهــا وخاصــة الــدول فــي ســلة التمويــل المشــترك، وانســحاب دولــة بلجيــكا 
مــن المســاهمة فــي هــذه الســلة، ودول أخــرى قطعــت دعمهــا بشــكل كامــل مثــل الواليــات 

المتحــدة االمريكيــة.

الغــوث وخاصــة  لوكالــة  الموجــه  الدعــم  تقليــص  التحــدي  لهــذا  األخــرى  المظاهــر  ومــن 
التعليــم فيهــا، وبــروز بعــض األصــوات التــي تنــادي بإنهــاء دورهــا فــي إغاثــة وتشــغيل وتعليــم 
الالجئيــن ممــا يشــكل عبئــا كبيــرا علــى التعليــم الفلســطيني فــي حــال تقلصــت او توقفــت 

خدمــات التعليــم فــي وكالــة الغــوث.

التحدي الثالث: االنقسام السياسي بين الضفة وغزة:
بعد احداث االنقســام السياســي بين المحافظات الشــمالية )الضفة الغربية(، والمحافظات 
الجنوبيــة )قطــاع غــزة( فــي العــام 2007 والتــي انعكســت آثارهــا مباشــرة علــى التعليــم، 
ــر  ــرت بشــكل كبي ــل الجهــات المســيطرة علــى قطــاع غــزة اث حيــث اتخــذت إجــراءات مــن قب

علــى التعليــم، ومنهــا:
فــي . 1 عملهــم  ممارســة  عــن  تنحيتهــم  تــم  والمعلميــن  الموظفيــن  مــن  كبيــر  قســم 

المســيطرة. للجهــة  مواليــن  ومعلميــن  بموظفيــن  واســتبدالهم  ومكاتبهــم،  مدارســهم 
ضعــف التنســيق بيــن المحافظــات الشــمالية والجنوبيــة فــي العديــد مــن المشــاريع . 2

والبرامــج التربويــة، وفــي تطبيــق بعــض األنظمــة والتعليمــات علــى شــقي الوطــن.
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التحدي الرابع: ضعف تحصيل الطلبة في فلسطين:
فــي  للعــام 2017/2018  الطلبــة  تحصيــل  تدنــي مســتويات  الوطنيــة  االختبــارات  ابــرزت 
المــواد او المباحــث األساســية فــي العلــوم )الخامــس: 44.3، التاســع: 33.9( والرياضيــات 
)الخامــس: 42.2، التاســع: 30.1( واللغــة العربيــة )الخامــس: 48.1، التاســع: 51.8(، علمــا 
بــان فلســطين توقفــت عــن المشــاركة فــي االختبــارات الدوليــة TIMMS منــذ العــام 2011 
ممــا أدى الــى صعوبــة اجــراء مقارنــات بيــن طلبــة فلســطين والطلبــة فــي اإلقليــم والعالــم.

التحدي الخامس: ظاهرة العنف في المدارس:
علــى الرغــم مــن الجهــود المتواصلــة التــي تبذلهــا وزارة التربيــة والتعليــم للحــد مــن ظاهــرة 
العنــف فــي المــدارس اال ان نســب العنــف بأشــكاله المختلفــة مــا زال يشــكل تحديــا للتعليــم 
العنــف  العنــف للعــام 2018/2019 ان نســبة  نتائــج مؤشــر  الفلســطيني حيــث أظهــرت 
 ،)35.9%( اإلهمــال  عــن  الناتــج  والعنــف   ،)53%( اللفظــي  والعنــف   ،)46%( الجســدي 

.)13.8%( والعنــف الجنســي 

التحدي السادس: التعليم المتمركز حول المعلم والمنهاج:
علــى الرغــم مــن تبنــي وزارة التربيــة والتعليــم نمــوذج التعليــم التمركــز حــول الطالــب كهــدف 
اســتراتيجي للتعليــم منــذ الخطــة االســتراتيجية الثالثــة 2014–2019، وتزويــد المعلميــن 
التجهيــزات  مــن  بالعديــد  المــدارس  وتزويــد  التعليــم  فــي  المنحــى  هــذا  وفــق  بالتدريــب 
والوســائل التربويــة لتعزيــزه اال ان التعلــم مــا زال متمركــز حــول الكتــاب المدرســي والتحفيــظ 
والتلقيــن الموجــه نحــو االمتحانــات.  كمــا تشــير المؤشــرات ذات العالقــة الــى ان الممارســات 

التعليميــة داخــل الغرفــة الصفيــة تقليديــة، ومــن هــذه المؤشــرات:
درجة انخراط الطلبة النشط في الحصة الصفية للعام 2018/2019 بلغ )13.8%(.. 1
نســبة الحصــص الصفيــة التــي يتــم فيهــا اســتخدام وســائل تعليميــة )رقميــة، غيــر رقميــة، . 2

تخصصيــة( للعــام 2018/2019 بلغ )54%(.
نســبة حصــص التكنولوجيــا التــي يتــم فيهــا توظيــف وســائل تكنولوجيــة تخصصيــة للعــام . 3

2018/2019 بلغ )28.2%(.
نســبة حصــص العلــوم التــي يتــم فيهــا توظيــف وســائل تعليميــة للعــام 2018/2019 . 4

بلــغ )36.6%(.

الثانــوي وضعــف  التعليــم  فــي مســارات  المتــوازن  غيــر  االلتحــاق  الســابع:  التحــدي 
المهنــي: بالتعليــم  االلتحــاق 

بلغــت نســبة طلبــة الفــروع المهنيــة مــن مجمــل طلبــة المرحلــة الثانويــة )10–12( فــي العــام 
2017 )%2.3( وارتفعــت فــي العــام 2018 الــى )%3.04( وهــذا ينعكــس ســلبًا علــى توزيــع 
الطلبــة فــي مؤسســات التعليــم العالــي مــن حيــث التخصــص واحتياجــات ســوق العمــل، ويزيــد 
الفجــوة بيــن التخصصــات والحاجــة مــن المهنييــن والتقنييــن المهــرة. وأبــرز التحديــات التــي 



71 االستراتيجية القطاعية للتعليم

تواجــه التعليــم فــي التعليــم المهنــي، فهــي:

تشتت إدارة نظام التعليم والتدريب المهني بين عدد من الوزارات. −

هــدر كثيــر مــن الوقــت والجهــد والمــال، وغيــاب مســاهمة القطــاع الخــاص، والمجتمــع  −
المدنــي فــي ادارة القطــاع.

الجــودة المتدنيــة لبرامــج التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي، وعــدم االنســجام مــع  −
حاجــة الســوق، وارتفــاع نســبة البطالــة بيــن الخريجيــن.

تضارب سياسات الجهات الممولة وتعارضها، وانتقائيتها. −

تدني نسبة االقبال على التعليم والتدريب المهني والتقني. −

تدني القيمة المجتمعية للتعليم المهني والتقني. −

محدودية التخصصات المهنية والتقنية المرتبطة باحتياجات سوق العمل. −

ضعف البنية التحتية القائمة حاليًا )مناهج، كوادر، تجهيزات، أنظمة، أبنية..الخ(. −

التحدي الثامن: توفير األبنية المدرسية المالءمة:
هناك عدة معيقات او تحديات في قضية توفير األبنية المدرسية المالءمة منها:

فــي  − الجديــد  المــدارس  لبنــاء  اعاقتهــا  او  اإلســرائيلي  االحتــالل  عــدم ســماح ســلطات 
وصيانتهــا. فيهــا  التوســع  او  »ج«،  ومناطــق  القــدس 

ــر  − ــات، وال يتــم توفي ــرع بهــا مــن المجتمــع المحلــي او البلدي عــدم مالءمــة األراضــي المتب
االراضــي حســب حاجــة المناطــق والجــذب الســكاني، مــا يؤثــر ســلبًا علــى توزيــع المــدارس 

جغرافيــًا حســب الكثافــة الســكانية واالحتياجــات. 

أظهــرت دراســة قــام بهــا صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان مــع مكتــب رئيــس الــوزراء عــام  −
2016 ضــرورة توفيــر حوالــي )100( مدرســة ســنويا الســتيعاب الزيــادة فــي اعــداد الطــالب 
لغايــة العــام 2030 وهــذا غيــر ممكــن ضمــن موازنــات وزارة التربيــة والتعليــم الســنوية 

الحاليــة.

التحدي التاسع: التحديات التي تواجه قطاع التعليم في مجال الحوكمة واإلدارة،

والتعليــم  − التربيــة  وزارة  تعمــل  التربــوي: حيــث  للنظــام  الهيكلــي  اإلطــار  اكتمــال  عــدم 
ــم اقــراره فــي العــام 2005 مــع تعديــالت بســيطة تمــت خــالل  ــكل تنظيمــي ت وفــق هي
الســنوات الالحقــة، وهــذا التطويــر للهيــكل التنظيمــي ســبق اعتمــاد الخطــة االســتراتيجية 
الثانيــة للــوزارة 2008–2012، وبالتالــي فــان طبيعــة هــذا الهيــكل ال تنســجم مــع خططهــا 
االســتراتيجية، وهنــاك تداخــل فــي المهــام والمســؤوليات بيــن اإلدارات العامــة فــي وزارة 
التربيــة والتعليــم.  ويتــم العمــل منــذ اكثــر مــن ثــالث ســنوات لتطويــر هيــكل تنظيمــي 
مــالءم لخطــة الــوزارة االســتراتيجية الحاليــة ولكــن العمــل لــم يكتمــل لغايــة هــذه اللحظــة.
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عــدم اكتمــال اإلطــار القانونــي للنظــام التربــوي: رغــم إقــرار قانــون التربيــة والتعليــم فــي  −
العــام 2017، الــى ان األنظمــة المرتبطــة بــه مــا زالــت فــي طــور االعــداد ولــم يتــم اقراراهــا 
لغايــة اآلن ممــا يضعــف االطــار القانونــي التــي تعمــل الــوزارة وفقــه، ومــن األنظمــة 
للمؤسســات  الترخيــص  ونظــام  والتعليــم،  التربيــة  ضريبــة  نظــام  بالقانــون:  المرتبطــة 

التعليمــة الخاصــة، ونظــام المجلــس االستشــاري للتربيــة والتعليم،..الــخ. 

تعــدد مصــادر المعلومــات وقواعــد البيانــات وعــدم ترابــط األنظمة المعلوماتيــة المختلفة  −
مــن خــالل شــيكه الكترونيــة واحــدة، ممــا يخلــق االربــاك فــي دقــة المعلومــة أحيانــا نتيجــة 

اختــالف آليــة جمــع المعلومــات واســنادها الزمنــي.

تشــتت األنظمــة المحوســبة للعمــل اإلداري فــي وزارة التربيــة والتعليــم وعــدم انســجامها  −
وتوافقهــا ضمــن نظــام محوســب موحــد.

عــدم اعتمــاد اســتراتيجية واضحــة ومحــددة لتدريــب وتطويــر اإلداريين في النظــام التربوي  −
وفــق مســارات تطويريــة للوظائــف اإلداريــة المختلفــة للعمــل فــي وزارة التربيــة والتعليــم 

ممــا يشــتت الجهــود واألمــوال المخصصــة للتدريــب وعــدم تحقيقهــا للنتائــج المرجــوة. 

تعزيــز آليــات المســاءلة فــي النظــام التربــوي وتحســين الشــفافية فــي المجــاالت اإلداريــة  −
لالمركزيــة،  واضحــة  سياســة  غيــاب  بســبب  للمطلــوب  تصــل  لــم  والتربويــة،  والماليــة 
عــالوة علــى عــدم توظيــف نتائــج تقاريــر التقييــم، وغيــاب منهجيــة واضحــة للتعامــل معهــا 

واإلفــادة منهــا.

تعزيــز فــرص التعــاون مــع القطــاع الخــاص وتشــجيعه علــى االســتثمار بالتعليــم، مــا زال  −
ضعيفــًا لغيــاب اســتراتيجية واضحــة المعالــم تجــاه اســتقطاب القطــاع الخــاص، ورغم وجود 
تقــّدم إال أنــه محــدود، ويغيــب عــن مجــاالت مهمــة مثــل تعليــم الكبــار وريــاض األطفــال 
وخاصــة فــي المناطــق المهمشــة والقــرى، وهنــا ال بــد مــن عقــد لقــاءات دوريــة مــع 
المانحيــن والداعميــن لقطــاع التعليــم باشــراك القطــاع الخــاص لتشــجيعه علــى االســتثمار 

فــي التعليــم.

التحدي العاشر: جائحة كورونا وتأثيرها على العملية التعليمية التعلمية:
تواجــه فلســطين كغيرهــا مــن الــدول اســتمرار جائحــة كورونــا )كوفيــد 19( بإجــراءات احترازيــة، 
وقــد بــدأت هــذه اإلجــراءات بإعــالن حالــة الطــوارئ، ابتــداًء مــن 5/3/2020، وشــملت إغــالق 
المــدارس، وريــاض األطفــال، والمؤسســات التربويــة كافــة، وقــد عملــت الــوزارة علــى تنفيــذ 
مجموعــة مــن البرامــج؛ بهــدف الوصــول الــى الطلبــة، وإبقائهــم علــى حالــة تمــاس مــع العملية 
ــذ  ــة تنفي ــرة الماضي ــوزارة فــي الفت ــة بطــرق ووســائل مختلفــة، وشــملت إجــراءات ال التعليمي
امتحانــات الثانويــة العامــة لمــا يقــارب )78( الــف طالــب وطالبــة فــي ارجــاء الوطــن كافــة، 
حيــث أتخــذت اإلجــراءات الكفيلــة لضمــان انجــاز االمتحانــات، علــى الرغــم مــن اســتمرار الجائحــة. 
ومــع عــدم توقــع انتهــاء الجائحــة فــي األمــد القريــب، وقــرب افتتــاح العــام الدراســي الجديــد 
ــات التــي  ــد عــدد المصابيــن يعــد مــن أهــم التحدي 2020/2021، فــإن اســتمرار الجائحــة وتزاي
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ينبغــي مواجهتهــا فــي اطــار اعــداد خطــة وزارة التربيــة والتعليــم للعــودة الــى المــدارس، والتــي 
ال بــد ان تتضمــن شــكل العــودة، ومضمونهــا، واإلجــراءات الصحيــة واإلداريــة الالزمــة لضمــان 
الوصــول الشــامل وآلمــن لجميــع الطلبــة، بغــض النظــر عــن ظروفهــم، وامكانياتهــم التقنيــة.  

ان قــرار إعــادة فتــح المــدارس هــو قــرار معقــد للغايــة، وغالبــا مــا يضــع صنــاع السياســات 
وإدارات المــدارس واآلبــاء والمعلميــن فــي مناقشــات حاميــة الوطيــس حــول الفــرص الضائعــة 
والســيطرة علــى المخاطــر. كمــا وضعــت صحــة الطفــل وصحــة المجتمــع المحلــي أيضــًا فــي 
صــدارة المناقشــات، إلــى جانــب العواقــب الطويلــة األجــل علــى صحــة األطفال/رفاهتهــم 
وخســائرهم فــي التعلــم، وتفاقــم أوجــه عــدم المســاواة التــي تضــر بأضعــف الفئــات وأكثرهــا 
حرمانــًا. كمــا أن المشــاورات مــع المعلميــن واآلبــاء والطــالب والمجتمعــات المحليــة مهمــة 
لضمــان أن يكــون القــرار محــددًا فــي ســياقه الخــاص وأن يكــون مســتنيرًا أو مصممــًا حســب 
شــواغل واقتراحــات الجهــات الفاعلــة الرئيســية. ويلخــص الشــكل أدنــاه الشــروط واالتجاهــات 

المســبقة بيــن التدابيــر التــي اتخذتهــا البلــدان التــي قــررت إعــادة فتــح المــدارس.
الشكل )  (: االتجاهات والسياسات المشتركة في البلدان التي بدأت في إعادة فتح المدارس

وكمقيــاس للتخفيــف مــن أثــر إغــالق المــدارس علــى التعلــم، ولدعــم أعــداد الطــالب فيهــا، 
انتقــل أكثــر مــن 160 بلــدًا إلــى نــوع مــن أنــواع التعلــم عــن بعــد بحلــول نهايــة مــارس آذار 
2020. وفــي األســابيع المقبلــة، ومــع اســتئناف النظــم التعليميــة أو بــدء ســنة دراســية 
جديــدة، يخطــط العديــد منهــم لمواصلــة هــذا الوضــع، إمــا حصــرًا أو كإجــراء تكميلــي يدعــم 
أحجــام الفصــول الصغيــرة والتواجــد المــادي األقــل فــي الفصــول الدراســية. ومــع ذلــك، 
وكمــا أظهــرت التجربــة البشــرية العالميــة مؤخــرا، فــإن التعلــم عــن بعــد يطــرح تحديــات كثيــرة 
فــي التنفيــذ وقيــاس فعاليتــه وفــي الوصــول إلــى األطفــال المحروميــن. لــذا ليــس مــن 
المســتغرب أن تكثــر التفاوتــات فــي االنتظــام وفــي الجــودة. ويقــدر معهــد األمــم المتحــدة 
لإلحصــاء واالتحــاد الدولــي لالتصــاالت ITU أن %40 مــن الطــالب الذيــن أغلقــت مدارســهم 

اليــوم ليــس لديهــم إمكانيــة الوصــول إلــى اإلنترنــت.
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ولمعالجــة هــذه الثغــرات، اختــارت معظــم البلــدان ُنهجًا متعددة الوســائط تشــمل التكنولوجيا 
العاليــة، والتكنولوجيــات المنخفضــة و/أو التقليديــة القائمة على النشــر الورقي. 

ان افتتــاح المــدارس بشــكل كلــي او جزئــي تتطلــب اتخــاذ تدابيــر حمايــة للحفــاظ علــى ســالمة 
الطلبــة والمعلميــن وموظفــي المــدارس، ومــن المهــم تحديــد عــدد الحــاالت التــي قــد تتعرض 
لخطــر اإلصابــة بمــرض خطيــر او حالــة صحيــة حرجــة إذا مــا تمــت اإلصابــة بفيــروس كورونــا، كمــا 

يتعيــن علــى نظــم التعليــم أن تخطــط لمــا يلــي:

كيفيــة االســتجابة لنقــص المعلميــن، إمــا إذا مرضــوا أو إذا كانــت هنــاك حاجــة إلــى المزيــد . 1
لالمتثــال ألحجــام الصفــوف األصغــر،

الجاهزيــة لتغطيــة المعلميــن )المخالطيــن او المصابيــن( ببــدالء اذا تــم الحجــر عليهــم لمــدة . 2
طويلة.

وبمــا أن العوامــل الماديــة الرئيســية تســهم فــي تحســين البنيــة التحتيــة وتوفيــر بيئــة تعليميــة 
أكثــر أمانــًا للطــالب والمعلميــن، فقــد كشــفت أزمــة فيــروس كورونــا عــن نقــاط الضعــف، بمــا 
فــي ذلــك فــي مــدارس األنظمــة التعليميــة المتقدمــة، حيــث يــؤدي فــي بعــض األحيــان عــدم 
وجــود تهويــة مناســبة وركــود الهــواء إلــى خلــق فــرص النتشــار الفيــروس. ومــن بيــن التدابيــر 
ــر مرافــق لغســل اليديــن  ــة الســليمة، وتوفي ــز التهوي التــي يمكــن أن تنظــر فيهــا البلــدان تعزي
وغيــر ذلــك مــن تدابيــر التعقيــم داخــل المبانــي المدرســية وتثقيــف النــاس علــى اســتخدامها، 
الحمايــة  اســتخدام معــدات  يلــزم  إذا كان  مــا  بشــأن  توجيهــات واضحــة  عــن وضــع  فضــال 
الشــخصية والظــروف التــي ستنشــأ فيهــا. الجانــب المشــرق لهــذه األزمــة بالنســبة للمــدارس 
هــو أن بيئــات التعلــم بــدأ ُينظــر إليهــا ببنيــة تحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات والتعلــم عــن بعــد، 

ممــا قــد يــؤدي إلــى توســيع طــرق التعلــم والتعــاون.

إن عــودة الطــالب إلــى الفصــول الدراســية الماديــة علــى نطــاق عالمــي ال تــزال اســتثناء وليــس 
القاعــدة، حيــث أن أكثــر مــن مليــار طالــب )حوالــي ثلثــي المتعلميــن فــي العالــم( فــي أكثــر مــن 
110 بلــدان ال تــزال تتأثــر بإغــالق المــدارس وقــد ال يــرون فصولهــم الدراســية لبعــض الوقــت. 
وســيكون لذلــك أثــر ضــار علــى تحصيــل الطــالب فــي المــدارس وتعلمهــم، وعلــى تراكــم رأس 
المــال البشــري فــي جميــع البلــدان. وحســب تقديــرات البنــك الدولي، يمكــن أن يــؤدي إغــالق 
المــدارس حتــى اآلن إلــى فقــدان 0.6 ســنة مــن التعليــم بعد تعديلــه حســب الجــودة، ممــا 
يــؤدي إلــى خفــض الســنوات الفعليــة مــن التعليــم األساســي التــي يحققهــا األطفــال خــالل 
ــارات الــدوالرات  حياتهــم المدرســية مــن 7.9 إلــى 7.3 ســنوات، ممــا يــؤدي إلــى فقــدان ملي
مــن األجــور المســتقبلية. )محاكاة التأثيــر المحتمــل لفيــروس كورونــا وإغــالق المــدارس علــى 

مخرجــات التعليــم والتعلــم: مجموعــة مــن التقديــرات العالميــة(.

بالنســبة للطــالب فــي جميــع أنحــاء العالــم، غّيــرت جائحــة كورونــا بالفعــل الطريقــة التــي 
يتعلمــون بهــا وأيــن يتعلمــون. ويبــدو أن المرونــة هــي األســاس ألي اســتراتيجية إلعــادة فتــح 
المــدارس: إعــادة فتــح المــدارس بحــذر، واالســتعداد لالنغــالق مــرة أخــرى إذا تجــدد تفشــي 
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الجائحــة. وهــذا ليــس باألمــر الســهل فــي نظــم التعليــم الغارقــة تاريخيا في التقاليــد والصالبة. 
ولكــن لتحقيــق التــوازن بيــن الســالمة والتعلــم، كان النهــج األكثــر فعاليــة هــو التــزاوج بيــن 
التعليــم الوجاهــي والتعليــم عــن بعــد، ممــا يســمح بالتبديــل بيــن االثنيــن مــع الحــد األدنــى مــن 

االضطرابــات والمخاطــرة.

الثغرات القائمة في تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المناطق:  
التعليــم فــي القــدس يعانــي مــن ضعــف البنيــة التحتيــة بســبب اكتظــاظ المــدارس وعــدم . 1

ســماح االحتــالل ببنــاء مــدارس جديــدة، كمــا يواجــه تحديــات كبيــرة فــي كــوادره البشــرية 
وأماكــن  مدارســهم  الــى  والوصــول  حركتهــم  إلعاقــة  وتعرضهــم  واإلداريــة  التعليميــة 

عملهــم مــن قبــل االحتــالل. 
ال تــزال المناطــق المهمشــة والتجمعــات الصغيــرة محرومــة مــن مرحلــة ريــاض األطفــال . 2

بســبب عــدم توجــه القطــاع الخــاص باالســتثمار فــي هــذه المناطــق، والجهــود التــي تبذلهــا 
الــوزارة بافتتــاح صفــوف تمهيــدي حكوميــة فــي هــذه المناطــق محــدودة باإلمكانــات 
الماديــة والتمويليــة مــن جهــة، واعاقــة االحتــالل بعــدم الســماح ببنــاء او توســعة مــدارس 

فــي هــذه المناطــق.
ال يــزال أكثــر مــن %40 مــن األطفــال فــي ســن 4–6 غيــر ملتحقيــن فــي برنامــج التعليــم فــي . 3

ريــاض االطفــال، وهــذا سيشــكل تحديــا كبيــرا إللزاميــة التعليــم فــي هــذه المرحلــة وفــق 
قانــون التربيــة والتعليــم 2017.

يوجــد فجــوة فــي نســبة المــدارس التــي تحتــوي غــرف مصــادر بيــن الضفــة )%17.7( وغــزة . 4
)%13.2( للعــام 2018/2019.

يوجــد فجــوة فــي نســبة المعلميــن المؤهليــن وفــق اســتراتيجية اعــداد وتأهيــل المعلميــن . 5
فــي المرحلــة األساســية، حيــث بلغــت نســبة المؤهليــن مــن المعلميــن )%65.1(، بينمــا 

بلغــت نســبة المؤهليــن مــن المعلمــات )%75.1( فــي العــام 2018/2019. 
علــى الرغــم مــن انخفــاض مــع معــدالت التحصيــل لــدى الطلبــة فــي االختبــار الوطنــي . 6

للعــام 2017/2018 فــي مباحــث اللغــة العربيــة والرياضيــات والعلــوم للصفــوف الخامــس 
والتاســع اال ان معــدالت تحصيــل الطالبــات اعلــى مــن معــدالت تحصيــل الطــالب دائمــا. 
وينطبــق ذلــك علــى مؤشــرات نوعيــة أخــرى هــي: درجــة امتــالك الطلبــة للقيــم االخالقيــة 
واالتجاهــات اإليجابيــة، ودرجــة امتــالك الطلبــة ألنمــاط التفكيــر بأنواعــه المختلفــة، ودرجــة 

امتــالك الطلبــة للمهــارات الحياتيــة والمواطنــة.
العنــف بجميــع اشــكاله يبــرز كظاهــرة لــدى الذكــور أكثــر مــن االنــاث فــي المرحلة األساســية . 7

والثانويــة وفــق المؤشــر لســنة 2018/2019 كما يأتي:
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المرحلة الثانويةالمرحلة االساسية

اناثذكوراناثذكور

%31.7%54.4%38.3%56العنف الجسدي

%57.9%63.6%49.4%57.5العنف اللفظي

%36.7%46.2%33%39.6العنف الناتج عن االهمال

%9.9%36.3%9.8%19.1العنف الجنسي

ــاث للعــام  ــة بيــن الذكــور واالن يوجــد فجــوة فــي االلتحــاق الصافــي المعــدل للمرحلــة الثانوي
2018/2019 حيــث بلــغ للذكــور )%69.6(، بينمــا بلــغ لإلنــاث )88.9%(.

ــي حيــث بلغــت نســبة . 8 ــم المهن ــاث فــي االلتحــاق بالتعلي ــن الذكــور واالن يوجــد فجــوة بي
ان  الدراســي 2018/2019. كمــا  للعــام   )1.36%( )%5.1( ولإلنــاث  للذكــور  االلتحــاق 
هنــاك فجــوة علــى المســتوى الجغرافــي بيــن الضفــة وغــزة حيــث بلغــت نســبة التحــاق 
الطلبــة بالمســار المهنــي فــي الضفــة )%4.73( وفــي غــزة )%0.73( للعــام الدراســي 

.2018/2019
نســبة طواقــم التعليــم المهنــي )المعلــم المهنــي. ومديــر مدرســة، والمرشــد المهنــي( . 9

المؤهليــن وفــق معاييــر االســتراتيجية الوطنيــة للتعليــم المهنــي بلغــت )%12( للعــام 
ــر ســلبا علــى جــودة التعليــم المهنــي. 2018/2019 ممــا يؤث

هنــاك فجــوة بيــن الذكــور واالنــاث فــي نســبة القرائيــة حيــث بلغــت للذكــور )98.7%( . 10
.2018/2019 للعــام   )95.7%( ولإلنــاث 

هنــاك فجــوة فــي اإلمكانــات المتوفــرة للطلبــة لتنفيــذ التعلــم عــن بعــد حيث أظهر مســح . 11
)MICS 2019–202( ان االســر التــي لديهــا انترنــت فــي المنــزل تبلــغ نســبتها %82.3 )فــي 
الضفــة %84.6، وفــي غــزة %78.3(، بينمــا االســر التــي لديهــا جهــاز حاســوب علــى األقــل 

تبلــغ %35.2 ) فــي الضفــة %41.5، وفــي غــزة 24%(.

األهداف والنتائج التي تم تحقيقها خالل الفترة ما بين 2017–2019.
ــم تحقيقهــا المرتبطــة باألهــداف وفــق برامــج الخطــة كمــا  ــج التــي ت ــرز النتائ يمكــن عــرض أب

يأتــي:

برنامج رياض األطفال:. 1

ارتفــع معــدل االلتحــاق االجمالــي للطلبــة GER(( فــي ريــاض االطفــال تمهيــدي فقــط مــن  −
)%72.5( فــي العــام 2017/2018، الــى )%72.7( فــي العــام 2018/2019. علمــًا بــان 
ــاض األطفــال  ــل ري ــه مــن قب ــد عــن المســرح ب ــن تزي ــة لألطفــال الملتحقي األرقــام الحقيقي
األرقــام  لتوفيــر  معالجتهــا  تــم  والتــي  للترخيــص  مخالفــة  او  الضرائــب  بســبب  الخاصــة 

الحقيقيــة فــي الســنوات الالحقــة. 
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تم افتتاح 234 روضة حكومية خالل العامين 2017/2018 –2018/2019. −

تطويــر دليــل موحــد لريــاض األطفــال وطباعتــه وتعميمــه والتدريــب عليــه علــى جميــع  −
ريــاض األطفــال.

ارتفعــت نســبة تأهيــل المربيــات فــي ريــاض األطفــال وفــق اســتراتيجية اعــداد وتأهيــل  −
المعلميــن مــن )%31.6( فــي العــام 2017/2018، الــى )%38.4( فــي العــام 2018/2019.

برنامج التعليم األساسي:. 2

حافــظ التعليــم الفلســطيني علــى نســب التحــاق صافــي معــدل مرتفعــة فــي المرحلــة  −
األساســية وصــل الــى %99 للعــام الدراســي 2018/2019. وهــذه النســبة هــي مــن أعلــى 

النســب إقليميــا ودوليــًا.

تــم تقليــص نســب التســرب فــي المرحلــة األساســية للعــام 2018/2019 الــى )0.46%(.  −
وهــذه النســبة هــي مــن اقــل النســب إقليميــا ودوليــًا.

انجاز تطوير المنهاج الفلسطيني للمرحلة األساسية. −

مــن  − األساســية  للمرحلــة  الحكوميــة  المــدارس  فــي  االعاقــة  ذوي  الطــالب  عــدد  زاد 
)6,510( فــي العــام 2017/2018 الــى )7,772( فــي العــام 2018/2019.  كمــا ارتفعــت 
نســبة المــدارس التــي تحتــوي علــى غرفــة مصــادر مــن )%11( فــي العــام 2017/2018 

الــى )%16.9( فــي العــام 2018/2019.

بلغــت نســبة المعلميــن والمعلمــات المؤهليــن وفق اســتراتيجية اعــداد وتأهيل المعلمين  −
)%70( للعام 2018/2019، بينما كانت النســبة في العام 2017/2018 )68.3%(.

برنامج التعليم الثانوي:. 3

ارتفــع المؤشــر الخــاص بمعــدل االلتحــاق الصافــي المعــَدلNERA( ( فــي المرحلــة الثانويــة  −
مــن )%77.4( للعــام 2017/2018 الــى )%79( للعــام 2018/2019.

انجاز تطوير المنهاج الفلسطيني للمرحلة الثانوية. −

ارتفعــت نســبة معلمــي المرحلــة الثانويــة المؤهليــن وفــق اســتراتيجية إعــداد المعلميــن  −
العــام 2017/2018  فــي  كانــت  بينمــا   ،)39.6%( الــى  للعــام 2018/2019  وتأهيلهــم 

.)38.3%(

برنامج التعليم المهني:. 4

الصفــوف  − حيــث  مــن  االساســي  التعليــم  فــي  المهنــي  التعليــم  دمــج  فــي  التوســع 
والمواضيــع التــي يتــم تعريــض الطــالب لهــا لتعريفهــم علــى الحــرف والمهــن فــي ســوق 
العمــل. ووصلــت نســبة مــدارس التعليــم العــام المؤهلــة إلدمــاج التعليــم المهنــي فهيهــا 

الــى )%43( للعــام الدراســي 2018/2019.
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افتتــاح مســار التعليــم المهنــي مــن الصــف العاشــر الــذي أصبــح مــن المرحلــة الثانويــة وفــق  −
قانــون التربيــة والتعليم.

تسهيل التحاق طالب الفرع المهني في عدد أكبر من التخصصات في الجامعات. −

تشــجيع اإلنــاث علــى االلتحــاق فــي برامــج التعليــم المهنــي المختلفــة، وفتــح تخصصــات  −
مناســبة لهــن، وإنشــاء مــدارس مهنيــة جديــدة.

برنامج التعليم غير النظامي:. 5

بلغــت نســبة القرائيــة فــي فلســطين )%97.2( للعــام 2018/2019، وتعتبــر هــذه النســبة  −
مرتفعــة علــى المســتوى اإلقليمــي والعالمــي.

برنامج الحوكمة واإلدارة: −

انجاز وإقرار قانون التربية والتعليم للعام 2017. −

تحســن فــي درجــة مشــاركة المجتمــع المحلــي فــي فعاليــات وانشــطة المدرســة حيــث  −
بلغــت للعــام 2018/2019 )%49.41( بينمــا كانــت فــي العــام 2017/2018 )37.5%(.



القسم الثالث
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رؤية قطاع التعليم

فيما يأتي نستعرض رؤية قطاع التعليم ورسالة وزارة التربية والتعليم:

الرؤية:

ألن التعليــم الفلســطيني بحاجــة إلــى رؤيــة واضحــة ومتفــق عليهــا. رؤيــة تتضمــن المهــارات 
والصفــات والمعــارف والقيــم المأمولــة لتعليــم األطفــال والشــباب الفلســطيني فــي القــرن 
الحــادي والعشــرين، وتوّفــر االلتــزام المتفــق عليــه، وتكــون نقطــة انطــالق إلعــادة هيكلــة 
ــه ومــن أجــل تحقيــق مــا  ــة الشــاملة، فإن اســتراتيجيات وأنشــطة التعليــم بمــا يتوافــق والرؤي

ســبق تــم اعتمــاد الرؤيــة اآلتيــة للقطــاع التعليمــي فــي فلســطين.  
المعرفــة  إلنتــاج  والتكنولوجيــا  والثقافــة  والعلــم  القيــم  يمتلــك  فلســطيني  مجتمــع   «

والتنميــة«. التحــرر  فــي  وتوظيفهــا 
ويتطلــب التحــول بالنظــام التربــوي لجعــل الرؤيــة واقعــًا النظــر ألبعــاد ومكونــات النظــام 

التربــوي وللمــدارس مــن منطلــق:

منظمــات  − لتكــون  وأنشــئت  صممــت  للمجتمــع،  مملوكــة  مجتمعيــة  مــدارس  كونهــا 
متعلمــة، تعتبــر العامليــن فيهــا منتجيــن للمعرفــة، وتعامــل الطــالب باعتبارهــم أفــرادا 

المعرفــي. العمــل  فــي  أساســيين 
مــن  − االســتفادة  تحــول دون  التــي  البيروقراطيــة  الهيــاكل  مــن  محــررة  مــدارس  كونهــا 

الغايــات. لتحقيــق  المتعــددة  المســارات 
كونهــا مــدارس تشــجع الطلبــة جميعهــم علــى القــراءة الخارجيــة الحــرة، والبحــث والتعلــم  −

الذاتــي.
أن القيادة فيها على جميع المستويات متطورة ومنفتحة، وتحترم اآلخر. −
أن عمليات تشغيل النظام جميعها خاضعة لتطوير وتحسين مستمر واضح المعالم. −
ــة الســائدة التــي تحكــم الســلوك،  − أن اهتمــام القــادة فيهــا يتركــز علــى النظــم االجتماعي

ــر ونقــل المعرفــة، وبتلــك التــي  وتبــدأ بتلــك التــي توضــح المعتقــدات والتوجيــه والتطوي
ــة. تحشــد وتجنــد وتدفــع جميــع الموظفيــن والطــالب باتجــاه القيــم والرؤي

ومن خال هذا السياق، نتطلع إلى:

مجتمــع تنخــرط مؤسســاته الحكوميــة واألهليــة والخاصــة كّلهــا فــي جهــود توفيــر التعليــم  −
وتحســين جودتــه فــي جميــع مراحلــه.

القسم الثالث
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مــدارس صديقــة للطفــل وآمنــة، تتنــوع فيهــا وســائل التعلــم والتكنولوجيــا، وتبني عالقات  −
فاعلــة مــع المجتمــع لتلبيــة احتياجــات الطلبة.

مــدارس طواقمهــا مؤهلــة، وملتزمــة، وتحظــى بالدعــم والتقديــر، وتــدرك أن أولويتهــا  −
ــة. ــى فــي خدمــة الطلب األول

مــدارس تعمــل بشــراكة مــع المديريــات والــوزارة، إذ توفــر لهــا المــوارد الماديــة والبشــرية  −
والمســتلزمات والدعــم الفنــي والتقنــي بشــكل منصــف، وتضــع معاييــر وأهدافــا التعلــم، 
ــم  ــة التعلي ــع المجتمــع علــى مســتوى نوعي ــم والمســاءلة التــي تطل وتمكــن نظــم التقيي

فــي المــدارس ومســتوى النجاحــات التــي يحققهــا الطلبــة.

مــدارس تعــزز المواطنــة واالنتمــاء للمجتمــع، يشــعر فيهــا المجتمــع المحلــي أن المــدارس  −
ملكــه، وأنهــم مســؤولون عــن نوعيــة التعليــم فيهــا، وتهيــئ الظــروف في المجتمــع والتي 

تــؤدي إلــى ازدهــار المــدارس.

مــدارس ذات مســتوى مناســب مــن اإلدارة الذاتيــة التــي تحقــق لهــا االســتقاللية فــي  −
قراراتهــا وإجراءاتهــا فــي القضايــا التعليميــة وإدارة الحيــاة المدرســية بمــا يتــالءم وظروفهــا 

ولديهــا مــن الصالحيــات والتفويــض المناســب لذلــك.

مــدارس تدعــم وتســتثمر بكثافــة فــي النمــو والتطــور المهنــي للعامليــن فيهــا، بتركيــز علــى  −
التحســن المســتمر الــذي يــؤدي إلــى تعزيــز نجــاح الطالــب.

مــدارس تخــدم وتدعــم وتؤكــد علــى إدمــاج الطلبــة وإبقائهــم محــورا للعمليــة التعليميــة  −
التعلمّيــة.

المعلميــن،  − إعــداد  تبنــي عالقــات وتنســيق متكامــل مــع مؤسســات  وزارة ومديريــات 
وضمــان أن الطلبــة المعلميــن ســيكون لهــم خبــرة عمليــة تؤهلهــم لالندمــاج فــي التعليــم 

فــي المــدارس بعــد تخرجهــم.

رسالة المؤسسة:

ــم  ــاء نظــام تعليمــي يســاهم فــي ترســيخ القي ــة والتعليــم فــي »بن تتمثــل رســالة وزارة التربي
األخالقيــة الوطنيــة واإلنســانية، ويشــكل حاضنــة للتفكيــر النقــدي، ويطــور أســس البحــث 
والشــغف والمعرفــة، مــن خــالل تمكيــن الكــوادر التربويــة المتميــزة والقــادرة علــى إحــداث 
فــي  الجديــد  التعليمــي  النظــام  تســاهم مخرجــات  التعليميــة،  العمليــة  فــي  إيجابــي  تغيــر 
تلبيــة متطلبــات التنميــة الشــاملة، وانشــاء فــرص اقتصاديــة واعــدة تحقــق أهــداف المجتمــع 

الفلســطيني المتنــور الحديــث«.
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رابعًا: األهداف االستراتيجية لقطاع التعليم والنتائج:

األهداف االستراتيجية:
اعتمــدت الخطــة االســتراتيجية لقطــاع التعليــم 2017–2022 ثالثــة أهــداف عامــة رئيســة 
للنظــام التربــوي فــي فلســطين لشــمولها علــى جميــع غايــات التعليــم الخاصــة بالهــدف الرابــع 
للتنميــة المســتدامة 2030، وكذلــك لألولويــات الوطنيــة ذات الصلــة بالتعليــم فــي أجنــدة 

السياســات الوطنيــة 2017–2022 وتحديثاتهــا للعــام 2020–2022، وهــي:

الهــدف األول: ضمــان التحــاق آمــن وشــامل وعــادل فــي التعليــم علــى مســتويات النظــام 
جميعهــا.

للتعليــم  اآلمــن  الوصــول  ضمــان  علــى  الفلســطيني  للتعليــم  األول  الهــدف  يشــتمل 
والشــمول واإلنصــاف فــي التعليــم.  ويتضمــن هــذا الهــدف ضمــان وصــول آمــن للمــدارس 
آمنــة ومشــجعة ومأمونــة وخاليــة مــن  تعليميــة  أجــواء  وتوفيــر  التربويــة  والمؤسســات 
العنــف للطلبــة والمعلمــون، وضمــان توفيــر الحمايــة واألمــن للطلبــة والمعلمــون وخاصــة 
فــي المناطــق التــي يتعرضــون فيهــا لمضايقــات االحتــالل االســرائيلي والمســتوطنين فــي 
المناطــق المهمشــة والمهــددة، أو البلــدة القديمــة فــي القــدس والخليــل وغيرهــا. كمــا 
فــي جميــع مســتويات  اإلدمــاج واإلنصــاف  تحقيــق  إلــى  الفلســطيني  التعليــم  يســعى 
التعليــم )ريــاض االطفــال، والتعليــم االساســي، والتعليــم الثانــوي األكاديمــي والمهنــي، 
والتعليــم غيــر النظامــي(، ويشــكل هــذا الهــدف التزامــًا بالتصــّدي لــكل أشــكال االســتبعاد 
ــم  والتهميــش ولــكل أوجــه انعــدام التكافــؤ والمســاواة فــي مجــال االنتفــاع بفــرص التعّل
ــرات الالزمــة  ــذا، ينطــوي هــذا الهــدف علــى تعهــد بإجــراء التغيي والتعليــم والمشــاركة. ول
ــًا، وال ســّيما  ــات األشــد حرمان ــى الفئ ــز فــي جهودهــا عل ــة وبالتركي فــي السياســات التربوي

ــرك أي شــخص دون تعليــم. األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، لضمــان عــدم ت

 وينطــوي هــذا الهــدف علــى بعديــن، أولهمــا: تحســين االلتحــاق فــي المراحــل التعليميــة 
المســار  المهنــي،  )المســار  التعليميــة  والمســارات  ثانــوي(  اساســي،  أطفــال،  )ريــاض 
ــادة االعمــال( وايجــاد التــوازن بينهــا،  العلمــي والتكنولوجــي، مســار العلــوم اإلنســانية وري
وثانيهمــا الحفــاظ علــى نســب االلتحــاق والبقــاء والمشــاركة الجيــدة فــي التعليــم )كنســبة 

القرائيــة وغيرهــا(. 

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

علــى  والعمــل  التعّلــم،  نتائــج  وتحســين  الجّيــد  التعليــم  توفيــر  الثانــي  الهــدف  يتضمــن 
التقــّدم.  لقيــاس  آليــات  ووضــع  النتائــج  تقييــم  وتعزيــز  والعمليــات  الُمدخــالت  تعزيــز 
ويتطلــب تحقيــق هــذا الهــدف تمكيــن المعلميــن والمربيــن وتوظيفهــم توظيفــًا مالئمــًا 

القسم الرابع
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بالحوافــز  تمتعهــم  وضمــان  مناســبًا،  مهنيــًا  تأهيــاًل  وتأهيلهــم  جيــدًا  تدريبــًا  وتدريبهــم 
وُتــزّود  فعالــة  بطريقــة  ُتــدار  ناجعــة  تعليميــة  ُنظــم  إطــار  فــي  الالزمــة  الدعــم  وأوجــه 
بمــوارد كافيــة. وينطــوي الهــدف الثانــي علــى تعّزيــز التعليــم الجيــد الــذي نريــد لتشــجيع 
اإلبــداع والمعرفــة، ويضمــن اكتســاب المهــارات األساســية المتمثلــة فــي معرفــة القــراءة 
المشــاكل  لحــّل  الالزمــة  والمهــارات  التحليليــة  المهــارات  وكذلــك  والحســاب،  والكتابــة 
وغيرهــا مــن المهــارات المعرفيــة والمهــارات الخاصــة بالتواصــل بيــن النــاس والمهــارات 
المهــارات  تنميــة  إلــى  أيضــًا  الفلســطيني  التعليــم  يــؤدي  وأن  المتقدمــة.  االجتماعيــة 
ــن المواطنيــن مــن التمتــع بموفــور الصحــة والســعادة فــي  والِقيــم والمواقــف التــي تمكِّ
حياتهــم، واتخــاذ قــرارات مســتنيرة، والتصــدي للتحديــات المحليــة والعالميــة عــن طريــق 
التعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة وتعليــم المواطنــة العالميــة، اضافــة الــى تزويــد 
الطلبــة الفلســطينيين بســالح العلــم والمعرفــة واالبــداع والتميــز واالنتمــاء والمواطنــة 
لتعزيــز صمودهــم بالبقــاء والســعي نحــو التحــرر وبنــاء الوطــن والمســاهمة فــي التقــدم 

والعالمــي.  االقليمــي  والتطــور 

الهدف الثالث: تعزيز المساءلة، والقيادة المبنية على النتائج، والحوكمة واإلدارة.

خــالل  مــن  التربــوي  القطــاع  فــي  والتنظيمــي  الرقابــي  دورهــا  لتعزيــز  الــوزارة   تســعى 
لتطويــر  الالزمــة  التشــريعات  وتوفيــر  االســتراتيجي  التربــوي  التخطيــط  عمليــة  مَأسســة 
وادارة قطــاع التعليــم، ووضــع وضمــان تطبيــق السياســات والخطــط التربويــة الوطنيــة، 
علــى  قائــم  نهــج  إلــى  المدخــالت  علــى  مبنــي  توجــه  مــن  الــوزارة  عمــل  تحويــل  وتعزيــز 
المحلــي،  المجتمــع  ومشــاركة  لالمركزيــة  أوســع  مجــاال  يفســح  بمــا  والمســاءلة  النائــح 
وتطويــر اإِلدارة الماليــة واالســتخدام اأَلمثــل للمــوارد المتاحــة، وقــد تبنــت الــوزارة هدفــا 
واضحــا لتعميــق ومأسســة مبــادئ واجــراءات نهــج المفهــوم الواســع للقطــاع مــن خــالل 
مختلــف  مــع  التنســيق  وتعزيــز   ،)JFA( المشــترك  التمويــل  التفاقيــة  الماليــة  الترتيبــات 
الشــركاء، ويرافــق ذلــك برامــج مكثفــة فــي تدريبــات عمليــة وبنــاء قــدرات إداريــة للوظائــف 

والقطاعيــة.  االداريــة  المســتويات  جميــع  وعلــى  المختلفــة 
الشــكل )2(: يبيــن اإلطــار المنطقــي الــذي يربــط بيــن الرؤيــة والغايــات وبرامــج الخدمة
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األهداف االستراتيجية والنتائج:
نوضح فيما يأتي األهداف االستراتيجية للقطاع، والنتائج المرتبطة به: 

الهــدف االســتراتيجي األول: ضمــان التحــاق آمــن وشــامل وعــادل فــي التعليــم علــى 
مســتويات النظــام جميعهــا.

النتائــج المرتبطــة بــه: وفق برامــج الخطة

أواًل: برنامج رياض األطفال: 

زيــادة معــدالت االلتحــاق االجماليــة لألطفــال فــي ريــاض األطفــال )البســتان والتمهيــدي( 
مــن %54.2 فــي العــام 2017 الــى %70 فــي نهايــة العــام 2022 

شروط الترخيص في القدس والمناطق المهمشة تم تخفيفها.	 

رياض األطفال غير المرخصة تم تصويب أوضاعها.	 

ريــاض األطفــال الحكوميــة تــم تزويدهــا باألثــاث واأللعــاب الالزمــة مــن خــالل اإلجــراءات 	 
المتبعــة )طــرح العطــاءات وتنفيذهــا.

تــم تحديــد المــدارس التــي تســتقبل طــالب ذوي احتياجــات خاصــة، وتأهيــل األبنيــة وتوفيــر 	 
التجهيــزات واألدوات لتســهيل عمليــة دمجهــم.  

تم عقد 17 ورشة عمل ألولياء األمور لتوعيتهم بأهمية التعليم في رياض األطفال.	 

االحتــالل، 	  قبــل  مــن  بالضــم  المهــددة  المناطــق  فــي  حكوميــة  أطفــال  ريــاض  افتتــاح 
خاصــة. أطفــال  ريــاض  افتتــاح  وتشــجيع 

البرنامج الثاني: التعليم األساسي:

زيــادة معــدل االلتحــاق للطــاب والطالبــات فــي المرحلــة االساســية )1–9( مــن )95.9%( 
فــي العــام 2017 الــى )%100.9( فــي نهايــة العــام 2022:

انشــاء مدرســة أساســية فــي منطقــة اريحــا واالغــوار فــي مواجهــة مخططــات الضــم 	 
المواطنيــن. صمــود  ولتعزيــز  اإلســرائيلية 

ــة ل )12( مدرســة أساســية فــي منطقــة اريحــا واالغــوار المهــددة 	  ــة التحتي تحســين البني
بالضــم 

تجهيــز وتركيــب مكيفــات ل 160 غرفــة صفيــة فــي منطقــة اريحــا واالغــوار المهــددة 	 
بالضــم 

تهيئــة وتطويــر المرافــق الصحيــة المدرســية )بنــاء وتأهيــل وحــدات صحيــة ومشــربيات( فــي 	 
320 مدرســة قائمة.



87 االستراتيجية القطاعية للتعليم

300 غــرف صفيــة تــم انشــاءها، وتأثيثهــا وتجهيزهــا فــي فلســطين: 35 غرفــة بــدل الزيــادة 	 
الــدوام  بــدل  و60غرفــة  اكتظــاظ  بــدل  غرفــة   40 مســتأجر،  بــدل  40غرفــة  الطبيعيــة، 
المســائي: 47 غرفــة بــدل غيــر صالحــة لالســتخدام: 30 غرفــة بــدل توفيــر التعليــم فــي 
ج:  مناطــق  فــي  و10غــرف  التعليــم،  خدمــة  فيهــا  المتوفــر  غيــر  الجغرافيــة  المناطــق 

18غــرف بــدل اســتبدال غــرف تخصصيــة، 20 غرفــة لفصــل مســتويات المــدارس. 
ــم انشــائها وتجهيزهــا وتأثيثهــا ســنويا حتــى 	   4 مــدارس مــن مــدارس التحــدي واالصــرار ت

نهايــة العــام 2022
18181 طالب ومعلم تم توفير األثاث بدل التالف والقديم وتحديث االثاث لهم.	 
 تم توفير القطع التبديلية لصيانة %5 من األثاث المدرسي )34000 وحدة(.	 
86 مدرســة قائمــة تــم تأهيلهــم وصيانتهــم وتشــمل مــدارس القــدس والمنطقــة »ج 	 

ــة  ــاء لتدفئ ــا شمســية فــي 300 مدرســة وتأهيــل شــبكات الكهرب » وتشــمل تركيــب خالي
المــدارس وتزويــد 550 مدرســة بروديتــرات للتدفئــة.

 3 غرفة مصادر تم فتحها وتجهيزها في المدارس الحكومية الضفة فقط. 	 
تأهيل المقاصف المدرسية تماشيا مع البروتوكول الصحي لمواجهة فايروس كورونا.	 
توفيــر كميــات ميــاه كافيــة للطلبــة بواقــع 10 لتــر علــى األقــل لــكل طالــب فــي جميــع 	 

المــدارس يوميــًا.
النظافــة والتطهيــر )معقــم يديــن، صابــون يديــن، ورق 	  المــدارس بمــواد  تزويــد جميــع 

ومطهــر(. ارضيــات  صابــون  تواليــت، 
تزويد المدارس بمضخات تعقيم ولباس خاص بذلك.	 
تزويد المدارس بالكمامات للطلبة والعاملين في المدرسة.	 
تقديــم الخدمــات التربويــة واالرشــادية المناســبة لكافــة الطلبــة المدمجيــن والتأكــد مــن 	 

وضعهــم الصحــي.
عقد 17 اجتماع لمدراء المدارس الجدد حول الية عمل غرفة المصادر.	 
44 معلمي/ات غرف مصادر/التعليم الجامع الجدد تم تدريب وتأهيلهم.	 
فــي 	  الجامــع  التعليــم  ومرشــدي  الخاصــة  التربيــة  لمشــرفي  مناطقيــة  اجتماعــات   8

الجامــع. التعليــم  ومناقشــة  لمتابعــة  نفــذت  المديريــات 
نظام الحماية واالمان يعمل بكفاءة في 10مدارس في القدس.	 
الطلبة المعتقلين منزليا في القدس تلقوا الدعم النفسي واألكاديمي واإلعالمي.	 
نظام التعليم والمدارس الحكومية والخاصة في القدس مدعوم.	 
 	  .CCP تدريب 60 مدير ومعلم على استراتيجية وخطة الطوارئ الشاملة 

1186 مدرسة حكومية )1–9( تم تشغيلها واالشراف التربوي والميداني عليها.  	 
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البرنامج الثالث: التعليم الثانوي

زيــادة نســبة االنتقــال )البقــاء( للطــاب والطالبــات مــن المرحلــة االساســية )1–9( إلــى 
المرحلــة الثانويــة )10–12( بمعــدل %0.23 ســنويا حتــى نهايــة 2022:

الضــم 	  مخططــات  مواجهــة  فــي  واالغــوار  اريحــا  منطقــة  فــي  ثانويــة  مدرســة  انشــاء 
المواطنيــن. صمــود  ولتعزيــز  اإلســرائيلية 

تحسين البنية التحتية ل )3( مدرسة ثانوية في منطقة اريحا واالغوار المهددة بالضم 	 
تجهيــز وتركيــب مكيفــات ل 85 غرفةصفيــة مدرســية فــي منطقــة اريحا واالغــوار المهددة 	 

بالضم .
تهيئــة وتطويــر المرافــق الصحيــة المدرســية )بنــاء وتاهيــل وحــدات صحيــة ومشــربيات( فــي 	 

80 مدرســة قائمــة.
140غــرف صفيــة تــم انشــاءها، وتأثيثهــا وتجهيزهــا فــي فلســطين: 30 غرفــة بــدل الزيــادة 	 

الــدوام  بــدل  اكتظــاظ و20 غرفــة  بــدل  20 غرفــة  بــدل مســتأجر،  15غرفــة  الطبيعيــة، 
المســائي: 20غرفــة بــدل غيــر صالحــة لالســتخدام: 15غرفــة بــدل توفيــر التعليــم فــي 
المناطــق الجغرافيــة غيــر المتوفــر فيهــا خدمــة التعليــم، و10غــرف فــي مناطــق مضطربــة 

ــة  ــدل اســتبدال غــرف تخصصي 10غــرف ب
ــم لهــم )7450 	  ــف والقدي ــدل التال ــاث ب ــر األث ــم اســتكمال توفي ــم ت ــب ومعل 12122 طال

ضفــة و4381 غــزة، والقــدس 291 وحــدة(
ــاث المدرســي )15000 وحــدة( )9450 	  ــة %5 مــن األث ــة لصيان ــر القطــع التبديلي ــم توفي ت

ضفــة و5259 غــزة والقــدس 291(
تأهيل المقاصف المدرسية تماشيا مع البروتوكول الصحي لمواجهة فايروس كورونا.	 
توفيــر كميــات ميــاه كافيــة للطلبــة بواقــع 10 لتــر علــى األقــل لــكل طالــب فــي جميــع 	 

المــدارس يوميــًا.
النظافــة والتطهيــر )معقــم يديــن، صابــون يديــن، ورق 	  المــدارس بمــواد  تزويــد جميــع 

ومطهــر(. ارضيــات  صابــون  تواليــت، 
تزويد المدارس بمضخات تعقيم ولباس خاص بذلك.	 
تزويد المدارس بالكمامات للطلبة والعاملين في المدرسة.	 
تقديــم الخدمــات التربويــة واالرشــادية المناســبة لكافــة الطلبــة المدمجيــن والتأكــد مــن 	 

وضعهــم الصحــي.
البيئــة 	  مــع معاييــر سياســة  ينســجم  بمــا  تأهيلهــم وصيانتهــم  تــم  50 مدرســة قائمــة 

المضطربــة( والمنطقــة  القــدس  مــدارس  يشــمل  )بمــا  الفيزيقيــة  المدرســية 
50 معلــم تــم توعيتهــم حــول التأهيــل المهنــي لــذوي االعاقــة بواقــع 5 لقــاءات الضفــة 	 

فقــط 
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)20ضفــة 	   CCP الشــاملة  الطــوارئ  اســتراتيجية وخطــة  علــى  دربــوا  30 مديــر ومعلــم 
،10قــدس( 

نظام التعليم والمدارس الحكومية والخاصة في القدس مدعوم	 
دورة توعويــة ل 20مــن العامليــن )معلميــن ومعلمــات ومرشــدين ومرشــدات( تــم عقدهــا 	 

كتدابيــر خاصــة اســتثنائية   مــع الفئــات المســتهدفة مــن المهمشــين مــن االقليــات 
5 مــن المــدارس تــم تزويدهــا باألجهــزة كتدابيــر خاصــة اســتثنائية للطلبــة المنحدريــن مــن 	 

أصــول عرقيــة أو اثنيــة اقليــات )المهمشــين( تــم تطبيقهــا إلنجــاح ســبل دمجهــم فــي 
المــدارس الثانويــة 

5 ابنيــة مدرســية تمــت مواءمتهــا كتدابيــر خاصــة اســتثنائية للطلبــة المنحدريــن مــن أصــول 	 
عرقيــة أو اثنيــة اقليــات )المهمشــين( تــم تطبيقهــا إلنجــاح ســبل دمجهــم فــي المــدارس 

الثانويــة 
)1095( مدرســه ثانويــة حكوميــة )10–12( تــم تشــغيلها واالشــراف التربــوي والميدانــي 	 

عليهــا  

البرنامج الرابع: التعليم المهني:

زيــادة نســبة الدخــول إلــى التعليــم المهنــي مــن )%2.8( مــن مجمــوع طــالب وطالبــات 	 
الصــف الحــادي عشــر )باســتثناء الفــرع التجــاري( ذكــور %4.9، انــاث %1 فــي العــام 2019 

ــى )%3.5( فــي العــام 2022 إل
)12( مــدارس مهنيــة ووحــدات مهنيــة تــم صيانتهــا وتأهيلهــا وتجهيزهــا بمــا يخــدم التوجــه 	 

الخــاص بالتنميــة وفــق العناقيــد، وبمــا يضمــن بنيــة تحتيــة مؤهلــة لالســتخدام لجميــع 
مســتويات التعليــم المهنــي.

توفيــر تجهيــزات وأثــاث بــدل تالــف وقطــع غيــار وتحديــث االجهــزة القديمــة لـــ )4( مــدارس 	 
مهنيــة، و)4( وحــدات مهنيــة.

يتناســب واالحتياجــات 	  بمــا  التربويــة  بيئتهــا  تــم مواءمــة  )2( مدرســة مهنيــة حكوميــة 
االعاقــة. لــذوي  الفرديــة 

اســتكمال )8( مــدارس جديــدة )رام اللــه المهنيــة، عرابــة الزراعيــة، صوريــف، بيــت اوال، 	 
قلقيليــة، نابلــس، سبســطية(. و)4( مــدارس )بيــت الهيــا، طوبــاس، أريحــا، رفــح، يطــا، بيــر 

نبــاال، ..... وتوســعة )3( مــدارس )كفــر نعمــة، العــروب، جنيــن، ...( 
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تأهيل المقاصف المدرسية تماشيا مع البروتوكول الصحي لمواجهة فايروس كورونا.	 
توفيــر كميــات ميــاه كافيــة للطلبــة بواقــع 10 لتــر علــى األقــل لــكل طالــب فــي جميــع 	 

المــدارس يوميــًا.
النظافــة والتطهيــر )معقــم يديــن، صابــون يديــن، ورق 	  المــدارس بمــواد  تزويــد جميــع 

ومطهــر(. ارضيــات  صابــون  تواليــت، 
تزويد المدارس بمضخات تعقيم ولباس خاص بذلك.	 
تزويد المدارس بالكمامات للطلبة والعاملين في المدرسة.	 
تــم تنفيــذ مذكــرة تفاهــم مــع الغــرف التجاريــة ونقابــة اصحــاب الكراجات فــي 10محافظات 	 

لتدريــب طلبة المــدارس المهنية
ــارة لطلبــة الصــف العاشــر مــن قبــل 15 مرشــد مهنــي ســنويًا فــي الضفــة 	  تنفيــذ 200 زي

وغــزة
تــم تنفيــذ زيــارات لطلبــة الصــف العاشــر للمــدارس المهنيــة بمعــدل 70 مدرســة )ضفــة 60 	 

+10 غــزة 
الضفــة وغــزة( 	  3 معــارض مركزيــة )شــمال وجنــوب  فــي  17 مدرســة مهنيــة شــاركت 

العليــا االساســية  المرحلــة  وطــالب  المحلــي  للمجتمــع  المهنيــة  المــدارس  لمنتجــات 
تدريــب )500( طالــب وطالبــة فــي الريــادة التــي تدعمهــم فــي االنتقــال بيــن التعليــم 	 

11–10 العمــل  وســوق 
5 حمــالت توعيــة تــم تنفيذهــا ألوليــاء االمــور حــول اهميــة التحــاق ابنائهــم مــن ذوي 	 

االعاقــة فــي التعليــم 
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ــم المرتبــط بالعمــل فــي 	  ــى التدريــب والتعلي ــر نظــام االشــراف المهنــي اســتنادا عل تطوي
)22( مدرســة مهنيــة

)20( مدرســة مهنيــة حكوميــة تــم تشــغيلها واالشــراف التربــوي والميدانــي عليهــا وكذلك 	 
45 وحــدة مهنية  

المــدارس 	  المهنيــة جميــع  المجــاالت  30 معلــم فــي  التدريبيــة ل  البرامــج  تــم تطبيــق 
المهنيــة(

17 مرشد مهني دربوا على مهارات حل المشكالت 	 
اســتكمال أكاديميــة للتعليــم المهنــي والتقنــي تــم انشــاؤها فــي الضفــة الغربيــة، وأن يتــم 	 

افتتــاح )7( مراكــز تخصصيــة للتدريــب داخــل المــدارس المهنيــة، موزعــة جغرافيــا بمــا يضمــن 
االســتفادة المثلــى لهــذه المراكــز بنــاًء علــى االحتيــاج الفعلــي إلــى حيــن االنتهــاء مــن انشــاء 

أكاديميــة التعليــم المهنــي والتقنــي، باعتبــار هــذه المراكــز نــواة لألكاديميــة.

البرنامج الخامس: التعليم غير النظامي:

ــة العــام . 1 ــر، فــي نهاي ــى )%2( فــي ســن 15 وأكب ــة مــن )%2.8( إل خفــض معــدل االمي
2022

فتح صفوف جديدة لمحو األمية بمعدل 10 صفوف سنويا	 
حمالت توعوية للملتحقين بالبرنامج للحد من التسرب	 
تفعيل المراكز المجتمعية الثالثة الحالية لتعليم الشباب والكبار مدى الحياة	 
فتح صفوف جديدة للتعليم الموازي بمعدل 4 صفوف سنويا	 
حمالت توعوية للملتحقين بالبرنامج للحد من التسرب	 
المراكز المجتمعية الثالثة الحالية لتعليم الشباب والكبار مدى الحياة	 
تزويد مراكز تعليم الكبار بجميع مستلزماتها )من كتب وقرطاسية ومعدات(	 
توفير وإنتاج الوسائل التعليمية التعلمية الالزمة للمراكز.	 
تســهيل شــروط االلتحــاق فــي مراكــز محــو االميــة ومراكــز التعليــم المــوازي فــي 	 

. المهمشــة  والمناطــق  القــدس 

تطويــر وتطبيــق االســتراتيجية الوطنيــة لتعليــم الكبــار بالتنســيق مــع المؤسســات . 2
ذات العاقــة خــال األعــوام 2017 الــى 2022

مراجعــة وتطويــر االســتراتيجية الوطنيــة لتعليــم الكبــار فــي فلســطين بالشــراكة مــع 	 
مؤسســات المجتمــع المحلــي.
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الهــدف االســتراتيجي الثانــي: تطويــر أســاليب وبيئــة تعليــم وتعلــم متمحــورة حــول 
الطالــب:

النتائــج المرتبطــة بــه: وفق برامــج الخطة

أواًل: برنامج رياض األطفال: 
االطفــال 	  ريــاض  فــي  والمشــرفات  والمديــرات  المربيــات  مــن  المؤهــالت  نســبة  زيــادة 

الخاصــة والحكوميــة مــن 3	.2% فــي العــام 7102 الــى 04% فــي العــام 2202 وفــق 
المعلميــن: تدريــب  اســتراتيجية 

طرح وتنفيذ عطاء التعاقد مع خبراء في هذا المجال 	 
عمل ورشتين في كل مديرية لتدريب المديرات والمربيات في رياض األطفال 	 
عقد 4 ورش تدريبية لمشرفات رياض األطفال حول مواضيع ذات عالقة بالطفولة.	 

ضمــان خدمــة التعليــم النوعــي المســتند علــى الطالــب داخــل الصــف لجميــع األطفــال 
ذكــورًا وإناثــًا لـــ )32( روضــة أطفــال حكوميــة تشــمل )800( طفــل ســنويًا

طرح عطاء لألجهزة المطلوبة 	 
توريد األجهزة لرياض األطفال المستهدفة  	 
اعــداد وتصميــم حقائــب /رزم تعليميــة للمهــارات األساســية  الــواردة فــي دليــل معلمــة 	 

ريــاض األطفــال مــن قبــل مشــرفات ريــاض األطفــال وبعــض المعلمــات المميــزات فــي 
ــل. ــم والمهــارات األساســية فــي الدلي ــد المفاهي ــاض االطفــال بعــد تحدي ري

تشــكيل اربــع لجــان مــن مشــرفات ريــاض األطفــال لتصميــم الحقائــب بحيــث تقــوم كل 	 
ثالثــة لجــان بمراجعــة وتدقيــق عمــل المجموعــة الرابعــة وبهــذا يتــم مراجعــة الحقائــب مــن 

قبــل لجــان محايــدة )لــم تشــارك فــي اعدادهــا(.
ــة عليهــم واألخــذ 	  ــب التعليمي ــة المبكــرة وعــرض الحقائ عقــد اجتمــاع لمجموعــة الطفول

بمالحظاتهــم .
عقــد اجتماعــا موســعا ضــم جميــع مشــرفات ريــاض األطفــال لعــرض الحقائــب التعليميــة 	 

واالتفــاق علــى آليــة تدريــب معلمــات الريــاض عليهــا .
اعداد نسخ الكترونية من الحقائب التعليمية .	 
تدريــب جميــع معلمــات الريــاض الحكوميــة وكذلــك تدريــب  جميــع مديــرات الريــاض الخاصــة 	 

ــام  ــذ الحقائــب مــع األطفــال فــي األي ــة تنفي ــزة مــن كل روضــة علــى آلي مــع معلمــة ممي
التــي ال يلتحقــون بهــا فــي الروضــة .

تزويــد 20000 طفــل فــي ريــاض األطفــال فــي المناطــق المهمشــة بحقيبــة تعليميــة 	 
لتمكنــه مــن تنفيــذ األنشــطة المقترحــة فــي الــرزم التعليميــة فــي المنــزل باشــراف االهــل 

وبتوجيــه مــن المربيــة )تكلفــة الحقيبــة 20 $( .
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تزويــد )840( روضــة حكوميــة وخاصــة فــي المناطــق المهمشــة بحقيبــة  تعليميــة  )تكلفــة 	 
الحقيبــة 100 $(.

عمــل قنــاة تلفزيونيــة تعليميــة لبــث برامــج تعنــى بقطــاع ريــاض األطفــال .)ملحوظــة : 	 
تعمــل الــوزارة علــى انشــاء هــذه القنــاة حاليــا والمقتــرح هــو تخصيص برامج فيها تســتهدف 

قطــاع الطفولــة (
تدريب مشرفات رياض األطفال على آلية متابعة البروتوكول الصحي في الرياض .	 

البرنامج الثاني: التعليم األساسي
زيــادة نســبة المؤهليــن والمؤهــات مــن الطواقــم التعليميــة والمســاندة لهــم وفــق 
اســتراتيجية إعــداد المعلميــن والمعلمــات وتأهيلهــم مــن )%60.4( فــي العــام 2017 الــى 

%75.4 فــي نهايــة العــام 2022

تــم تأهيلهــم فــي ضــوء الكفايــات والمعاييــر 	   4–1 150معلــم مــن معلمــي الصفــوف 
الجامعــات  مــع  بالتعــاون  للمعلــم  المهنيــة 

ــر 	  ــات والمعايي ــم تأهيلهــم فــي ضــوء الكفاي ــم مــن معلمــي الصفــوف 5–10 ت  600 معل
ــم  ــة للمعل المهني

650 معلــم مرشــح لمنصــب مديــر مدرســة تــم تأهيلهــم علــى مهــارات اساســية فــي 	 
)تهيئــة( منهــم  القيــادة 

30 مدير مدرسة جديد انهوا دبلوم مهنيا متخصصا في القيادة المدرسية 	 
وتحقيــق 	  التعليــم  فــي  المتخصــص  المهنــي  الدبلــوم  ببرنامــج  عالقــة  ذات  دراســة   2

نفــذت الضفــة  فــي  التعليميــة  الكفايــات 
34 مرشد تربوي حصلوا على دبلوم االشراف التعليم المهني 456 ساعة 	 
تدريب 200 معلم جديد ضمن برنامج الدبلوم المهني المتخصص في التعليم	 
المســاندة 	  والطواقــم  للمعلميــن  االداء  وتقييــم  للمعاييــر  مميــزة  مســابقة أبحاث 

وتحديثهــا. لتطويرهــا 
33 مديــر ومديــرة مدرســة علــى مســتوى الوطــن تــم تحفيزهــم وتكريمهــم وفــق معاييــر 	 

معــدة مســبقًا ومعلنــه 
ــار مــدراء المــدارس وفــق اســس وتعليمــات 	  360 معلــم ومعلمــة تمــت مقابلتهــم الختي

معلــن عنهــا 
 130 معلم ومعلمة تم تعيينهم مدراء مدارس اساسية	 
المعلميــن والطاقــم المســاند باالســتناد صنفــوا الــى المعاييــر المهنيــة ونظــام اجــازة 	 

المهنــة   مزاولــة 
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4000 معلــم ســنويًا تدربــوا علــى االحتياجــات والمســتجدات التربويــة بمــا يتفــق وسياســة 	 
الــوزارة وتطويرهــا للمعلميــن واالشــراف التربــوي بــواق 25 ســاعة تدريبيــة

ــم 	  ــى مهــارات مشــرف مقي ــم تدريبهــم عل ــة االساســية ت ــر مدرســة فــي المرحل 320 مدي
والــدور الفنــي لمديــر المدرســة وفــق احتياجاتهــم التربويــة بواقــع )20( ســاعة تدريبيــة

 300معلــم ومعلمــة ومشــرف ومشــرفة واداري واداريــة دربــوا فــي 6 ورش عمــل مركزيــة 	 
حــول تحكيــم وتدريــب االلعــاب الرياضيــة االعــالم الرياضــي مــن جميــع المديريــات لمــدة 2 

يــوم لــكل متــدرب.
مفهــوم 	  حــول  المديريــات  لجميــع  عنقــودي  مســتوى  علــى  عقــدت  عمــل  ورش   )6(  

فقــط  الضفــة  ومعلمــة     معلــم   600 بمشــاركة  المدرســية  الرحــالت  وتعليمــات 
 60 مديــر مدرســة اساســية مــن 24 مديريــة تــم اطالعهــم علــى المســتجدات فــي الميــدان 	 

التربــوي بواقــع 3 لقاءات  
 1200 معلــم جديــد انهــوا دورة تدريبيــة لوائيــًا علــى شــكل ورش عمــل 3 ســاعات فــي 	 

ــن الجــدد  ــة المعلمي ــوم الواحــد لتهيئ الي
تم تدريب 50 معلم بواقع 3 لقاءات حول االعاقة   السمعية في الضفة فقط 	 
ــا تدربــوا بواقــع )20( ســاعة تدريبيــة حــول مفهــوم االشــراف التربــوي 	  250 مشــرفا تربوي

وآلياتــه وتقييــم التدريــب ومتابعــة أثــره ميدانيــًا. 
34 مشــرف 	  بمعــدل  الموســيقية  التربيــة  تدريبيــة مركزيــة عقــدت لمشــرفي  2 دورات 

ومعلــم للــدورة الواحــدة، اثنــاء وخــارج اوقــات الــدوام الرســمي فــي )17( مديريــة فــي 
الضفــة الغربيــة 

80 مشــرف تربــوي )60 ضفــة،20 غــزة( و960 مديــر مدرســة )643 ضفــة، 317 غــزة( 	 
و120معلــم فــي الضفــة و40 معلــم فــي غــزة دربــوا علــى متابعــة ودعــم المعلميــن 
للصفــوف )1–9( فــي تطبيــق اســتراتيجيات التعلــم التفاعلــي لمباحــث )اللغــة العربيــة 

والرياضيــات(  والعلــوم 
 30 مرشد تربوي دربوا على مهارات في االرشاد المدرسي 456 ساعة<	 

ضمــان خدمــة التعليــم النوعــي المســتند علــى الطالــب داخــل الصــف لجميــع الطلبــة فــي 
ســن التعليــم األساســي ذكــورًا وإناثــًا بنســبة %6 لــكل مــن التعلــم النشــط واالنشــطة الــا 

صفيــة، و%2 ســنويا للبيئــة الصحيــة حتــى نهايــة العــام 2022

تطوير دليل المعلم لتصميم التعلم عن بعد 	 
تطويــر الدليــل االرشــادي فــي التعلــم عــن بعــد للمعلميــن ومديــري المــدارس واالهــل 	 

والمشــرفين التربوييــن والطلبــة 
 	TEAMS و  ZOOM اعداد دليل تدريبي ألدوات ويب مثل
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اعــداد دليــل التجــارب العلميــة بالمحــاكاة لجميــع التجــارب العلميــة للصفــوف مــن الخامــس 	 
للثاني عشــر

5 تطوير دليل اشراف الكتروني واإلدارة اون الين	 
حصــر المــواد التدريبيــة التــي تــم اعدادهــا وفرزهــا حســب المحــاور التدريبيــة الرئيســة، 	 

االلكترونيــة  البوابــة  علــى  وارشــفتها 
تدريــب جميــع المعلميــن والمشــرفين التربوييــن ومديــري المــدارس ومعلمــي المــدارس 	 

 classroom google و ،ZOOM ــل ــي مث ــات التواصــل المرئ ــى تقني الخاصــة عل
تطويــر قــدرات المعلميــن فــي مديريــات التربيــة والتعليــم علــى إنتــاج مــواد تعليميــة عــن 	 

بعــد.
تدريــب فــرق مــن المعلميــن والمشــرفين علــى اعــداد الحصــص التعليميــة عــن بعــد ومــن 	 

ثــم اعــداد البرنامــج للمباشــرة بعمليــة التصويــر للصفــوف مــن 1–11.
تدريب جميع معلمي ومشرفي العلوم على دليل التجارب العلمية 	 
تدريب مدربين ومعلمين على أدوات التقويم االلكترونية واعدادها	 
تدريب مديري المدارس على تقنيات التعلم عن بعد	 
تدريب كافة مديري المدارس على التقنيات الالزمة لإلدارة عن بعد 	 
تدريب مديري المدارس على أدوارهم خالل الطوارئ وآلية المتابعة.	 
 	.Zoom , Google classroom استخدام األدوات الرقمية في التواصل و في التعليم
تدريــب 68 أســرة صفيــة فــي المــدارس علــى متابعــة تنفيــذ البروتوكــول الصحــي فــي 	 

المــدارس.
تدريــب الطواقــم فــي الــوزارة والمديريــات والطواقــم الصحيــة والمعلميــن فــي المــدارس 	 

)56 الــف مشــارك ( فــي 2203 مدرســة )ضفــة وغــزة( ، ويشــمل ذلــك 464 روضــه علــى 
إجــراءات  البروتوكــول الصحــي 

إجــراءات 	  متابعــة  اليــة  حــول  الصحيــة  والمؤسســات  الــوزارة  لطواقــم  ورشــتين  تنفيــذ 
داعمــة. توعويــة  أنشــطة  وتنفيــذ  الصحــي،  البروتوكــول 

تطويــر نمــاذج المتابعــة والتقييــم عــن بعــد، وتدريــب مدربيــن مركزييــن وعقــد لقــاءات 	 
النمــاذج،  المــدارس علــى  تعريفيــة للمشــرفين ومديــري 

18 مخيما كشفيا ارشاديا عقد على مستوى المديريات الشمالية )ضفة( 	 
17 مديرية زودت بأدوات خاصة لألنشطة الكشفية االرشادية 	 
مســابقات الريــادة واالبــداع والتمييــز الكشــفي االرشــادي نفــذت علــى مســتوى الــوزارة 	 

ــات للمرحلــة االساســية المحافظــات الشــمالية  لمديري
2 مخيــم كشــفي ارشــادي للذكــور واالنــاث مركزيــا عقــد علــى مســتوى الــوزارة بمشــاركة 	 

224 كشــاف /مرشــدة ومشــرفيهم 
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 عقد مخيم كشفي ارشادي خالل شهر رمضان المبارك في القدس	 
  2دورات لتأهيــل المعلميــن والمعلمــات قــادة الفــرق االرشــادية عقــدت فــي الضفــة 	 

فقــط 
 40 مشــرفة مرشــدات مــن النشــاطات الطالبيــة شــاركن فــي 2 ورشــة تدريبيــة لتقييــم 	 

وتطويــر برامــج االنشــطة اإلرشــادية 
 20 فعاليــة رياضيــة فــي جميــع المديريــات نفــذت للجنســين بمــا يعــادل 3200 طالــب/ة 	 

ومعلميــن/ات ومشــرفين/ات نشــاط رياضــي.
تكريــم 50 طالــب وطالبــة / معلــم/ة / مشــرف /ه واداري و17مدرســة فــازوا بمســابقة 	 

االبــداع والتميــز الرياضــي 
24 طالــب /ة واداري /ة شــاركوا فــي فعاليــات المخيمــات الصيفيــة الخارجيــة )عربيــة 	 

واجنبيــة(
االلعــاب 	  فــي  للموهوبيــن  نــادي   19 اقامــة  فــي  شــاركوا  ومــدرب/ة  طالــب/ة   962  

الرياضيــة. 
مركــزي 	  مهرجــان  فــي  شــاركوا  رياضــي  نشــاط  ومشــرف/ة  ومعلــم/ة  طالــب/ة   800

المديريــات.   جميــع  مــن  الرياضيــة  لنشــاطات 
بمشــاركة 	  المديريــات  جميــع  فــي  الصيفيــة  العطلــة  خــالل  اقيــم  صيفــي  نــادي   80

لــب/ة 8000طا
انشاء ملعب كرة إلقامة البطوالت المركزية فيها الضفة فقط	 
 50 مدرسة زودت بأدوات رياضية لممارسة االنشطة الرياضية فيها	 
ــم 	  ــة ومدربيــن دولييــن فــي التدريــب والتحكي ــة البدني ــق للتربي 20 مــن اعضــاء اتحــاد الفري

مــن الداخــل والخــارج اســتضيفوا فــي فلســطين للمشــاركة ورشــة عمــل االتحــاد الرياضــي 
المدرســي لمــدة 4 ايــام لــكل ورشــة.

تشكيل فرق مركزية لتمثيل الوزارة في كافة النشاطات الموسيقية الداخلية والخارجية	 
30 معلم في القدس تدربوا على مهارات الدراما والعزف على اآلالت اإليقاعية	 
5 مــدارس تــم تزويدهــا بــأدوات موســيقية وادوات فينــة وموســيقية وانظمــة صــوت 	 

وعــزل
60 طالب ومرافق شاركوا في 5 فعاليات فنية وموسيقية ومسرحية في دول عربية	 
36 طالــب و8 مرافــق شــاركوا فــي )5( فعاليــات لألنشــطة الطالبيــة الثقافيــة فــي دول 	 

عربيــة وأجنبيــة
100مدرســة زودت بــأدوات وخامــات مختلفــة لممارســة االنشــطة الثقافيــة فيهــا )علمية، 	 

فنيــة، موســيقية، تعبيرية(
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 12 مســابقة ثقافيــة وعلميــة وموســيقية عقــدت )3 منهــا مركزيــة فــي الــوزارة( والبقيــة 	 
فــي كافــة المديريــات واقامــة يــوم مركــزي ســنوي للــوزارة ولــكل مديرية للشــعر والمســرح 

والموسيقى  
1500 طالــب وطالبــة تــم تمكينهــم علــى مهــارات النــوع االجتماعــي )اعالميــة وابداعيــة 	 

وتنمويــة وثقافيــة وقانونيــة واكاديميــة(
مبادرات أنشطة ثقافية وعلمية نفذت في المدارس 	 
384 مشــرف ومعلــم دربــوا فــي دورات تدريبيــة مركزيــة علــى األنشــطة الطالبيــة )علميــة، 	 

فنيــة، ثقافيــة، ادبيــة، موســيقية( اثنــاء وخــارج الــدوام الرســمي مــن كافــة المديريــات  
15 ألــف طالــب شــاركوا فــي مشــاريع تشــاركية عــن بعــد مــن خــالل تدريــب 350 معلــم / 	 

مشــرف / مديــر مدرســة علــى التعلــم بالمشــروع والمهــارات االساســية لتعميــق التعليــم 
الملتقــى 	  تــم اســتضافتهم للمشــاركة فــي  العربيــة  الــدول  100 شــخص مــن مختلــف 

المدرســي للمســرح  العربــي 
تنفيــذ زيــارة لعينــة مختــارة مــن طــالب الصفــوف )4–9( مــن مــدارس الضفــة الغربيــة إلــى 	 

مدينــة القــدس  بمعــدل )1000( طالــب 32( 150000  طالــب شــاركوا فــي مســابقة 
تحــدي القــراءة العربــي بقــراءة 50 كتــاب علــى االقــل لــكل  طالب للمنافســة على مســتوى 

الوطــن العربــي فــي مســابقة تحــدي القــراءة العربــي   
1200 مدرســة تــم فيهــا تطبيــق النشــاط الحــر كحصــة اضافيــة علــى البرنامــج بعــد نهايــة 	 

الــدوام المدرســي
اسرة صفية تم تكريمها بحضور 200 شخص	 
15 ألف طالب من الصفوف )1–9( االساسية عززت لديهم المهارات الحياتية	 
7500 طالــب مــن الصفــوف )1–4( فــي المرحلــة االساســية تحســنت لديهــم مهــارات 	 

القــراءة وقهــم المقــروء والكتابــة
7500 طالــب مــن الصفــوف )1–4( فــي المرحلــة األساســية تحســنت لديهــم مهــارات 	 

التفكيــر العليــا )الناقــد ن االبداعــي(
 فحوصــات التقصــي والطعومــات قدمــت لكافــة الطلبــة المســتهدفين كمــا أقرتهــا وزارة 	 

الصحة،
150 الطلبــة مــن كل 17 مديريــة تابعــة لموظــف صحــي / مديريــة زودوا بحــزم طبيــة )حــزم 	 

نظافــة، صحــة ســنية 
تم تزويد 200 اداة طبية مساندة للطلبة  	 
تزويــد موظفــي الميــدان )100شــخص( بجهــاز فحــص الميــاه نســبة الكلــور فــي الميــاه 	 

ومســتلزماته فــي المــدارس
طلبة الصف االول في 110مدرسة زودوا بحقيبة نظافة شخصية	 
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 	 4  ،$200 اولــي  اســعاف  )مــواد  العامــة  الســالمة  بمســتلزمات  مدرســة   224 تزويــد 
مدرســة(   لــكل   $800=  $600 مدرســة  لــكل  طفايــات 

1400 نشاط توعوي حول مضار ثقل الحقيبة المدرسية تم تنفيذه في 700 مدرسة 	 
20مدرسة من 17 مديرية زودت بمواد نظافة عامة في الضفة فقط	 
190 مدرسة تم تحسين المظهر الجمالي والبيئي فيها	 
190 مدرسة تم توعية الطلبة وتعزيز الممارسات البيئية السليمة	 
انشــطة توعويــة وتثقيفيــة حــول النظافــة الشــخصية والنظافــة العامــة نفــذت فــي 102 	 

مدرســة 17 مديريــة )مشــروع غســل االيــدي( 
80 مدرسة تابعة لموظف الصحة الميداني نفذت مبادرات حول السالمة المرورية	 
80 لجنة صحية فعلت لتحقيق محاور الصحة الشمولية	 
 1700 طالــب/ طالبــة قــادوا 170 فرقــة ســالمة مروريــة فــي المــدارس االكثــر خطــرا فــي 	 

التعــاون مــع المجتمــع المحلــي
 15300 افطــار جماعــي تــم تنفيــذه فــي المــدارس.، علــى حســاب االهالــي والمجتمــع 	 

المحلــي )ال يدخــل حســاب الــوزارة(
 420 مقصف مدرسي يدار من قبل 110 جمعيات نسوية	 
والســلوكيات 	  والتوجهــات  المعــارف  لتعزيــز  تثقيفيــة  انشــطة  طبقــت  مدرســة   900

والحليــب،  المــاء  وشــرب  المتــوازن،  والغــذاء  والفواكــه  )االفطــار  الســليمة  التغذويــة 
وممارســة النشــاط البدنــي ومخاطــر الســمنة( بمعــدل 4 انشــطة علــى االقــل لــكل مدرســة

93 مقصف مدرسي من مدارس تم تزويده باألدوات الالزمة لحفظ وتحضير الطعام	 
ــة الســليمة فــي 68 	  ــي والتوجهــات التغذوي ــى ممارســة النشــاط البدن ــاد الطــالب عل اعت

ــي مدرســة مســتهدفة مــن مــدارس الموظــف الميدان
 5000 طالــب   وولــي امــر ومعلــم دربــوا علــى برنامــج الحمايــة واالعتــداءات والتحرشــات 	 

الجنســية
 1500طالب   دربوا على التكييف العاطفي االنفعالي في الضفة	 
13404 طالب دربوا على مهارات تشكيل البرلمانات الطالبية 	 
1200 طالب دربوا على برنامج التوجيه المهني 	 
5000 طالــب   وولــي امــر ومعلــم دربــوا علــى برنامــج الحمايــة واالعتــداءات والتحرشــات 	 

الجنســية 
 600 طالــب و300ولــي امــر تــم توعيتهــم حــول االبتــزاز االلكترونــي، و50 مرشــد تربــوي تــم 	 

تدريبهــم حــول كيفيــة التوعيــة والتعامــل مــع االبتــزاز االلكتروني 
 6000 طالب في كافة المديريات دربوا على برنامج الدعم النفسي االجتماعي	 
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 5000 طالــب دربــوا علــى التعامــل مــع قلــق ومخاوف االمتحانات في المرحلة االساســية 	 
)9–1(

 400 مرشد في المدارس األساسية دربوا على مهارات التفريغ النفسي	 
 5000 طالــب تــم تمكينهــم علــى الحقــوق اثنــاء االعتقــال او التعــرض لالنتهــاك او االصابــة 	 

)الجرحى(
 500 طالــب و50 معلــم ومرشــد ومديــر مدرســة دربــوا علــى المبــادرة التعليميــة الطبيــة 	 

فــي القــدس فقــط
17 مرشد تربوي مميز و7 مشرفين ارشاد تم تكريمهم في يوم االرشاد التربوي   	 
  برنامــج التعلــم العالجــي ل )20000( طالــب مــن طلبــة الصفــوف )1–4( وبرنامــج التعافي 	 

للصفوف )5–9(  
)1500( طالب الذكور واالناث وعوا بأهمية التعليم ومخاطر التسرب المدرسي )7–9(	 
معرض فلسطين للتكنولوجيا والعلوم )انتاج 233 مشروع طالبي ابداعي(.	 
ــادرات التربويــة االبداعيــة للمشــرفين التربوييــن بمشــاركه معلميهــم والطلبــة 	  ــز المب تعزي

600 طالــب مــن طــالب المــدارس االساســية تــم تدريبهــم علــى مهــارات الصحفــي الصغيــر.
تطبيــق اإلشــراف التربــوي التطويــري فــي المــدارس األساســية وعمــل مســابقات ألفضــل 	 

المشــاريع )معلمــي مشــرفين مدربيــن ل 1200 مدرســة(، 
استراتيجية العنقود وحدة تطوير نفذت في 15عنقود في مديرية القدس	 
نشــر وتعميــم نتائــج دراســات تقييــم أثــر البرامــج التطويريــة لإلشــراف التربــوي وفــق نتائــج 	 

دراســات التقويــم الوطنــي 2018   
 	) E4F(  )Educational for future( 150 مدرسة طورت ضمن برنامج
الطلبــة داخــل 	  انشــطته مــع  الذيــن ســيطبقون  100 معلــم  لتدريــب  25 مــدرب دربــوا 

التكنولوجيــة التربيــة  مختبــرات 
500 معلمــا دربــوا علــى تصميــم التعليــم والتقويــم الحقيقــي إلنتــاج وحــدات ودروس 	 

محوســبة وتدريــب 200 مديــر علــى اســتراتيجيات توظيــف ICT فــي التعليــم والعمــل 
المدرســي االداري 

تطبيــق اســتراتيجية القمنــه والتعلــم الذكــي فــي المــدارس الحكوميــة وتزويــد الطلبــة 	 
فــي جميــع المــدارس الحكوميــة النائيــة وخلــف الجــدار والقــدس )الطلبــة غيــر المقتدريــن( 

بحواســيب لوحيــة للصفــوف )3–6(
17مختبر حاسوب قائم في المدارس االساسية حولت الى مختبرات تكنولوجيا	 
انتــاج وتزويــد 25 مدرســة بوســائل تعليمــة تعلميــة لتكنولوجيــا التعلــم متعــددة االغــراض 	 

فــي غــزة فقــط 
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4 مختبر حاسوب للمدارس الخاصة في القدس تم تجهيزها تأثيثها	 
20 مختبــر حاســوب قائــم تــم تحديثهــا فــي المــدارس االساســية بواقــع 10 اجهــزة لــكل 	 

مختبــر 
103مدرسة زودت ببنية تحتية بخدمة االنترنت 	 
 75 غرفــة مختبــر علمــي فــي المــدارس القائمــة تــم تزويدهــا باألجهــزة واالدوات المخبريــة 	 

فيهــا غرفــة مختبــر علمــي جديــد تــم انشــائها وتزويدهــا باألجهــزة واالدوات المخبريــة 
بمعــدل  

75 غرفــة مكتبــة فــي المــدارس القائمــة تــم تطويرهــا وتزويدهــا بالكتــب والمراجــع + 10 	 
مكتبــة جديــدة تــم انشــاؤها وتزويدهــا بالكتــب والمراجــع 

توفير )1250000( رزمة من الكتب المدرسية و )15000( دليل معلم	 
 )34( مدرســة زودت بماكينــات ســحب الكترونيــة و )32( مدرســة زودت بماكينــات تصويــر 	 

وثائق 
)108( طالــب مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة تــم تزويدهــم بكتــب المناهــج بلغــة بريــل )40 	 

طالــب ضفــة والقــدس+10 طــالب غــزة وبمعــدل 40 مجلــد لــكل طالــب(

ــر المناهــج للمرحلــة األساســية بمــا يتناســب مــع احتياجــات الطلبــة ذكــورًا  تقويــم وتطوي
ــًا اعتمــادًا علــى منحــى الكفايــات بمعــدل 70 مبحــث فــي نهايــة العــام 2022 وإناث

اعــداد وتصميــم رزم تعليميــة للمهــارات األساســية مــن قبــل فــرق متخصصــة )مناهــج + 	 
اشــراف( بعــد تحديــد المفاهيــم والمهــارات األساســية فــي المباحــث الرئيســية.

تشــكيل فــرق مــن مؤلفــي الكتــب الدراســية، للعمــل مــع مشــرفين ومعلميــن مــن غيــر 	 
المشــاركين فــي التأليــف إلعــداد الوحــدات التعليميــة المتمازجــة.

ــم والمهــارات األساســية للمحتــوى العلمــي 	  ــد المفاهي عقــد أربعــة ورشــات عمــل لتحدي
فــي المقــررات الدراســية للمباحــث األساســية )اللغــة العربيــة، اللغــة اإلنجليزيــة، الرياضيــات، 

والعلــوم(.
اختيــار األنشــطة اإلثرائيــة وأوراق العمــل ونمــاذج التقويــم المختلفــة، ومعاييــر ومؤشــرات 	 

األداء، واالختبــار الختامــي للوحــدة المتمازجــة مــن دليــل المعلــم، ووثيقــة المناهــج.
اعداد أوراق عمل الكترونية 	 
إعــداد وتصميــم المنصــة التعليميــة وتحميــل جميــع الحصــص المصــورة عليهــا وعلــى قنــاة 	 

الــوزارة فــي اليوتيــوب
المواءمــات 	  تربيــة وتعليــم وإدخــال  لــكل مديريــة  التابعــة  التعليميــة  المنصــات  تفعيــل 

اإلعاقــة  فئــات  لتناســب  المطلوبــة 
انتاج حصص مصورة لمبحثي اللغة العربية، والرياضيات على غرار ثانوية أون الين.	 
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تزويــد المديريــات بنســخ إلكترونيــة CD مــن الوحــدات التعليميــة المتمازجــة لإلفــادة منهــا 	 
لمــن ال تتوفــر لديهــم إمكانيــات تكنولوجيــة للتعلــم عــن بعــد.

إنشاء فضائية تعليمية تابعة للوزارة	 
تطويــر وتغعيــل البوابــة التعليميــة الفلســطينية و اســتمرار تحميــل الفيديوهــات علــى 	 

قنــاة الــوزارة علــى اليوتيــوب
منصة للتواصل اإلداري والتدريب )تمكين(	 
انتاج وبث وترويج الحصص المصورة على غرار ثانوية اون الين	 
رفــع ســرعة االنترنــت فــي جميــع المــدارس الحكوميــة إلــى 16 ميجــا)12 مدرســة 4ميجــا، 	 

22 مدرســة 8ميجــا( · تزويــد المــدارس المهمشــة التــي ال يوجــد فيهــا خــط هاتــف بشــرائح 
3G

دراســة تقويــم اجريــت لفحــص رضــا المســتخدمين للمنهــاج الفلســطيني الجديــد فــي 	 
المرحلــة األساســية الدنيــا 1 – 4 

 )65 مبحــث( طــورت مناهــج وادلــة الصفــوف وخطــوط عريضــة مــن 5–9 وعددهــا بعــد 	 
نتائــج التقويــم )الطبعــة الثانيــة – االثــراء(

نشر التقرير الوطني لدراسة التقويم الوطني 2018.       	 
 )35000( طالــب شــاركوا فــي األولمبيــاد المدرســي فــي مباحــث اللغــة العربيــة واللغــة 	 

اإلنجليزيــة والعلــوم والرياضيــات
تطبيــق دراســة التقويــم الوطنــي 2020 لصفــوف الخامــس والتاســع فــي مباحــث اللغــة 	 

ــة والصــف العاشــر  ــوم والصــف الســادس فــي اللغــة االنجليزي ــات والعل ــة والرياضي العربي
فــي دراســة المهــارات التكنولوجيــة

تعزيز النشأة السوية للطلبة في المرحلة األساسية :

إصــدار نشــرات رقميــة )تصاميــم( تحتــوي علــى شــعارات توعويــة وجاذبــة للطلبــة + نشــرات 	 
توعويــة متخصصة.

اعــداد كتيــب وقــرص مدمــج ونشــرات توعويــة عــن الروايــة الفلســطينية تناســب المرحلــة 	 
العمريــة.

 عقد ورش عمل لتعزيز االنتماء والوعي بالرواية الفلسطينية.	 
 موائمة المنهاج بما يتفق مع الرواية الفلسطينية.	 
والثقافيــة 	  االجتماعيــة  االبعــاد  عــن  توعويــة  ونشــرات  مدمــج  وقــرص  كتيــب  اعــداد   

واالنســانية واالخالقيــة  والقيميــة 
فــي 	  والثقافيــة والقيميــة واالخالقيــة واالنســانية  االجتماعيــة  االبعــاد  زيــادة تضميــن 

المناهــج 
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30 مرشــد تربــوي مــن فريــق الدعــم النفســي تــم تدريبهــم علــى التعامــل مــع الصدمــة 	 
النفســية والتعافــي مــن الصدمــة فــي الخليــل ويطــا.

100 مرشد تربوي جديد تم تدريبهم على االسعاف النفسي االولي سنويًا	 
100 مرشــد تربــوي مــن فــرق الدعــم النفســي و17 رئيــس قســم و30 مشــرف تــم تدريبهم 	 

علــى دليــل الدعم النفســي األول
180 مرشــد تربــوي تــم تدريبهــم علــى الدرامــا والفنــون فــي مناطــق ج وh2 التعبيريــة 	 

والمســرح لتقديــم الدعــم النفســي                                 
الحياتيــة 	  المهــارات  لديهــم  عــززت  االساســية   )9–1( الصفــوف  مــن  طالــب  30الــف 

والمواطنــة
كــوادر تربويــة دربــت فــي المــدارس علــى دليــل تدريبــي فــي المهــارات الحياتيــة والتعليــم 	 

الشــمولي المتمركــز حــول الطفــل
100محطــة كشــفية زراعيــة مدرســية تــم انشــاؤها لممارســة النشــاط الكشــفي الزراعــي، 	 

شــارك فيهــا 4000كشــاف /ة مرشــدة وأشــرف عليهــم 100 قائــد وقائــدة مــن معلميهــم
250 طالب /ة شاركوا في مهرجان االشبال والزهرات الكشفي من الصف اول –رابع 	 
22 طالــب/ة مــن الكشــافة ومشــرفيهم شــاركوا فــي فعاليــات كشــفية خارجيــة فــي دول 	 

عربيــة وأجنبيــة
ملتقى ثقافي موسيقي صيفي ألبناء العاملين في وزارة التربية والتعليم  	 
400 مشــرف ومعلــم دربــوا فــي دورات تدريبيــة مركزيــة علــى األنشــطة التعبيريــة والفنيــة 	 

اثنــاء وخــارج الــدوام الرســمي مــن كافــة المديريــات 
ــداع 	  ــم 50 طالــب/ة معلــم/ة مشــرف /ة واداري و17مدرســة فــازوا بمســابقة االب  تكري

والتميــز الرياضــي
المجــاالت 	  فــي  للموهوبيــن  نــادي   17 اقامــة  فــي  400 طالــب/ة ومــدرب/ة شــاركوا 

والموســيقية  الثقافيــة 
50 مدرســة شــاركت فــي برنامــج النشــاط الحــر ايــام الســبت نفــذت 20 لقــاء ســنويًا بواقــع 	 

10 لقــاءات كل فصــل دراســي )خــارج الــدوام الرســمي(  
60 ألــف طالــب مــن الصفــوف )1–4( فــي المرحلــة االساســية تحســنت لديهــم مهــارات 	 

القــراءة وقهــم المقــروء والكتابــة                        
30الــف طالــب مــن الصفــوف )5–9( االساســية عــززت لديهــم المهــارات التفكيــر العليــا 	 

ــق   ــم العمي والتعل
30 مشرف ارشاد و30 مرشد تربوي تم تدريبهم على العالج المعرفي السلوكي	 
 69 مرشد تربوي ومشرف ارشاد تم تدريبهم حول التعافي من الكوابيس	 
 180 مرشــد تربــوي فــي 180 مدرســة االكثــر عرضــة لالنتهــاكات تــم تدريبهــم على مهارات 	 
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التكيــف االيجابــي والتربية االيجابية
7 مرشدين تربويين تم تدريبهم على العالج االكلينيكي	 
2000 نشرة للطلبة عن دور المرشد التربوي تم تعميمها	 

البرنامج الثالث: التعليم الثانوي
زيــادة نســبة المؤهليــن والمؤهــات مــن الطواقــم التعليميــة والمســاندة لهــم وفــق 
اســتراتيجية إعــداد المعلميــن والمعلمــات مــن %38.8 عــام 2017 الــى 51.7 %حتــى نهايــة 

العــام 2022

تطوير دليل المعلم لتصميم التعلم عن بعد 	 
تطويــر الدليــل االرشــادي فــي التعلــم عــن بعــد للمعلميــن ومديــري المــدارس واالهــل 	 

والمشــرفين التربوييــن والطلبــة 
 	TEAMS و  ZOOM اعداد دليل تدريبي ألدوات ويب مثل
اعــداد دليــل التجــارب العلميــة بالمحــاكاة لجميــع التجــارب العلميــة للصفــوف مــن الخامــس 	 

للثاني عشــر
5 تطوير دليل اشراف الكتروني واإلدارة اون الين	 
حصــر المــواد التدريبيــة التــي تــم اعدادهــا وفرزهــا حســب المحــاور التدريبيــة الرئيســة، 	 

االلكترونيــة  البوابــة  علــى  وارشــفتها 
تدريــب جميــع المعلميــن والمشــرفين التربوييــن ومديــري المــدارس ومعلمــي المــدارس 	 

 google classroom و ،ZOOM ــل ــي مث ــات التواصــل المرئ ــى تقني الخاصــة عل
تطويــر قــدرات المعلميــن فــي مديريــات التربيــة والتعليــم علــى إنتــاج مــواد تعليميــة عــن 	 

بعــد.
تدريــب فــرق مــن المعلميــن والمشــرفين علــى اعــداد الحصــص التعليميــة عــن بعــد ومــن 	 

ثــم اعــداد البرنامــج للمباشــرة بعمليــة التصويــر للصفــوف مــن 1–11.
تدريب جميع معلمي ومشرفي العلوم على دليل التجارب العلمية 	 
تدريب مدربين ومعلمين على أدوات التقويم االلكترونية واعدادها	 
تدريب مديري المدارس على تقنيات التعلم عن بعد	 
تدريب كافة مديري المدارس على التقنيات الالزمة لإلدارة عن بعد 	 
تدريب مديري المدارس على أدوارهم خالل الطوارئ وآلية المتابعة.	 
 	.Zoom , Google classroom استخدام األدوات الرقمية في التواصل و في التعليم
تدريــب 68 أســرة صفيــة فــي المــدارس علــى متابعــة تنفيــذ البروتوكــول الصحــي فــي 	 

المــدارس.
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تدريــب الطواقــم فــي الــوزارة والمديريــات والطواقــم الصحيــة والمعلميــن فــي المــدارس 	 
)56 الــف مشــارك ( فــي 2203 مدرســة )ضفــة وغــزة( ، ويشــمل ذلــك 464 روضــه علــى 

إجــراءات  البروتوكــول الصحــي 
إجــراءات 	  متابعــة  اليــة  حــول  الصحيــة  والمؤسســات  الــوزارة  لطواقــم  ورشــتين  تنفيــذ 

داعمــة. توعويــة  أنشــطة  وتنفيــذ  الصحــي،  البروتوكــول 
 100معلــم ومعلمــة تــم تأهيلهــم مــن غيــر المؤهليــن حســب معاييــر تأهيــل وتدريــب 	 

 )12–10( للصفــوف  المعلميــن 
االجتماعيــة، 	  )التخصصيــة،  المهنيــة  الكفايــات  وفــق  تهيئتهــم  تــم  جديــد  معلــم   200

الجــدد للمعلميــن  المنهجيــة( 
25 مديــر جديــد تــم تأهيلهــم علــى مهــارات أساســية فــي القيــادة لتمكينهــم مــن ادارة 	 

مدارســهم )دورة التهيئــة(
40 مدير مدرسة انهوا برنامج القيادة المدرسية	 
25 مدير ومديرة مدرسة تم تحفيزهم وتكريمهم وفق معايير معدة مسبقًا ومعلنة 	 
90 معلــم ومعلمــة تمــت مقابلتهــم الختيــار مــدراء المــدارس وفــق اســس وتعليمــات 	 

ــن عنهــا معل
48 مــن المعلميــن مكرمــون لتميزهــم وابداعهــم ضمــن احتفاليــات يــوم المعلــم( )ضفــة 	 

وغــزة(
المعلمــون فــي المرحلــة الثانويــة مصنفــون وفقــًا للمعاييــر المهنيــة وإجــازة مزاولــة المهنة 	 

ســنويًا بنســبة: )%16.7( للحكومة و )%3( للوكالة و )%3( للخاصة
ــة والتعلــم النشــط والتعليــم 	  4500معلــم ســنويًا تــم تدريبهــم علــى المســتجدات التربوي

مــع  المعلميــن  وتأهيــل  إعــداد  واســتراتيجية  يتفــق  بمــا  الحياتيــة  بالســياقات  المرتبــط 
مراعــاة النــوع االجتماعــي بواقــع )20( ســاعة تدريبيــة. )3840 فــي الضفــة، 500 فــي غــزة 

160 القــدس( 
تدريــب 100 مديــر مدرســة وفــق احتياجاتهــم التربويــة بواقــع )20( ســاعة تدريبيــة، )60 	 

ــر ضفــة، 30 غــزة 10 القــدس( مدي
علــى 	  للوقــوف  الثانويــة  مدرســة  مديــر   15 المــدارس  لمــدراء  عقدهــا  تــم  لقــاءات   3

غــزة(   1 قــدس،   1 ضفــة،   1( التربــوي  الميــدان  فــي  المســتجدات 
تدريــب 60 مشــرف تربــوي بواقــع )12( ســاعة تدريبيــة حــول مفهــوم االشــراف التربــوي 	 

وآلياتــه ومتابعــة التدريــب وأثــره فــي الميــدان )47 فــي الضفــة و10 فــي غــزة +3 قــدس( 
بمــا يراعــي النــوع االجتماعــي 

ضمــان خدمــة التعليــم النوعــي المســتند علــى الطالــب داخــل الصــف لجميــع الطلبــة فــي 
ســن التعليــم الثانــوي ذكــورًا وإناثــًا بمعــدل 5.7 % للتعليــم النشــط و4 % لمشــاركة الطلبــة 
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فــي األنشــطة الــا صفيــة الداعمــة للتعليــم ســنويا حتــى نهايــة 2022

60 قائــدة فرقــة كشــفية ومشــرفة مرشــدات، وقائــد مــدرب دولــي شــاركوا فــي 2 ورشــة 	 
عمــل البرامــج والمناهــج الكشــفية االرشــادية علــى مســتوى الــوزارة   

تزويد 24 فرقة كشفية ارشادية في المدارس الثانوية بأدوات ومستلزمات كشفية 	 
ــى مســتوى 	  ــة لهــا عل ــم المشــاريع الكشــفية اإلرشــادية الريادي ــم عمــل تقيي ــة ت 17مديري

ــوزارة   ال
100كشــاف /مرشــدة، مشــرف /ة قادة الفرق الكشــفية، شــاركوا في ورشــة عمل تقييم 	 

المشــاريع الكشــفية االرشــادية الرياديــة علــى مســتوى الــوزارة بمشــاركة 17 مديريــة ضفــة 
فقط 

حفــل مركــزي اقيــم لتكريــم 48 مجلــس مــن مجالــس أوليــاء االمــور مــن جميــع المديريــات 	 
وبحضــور 100 شــخص 

34فرقــة كشــفية ارشــادية فــي المــدارس الثانويــة تــم تزويدهــا بــأدوات ومســتلزمات 	 
كشــفية

حفــل تكريــم جائــزة االبــداع والتميــز الكشــفي االرشــادي للفــرق المدرســية تمــت اقامتــه 	 
200 مشــارك مــن طالــب /ة ومشــرف /ة 

40 مشــرف ومشــرفة لألنشــطة الثقافيــة والموســيقية شــاركوا فــي ورشــتين تدريبيتيــن 	 
لتقييــم وتطويــر االنشــطة الثقافيــة 

المدرســة 	  الطلبــة فــي  ارشــادية بهــدف طــرح مشــكالت يواجهــا  تلفزيونيــة  7 حلقــات 
واالســرة وحلقــه مقترحــة مــن وجهــة نظــر الطلبــة )5 فــي الضفــة الغربيــة، 2 فــي غــزة(

5000 طالــب   وولــي امــر ومعلــم دربــوا علــى برنامــج الحمايــة واالعتــداءات والتحرشــات 	 
الجنســية )الضفــة: 4000 طالــب 1000 القــدس(

600 طالــب و300 ولــي امــر تــم توعيتهــم حــول االبتــزاز االلكترونــي و50مرشــد تربــوي تــم 	 
تدريبهــم حــول كيفيــة التوعيــة والتعامــل مــع االبتــزاز االلكترونــي 

1500طالــب   دربــوا علــى التكييــف العاطفــي االنفعالــي فــي الضفــة 1000 و500 فــي 	 
القــدس 

13404 طالــب دربــوا علــى مهــارات تشــكيل البرلمانــات الطالبيــة )660 فــي القــدس، 	 
12744 فــي الضفــة الغربيــة(  

1200 طالب دربوا على برنامج التوجيه المهني )800 ضفة،400 القدس،	 
6000 طالــب فــي كافــة المديريــات دربــوا علــى برنامــج الدعــم النفســي االجتماعي )2000 	 

القــدس و4000 الضفــة الغربية(
1000 طالب دربوا على برنامج الحد من العنف	 
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1500نسخة من النشرة الخاصة بالملف الساخن تم طباعتها 	 
280 مرشــد و100 مدير مدرســة تم تدريبهم على منهجيات العمل االرشــادي والتعريف 	 

بالملــف الســاخن فــي المدارس الثانويــة الحكومية والخاصة  
6000 طالــب فــي كافــة المديريــات دربــوا علــى برنامــج الدعــم النفســي االجتماعي )2000 	 

القــدس و4000 الضفــة الغربية(
30مرشــد تربــوي و30 عضــو مــن فريــق الدعــم النفســي تــم تدريبهــم علــى التعامــل مــع 	 

الصدمــة النفســية والتعافــي مــن الصدمــة فــي الخليــل ويطــا. 
100مرشد تربوي جديد تم تدريبهم على االسعاف النفسي االولي سنويا  	 
30 مشرف ارشاد و30 مرشد تربوي تم تدريبهم على العالج المعرفي السلوكي  	 
69 مرشد تربوي ومشرف ارشاد تم تدريبهم حول التعافي من الكوابيس 	 
30 مشــرف ارشــاد و8 مرشــدي مديريــات و17رئيــس قســم تــم تدريبهــم كمدربيــن علــى 	 

مهــارات التكيــف االيجابــي والتربيــة االيجابيــة 
180 مرشــد تربــوي فــي 180مدرســة االكثــر عرضــة لالنتهــاكات تــم تدريبهــم علــى مهــارات 	 

التكيــف االيجابــي والتربيــة االيجابيــة  
100 مرشــد تربــوي مــن فــرق الدعــم النفســي و17 رئيــس قســم و30 مشــرف تــم تدريبهم 	 

علــى دليــل الدعــم النفســي االولي 
180مرشــد تربــوي تــم تدريبهــم علــى الدرامــا والفنــون التعبيريــة والمســرح لتقديــم الدعــم 	 

النفســي فــي مناطــق المضطربــة  
180مرشد تربوي جديد تم تعريفهم بمفهوم التعليم الجامع 	 
60مرشدتربوي ,17رئيس قسم من 17 مديرية تم تدريبهم على اجراء الدراسات 	 
5000 طالــب دربــوا علــى التعامــل مــع قلــق ومخــاوف االمتحانــات فــي المرحلــة الثانويــة 	 

)12+11( )الضفــة :4000، 1000 القــدس 
400 مرشد في المدارس الثانوية دربوا على مهارات التفريغ النفسي 	 
5000 طالــب تــم تمكينهــم علــى الحقــوق اثنــاء االعتقــال او التعــرض لالنتهــاك او االصابــة 	 

)الجرحى(
ــا المســتندة علــى منهــج 	  ــاج 466 مشــروع ابداعــي فــي مجــاالت العلــوم والتكنولوجي انت

البحــث العلمــي مــن قبــل الطلبــة بمســاندة معلميهــم
المبــادرات اإليجابيــة والريــادة واإلبــداع العلمــي )مثــل برنامــج إلهــام فلســطين( لمعلمــي 	 

المرحلــة الثانويــة والطواقــم المســاندة لهــم فــي المــدارس الثانويــة معممــة ومعــززة 
عقــد معــرض مركــزي للمرحلــة التعليميــة للصفــوف )8–12( لمنتجــات الطلبــة االبداعيــة 	 

 mobile application   التعليميــة باســتخدام
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350 طالب/ ومعلم دربوا على كتابة خطة العمل في الريادة	 
مسابقة الطالب المبرمج )%70 ضفة %30 غزة(	 
 	 ،)830( الثانويــة  المــدارس  التطويــري والمقيــم فــي كافــة  التربــوي  تطبيــق اإلشــراف 

غــزة(   ،280 )550، ضفــة، 
)300( معلــم تدربــوا علــى مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين وتوظيــف التكنولوجيــا فــي 	 

التعليــم مــن خــالل برنامــج انتــل للتعليــم الضفــة فقــط 
 	STEM 25 مدرسة ثانوية زودت بمختبر
)29( مــدارس زودت بماكينــات ســحب الكترونيــة )18 ضفــة+ 9غــزة و2 القــدس( و )30( 	 

ــر وثائــق )18 ضفة10+غــزة و2 القــدس مدرســة زودت بماكينــات تصوي
توفيــر ادوات واجهــزة متخصصــة لإلعاقــات المدموجــة الســمعية والحركيــة والبصريــة )10 	 

معينــات ســمعية، 5 ماكينــات بيركيــز،20 عدســات مكبــرة وغيرهــا.
20 مختبــر حاســوب قائــم تــم تحديثهــا فــي المــدارس الثانويــة )13 فــي الضفــة، 6 فــي 	 

غــزة،1 القــدس( 
30 مدرســة ثانويــة طــورت البنيــة التحتيــة الخاصــة بخدمــة الشــبكة واالنترنــت )20 ضفــة، 	 

10 غــزة 
15 مختبــر علمــي جديــد تــم انشــاؤها وتزويدهــا باألجهــزة واالدوات المخبريــة بمعــدل 	 

000	$/ مختبــر، )10 ضفــة، 3 غــزة، 2 قــدس( 15+ مختبــر علمــي جديــد تــم تزويدهــا بجهــاز 
حاســوب محمــول )10 ضفــة ،3 غــزة، 2 قــدس( 

15 غرفــة مكتبــة قائمــة تــم انشــاؤها وتزويدهــا الكتــب والمراجــع بمعــدل $4000 / مكتبة 	 
)10 فــي الضفــة، 3 فــي غــزة والقــدس 2(، + 15 مكتبــة تــم تزويدهــا بجهــاز حاســوب 

محمــول )10 ضفــة، 3 غــزة، 2 قــدس(
تقويــم وتطويــر المناهــج للمرحلــة الثانويــة بمــا يتناســب مــع احتياجــات الطلبــة ذكــورًا وإناثــًا 	 

اعتمــادًا علــى منحــى الكفايــات بنســبة %100 ســنويا حتــى نهايــة العــام 2022
اعــداد وتصميــم رزم تعليميــة للمهــارات األساســية مــن قبــل فــرق متخصصــة )مناهــج + 	 

اشــراف( بعــد تحديــد المفاهيــم والمهــارات األساســية فــي المباحــث الرئيســية.
تشــكيل فــرق مــن مؤلفــي الكتــب الدراســية، للعمــل مــع مشــرفين ومعلميــن مــن غيــر 	 

المشــاركين فــي التأليــف إلعــداد الوحــدات التعليميــة المتمازجــة.
ــم والمهــارات األساســية للمحتــوى العلمــي 	  ــد المفاهي عقــد أربعــة ورشــات عمــل لتحدي

فــي المقــررات الدراســية للمباحــث األساســية )اللغــة العربيــة، اللغــة اإلنجليزيــة، الرياضيــات، 
والعلــوم(.

اختيــار األنشــطة اإلثرائيــة وأوراق العمــل ونمــاذج التقويــم المختلفــة، ومعاييــر ومؤشــرات 	 
األداء، واالختبــار الختامــي للوحــدة المتمازجــة مــن دليــل المعلــم، ووثيقــة المناهــج.
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اعداد أوراق عمل الكترونية 	 
إعــداد وتصميــم المنصــة التعليميــة وتحميــل جميــع الحصــص المصــورة عليهــا وعلــى قنــاة 	 

الــوزارة فــي اليوتيــوب
المواءمــات 	  تربيــة وتعليــم وإدخــال  لــكل مديريــة  التابعــة  التعليميــة  المنصــات  تفعيــل 

اإلعاقــة  فئــات  لتناســب  المطلوبــة 
انتاج حصص مصورة لمبحثي اللغة العربية، والرياضيات على غرار ثانوية أون الين.	 
تزويــد المديريــات بنســخ إلكترونيــة CD مــن الوحــدات التعليميــة المتمازجــة لإلفــادة منهــا 	 

لمــن ال تتوفــر لديهــم إمكانيــات تكنولوجيــة للتعلــم عــن بعــد.
إنشاء فضائية تعليمية تابعة للوزارة	 
تطويــر وتغعيــل البوابــة التعليميــة الفلســطينية و اســتمرار تحميــل الفيديوهــات علــى 	 

قنــاة الــوزارة علــى اليوتيــوب
منصة للتواصل اإلداري والتدريب )تمكين(	 
انتاج وبث وترويج الحصص المصورة على غرار ثانوية اون الين	 
رفــع ســرعة االنترنــت فــي جميــع المــدارس الحكوميــة إلــى 16 ميجــا)12 مدرســة 4ميجــا، 	 

22 مدرســة 8ميجــا( · تزويــد المــدارس المهمشــة التــي ال يوجــد فيهــا خــط هاتــف بشــرائح 
3G

اســتكمال تطويــر )اثــراء( مناهــج الصفــوف 12 لكافــة المباحــث والتخصصــات المختلفــة 	 
وعددهــا 30 مبحــث

مناهج عدلت وفق التغذية الراجعة سنويا 	 
3ملتقيات للمناهج تم عقدها 	 
3ورشات ولقاءات تعريفية للمناهج تم عقدها مع المجتمع المحلي والمعلمين 	 
20دليل معلم تم استكمال تطويره لمباحث الصف الثاني عشرا	 
)250000( رزمــة مــن الكتــب المدرســية * 14.4 $ لــكل رزمــة و )1000( دليــل معلــم * 3.5 	 

$ لــكل دليــل تــم طباعتهــا
ملف الثانوية العامة تم تطويره 	 
امتحان الثانوية العامة تم عقده ل ٧٥ ألف طالب   	 
)5000( طالــب شــاركوا فــي األولمبيــاد المدرســي فــي مباحــث الكيميــاء وتكنولوجيــا 	 

طالــب   )1200( منهــم  وغــزة(،  )ضفــة  االنجليزيــة  واللغــة  العربيــة  واللغــة  المعلومــات 
شــاركوا فــي أولمبيــاد الرياضيــات للصــف الحــادي عشــر العلمــي علــى مســتوى المــدارس 

والمديريــات وجامعــة خضــوري )ضفــة فقــط( 
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تعزيز النشأة السوية لطلبة المرحلة الثانوية :

إصــدار نشــرات رقميــة )تصاميــم( تحتــوي علــى شــعارات توعويــة وجاذبــة للطلبــة + نشــرات 	 
توعويــة متخصصة.

اعــداد نشــرات توعويــة وكتيبــات وأقــراص مدمجــة خاصــة لتجذيــر االنتمــاء والوعــي بالرواية 	 
الفلسطينية 

عقد ورش عمل لتجذير االنتماء والوعي بالرواية الفلسطينية 	 
موائمة المنهاج بما يتناسب مع تجذير الوعي واالنتماء بالرواية الفلسطينية 	 
اعــداد نشــرات توعويــة وكتيبــات وأقــراص مدمجــة بهــدف التركيــز على االبعــاد االجتماعية 	 

والثقافيــة والقيميــة واألخالقيــة واإلنســانية للطلبــة فــي المرحلة الثانوية 
والقيميــة 	  والثقافيــة  االجتماعيــة  األبعــاد  علــى  التركيــز  بهــدف  عمــل  ورش  اعــداد 

الثانويــة المرحلــة  فــي    للطلبــة  واإلنســانية  واألخالقيــة 
موائمــة المنهــاج بمــا يتناســب مــع األبعــاد االجتماعيــة والثقافيــة والقيميــة واألخالقيــة 	 

واإلنســانية للمرحلــة الثانويــة
15الف طالب من الصفوف )10–12( عززت لديهم المهارات الحياتية والمواطنة	 
تــم تنفيــذ انشــطة ال صفيــة )مــن قريــن الــى قريــن( فــي 50مــدارس بمعــدل 15 طالــب 	 

شــخصية،  )نظافــة  الصحيــة  المراهقيــن  واحتياجــات  االنجابيــة  الصحــة  حــول  مدرســة   /
تدخيــن،( مخــدرات، 

تم اعالن 100مدرسة ثانوية »خالية من التدخين »	 
100 طالــب جريــح قدمــت لهــم الخدمــة التعليميــة واالرشــاد التربــوي فــي المدرســة 	 

والبيــت والمشــفى مــن خــالل برنامــج تعليــم الجرحــى
15الف طالب من الصفوف )10–12( عززت لديهم المهارات القيادة والريادة	 
30الــف طالــب مــن الصفــوف )10–12( عــززت لديهــم المهــارات التفكيــر العليــا والتعلــم 	 

العميــق
2مخيــم كشــفي ارشــادي استكشــافي للذكــور + لإلنــاث تــم عقدهــا مركزيــا علــى مســتوى 	 

الوزارة بمشــاركة 224 كشــاف /مرشــدة ومشــرفيهم 
720 طالبــة / مرشــدة شــاركت فــي 17 دورة عريفــات طالئــع للفــرق الكشــفية االرشــادية 	 

فــي مديريــات محافظــات التربيــة الشــمالية 
720طالــب / كشــاف شــارك فــي 17 دورة عرفــاء طالئــع للفــرق الكشــفية االرشــادية فــي 	 

مديريــات محافظــات التربيــة الشــمالية 
16 مرشــدة وكشــاف و4 مرافقيــن شــاركوا فــي فعاليــات لألنشــطة الكشــفية االرشــادية 	 

فــي دول عربيــة واجنبيــة 
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10فعاليــات رياضيــة عقــدت للجنســين بمــا يعــادل 1600طالــب وطالبــة ومعلــم ومعلمــة 	 
ومشــرف ومشــرفة نشــاط رياضــي الضفــة فقــط 

160 طالــب وطالبــة ومعلــم ومعلمــة شــاركوا بإقامــة 2 نــادي للموهبيــن فــي االلعــاب 	 
الرياضيــة بشــكل مركــزي مــع مبيــت 6 ايــام 

160 طالــب وطالبــة ومعلــم ومعلمــة شــاركوا بإقامــة 2 نــادي للموهبيــن فــي االلعــاب 	 
الرياضيــة بشــكل مركــزي مــع مبيــت 6 ايــام  

100000 طالــب شــاركوا فــي مســابقة تحــدي القــراءة العربــي بقــراءة 50 كتــاب علــى 	 
االقــل لــكل طالــب للمنافســة علــى مســتوى الوطــن العربــي فــي مســابقة تحــدي القــراءة 

العربــي   

البرنامج الربع: التعليم المهني:
تطبيــق االســتراتيجية الوطنيــة لتأهيــل وتدريب141مــن طواقــم التعليــم المهنــي فــي 

نهايــة لعــام 2022:

ــم المرتبــط بالعمــل فــي 	  ــى التدريــب والتعلي ــر نظــام االشــراف المهنــي اســتنادا عل تطوي
)22( مدرســة مهنيــة

)20( مدرســة مهنيــة حكوميــة تــم تشــغيلها واالشــراف التربــوي والميدانــي عليهــا وكذلك 	 
45 وحــدة مهنية  

المــدارس 	  المهنيــة جميــع  المجــاالت  30 معلــم فــي  التدريبيــة ل  البرامــج  تــم تطبيــق 
المهنيــة(

17 مرشد مهني دربوا على مهارات حل المشكالت 	 
اســتكمال أكاديميــة للتعليــم المهنــي والتقنــي تــم انشــاؤها فــي الضفــة الغربيــة، وأن يتــم 	 

افتتــاح )7( مراكــز تخصصيــة للتدريــب داخــل المــدارس المهنيــة، موزعــة جغرافيــا بمــا يضمــن 
االســتفادة المثلــى لهــذه المراكــز بنــاًء علــى االحتيــاج الفعلــي إلــى حيــن االنتهــاء مــن انشــاء 

أكاديميــة التعليــم المهنــي والتقنــي، باعتبــار هــذه المراكــز نــواة لألكاديميــة.
تم تدريب 100 معلم ومعلمة في مجال الفروع المهنية 	 

ضمــان نوعيــة التعلــم المســتند علــى الطالــب داخــل الصــف وســوق العمــل بنســبة 100% 
نهايــة فــي العــام 2022:

تم تطبيق التأمين الصحي لجميع الطلبة والمعلمين في المدارس المهنية 	 
تم ادخال وسائل معينة ل 5 مدارس، LCD ونماذج تدريبية	 
25 مدرسة مهنية ووحده مهنية وظفت العدد اليدوية ومواد الخام في التدريب.	 
تــم تنفيــذ 5 مخيمــات كشــفية ارشــادية مهنيــة متخصصــة )عنقوديا( لمــدة 5 ايام مناصفة 	 

بيــن الذكــور واالنــاث بمعــدل 100 مشــارك/ة و5 مدربيــن في كل مخيم  
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1–3 برنامــج فــي كل 	  6 مــدارس مهنيــة بمعــدل  برنامــج التلمــذة المهنيــة طّبــق فــي 
االســتراتيجية وفــق  مدرســة 

85 مدرســه مــن التعليــم العــام للصفــوف مــن 7–9 تــم تأهيلهــا إلدخــال التعليــم المهنــي 	 
فيهــا.

100 مدرســة اساســية طبــق اســتراتيجية دمــج التعليــم المهنــي ضمــن التعليــم األكاديمــي 	 
للصف العاشــر 

ــر جميــع مناهــج التعليــم المهنــي والتقنــي وبرامجــه التعليميــة والمناهــج  تقويــم وتطوي
حســب احتياجــات ســوق العمــل اعتمــادًا علــى منحــى الكفايــات أو منحــى األهــداف فــي 

حتــى نهايــة الخطــة فــي العــام 2022

اثراء وتطوير كتب الصف الثاني عشر للمهني بناء على التغذية الراجعة	 
تطوير وحدات تدريبية )مناهج( لتخصصات الجديدة 	 
تدريب 200 شخص تدريبا مركزيا على المناهج المهنية للصف 12 )ورشة تعريفية(	 
3700 طالب تقدموا المتحان الثانوية  	 
تطبيق اإلطار الوطني للمؤهالت في النظام الرسمي وشبه الرسمي وغير الرسمي 	 
تطبيق التوصيف المهني الوطني للتخصصات المعتمدة في النظام.	 

البرنامج الخامس: التعليم غير النظامي:
زيــادة نســبة المعلميــن والمشــرفين ذكــورًا وإناثــًا المؤهليــن فــي برامــج محــو االميــة 
وتعليــم الكبــار والتعليــم المــوازي وفــق معاييــر اســتراتيجية تدريــب المعلميــن والمعلمــات 

ــى )%50( فــي العــام 2022. مــن )%0( ال

اعــداد واعتمــاد الدبلــوم المهنــي المتخصــص لميســري تعليــم الكبــار اســتنادًا الــى المنهــاج 	 
العالمــي لتعليــم الكبــار )Curriculum GlobALE( بمــا يالئــم الســياق الفلســطيني.

تدريب المعلمين/الميسرين المستهدفين ببرنامج الدبلوم المهني	 
ورشات عمل لرؤساء أقسام التعليم العام حول الموضوع.	 
تدريــب العامليــن فــي المراكــز المجتمعيــة لتعليــم الشــباب والكبــار مــدى الحيــاة علــى 	 

. الرقميــة  األدوات  اســتخدام 

تقويــم وإعــادة تطويــر إطــار المناهــج لبرامــج محــو األميــة وتعليــم الكبــار وبرامــج جديــدة 
بمــا يتناســب مــع احتياجــات الكبــار الفلســطينيين فــي نهايــة الخطــة الخمســية 2022:  

تطويــر برنامــج مســرع للتحــرر مــن االميــة ضمــن برامــج التعليــم غيــر النظامــي والتعلــم 	 
مــدى الحيــاة للشــباب والكبــار
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تطبيق البرنامج المقترح على عينة من المراكز لمدة عام	 
تقييم البرنامج المقترح لدراسة إمكانية تعميمه. 	 
ــادرات التــي 	  ــاة لبعــض المب ــار مــدى الحي تبنــي المراكــز المجتمعيــة لتعليــم الشــباب والكب

تســهم فــي مواجهــة جائحــة كورونــا مثــل عمــل دورات لخياطــة الكمامــات القماشــية 
وصناعــة الصابــون بحيــث يتــم توزيعهــا علــى المــدارس فــي محيــط هــذه المراكــز وبذلــك 

تقــدم خدمــة لمجتمعاتهــا فــي ظــل الجائحــة.

الهــدف الثالــث: تعزيــز المســاءلة، والقيــادة المبنيــة علــى النتائــج، والحوكمة واإلدارة.

النتائــج المرتبطــة بــه: وفق برامــج الخطة

البرنامج السادس: برنامج الحوكمة واإلدارة:

تطويــر القــدرات البشــرية فــي مجــال التخطيــط واالدارة وفــي مجــاالت االختصــاص . 1
متــدرب   1397 والمــدارس  والتعليــم  التربيــة  ومديريــات  الــوزارة  مســتوى  علــى 

ســنويا: ومســتفيد 

تطبيق وتقييم استراتيجية تدريب االداريين بناء على االحتياجات وأثر التدريب   	 
تدريــب موظفــي المعهــد وفــق احتياجاتهــم التدريبيــة بهــدف تطويــر قدراتهــم ومهاراتهــم 	 

العامــة والتخصصية. 
تقييــم األداء واجــازة مزاولــة المهنــة للطواقــم المســاندة والمعلميــن فــي المــدارس بنــاء 	 

علــى المعاييــر طــورت )فــي الضفــة فقــط(. 
المعاييــر المهنيــة للطواقــم المســاندة والمعلميــن واخالقياتهــا محّدثــة ومطــّورة مــن 	 

خــالل عمــل اللجنــة فــي )30( اجتماعــًا وورشــة عمــل. 
ــم تدريبهــم علــى مهــارات 	  ــات ت ــوزارة والمديري ــة فــي ال ــة واالداري 200 مــن الكــوادر الفني

عامــة 
ــم تدريبهــم علــى مهــارات 	  ــات ت ــوزارة والمديري ــة فــي ال ــة واالداري 400 مــن الكــوادر الفني

ــوي. ــن النظــام الترب ــة لتمكي ــة وفني تخصصي
ــوا علــى متابعــة وتطبيــق مســتجدات 	  ــات درب ــوزارة والمديري 47 مهنــدس وتقنــي فــي ال

البرامــج المحوســبة واألدوات التكنولوجيــة 
تمديد وصيانة وتطوير شبكة الوزارة والمديريات المحلية والواسعة	 
برامج مستجدة طورت وحدثت في الوزارة والمديريات	 
 	).E learning( بوابة توفر للمعلمين مواد الكترونية مساعدة
مراكز التدريب في المديريات تم تزويدها باألجهزة واالثاث واالدوات الالزمة 	 
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كافــة  علــى  التعليــم  فــي قطــاع  للعمــل  الناظمــة  والهيكليــة  القانونيــة  األطــر  تطويــر 
المســتويات

بناء وتطوير البروتوكول الصحي في المدارس	 
نظام ادارة الخدمات في الوزارة تم تحديثه	 
طباعة دليل االنظمة والتعليمات التربوية بعد اعدادها وتوزيعه.	 
طباعتهــا 	  تــم  رياضيــة  ومجــالت  الرياضيــة  االلعــاب  قوانيــن  وثيقــة  مــن  نســخة   2000

18 المديريــات.....  علــى  وتوزيعهــا 
اعداد انظمة مالية وادارية تخدم عمل صندوق التكافل 	 
معايير مدارس معززة للصحة تم اعتمادها وتتحقق في 17 مدرسة	 
نوقشــت 	  المديريــات  فــي  الكتــب  للكتــب وأقســام  العامــة  اإلدارة  فــي  العمــل  آليــات 

وعممــت
عمليــة 	  متطلبــات  وفــق  محــدث  والمــدارس  والمديريــات  للــوزارة  التنظيمــي  الهيــكل 

الجديــدة والمســتجدات  الوزارتيــن  بيــن  الفصــل 
األوصــاف الوظيفيــة تــم اســتكمال تطويرهــا وتحديثهــا واعتمادهــا لــكل العامليــن فــي 	 

الــوزارة والمديريــة والمدرســة.
إعداد وتطوير )4( أدلة للنظام االشراف التربوي 	 
200 نسخة من دليل المرشد التربوي الجديد تم تعميمها.	 
تنفيــذ توجهــات الحكومــة فيمــا يتعلــق بإنشــاء الهيئــة الوطنيــة للتعليــم والتدريــب المهنــي 	 

والتقنــي، ومــا ينبثــق مــن قوانيــن )قانــون الهيئــة الوطنيــة للتعليــم والتدريــب المهنــي 
والتقنــي، قانــون التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي،....(.

المســتويات  كافــة  علــى  التربــوي  النظــام  إلدارة  الازمــة  الماديــة  البيئــة  تحســين 
واســتخدامها بكفــاءة وفعاليــة بنســبة %38 مــن االبنيــة االداريــة ســنويا و9 انظمة ســنويا:

%10 مــن موظفــي الــوزارة والمديريــات تــم تحفيزهــم ماليــا ومعنويــا وفــق معاييــر التقييم 	 
واالداء  

أنظمة الحاسوب تم تحديثها وصيانتها وتطويرها.	 
الموقــع االلكترونــي لكليــة اعــداد المعلميــن )المعهــد الوطنــي( تــم تحديثــه وتطويــره 	 

لمواجهــة المســتجدات وفــق البرامــج التدريبــة 
تــم توفيــر 156 وحــدة أجهــزة مكتبيــة للموظفيــن فــي الــوزارة والمديريــات )55 غــزة، 	 

3 وحــدة  98 الضفــة، والقــدس  القــدس، 
تم توفير 36 حاسوب للموظفين في الوزارة والمديريات	 
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توفيــر 250 وحــدة اثــاث مكتبــي الــوزارة والمديريــات القائمــة )216 ضفــة، 97 غــزة، 11 	 
قــدس(

صيانة االبنية االدارية في الوزارة في الضفة فقط 	 
تشطيب وتسليم مركز تدريب للمعلمين في مديرية جنين 	 
تــم 	  وسلفيت)توســعه(  القــدس  وضواحــي  نابلــس  وجنــوب  طوبــاس  مديريــة  مبانــي 

وتســليمها تشــطيبها 
مبنى مديرية نابلس تم استكماله بنائه	 
استكمال مبنى مركز التطوير والبحث في بيرزيت 	 
1 مركز مصادر واحد تم افتتاحه في جنوب الضفة 	 
استكمال االعمال االنشائية لمخيم كشفي 	 
34 مبنى اداري في المديريات والوزارة تم تشغيلها وادارتها	 
نظــام ادارة معلومــات مدرســية شــامل ويعمــل بكفــاءة وفعاليــة وفــق المتطلبــات الفنيــة 	 

والتشغيلية
البرنامج المحوسب للديوان تم تحديثه وصيانته	 
نظام االرشفة االلكترونية مع ارشيف الشؤون االدارية 	 
استكمال حوسبة االرشيف الخاص بصندوق التكافل 	 
األنظمة المالية المحوسبة تم متابعتها وصيانتها 	 
تطوير بنك االسئلة الوطني ورفده بالفقرات تم استكماله	 
نظام الحوسبة االدارية لمديرية القدس ومدارس القدس تم صيانته– برنامج المرشد 	 
عقــود صيانــة تــم ابرامهــا مــع الشــركات المطــورة ألنظمــة المعهــد الوطنــي المحوســبة 	 

نــور ســوفت  اخــر مــع شــركة  MIS وعقــد  لنظــام  المطــورة  عقــد مــع شــركة االســراء 
المطــورة لنظــام المكتبــة المحوســب فــي الضفــة فقــط 

استكمال تطبيق الدوام المحوسب في %24 من المدارس )نظام البصمة(	 
صيانــة البرنامــج المحوســب لالمتحانــات العامــة   بمــا ينســجم مــع البيانــات للســنوات 	 

الماضيــة مــن اجــل اداخلهــا الــى النظــام فــي الضفــة وغــزة. 
صيانة البرنامج المحوسب لالمتحانات العامة وملف اإلنجاز.	 

ــل أطــر صناعــة السياســة واتخــاذ القــرار والمتابعــة والمســاءلة علــى كافــة  ــر وتفعي تطوي
ــة. ــإدارات الميداني ــات ل ــة تفويــض الصاحي المســتويات بمــا يعــزز مــن عملي

الملتقــى الكشــفي االرشــادي التربــوي االول تــم عقــد فــي مجــال البحــوث والدراســات 	 
الكشــفية التربويــة 
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مؤتمر دولي حول التعليم الجامع في فلسطين تم عقده.  الضفة فقط 	 
دراسات تربوية أجريت بما يخدم الخطة االستراتيجية ونظام المتابعة والتقييم.	 
دراســات متخصصــة تــم تنفيذهــا الحتياجــات التعليــم المهنــي وفقــا لمتطلبــات ســوق 	 

العمــل
مؤتمــر تربــوي يخــدم السياســات والقــرارات التــي تخــدم أهــداف الخطــة االســتراتيجية 	 

والتوجهــات التربويــة الحديثــة تــم عقــده بشــكل ســنوي
مؤتمر إعالمي تربوي تم عقده حول النهوض بواقع االعالم التربوي سنويا 	 
تم جمع وتحليل ونشر بيانات المسوح والتعدادات االحصائية التربوية.	 
اعــداد الخطــة الســنوية للعــام 2020 وموازنتهــا تــم اعدادهــا واصدارهــا بالغتيــن العربيــة 	 

ــة  واالنجليزي
دراسة لتخطيط الموارد البشرية )التشكيالت المدرسية( للعام 2020.	 
األسس والتعليمات الصادرة عن االدارة العامة للتعليم العام طورت وأصدرت.	 
تطبيــق اســتراتيجية فصــل وتحديــد مســتويات المــدارس بالتنســيق مــع لجنــة المســتويات 	 

 GIS فــي الــوزارة والمديريــات باالســتعانة باألطلــس االليكترونــي وبرامــج
االطلس االلكتروني ونظام الخريطة المدرسية تم تطويره وتشغيله ودعمه بنظام:	 
 	)Navigation system & application mobile( 
الســتة 	  التنفيذيــة  للبرامــج  نوعــي(  )14 مؤشــر  المتابعــة والتقييــم  تــم رصــد مؤشــرات 

المضطربــة  االوضــاع  مناطــق  ومؤشــرات 
تم عمل تقييم سنوي لنظام التخطيط على المستوى المركزي	 
تــم اصــدار تقريــر المتابعــة والتقييــم الســنوي باللغتيــن علــى مســتوى الــوزارة والمديريــة 	 

وإضافــة الــى اعــداد مطويــات للميــدان التربــوي  
تم اعداد خرائط رصد مؤشرات التخطيط على المستويات االدارية المختلفة	 
متابعة وتقويم استراتيجية إعداد المعلمين وتأهيلهم 	 
التدقيــق الخارجــي للنظــام المالــي وتنفيــذ الخطــة الخمســية بمــا فيهــا اليــة التمويــل 	 

المشــترك تــم إجــراؤه.
اليات العمل في التدقيق الداخلي مراجعتها وتحديثها	 
اقامة معرض تعليمي في مديرية القدس	 
تطويــر ومأسســة وتفعيــل نظــام تقييــم األداء والمســاءلة علــى كافــة المســتويات ووضــع 	 

نظــام حوافــز وعقوبــات عــادل وشــفاف )مقتــرح جديــد بانتظــار الموافقــة( 
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تطويــر وتفعيــل العاقــة مــع كافــة أطــراف العمليــة التربويــة فــي فلســطين بالشــراكة 
الدوليــة واإلقليميــة. 

المــدارس 	  جميــع  فــي  الخفيفــة  الصيانــة  اعمــال  لتنفيــذ  المدرســية  اإلدارات  توجيــه 
الهيئــات  مــن  وبدعــم  المــدارس  موازنــة  باســتخدام  دوري  بشــكل  القائمــة  الحكوميــة 

األمــور. أوليــاء  ومجالــس  المحليــة 
الوجاهــي 	  التواصــل  خــالل  مــن  أبنائهــم  تعليــم  متابعــة  فــي  بدورهــم  األهــل  توعيــة 

الــخ....( فيســبوك،  اب،  )واتــس  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  وتفعيــل  وااللكترونــي 
نشــر فيديوهــات متخصصــة )توعويــة – ترفيهيــة ( مــن إنتــاج شــركاء الــوزارة والجهــات 	 

) وزارة الصحــة( الرســمية 
عقــد لقــاءات لمجالــس أوليــاء األمــور مــن أجــل توفيــر البيئــة المدرســية الصحيــة واآلمنــة 	 

أثنــاء عــودة الطلبــة إلــى المــدارس وخــالل العــام الدراســي، وتوفيــر احتياجــات الصحــة 
والســالمة مثــل مــواد التطهيــر والتعقيــم والكمامــات فــي كل مدرســة

2 نــدوة مختلفــة المواضيــع عقــدت للتواصــل مــع المجتمــع المحلــي علــى مســتوى الوطن 	 
ضفــة فقط 

لقــاءات توعويــه مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي والمحلــي فــي )30( مدرســة فــي22 	 
الضفــة الغربيــة 2 القــدس، غــزة 6

دليــل اوليــاء األمــور لألنشــطة الطالبيــة تــم عرضــه ومناقشــته بمشــاركة 200 ولــي أمــر 	 
مــن خــالل عقــد ورش عمــل.

2000 نشرة ألولياء االمور عن دور المرشد التربوي تم تعميمها	 
فيلــم وثائقــي توثيقــي تربــوي تــم انتاجــه وعرضــه علــى المجتمــع المحلــي وعلــى مســتوى 	 

الوزارة.
الدوليــة 	  والنــدوات  والفعاليــات  المؤتمــرات  فــي  والتعليــم  التربيــة  وزارة  مشــاركة 

التربــوي  الشــأن  يخــص  بمــا  والمحليــة  واالقليميــة 
100 موظف شاركوا في مؤتمرات دولية ومحلية ونفذوا مهمات محلية وخارجية 	 
تم نشر نتائج متابعة وتقييم الخطة االستراتيجية على كافة المستويات 	 
جريــدة مســيرة التربيــة ومنشــورات ومطويــات ومطبوعــات تربويــة وتعريفيــة وخدميــة تــم 	 

نشــرها علــى الشــركاء.  )ضفــة فقــط(
اســتضافة مؤسســات شــريكة بمعدل 50 اجتماع في الســنة لتحديد احتياجات المرشــدين 	 

ورؤســاء االقســام في المديريات والمدارس  
تطويــر المنهجيــة او النطــاق التشــاركي فــي دعــم التعليــم )SWAP( والمراجعــة الســنوية 	 

ASR(( تــم إجراؤهــا.
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تطويــر خطــة اســتراتيجية للتواصــل مــع المجتمــع الدولــي وكافــة األطــراف ذات العالقــة 	 
)مقتــرح جديــد بانتظــار الموافقــة(

تطويــر اســتراتيجية وطنيــة لتوفيــر التمويــل المســتدام للقطــاع التربــوي )مقتــرح جديــد 	 
بانتظــار الموافقــة(

تفعيــل نظــام ادارة الطــوارئ فــي التعليــم فــي المســتويات الثاثــة )الــوزارة والمديريــات 
والمــدارس( لضمــان اســتمرارية التعليــم.

تطبيق البروتوكول الصحي وتنفيذ أنشطة توعوية داعمة في جميع المدارس.	 
رصد الطلبة المصابين بكوفيد 19 ومتابعة عالجهم وتلقيهم التعليم.	 
توثيقهــا 	  تــم  والمضطربــة  المهمشــة  المناطــق  فــي  التربويــة  واألوضــاع  االنتهــاكات 

وعرضهــا.
المــدارس النائيــة والمــدارس التــي تتعــرض لالنتهــاكات تــم تشــخيص واقعهــا بمشــاركة 	 

اعالميــة ورســمية ووفــود محليــة وعالميــة
5 لقــاءات توعويــة ل 150 مشــارك مــن مديــري المــدارس والســكرتير والمعلميــن حــول 	 

اليــات الرصــد والتوثيــق لالنتهــاكات االســرائيلية فــي النظــام التربــوي فــي مناطــق ج 
والقــدس والبلــدة القديمــة فــي الخليــل

اســتراتيجية وخطــة الطــوارئ الشــاملة )CCP( إلدارة األزمــات تــم تطبيقهــا والتدريــب 	 
عليهــا.  ضفــة )210 شــخص( والقــدس )30 شــخص( 

تأميــن وصــول الطلبــة فــي مناطــق ج و H2 فــي الخليــل وقــرب الجــدار مــن خــالل شــراء 	 
ســيارات واســتئجار حافــالت

20 مدرســة فــي المناطــق الســاخنة تــم اســتئجار حافــالت لهــا لنقــل الطلبــة مــن مناطــق 	 
ســكنهم الــى المدرســة لحمايــة الطلبــة مــن اعتــداءات المســتوطنين وجيــش االحتــالل.





القسم الخامس
األهداف االستراتيجية وصلتها بأجندة السياسات 

الوطنية وغايات التنمية المستدامة: 
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األهداف االستراتيجية وصلتها بأجندة السياسات الوطنية وغايات 
التنمية المستدامة: 

القسم الخامس

أجندة السياسات الوطنية 2017–2022:

المحور االول: انهاء االحتالل:

األولوية الوطنية األولى: االنفكاك عن االحتالل وتجسيد الدولة نحو االستقالل. −

األولوية الوطنية الثانية: الوحدة الوطنية. −

األولوية الوطنية الثالثة: تعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين. −

المحور الثاني: االصالح وتحسين جودة الخدمات العامة:

األولوية الوطنية الرابعة: الحكومة المستجيبة للمواطن. −

األولوية الوطنية الخامسة: الحكومة الفعالة. −

المحور الثالث: التنمية المستدامة:

األولويــة الوطنيــة السادســة: االنفــكاك االقتصــادي عــن االحتــالل وتحقيــق االســتقالل  −
االقتصــادي.

األولوية الوطنية السابعة: العدالة االجتماعية وسيادة القانون. −

األولوية الوطنية الثامنة: تعليم جيد وشامل للجميع. −

األولوية الوطنية التاسعة: تحقيق التغطية الصحية الشاملة للجميع. −

األولوية الوطنية العاشرة: مجتمع قادر على الصمود والتنمية. −
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الشكل )15(: األولويات الوطنية في أجندة السياسات الوطنية

السياسات الوطنية ذات العالقة المباشرة بقطاع التعليم:
أقــرت الحكومــة الفلســطينية مراجعــة ألجنــدة السياســات الوطنيــة لخطــة التنميــة الوطنيــة، 
ومنهــا االولويــة الوطنيــة الخاصــة )تعليــم جيــد وشــامل للجميــع( والتــي تتعلــق بشــكل 
مباشــر بالتعليــم، وبــرزت خمســة سياســات وطنيــة لــكل منهــا مجموعــة تدخــالت كمــا 

يأتــي:

ــا، وتتضمــن ثــالث  األولويــة السياســاتية األولــى: تحســين التعليــم المبكــر ألطفالن
تدخــالت سياســاتية، هــي:

تطويــر برامــج رعايــة الطفولــة المبكــرة والمتاحــة للجميــع.	 

ــات األقــل حظــا. 	  ــع وخصوصــا للفئ ــاح للجمي ــل المدرســي المت ــم قب توســيع نطــاق التعلي
الطفولــة  مرحلــة  فــي  التعليــم  إلزاميــة  إلعمــال  التدريجــي  للتطبيــق  تمهيــدا  وذلــك 
المبكــرة ســنة واحــدة قبــل دخــول الصــف األول )ريــاض األطفــال( وفــق قانــون التربيــة 
والتعليــم للعــام 2017 تعمــل وزارة التربيــة والتعليــم علــى افتتــاح صفــوف تمهيــدي 
ملحقــة فــي المــدارس األساســية وخاصــة فــي المناطــق والبلــدات البعيــدة عــن مركــز 
المــدن والتــي ال يتوفــر فيهــا ريــاض أطفــال خاصــة، كمــا تقــوم بافتتــاح روضــات ومراكــز 
تدريــب للمربيــات فــي ريــاض األطفــال وتشــجع القطــاع الخــاص علــى االســتثمار فــي 

التعليــم قبــل المدرســي.

تطويــر منظومــة التعليــم قبــل المدرســي )ريــاض األطفــال( واالرتقــاء بمســتواها اســتنادا 	 
إلــى المعاييــر العالميــة والوطنية المعتمــدة.
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األولويــة السياســاتية الثانيــة: تحســين االلتحــاق والبقــاء فــي التعليــم وتتضمــن 
خمســة تدخــالت هــي:

تطويــر المرافــق المدرســية بــكل مكوناتهــا طبقــا للمعاييــر المعتمــدة، واالهتمــام الخــاص 	 
لتطويــر وتحديــث األبنيــة  والمرافــق المدرســية فــي القــدس. حيــث تعمــل وزارة التربيــة 
غــرف  تحتــوي  والتــي  والكافيــة  المالءمــة  المدرســية  االبنيــة  توفيــر  علــى  والتعليــم 
تخصصيــة، ومرافــق مناســبة وآمنــة مــن ســاحات ومالعــب ووحــدات صحيــة وغيرهــا 

ضمــن معاييــر معتمــدة للبنــاء المدرســي فــي جميــع المراحــل التعليميــة.

تبنــي منهجيــات وأســاليب تعليــم أكثــر إدماجــا وأكثــر مراعــاة للفــروق الفردية. حيــث أن 	 
ولحقــوق  للقانــون،  وفقــا  بالتعليــم  الفلســطينيين  األطفــال  جميــع  التحــاق  ضمــان 
اإلنســان، وتوفيــر الوســائل لزيــادة دمــج طــالب ذوي اإلعاقــة فــي المــدارس وتطويــع 
واألجهــزة  مصــادر  وغــرف  ومصاعــد  وممــرات  صحيــة  مرافــق  مــن  التحتيــة  البنيــة 
االعاقــة  ذوي  الطلبــة  اندمــاج  لتســهيل  وغيرهــا  بريــل  بطريقــة  المطبوعــة  والكتــب 
تراعــي  تعليــم  أســاليب  واســتخدام  المختصيــن،  المعلميــن  وتوفيــر  واســتيعابهم، 
الفــروق الفرديــة بيــن الطــالب وتســمح لــكل منهــم المشــاركة والتعبيــر والوصــول الــى 

بالمدرســة. للطالــب  قويــا  رابطــا  امكاناتــه، ســتكون  اقصــى 

جعــل البيئــة المدرســية أكثــر أمنــا ودعمــا وتحفيــزا، وتوفيــر الدعــم النفســي واالجتماعــي 	 
الالئــق للطلبــة. حيــث تعمــل الــوزارة بشــكل حثيــث علــى توفيــر االمــن واألمــان فــي 
البيئــة التعليميــة، وتوفيــر كافــة متطلبــات المــدارس والمؤسســات التعليميــة ضمــن 
ــر الظــروف المناســبة لخلــق بيئــة جاذبــة ومحفــزة  امكانياتهــا الماديــة واالداريــة وتوفي
يؤمــن  بمــا  والمبدعيــن  الموهوبيــن  الطلبــة  فيهــم    بمــا  الطلبــة  لجميــع مســتويات 

تطورهــم. 

ويتضمــن ذلــك جعــل التعليــم أكثــر تشــويقا وأكثــر ارتباطــا بالســياقات الحياتية. حيــث تعتبــر 	 
عامــال  والذهنيــة  الحســية  بالمثيــرات  والغنيــة  والجاذبــة  المناســبة  التربويــة  البيئــة 
المدرســة  مــن  ويجعــل  والمدرســة،  الطالــب  بيــن  النشــط  للتفاعــل  مشــوقا ومحفــزا 
يشــعر  ال  والذهنيــة،  والحســية  الحركيــة  الطالــب  الحتياجــات  مشــبعا  ممتــع،  مــكان 
فيهــا الطالــب باالغتــراب عــن واقعــه الــذي يعيــش. وبالتالــي ســيكون التحــاق الطالــب 
بالمدرســة والبقــاء فيهــا حتــى انتهــاء المرحــل التعليميــة المدرســية منطلقــا مــن رغبتــه 

الذاتيــة وليســت امــرا مفروضــا عليــه.

ضمــان العدالــة فــي الوصــول لفــرص التعليــم خاصــة للمناطــق والفئــات المهمشــة.  حيــث 	 
المهمشــة  المناطــق  فــي  التحــدي  مــدارس  افتتــاح  والتعليــم  التربيــة  وزارة  تتبنــى 
فــي  اإلصــرار  مــدارس  افتتــاح  أيضــا  ويتــم  االحتــالل،  مــن  والمســتهدفة  والبعيــدة 
المستشــفيات للطلبــة الذيــن تتطلــب حالتهــم الصحيــة البقــاء لفتــرات طويلــة للعــالج 
فــي المستشــفيات، وتقــدم التعليــم المنزلــي للطلبــة المحكوميــن بالحبــس المنزلــي 
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مــن قبــل االحتــالل وخاصــة فــي القــدس. كمــا تتخــذ الــوزارة تدابيــر لمواجهــة سياســات 
وإجــراءات االحتــالل اإلســرائيلي الممارســة بحــق األطفــال، وحمايــة حقهــم فــي تعليــم 
مجانــي وآمــن، والســعي إلــى توفيــر حلــول فاعلــة تضمــن حــق األطفــال فــي االلتحــاق 
مراعــاة  تأكيــد  يتــم  كمــا  اإلســرائيلية.  للســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  فــي  بالتعليــم 
األبنيــة المدرســية ومرافقهــا المناســبة لــكال الجنســين، وتوفيــر االختصاصــات المهنيــة 
لــكال الجنســين فــي مســار التعليــم المهنــي، وادمــاج قضايــا النــوع االجتماعــي فــي 
المناهــج، وتدريــب المعلميــن، والنشــاطات الطالبيــة وكافــة جوانــب العمــل التربــوي.

تشــجيع االلتحــاق بالتعليــم غيــر النظامــي وبرامــج التعلــم مــدى الحيــاة للشــباب والكبــار. 	 
توســع  القرائيــة، وهنــاك  فــي معــدالت  مرتفعــة  حيــث حققــت فلســطين معــدالت 
مســتمر فــي المراكــز التــي يتــم افتتاحهــا لبرامــج التعليــم غيــر النظامــي ومحــو االميــة، 
ــم المســتخدمة  ــم والتعلي ــر أســاليب وطــرق التعل ــاك حاجــة لتطوي ــك فــإن هن ومــع ذل
فــي  حديثــة  تطبيقــات  وتوظيــف  وتطويــر  الكبــار،  الحتياجــات  مالءمــة  أكثــر  لتكــون 

اندراجوجــي تعليــم الكبــار وفــق كفايــات المنهــاج المعتمــدة.

األولويــة السياســاتية الثالثــة: تعزيــز النشــأة الســوية للطلبــة وتتضمــن خمســة 
تدخــالت هــي:

تجذير االنتماء والوعي بالرواية الفلسطينية.  	 

التركيــز علــى األبعــاد االجتماعيــة والثقافيــة والقيميــة واألخالقية واإلنســانية بما يتناســب 	 
والفئات العمرية. 

االعتنــاء بالصحــة الشــمولية للطلبــة. واالهتمــام باألنشــطة الرياضيــة والفنيــة والثقافيــة 	 
على أنواعها. 

تعزيز المشاركة الطالبية الفاعلة في الحياة المدرسية والمجتمعية. 	 

التركيز الالئق على المهارات الحياتية وصقل شخصية الطالب بمختلف جوانبها 	 

األولويــة السياســاتية الرابعــة: تحســين جــودة التعليــم العــام وتتضمــن أحــد عشــرة 
تدخاُل هي: 

ــة المناهــج الفلســطينية فــي القــدس والتصــدي 	  ــر المناهــج بشــكل مســتمر وحماي تطوي
لسياســة االســرلة.

االرتقاء بوضعيــة المعلميــن ومــدراء المــدارس بمختلــف مناحيهــا، وبمــا يشــمل الــكادر 	 
التربــوي فــي القــدس.

تطويــر أســس ونظــام التقويــم التربــوي بمــا يتضمــن تحديــث وترشــيد منظومــة الثانويــة 	 
العامــة لتغــدو أكثــر إدماجــا لــكال الجنســين وأكثــر مرونــة وأكثــر تمكينــا لاللتحــاق بالتعليــم 
العالــي والتعليــم التقنــي والمهنــي وأكثــر مواءمــة الحتياجــات العمــل الحاليــة والمســتقبلية. 
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تطوير تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.	 

تنميــة مهــارات التفكيــر العليــا علــى أنواعهــا بمــا فيهــا التفكيــر الناقــد واالستكشــاف 	 
الريــادة واالبتــكار. ثقافــة  والبحــث والتحليــل، وتجذيــر 

توظيف التكنولوجيا في تفريد التعليم وتجويده وفي االنتقال من التعليم للتعلم.	 

تطويــر الكــوادر البشــرية للنظــام التربــوي وخصوصــا فئــة المعلميــن لكــي يكونــا أكثــر قــدرة 	 
علــى أداء دورهــم الحيــوي فــي تعليــم األطفــال وتنشــئتهم.

تطوير برامج التعليم غير النظامي والتعليم مدى الحياة للشباب والكبار.	 

األولويــة السياســاتية الخامســة: تحســين فــرص االنتقــال مــن التعليــم إلــى العمــل 
وتتضمن أربعة تدخالت هي: 

مواءمــة مخرجــات التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي والتعليــم العالــي مــع احتياجــات 	 
التنميــة وســوق العمــل وضمــان تكافــؤ فــرص للجميــع للحصــول عليهــا.

تعزيز التوجه نحو التعليم التقني.	 

ــم والتدريــب المهنــي والتقنــي وتوســيع قاعدتهــا وبمــا ينســجم 	  ــر منظومــة التعلي تطوي
مــع توجــه الحكومــة للتنميــة بالعناقيــد.

االرتقاء بمستوى البحث العلمي.	 

الجدول ) (:األولويات الوطنية والتدخات السياساتية للتعليم في أجندة السياسات الوطنية المحدثة 
2022–2020

التدخات السياساتيةاألولويات السياساتية

تحسين التعليم 
المبكر ألطفالنا 

تطوير برامج رعاية الطفولة المبكرة والمتاحة للجميع.	 
توسيع نطاق التعليم قبل المدرسي المتاح للجميع وخصوصًا للفئات األقل حظًا.	 
إلــى 	  تطويــر منظومــة التعليــم قبــل المدرســي )ريــاض األطفــال( واالرتقــاء بمســتواها اســتنادا 

والوطنية المعتمــدة. العالميــة  المعاييــر 

تحسين االلتحاق 
والبقاء في 

التعليم 

تطويــر المرافــق المدرســية بــكل مكوناتهــا طبقــا للمعاييــر المعتمــدة، واالهتمــام الخــاص لتطويــر 	 
وتحديــث األبنيــة والمرافــق المدرســية فــي القــدس. 

تبني منهجيات وأساليب تعليم أكثر إدماجا وأكثر مراعاة للفروق الفردية. 	 
جعــل البيئــة المدرســية أكثــر أمنــا ودعمــا وتحفيــزا، وتوفيــر الدعــم النفســي واالجتماعــي الالئــق 	 

للطلبة. 
ضمان العدالة في الوصول لفرص التعليم خاصة للمناطق والفئات المهمشة.	 
تشجيع االلتحاق بالتعليم غير النظامي وبرامج التعلم مدى الحياة للشباب والكبار.  	 
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الجدول ) (:األولويات الوطنية والتدخات السياساتية للتعليم في أجندة السياسات الوطنية المحدثة 
2022–2020

التدخات السياساتيةاألولويات السياساتية

تعزيز النشأة 
السوية للطلبة

تجذير االنتماء والوعي بالرواية الفلسطينية. 	 
يتناســب 	  بمــا  واإلنســانية  واألخالقيــة  والقيميــة  والثقافيــة  االجتماعيــة  األبعــاد  علــى  التركيــز 

والفئــات العمريــة. 
الرياضيــة والفنيــة والثقافيــة علــى 	  االعتنــاء بالصحــة الشــمولية للطلبــة، واإلهتمــام باألنشــطة 

أنواعهــا.
تعزيز المشاركة الطالبية الفاعلة في الحياة المدرسية والمجتمعية. 	 
التركيز الالئق على المهارات الحياتية وصقل شخصية الطالب بمختلف جوانبها.	 

تحسين جودة 
التعليم العام

تطويــر المناهــج بشــكل مســتمر، وحمايــة المناهــج الفلســطينية فــي القــدس والتصــدي لسياســة 	 
األســرلة. 

اإلرتقــاء بوضعيــة المعلميــن ومــدراء المــدارس بمختلــف مناحيهــا، وبمــا يشــمل الــكادر التربــوي فــي 	 
القدس.

تطويــر أســس ونظــام التقويــم التربــوي بمــا يتضمــن تحديــث وترشــيد منظومــة الثانويــة العامــة 	 
لتغــدو أكثــر إدماجــا لــكال الجنســين وأكثــر مرونــة وأكثــر تمكينــا لاللتحــاق بالتعليــم العالــي والتعليــم 

التقنــي والمهنــي وأكثــر مواءمــة الحتياجــات العمــل الحاليــة والمســتقبلية. 
تطوير تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.	 
تنميــه مهــارات التفكيــر العليــا علــى أنواعهــا بمــا فيهــا التفكيــر الناقــد واالستكشــاف والبحــث 	 

الريــادة واإلبتــكار.  ثقافــة  والتحليــل، وتجذيــر 
توظيف التكنولوجيا في تفريد التعليم وتجويده وفي االنتقال من التعليم للتعلم.	 
تطويــر الكــوادر البشــرية للنظــام التربــوي وخصوصــا فئــة المعلميــن لكــي يكونــا أكثــر قــدرة علــى أداء 	 

دورهــم الحيــوي فــي تعليــم األطفــال وتنشــئتهم.
تطوير برامج التعليم غير النظامي والتعليم مدى الحياة للشباب والكبار.	 

تحسين فرص 
اإلنتقال من 
التعليم إلى 

العمل

مواءمــة مخرجــات التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي والتعليــم العالــي مــع احتياجــات التنميــة 	 
وســوق العمــل وضمــان تكافــؤ فــرص للجميــع للحصــول عليهــا. 

تعزيز التوجه نحو التعليم التقني.	 
تطويــر منظومــة التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي وتوســيع قاعدتهــا وبمــا ينســجم مــع توجــه 	 

الحكومــة للتنميــة بالعناقيــد.
االرتقاء بمستوى البحث العلمي	 

السياسات الوطنية ذات العاقة غير المباشرة بقطاع التعليم :

تصعيد الجهود وطنيا ودوليًا إلنهاء االحتالل.. 1

تفعيل آليات مساءلة االحتالل:. 2

تحقيق وحدة االرض والشعب الفلسطيني.. 3

تجسيد الممارسة الديمقراطية في دولة فلسطين.. 4

تعزيز المشاركة في المنظومة الدولية.. 5

تعزيز استجابة الهيئات المحلية للمواطن.. 6
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االرتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطن.. 7

تعزيز المساءلة والشفافية.. 8

نجاعة وفعالية إدارة الموارد المتاحة.. 9

بناء مقومات االقتصاد الفلسطيني المرتكزة على التنمية بالعناقيد. . 10

توفير فرص عمل الئقة للجميع:. 11

توفير بيئة استثمارية مالئمة:. 12

تعزيز الصناعة الفلسطينية.. 13

الحد من الفقر متعدد االبعاد.. 14

توفير الحماية االجتماعية للفقراء والمهمشين. . 15

تعزيز وصول المواطنين للعدالة.. 16

تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.. 17

توفير خدمات رعاية صحية شاملة ذات جودة ومتاحة للجميع.. 18

االرتقاء بصحة المواطن ورفاهيته.. 19

توفير األمن واالمَان وتعزيز سيادة القانون. . 20

توفير االحتياجات األساسية للتجمعات السكانية.. 21

ضمان استدامة البيئة والتكيف مع ظاهرة التغير المناخي. . 22

النهوض بالزراعة والمجتمعات الريفية.. 23

حماية الهوية والتراث الثقافي الفلسطيني.. 24
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األهــداف االســتراتيجية وصلتهــا باجنــدة السياســات الوطنية وغايــات التنمية 
المستدامة:

والتدخــات  التعليــم  لقطــاع  االســتراتيجية  األهــداف  بيــن  الربــط  اآلتــي  الجــدول  يبيــن 
السياســاتية فــي أجنــدة السياســات الوطنيــة وغايــات الهــدف الرابــع للتعليــم فــي االجنــدة 

العالميــة للتنميــة المســتدامة 2030.

الجدول )    (: األهداف االستراتيجية وإرتباطها بأجندة السياسات الوطنية وهدف وغايات التنمية المستدامة 

رقم الهدف 
االستراتيجي

الهدف 
االستراتيجي

التدخل السياساتي ألجندة 
السياسات الوطنية ذو 

العاقة

هدف وغايات التنمية المستدامة ذو العاقة  )الهدف 
الرابع(

ضمان التحاق آمن 1
وشامل وعادل 

في التعليم على 
مستويات النظام 

جميعها

توسيع نطاق التعليم قبل 
المدرسي والمتاح للجميع 

وخصوصا للفئات األقل حظًا.

الغاية 4.2: ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص 
الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة 

الطفولة المبكرة والتعليم قبل االبتدائي حتى يكونوا 
جاهزين للتعليم االبتدائي، بحلول عام 2030

تطوير المرافق المدرسية 
بكل مكوناتها طبقا للمعايير 

المعتمدة، واالهتمام 
الخاص لتطوير وتحديث 

األبنية والمرافق المدرسية 
في القدس.

الغاية 4– أ : بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق 
بين الجنسين، واإلعاقة، واألطفال، ورفع مستوى 

المرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة 
ومأمونة وخالية من العنف للجميع.

  تبني منهجيات وأساليب 
تعليم أكثر إدماجا وأكثر 
مراعاة للفروق الفردية. 

الغاية 4.1: ضمان أن يتمّتع جميع البنات والبنين والفتيات 
والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجّيد، 

ما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة بحلول 
عام 2030

 جعل البيئة المدرسية أكثر 
أمنا ودعما وتحفيزا، وتوفير 
الدعم النفسي واالجتماعي 

الالئق للطلبة. 

الغاية 4.1: ضمان أن يتمّتع جميع البنات والبنين والفتيات 
والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجّيد، 

ما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة بحلول 
عام 2030

 ضمان العدالة في الوصول 
لفرص التعليم، خاصة 

في المناطق والفئات 
والمهمشة. 

الغاية 4.1: ضمان أن يتمّتع جميع البنات والبنين والفتيات 
والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجّيد، 

ما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة بحلول 
عام 2030

تشجيع االلتحاق بالتعليم 
غير النظامي وبرامج التعلم 
مدى الحياة للشباب والكبار.

الغاية 4.6: ضمان أن يلّم جميع الشباب ونسبة كبيرة 
من الكبار، رجااًل ونساًء على حد سواء، بالقراءة والكتابة 

والحساب، بحلول عام 2030.

تطوير منظومة التعليم 
والتدريب المهني والتقني 

وتوسيع قاعدتها وبما 
ينسجم مع توجه الحكومة 

للتنمية بالعناقيد.. 

الغاية 4.5: القضاء على التفاوت بين الجنسين في 
التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات 
التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك 

لألشخاص ذوي اإلعاقة والشعوب األصلية واألطفال 
الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030.
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الجدول )    (: األهداف االستراتيجية وإرتباطها بأجندة السياسات الوطنية وهدف وغايات التنمية المستدامة 

رقم الهدف 
االستراتيجي

الهدف 
االستراتيجي

التدخل السياساتي ألجندة 
السياسات الوطنية ذو 

العاقة

هدف وغايات التنمية المستدامة ذو العاقة  )الهدف 
الرابع(

تطوير أساليب 2
وبيئة تعليم 

وتعلم متمحورة 
حول الطالب

تطوير برامج رعاية الطفولة 
المبكرة والمتاحة للجميع.

الغاية 4.2: ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص 
الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة 

الطفولة المبكرة والتعليم قبل االبتدائي حتى يكونوا 
جاهزين للتعليم االبتدائي، بحلول عام 2030

تطوير منظومة التعليم قبل 
المدرسي )رياض األطفال( 

واالرتقاء بمستواها استنادا 
إلى المعايير العالمية 
والوطنية المعتمدة.

الغاية 4.2: ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص 
الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة 

الطفولة المبكرة والتعليم قبل االبتدائي حتى يكونوا 
جاهزين للتعليم االبتدائي، بحلول عام 2030

تجذير االنتماء والوعي 
بالرواية الفلسطينية. 

الغاية 4.7: ضمان أن يكتسب المتعّلمون جميعهم 
المعارف والمهارات الالزمة لدعم التنمية المستدامة، 

بما في ذلك بجملة من الُسُبل من بينها التعليم لتحقيق 
التنمية المستدامة واّتباع أساليب العيش المستدامة، 

وحقوق اإلنسان، والمساواة بين الجنسين، والترويج 
لثقافة السالم ونبذ العنف، والمواطنة العالمية، وتقدير 

التنوع الثقافي، وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية 
المستدامة، بحلول عام 2030.

التركيز على األبعاد 
االجتماعية والثقافية 
والقيمية واألخالقية 

واإلنسانية بما يتناسب 
والفئات العمرية. 

الغاية 4.7: ضمان أن يكتسب المتعّلمون جميعهم 
المعارف والمهارات الالزمة لدعم التنمية المستدامة، 

بما في ذلك بجملة من الُسُبل من بينها التعليم لتحقيق 
التنمية المستدامة واّتباع أساليب العيش المستدامة، 

وحقوق اإلنسان، والمساواة بين الجنسين، والترويج 
لثقافة السالم ونبذ العنف، والمواطنة العالمية، وتقدير 

التنوع الثقافي، وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية 
المستدامة، بحلول عام 2030.

االعتناء بالصحة الشمولية 
للطلبة، واالهتمام 

باالنشطة الرياضية والفنية 
والثقافية على أنواعها.

الغاية 4.1: ضمان أن يتمّتع جميع البنات والبنين والفتيات 
والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجّيد، 

ما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة بحلول 
عام 2030

تعزيز المشاركة الطالبية 
الفاعلة في الحياة المدرسية 

والمجتمعية. 

الغاية 4.7: ضمان أن يكتسب المتعّلمون جميعهم 
المعارف والمهارات الالزمة لدعم التنمية المستدامة، 

بما في ذلك بجملة من الُسُبل من بينها التعليم لتحقيق 
التنمية المستدامة واّتباع أساليب العيش المستدامة، 

وحقوق اإلنسان، والمساواة بين الجنسين، والترويج 
لثقافة السالم ونبذ العنف، والمواطنة العالمية، وتقدير 

التنوع الثقافي، وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية 
المستدامة، بحلول عام 2030.
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الجدول )    (: األهداف االستراتيجية وإرتباطها بأجندة السياسات الوطنية وهدف وغايات التنمية المستدامة 

رقم الهدف 
االستراتيجي

الهدف 
االستراتيجي

التدخل السياساتي ألجندة 
السياسات الوطنية ذو 

العاقة

هدف وغايات التنمية المستدامة ذو العاقة  )الهدف 
الرابع(

التركيز الالئق على المهارات 
الحياتية وصقل شخصية 
الطالب بمختلف جوانبها 

الغاية 4.4: تحقيق زيادة كبيرة في عدد الشباب والكبار 
الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة، بما في ذلك 

المهارات التقنية والمهنية، للعمل وشغل وظائف الئقة 
ولمباشرة األعمال الحرة، بحلول عام 2030.

االهتمام باألنشطة الرياضية 
والفنية والثقافية على 

أنواعها. 

الغاية 4.1: ضمان أن يتمّتع جميع البنات والبنين والفتيات 
والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجّيد، 

ما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة بحلول 
عام 2030

تطوير المناهج بشكل 
مستمر، وحماية المناهج 
الفلسطينية في القدس 

والتصدي لسياسة االسرلة.

الغاية 4.7: ضمان أن يكتسب المتعّلمون جميعهم 
المعارف والمهارات الالزمة لدعم التنمية المستدامة، 

بما في ذلك بجملة من الُسُبل من بينها التعليم لتحقيق 
التنمية المستدامة واّتباع أساليب العيش المستدامة، 

وحقوق اإلنسان، والمساواة بين الجنسين، والترويج 
لثقافة السالم ونبذ العنف، والمواطنة العالمية، وتقدير 

التنوع الثقافي، وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية 
المستدامة، بحلول عام 2030.

االرتقاء بوضعية المعلمين 
ومدراء المدارس بمختلف 

مناحيها. وبما يشمل الكادر 
التربوي في القدس.

الغاية 4–ج : تحقيق زيادة كبيرة في عدد المعلمين 
المؤهلين، بما في ذلك من خالل التعاون الدولي لتدريب 

المعلمين في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان 
نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية، بحلول عام 2030.

تطوير أسس ونظام التقويم 
التربوي بما يتضمن تحديث 

وترشيد منظومة الثانوية 
العامة لتغدو أكثر إدماجا 

لكال الجنسين وأكثر مرونة 
وأكثر تمكينا لاللتحاق 

بالتعليم العالي والتعليم 
التقني والمهني وأكثر 

مواءمة الحتياجات العمل 
الحالية والمستقبلية. 

الغاية 4.1: ضمان أن يتمّتع جميع البنات والبنين والفتيات 
والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجّيد، 

ما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة بحلول 
عام 2030

تطوير تعليم العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيات.

الغاية 4.1: ضمان أن يتمّتع جميع البنات والبنين والفتيات 
والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجّيد، 

ما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة بحلول 
عام 2030
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الجدول )    (: األهداف االستراتيجية وإرتباطها بأجندة السياسات الوطنية وهدف وغايات التنمية المستدامة 

رقم الهدف 
االستراتيجي

الهدف 
االستراتيجي

التدخل السياساتي ألجندة 
السياسات الوطنية ذو 

العاقة

هدف وغايات التنمية المستدامة ذو العاقة  )الهدف 
الرابع(

تنميه مهارات التفكير 
العليا على أنواعها بما فيها 

التفكير الناقد واالستكشاف 
والبحث والتحليل ، وتجذير 

ثقافة الريادة واالبتكار.

الغاية 4.1: ضمان أن يتمّتع جميع البنات والبنين والفتيات 
والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجّيد، 

ما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة بحلول 
عام 2030.

الغاية 4.4: تحقيق زيادة كبيرة في عدد الشباب والكبار 
الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة، بما في ذلك 

المهارات التقنية والمهنية، للعمل وشغل وظائف الئقة 
ولمباشرة األعمال الحرة، بحلول عام 2030.

توظيف التكنولوجيا في 
تفريد التعليم وتجويده وفي 

االنتقال من التعليم للتعلم.

الغاية 4.1: ضمان أن يتمّتع جميع البنات والبنين والفتيات 
والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجّيد، 

ما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة بحلول 
عام 2030

تطوير الكوادر البشرية 
للنظام التربوي وخصوصا 
فئة المعلمين لكي يكونا 

أكثر قدرة على أداء دورهم 
الحيوي في تعليم األطفال 

وتنشئتهم.

الغاية 4–ج : تحقيق زيادة كبيرة في عدد المعلمين 
المؤهلين، بما في ذلك من خالل التعاون الدولي لتدريب 

المعلمين في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان 
نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية، بحلول عام 2030.

تطوير برامج التعليم غير 
النظامي والتعليم مدى 

الحياة للشباب والكبار.

الغاية 4.6: ضمان أن يلّم جميع الشباب ونسبة كبيرة 
من الكبار، رجااًل ونساًء على حد سواء، بالقراءة والكتابة 

والحساب، بحلول عام 2030.

مواءمة مخرجات التعليم 
والتدريب التقني والمهني 

والتعليم العالي مع 
احتياجات التنمية وسوق 

العمل وضمان تكافؤ فرص 
للجميع للحصول عليها.

الغاية 4.4: تحقيق زيادة كبيرة في عدد الشباب والكبار 
الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة، بما في ذلك 

المهارات التقنية والمهنية، للعمل وشغل وظائف الئقة 
ولمباشرة األعمال الحرة، بحلول عام 2030.
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مســاهمة االســتراتيجية القطاعيــة للتعليــم 2017–2022 باالســتراتيجيات 
ــر القطاعيــة: عب

1. استراتيجية النوع االجتماعي عبر القطاعية:
اواًل: أظهــرت الدراســات وتقييــم الواقــع التربــوي والتقريــر الوطنــي للتعليــم 2000/2015 أن 
فلســطين مــن الــدول التــي تولــي اهتمامــا خاصــًا لقضيــة العدالــة والمســاواة بيــن الجنســين 
فــي مجمــل القضايــا ذات العالقــة بالتعليــم، وأن االنــاث يتفوقــن علــى الذكــور فــي العديــد 
مــن القضايــا ســواء فــي الهــدف االســتراتيجي االول الخــاص بااللتحــاق بجميــع مراحــل التعليــم، 

وفــي الهــدف الثانــي الخــاص بنوعيــة التعليــم. 

ثانيــًا:  فــي جميــع التدخــالت التــي تقــوم بهــا وزارة التربيــة والتعليــم في أهدافها االســتراتيجية 
: االلتحــاق بالتعليــم والوصــول اليــه، ونوعيــة التعليــم، وفــي الهــدف الخــاص بحوكمــة النظــام 

شــهدت مراعــاة قضايــا النــوع االجتماعــي.

ثالثــًا: ســيقوم نظــام المتابعــة والتقييــم بــإدراج متغيــر النــوع االجتماعــي فــي المؤشــرات 
جميعهــا ذات العالقــة التــي يتــم قياســها ليتــم معالجــة اي قضيــة تبــرز خــالل عمليــة التنفيــذ.

خــالل  مــن  البيئيــة  القضايــا  الــوزارة  تراعــي  القطاعيــة:  عبــر  البيئــة  اســتراتيجية   .2
ذلــك: أمثلــة  ومــن  االســتراتيجية،  أهدافهــا  لتحقيــق  تدخالتهــا 

فــي مجــال تحقيــق الهــدف االســتراتيجي االول الخــاص بااللتحــاق وتوفيــر بيئــة تعليميــة  −
آمنــة تقــوم الــوزارة )مــن خــالل تدخاللتهــا( باالســتفادة مــن الطاقــة المتجــددة حيــث 
المدرســية  االبنيــة  باعتبــاره مكونــًا اساســيًا فــي  الشمســية  الخاليــا  اســتخدام  أدرجــت 

الجديــدة، وتعزيــز مفهــوم االبنيــة الخضــراء.

وفــي مجــال الهــدف االســتراتيجي الثانــي الخــاص بتحســين نوعيــة التعليــم تمــت مراعــاة  −
القضايــا البيئيــة والمحافظــة علــى البيئــة والتنــوع الحيــوي فــي إطــار تطويــر المناهــج 
الفلســطينية، وســيتم تنفيــذ العديــد مــن االنشــطة المدرســية التــي تدعــم الحفــاظ علــى 

ــة مــن خــالل النشــاط الكشــفي فــي المــدارس. البيئ

فــي مجــال الحوكمــة واالدارة تجــري الــوزارة كل ســنتين مســحا شــامال للبيئــة فــي المرافق  −
التربوية جميعها ) رياض األطفال و المدارس االساســية والثانوية والمهنية، ومؤسســات 
التعليــم العالــي( بالتعــاون مــع الجهــاز المركــزي لإلحصــاء. كمــا يتــم رصــد القضايــا البيئيــة 

فــي نظــام المتابعــة والتقييــم الــذي تعتمــده الــوزارة لخططهــا االســتراتيجية والســنوية.

3. استراتيجية الشباب عبر القطاعية:
اواًل: يشــكل الشــباب جــزءًا مهمــا مــن الفئــات المســتهدفة فــي الخطــة القطاعيــة للتعليــم، 
وتعمــل الــوزارة علــى تلبيــة القضايــا الخاصــة بهــذه الفئــة مــن خــالل العديــد مــن تدخالتهــا 

لتحقيــق اهدافهــا االســتراتيجية ومــن ذلــك:
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توفيــر االرشــاد التربــوي والمهنــي لهــم لمســاعدتهم علــى اختيــار مهــن مناســبة فــي 	 
المســتقبل.

توفيــر المرافــق الرياضيــة والنشــاط الحــر للشــباب للتعبيــر عــن مواهبهــم واهتماماتهــم 	 
فــي المــدارس والجامعــات.

تعزيــز العمــل الطوعــي للشــباب لخدمــة المجتمــع والحفــاظ علــى البيئــة وتنميــة القيــم 	 
األخالقيــة.

توفير مسارات تعلم تناسب اهتماماتهم واحتياجاتهم إليجاد وظائف مناسبة.	 
ــة يتــم 	  تلبيــة احتياجاتهــم النفســية والجســمية والعقليــة مــن خــالل عــدة أنشــطة تربوي

تنفيذهــا فــي المراحــل التعليميــة كافــة.



القسم السادس

برامج الموازنة
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برامج الموازنة

القسم السادس

يتضمــن هــذا الفصــل برامــج الموازنــة وغايــات سياســة برامــج الموازنــة، واهــداف البرامــج، 
ونتائــج الهــدف االســتراتيجي التــي يدعمهــا هــدف البرنامــج

اسم البرنامج: برنامج التعليم في رياض األطفال 

رقم البرنامج: 0709

غايات سياسة 
برنامج 
الموازنة

اسم نتيجة الهدف االستراتيجي التي يدعمها هدف البرنامجأهداف برنامج الموازنة
المؤسسة 
المسؤولة

زيادة أ. 
معدالت 
االلتحاق 

االجمالية 
لألطفال 

في رياض 
األطفال 
)البستان 

والتمهيدي( 
من 54.2% 

في العام 
2017 لي 
%70 في 

نهاية العام 
 2022

زيادة عدد رياض االطفال . 1
المرخصة في القطاع 

الخاص الى 1616 روضة 
مع نهاية العام 2022م   

 تسهيل شروط الترخيص في القدس والمناطق 	 
المهمشة.

تنفيذ زيارات ميدانية لرياض األطفال الخاصة لترخيصها.	 
تنفيذ زيارات لرياض األطفال غير المرخصة لحثها على 	 

الترخيص.

وزارة التربية 
والتعليم

زيادة عدد صفوف . 2
رياض االطفال في صف 

التمهيدي في رياض 
االطفال الحكومية في 

المناطق المحرومة 
من خدمة التعليم في 

هذه القطاع بمعدل 50 
صفوف سنويا 

متابعة اعداد العطاءات وطرحها وبدء التنفيذ.	 
توفير المصروفات الجارية لتشغيل رياض األطفال 	 

الحكومية 
تزويد رياض األطفال الحكومية باألثاث واأللعاب الالزمة 	 

من خالل اإلجراءات المتبعة )طرح العطاءات وتنفيذها.
افتتاح رياض أطفال حكومية في المناطق المهددة 	 

بالضم من قبل االحتالل، وتشجيع افتتاح رياض أطفال 
خاصة.

 

صيانة وتأهيل األبنية . 3
في صفوف رياض 

األطفال الحكومية 
القائمة وتزويدها 

باألثاث بمعدل )40( 
غرفة صفية سنويًا 

التنسيق مع اإلدارة العامة لألبنية لعمل الصيانة الالزمة 	 
التنسيق مع اإلدارة العامة للوازم لعمل الالزم بما يخص 	 

األثاث
التنسيق مع المؤسسات العاملة في مجال الطفولة 	 

لعمل الصيانة والتأهيل الالزم لرياض األطفال وتزويدها 
باألثاث 

زيادة نسبة دمج . 4
الطلبة ذوي االعاقة 
واالحتياجات الخاصة 

بمعدل 2 روضة سنويا  

تحديد المدارس التي تستقبل طالب ذوي احتياجات 	 
خاصة 

التنسيق مع االدارة العامة لألبنية من أجل تأهيل األبنية 	 
وفق احتياجات األطفال ذوي االحتياجات الخاصة  

رفع مستوى الوعي . 5
المجتمعي وأولياء 

األمور بأهمية التعليم 
وقضايا الطفولة المبكرة 

بمعدل )600( ولي أمر 
سنويًا. 

عقد 71 ورشة عمل ألولياء األمور  	 
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اسم البرنامج: برنامج التعليم في رياض األطفال 

رقم البرنامج: 0709

غايات سياسة 
برنامج 
الموازنة

اسم نتيجة الهدف االستراتيجي التي يدعمها هدف البرنامجأهداف برنامج الموازنة
المؤسسة 
المسؤولة

زيادة عدد رياض . 6
األطفال الحكومية 

والخاصة المستفيدة من 
الحماية والدعم الدولي 

والمحلي في مناطق 
)ج( والقدس بمعدل 
)10( روضات سنويًا.  

عقد لقاءات مع مؤسسات أهلية دولية لتقديم الدعم 	 
الالزم وحماية الرياض المهددة.

 عمل زيارات ميدانية لمواقع رياض اطفال المتضررة من 	 
الجدار والمهددة من االحتالل.

زيادة نسبة ب. 
المؤهالت 

من المربيات 
والمديرات 

والمشرفات 
في رياض 
االطفال 
الخاصة 

والحكومية 
من 36.2% 

في العام 
 2017

الى 40% 
في العام 

. 2022

تطوير كفاءة المربيات . 7
والمديرات والمشرفات 
)التدريب المستمر( في 
كل من رياض االطفال 

الحكومية والخاصة 
بمعدل )1393( مربية 
ومديرة و17 مشرفة 

سنويًا.  

طرح وتنفيذ عطاء التعاقد مع خبراء في هذا المجال 	 
المديــرات 	  لتدريــب  مديريــة  كل  فــي  ورشــتين  عمــل 

األطفــال  ريــاض  فــي  والمربيــات 
ريــاض األطفــال حــول 	  عقــد 4 ورش تدريبيــة لمشــرفات 

بالطفولــة   عالقــة  ذات  مواضيــع 

ضمان ت. 
خدمة 

التعليم 
النوعي 

المستند 
على الطالب 
داخل الصف 

لجميع 
األطفال 

ذكورًا 
وإناثًا لـ 

)32( روضة 
أطفال 

حكومية 
تشمل 

)800( طفل 
سنويًا

زيادة اعداد رياض . 8
األطفال التي تستخدم 

التقنيات التربوية 
وتكنولوجيا التعلم 

أثناء العملية التعليمية 
التعلمية وداخل الصف 

بمعدل )100روضة( 
سنويًا 

طرح عطاء لألجهزة المطلوبة 	 
توريد األجهزة لرياض األطفال المستهدفة  	 
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اسم البرنامج: برنامج التعليم في رياض األطفال 

رقم البرنامج: 0709

غايات سياسة 
برنامج 
الموازنة

اسم نتيجة الهدف االستراتيجي التي يدعمها هدف البرنامجأهداف برنامج الموازنة
المؤسسة 
المسؤولة

تطوير ث. 
وتفعيل 
النظام 
االداري 

وأطر صناعة 
السياسة 

واتخاذ القرار 
والمتابعة 
على كافة 

المستويات.

تحديث النظم . 9
والتعليمات الخاصة 

بمجال رياض األطفال 

ريــاض 	  ترخيــص  تعليمــات  لتحديــث  مركزيــة  ورشــة  عقــد 
األطفــال.

تنفيذ زيارات ميدانية لرياض االطفال.	 

تطوير . 10
استخدام أنظمة البيانات 

المحوسبة في رياض 
األطفال بمعدل نظام 

محوسب واحد في 
نهاية العام 2022م 

التعاقد مع شركة برمجه 	 
تحميل البيانات على النظام 	 
تجريب النظام 	 
التدريب على استخدام النظام  	 

تطوير . 11
نظام التنسيق ما بين 
القطاعات الحكومية 

وغير الحكومية العاملة 
والمرتبطة برياض 

االطفال بمعدل )20( 
مؤسسة سنويًا. 

عقد 01 اجتماعات سنويا مع الشركاء 	 
فــي 	  األطفــال  ريــاض  لمشــرفات  اجتماعــات   4 عقــد   

والمســتجدات  العمــل  ظــروف  لمناقشــة  المديريــات 
. الطارئــة  والقضايــا 

  
اسم البرنامج: برنامج التعليم األساسي

رقم البرنامج: 0710

غايات سياسة 
برنامج الموازنة

اسم نتيجة الهدف االستراتيجي التي يدعمها هدف البرنامجأهداف برنامج الموازنة
المؤسسة 
المسؤولة

زيادة معدل . 1
االلتحاق 
للطالب 

والطالبات 
في المرحلة 

االساسية 
)1–9( من 

)%95.9( في 
العام 2017 
الى )100%( 

في نهاية 
العام 2022 

الهدف )1.1( زيادة عدد 
الغرف الصفية التي تنسجم 

مع المعايير الفيزيقية 
التربوية في المدارس 

األساسية بمعدل )310( 
غرفة سنويا.

انشــاءها، وتأثيثهــا وتجهيزهــا فــي 	  تــم  003 غــرف صفيــة 
فلســطين: 53 غرفــة بــدل الزيــادة الطبيعيــة، 04غرفــة بــدل 
ــدوام  ــدل ال ــدل اكتظــاظ و	0 غرفــة ب مســتأجر، 04 غرفــة ب
المســائي:74 غرفــة بــدل غيــر صالحــة لالســتخدام: 03 غرفــة 
بــدل توفيــر التعليــم فــي المناطــق الجغرافيــة غيــر المتوفــر 
فيهــا خدمــة التعليــم، و01غــرف فــي مناطــق ج، 81غــرف 
بــدل اســتبدال غــرف تخصصيــة، 02 غرفــة لفصــل مســتويات 

المــدارس. 
انشــائها 	  تــم  واالصــرار  التحــدي  مــدارس  مــن  مــدارس   4

2202 العــام  نهايــة  حتــى  ســنويا  وتأثيثهــا  وتجهيزهــا 
انشــاء مدرســة أساســية فــي منطقــة اريحــا واالغــوار فــي 	 

صمــود  ولتعزيــز  اإلســرائيلية  الضــم  مخططــات  مواجهــة 
المواطنيــن.

وزارة التربية 
والتعليم
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اسم البرنامج: برنامج التعليم األساسي
رقم البرنامج: 0710

غايات سياسة 
برنامج الموازنة

اسم نتيجة الهدف االستراتيجي التي يدعمها هدف البرنامجأهداف برنامج الموازنة
المؤسسة 
المسؤولة

الهدف )1.2( تطوير 
المرافق والبيئة المدرسية 

بكل مكوناتها طبقًا 
للمعايير المعتمدة لتكون 

أكثر امنًا ودعمًا وتحفيزًا 
بمعدل %5، )بما يعادل 86 

مبنى مدرسي سنويا(.

18181 طالب ومعلم تم توفير األثاث بدل التالف 	 
والقديم وتحديث االثاث لهم 

تم توفير القطع التبديلية لصيانة 5% من األثاث المدرسي 	 
)00043 وحدة( 

8	 مدرسة قائمة تم تأهيلهم وصيانتهم وتشمل مدارس 	 
القدس والمنطقة "ج " وتشمل تركيب خاليا شمسية في 

003 مدرسة وتأهيل شبكات الكهرباء لتدفئة المدارس 
وتزويد 055 مدرسة بروديترات للتدفئة 

تحسين البنية التحتية ل )21( مدرسة أساسية في منطقة 	 
اريحا واالغوار المهددة بالضم 

تجهيز وتركيب مكيفات ل 1	0 غرفة صفية في منطقة 	 
اريحا واالغوار المهددة بالضم بقيمة $000,272

تهيئة وتطوير المرافق الصحية المدرسية )بناء وتاهيل 	 
وحدات صحية ومشربيات( في 023 مدرسة قائمة.

تأهيل المقاصف المدرسية تماشيا مع البروتوكول الصحي 	 
لمواجهة فايروس كورونا.

توفير كميات مياه كافية للطلبة بواقع 01 لتر على األقل 	 
لكل طالب في جميع المدارس يوميًا.

تزويد جميع المدارس بمواد النظافة والتطهير )معقم 	 
يدين، صابون يدين، ورق تواليت، صابون ارضيات ومطهر(.

تزويد المدارس بمضخات تعقيم ولباس خاص بذلك.	 
تزويد المدارس بالكمامات للطلبة والعاملين في 	 

المدرسة.

وزارة التربية 
والتعليم

الهدف )1.3( زيادة نسبة 
الطالب والطالبات ذوي 

االعاقة واالحتياجات 
الخاصة المدمجون في 

المدارس األساسية 
الحكومية من خالل تبني 

منهجيات واساليب تعليم 
أكثر إدماجًا بزيادة سنوية 

مقدارها )0.05 %(.  

3 غرفة مصادر تم فتحها وتجهيزها في المدارس 	 
الحكومية عقد 71 اجتماع لمدراء المدارس الجدد حول 

الية عمل غرفة المصادر
44 معلمي/ات غرف مصادر/التعليم الجامع الجدد تم 	 

تدريب وتأهيلهم
8 اجتماعات مناطقية لمشرفي التربية الخاصة و مرشدي 	 

التعليم الجامع في المديريات نفذت لمتابعة ومناقشة 
التعليم الجامع 

تقديم الخدمات التربوية واالرشادية المناسبة لكافة 	 
الطلبة المدمجين والتأكد من وضعهم الصحي.

وزارة التربية 
والتعليم

الهدف )1.4( االستمرار في 
تطبيق استراتيجية فصل 
طالب وطالبات المرحلة 

األساسية عن الثانوية وفق 
فلسفة المناهج.  

بمعــدل 	  المــدارس  مســتويات  فصــل  اســتراتيجية  تطبيــق 
)        ( ســنويا
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اسم البرنامج: برنامج التعليم األساسي
رقم البرنامج: 0710

غايات سياسة 
برنامج الموازنة

اسم نتيجة الهدف االستراتيجي التي يدعمها هدف البرنامجأهداف برنامج الموازنة
المؤسسة 
المسؤولة

الهدف )1.5( ضمان 
الحماية  والدعم والوصول 

اآلمن لجميع الطلبة 
والمعلمين ذكورًا وإناثًا 

بنسبة %100 سنويا 

نظــام الحمايــة واالمــان يعمــل بكفــاءة فــي 01مــدارس فــي 	 
القدس

الدعــم 	  تلقــوا  القــدس  فــي  منزليــا  المعتقليــن  الطلبــة 
واالعالمــي واألكاديمــي  النفســي 

فــي 	  والخاصــة  الحكوميــة  والمــدارس  التعليــم  نظــام   
مدعــوم القــدس 

تدريــب 	0 مديــر ومعلــم علــى اســتراتيجية وخطــة الطــوارئ 	 
   PCCالشاملة

الهدف )1.6( ضمان 
وتعزيز الخدمات األساسية 

اإلشراقية والتشغيلية 
ل )1186( مدرسة في 

المرحلة األساسية )1–9( 
في المدارس الحكومية 

8111	 مدرســة حكوميــة  )1–9( تــم تشــغيلها واالشــراف 	 
التربــوي والميدانــي عليهــا  

زيادة نسبة . 2
المؤهلين 

والمؤهالت 
من الطواقم 

التعليمية 
والمساندة 
لهم وفق 

استراتيجية 
إعداد 

المعلمين 
والمعلمات 

وتأهيلهم من 
)%60.4( في 
العام 2017 
الى 75.4% 

في نهاية 
العام 2022

الهدف )2.1( تطوير الكوادر 
البشرية للنظام التربوي 

من المعلمين والمعلمات 
والمديرين والمديرات 

في المدارس األساسية 
الحكومية بمعدل 4% 

سنويا

051معلم من معلمي الصفوف 1–4 تم تأهيلهم في 	 
ضوء الكفايات والمعايير المهنية للمعلم بالتعاون مع 

الجامعات  
	00 معلم من معلمي الصفوف 5–01 تم تأهيلهم في 	 

ضوء الكفايات والمعايير المهنية للمعلم  
 	05معلم مرشح لمنصب مدير مدرسة تم تأهيلهم على 	 

مهارات اساسية في القيادة )تهيئة( منهم 
005 معلم صف من )1–4( تم اعدادهم وفق المعايير 	 

المهنية لبرنامج التربية العملية 
03 مدير مدرسة جديد انهوا دبلوم مهنيا متخصصا في 	 

القيادة المدرسية 
2 دراسة ذات عالقة ببرنامج الدبلوم المهني المتخصص 	 

في التعليم وتحقيق الكفايات العلمية في الضفة نفذت
43 مرشد تربوي حصلوا على دبلوم االشراف التعليم 	 

 المهني 54	 ساعة 
تدريب 002 معلم جديد ضمن برنامج الدبلوم المهني 

المتخصص في التعليم
تطوير دليل المعلم لتصميم التعلم عن بعد 	 
تطوير الدليل االرشادي في التعلم عن بعد للمعلمين 	 

ومديري المدارس واالهل والمشرفين التربويين والطلبة 
 	SMAET و  MOOZ اعداد دليل تدريبي ألدوات ويب مثل
اعداد دليل التجارب العلمية بالمحاكاة لجميع التجارب 	 

العلمية للصفوف من الخامس للثاني عشر
5 تطوير دليل اشراف الكتروني واإلدارة اون الين	 
حصر المواد التدريبية التي تم اعدادها وفرزها حسب 	 

المحاور التدريبية الرئيسة، وارشفتها على البوابة 
االلكترونية 
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اسم البرنامج: برنامج التعليم األساسي
رقم البرنامج: 0710

غايات سياسة 
برنامج الموازنة

اسم نتيجة الهدف االستراتيجي التي يدعمها هدف البرنامجأهداف برنامج الموازنة
المؤسسة 
المسؤولة

تدريــب جميــع المعلميــن والمشــرفين التربوييــن ومديــري 	 
تقنيــات  علــى  الخاصــة  المــدارس  ومعلمــي  المــدارس 
 moorssalc  elgoog و   ،MOOZ مثــل  المرئــي  التواصــل 

تطويــر قــدرات المعلميــن فــي مديريــات التربيــة والتعليــم 	 
ــة عــن بعــد. ــاج مــواد تعليمي ــى إنت عل

اعــداد 	  علــى  والمشــرفين  المعلميــن  مــن  فــرق  تدريــب 
البرنامــج  اعــداد  ثــم  ومــن  بعــد  عــن  التعليميــة  الحصــص 

.11–1 مــن  للصفــوف  التصويــر  بعمليــة  للمباشــرة 
دليــل 	  علــى  العلــوم  ومشــرفي  معلمــي  جميــع  تدريــب 

العلميــة  التجــارب 
تدريــب مدربيــن ومعلميــن علــى أدوات التقويــم االلكترونيــة 	 

واعدادها
تدريب مديري المدارس على تقنيات التعلم عن بعد	 
الالزمــة 	  التقنيــات  علــى  المــدارس  مديــري  كافــة  تدريــب 

بعــد  عــن  لــإلدارة 
تدريــب مديــري المــدارس علــى أدوارهــم خــالل الطــوارئ 	 

المتابعــة. وآليــة 
اســتخدام األدوات الرقميــة فــي التواصــل و فــي التعليــم 	 

.moorssalc  elgooG  ,  mooZ
تدريــب 	8 أســرة صفيــة فــي المــدارس علــى متابعــة تنفيــذ 	 

البروتوكــول الصحــي فــي المــدارس.
والطواقــم 	  والمديريــات  الــوزارة  فــي  الطواقــم  تدريــب 

الصحيــة والمعلميــن فــي المــدارس )5	 الــف مشــارك ( فــي 
3022 مدرســة )ضفــة وغــزة( ، ويشــمل ذلــك 4	4 روضــه 

علــى إجــراءات  البروتوكــول الصحــي 
الصحيــة 	  والمؤسســات  الــوزارة  لطواقــم  ورشــتين  تنفيــذ 

حــول اليــة متابعــة إجــراءات البروتوكــول الصحــي، وتنفيــذ 
داعمــة. توعويــة  أنشــطة 

تطويــر نمــاذج المتابعــة والتقييــم عــن بعــد، وتدريــب مدربيــن 	 
ومديــري  للمشــرفين  تعريفيــة  لقــاءات  وعقــد  مركزييــن 

المــدارس علــى النمــاذج، 

الهدف )2.2( مواصلة 
تطوير معايير وسياسات 
إعداد وتأهيل المعلمين 
والمعلمات والطواقم 

االدارية والمساندة على 
523 مدير مدرسة ومعلم 

سنويا 

مســابقة أبحاث مميــزة للمعاييــر وتقييــم االداء للمعلميــن 	 
والطواقــم المســاندة لتطويرهــا وتحديثهــا.

تــم 	  الوطــن  مســتوى  علــى  مدرســة  ومديــرة  مديــر   33
تحفيزهــم وتكريمهــم وفــق معاييــر معــدة مســبقاً ومعلنــه 

مــدراء 	  الختيــار  مقابلتهــم  تمــت  ومعلمــة  معلــم   0	3
عنهــا   معلــن  وتعليمــات  اســس  وفــق  المــدارس 

031 معلم ومعلمة تم تعيينهم مدراء مدارس اساسية	 
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المسؤولة

الهدف )2.3( تطبيق نظام 
مهننة التعليم على جميع 
المعلمين والمعلمات في 
المرحلة األساسية بنسبة 

 )0%(

• المعلمين والطاقم المساند باالستناد صنفو الى 	
المعاييرالمهنيبة ونظام اجازة مزاولة المهنة  

الهدف )2.4( تنفيذ برامج 
التطور المهني المستمر 

للمعلمين والمعلمات 
والطاقم المساند لهم 

في المدارس األساسية 
وفق استراتيجية تدريب 

المعلمين والمعلمات 
بمعدل15864معلم 

وطاقم  سنويا 

• 4000 معلم سنويًا تدربو على االحتياجات و المستجدات 	
التربوية بما  يتفق وسياسة الوزارة وتطويرها للمعلمين 

واالشراف التربوي بواق 25 ساعة تدريبية
• 320  مدير مدرسة  في المرحلة االساسية تم تدريبهم 	

على مهارات مشرف مقيم والدور الفني لمدير المدرسة 
وفق احتياجاتهم  التربوية  بواقع )20( ساعة تدريبية

• 300معلم ومعلمة ومشرف ومشرفة واداري وادارية 	
دربو في 6 ورش عمل مركزية حول تحكيم وتدريب 

االلعاب الرياضية االعالم الرياضي من جميع المديريات 
لمدة 2 يوم لكل متدرب.

• )6( ورش عمل عقدت على مستوى عنقودي لجميع 	
المديريات حول مفهوم وتعليمات الرحالت المدرسية  

 بمشاركة 600 معلم ومعلمة    الضفة فقط 
 60 مدير مدرسة اساسية من 24 مديرية تم اطالعهم 

على المستجدات في الميدان التربوي بواقع  3 لقاءات  
• 1200 معلم جديد انهوا دورة تدريبية لوائيًا على شكل 	

ورش عمل 3 ساعات في اليوم الواحد لتهيئة المعلمين 
الجدد 

• تم تدريب 50 معلم بواقع 3 لقاءات حول االعاقة   	
السمعية  في الضفة فقط 

• 250 مشرفا تربويا تدربوا بواقع )20( ساعة تدريبية حول 	
مفهوم االشراف التربوي وآلياته وتقييم التدريب ومتابعة 

أثره ميدانيًا. 
• 2 دورات تدريبية مركزية عقدت لمشرفي التربية 	

الموسيقية بمعدل 34 مشرف ومعلم للدورة الواحدة، 
اثناء وخارج اوقات الدوام الرسمي في )17( مديرية في 

الضفة الغربية 
• 80 مشرف تربوي )60 ضفة،20 غزة( و 960 مدير 	

مدرسة )643 ضفة، 317 غزة(  و 120معلم في الضفة 
و 40 معلم في غزة  دربوا على متابعة ودعم المعلمين 

للصفوف ) 1–9 ( في تطبيق استراتيجيات التعلم 
التفاعلي لمباحث )اللغة العربية والعلوم والرياضيات ( 

• 30 مرشد تربوي دربوا على مهارات في االرشاد المدرسي 	
456 ساعة
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غايات سياسة 
برنامج الموازنة

اسم نتيجة الهدف االستراتيجي التي يدعمها هدف البرنامجأهداف برنامج الموازنة
المؤسسة 
المسؤولة

ضمان خدمة . 3
التعليم 
النوعي 

المستند على 
الطالب داخل 
الصف لجميع 

الطلبة في 
سن التعليم 

األساسي 
ذكورًا وإناثًا 

بنسة 6% 
لكل من 

التعلم النشط 
واالنشطة 
الالصفية ، 

و %2 سنويا 
للبيئه الصحية 

حتى نهاية 
العام 2022

الهدف )3.1( تعزيز ومتابعة 
الجوانب التربوية والصحية 
والمهنية المحفزة للتعليم 

والتعلم وتوفير الدعم 
النفسي واالجتماعي 

واالهتمام ببعد النوع 
االجتماعي لدى 263529 

طالب وطالبة وطاقم 
مدرسي 6501 مدرسة 

سنويا

81 مخيما كشفيا ارشاديا عقد على مستوى المديريات 	 
الشمالية  ) ضفة ( 

71 مديرية زودت بادوات خاصة لالنشطة الكشفية 	 
االرشادية 

مسابقات الريادة واالبداع والتمييز الكشفي االرشادي 	 
نفذت على مستوى الوزارة لمديريات للمرحلة االساسية 

المحافظات الشمالية 
2 مخيم كشفي ارشادي للذكور و االناث مركزيا عقد 	 

على مستوى الوزارة بمشاركة 422 كشاف /مرشدة 
ومشرفيهم 

عقد مخيم كشفي ارشادي خالل شهر رمضان المبارك 	 
في القدس

2دورات لتاهيل المعلمين والمعلمات قادة الفرق 	 
االرشادية عقدت في الضفة فقط 

04مشرفة مرشدات من النشاطات الطالبية شاركن 	 
في  2 ورشة تدريبية  لتقييم وتطوير برامج االنشطة 

ااالرشادية 
02 فعالية رياضية في جميع المديريات نفذت للجنسين 	 

بما يعادل 0023 طالب/ة ومعلمين/ات ومشرفين/ات 
نشاط رياضي.

 تكريم 05 طالب وطالبة / معلم/ة / مشرف /ه واداري 	 
و 71مدرسة فازوا بمسابقة االبداع والتميز الرياضي 

منتخب رياضي )	0 طالب/ة ومدرب/ة واداريين( دربوا 	 
لتمثيل فلسطين في البطوالت الدولية في االلعاب 

الفردية والجماعية  
42  طالب /ة و اداري /ة شاركوا في فعاليات المخيمات 	 

الصيفية الخارجية ) عربية واجنبية(
9	2 طالب/ة ومدرب/ة شاركوا في اقامة  91 نادي 	 

للموهوبين في االلعاب الرياضية . 
 008 طالب/ة و معلم/ة ومشرف/ة نشاط رياضي 	 

شاركوا في  مهرجان مركزي  لنشاطات الرياضية من جميع 
المديريات.  

08 نادي صيفي اقيم خالل العطلة الصيفية في جميع 	 
المديريات بمشاركة 0008طالب/ة

انشاء ملعب كرة القامة البطوالت المركزية فيها  الضفة 	 
فقط
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المؤسسة 
المسؤولة

05 مدرسة زودت بأدوات رياضية لممارسة االنشطة 	 
الرياضية فيها

02 من اعضاء اتحاد الفريق للتربية البدنية  و مدربين 	 
دوليين في التدريب والتحكيم من الداخل والخارج 

استضيفوا  في فلسطين للمشاركة ورشة عمل االتحاد 
الرياضي المدرسي  لمدة 4 ايام لكل ورشة.

تشكيل فرق مركزية  لتمثيل الوزارة في كافة النشاطات 	 
الموسيقية الداخلية والخارجية

03 معلم في القدس تدربوا على مهارات  الدراما والعزف 	 
على اآلالت اإليقاعية

5 مدارس تم تزويدها بادوات موسيقية وادوات فينة 	 
وموسيقية وانظمة صوت وعزل

 	0 طالب ومرافق شاركوا في 5 فعاليات فنية 	 
وموسيقية ومسرحية في دول عربية 

	0 طالب ومرافق شاركوا في 5 فعاليات فنية 	 
وموسيقية ومسرحية في دول عربية

3	 طالب و 8 مرافق شاركوا في )5( فعاليات  لألنشطة 	 
الطالبية الثقافية في دول عربية وأجنبية

001مدرسة زودت بأدوات وخامات مختلفة  لممارسة 	 
االنشطة الثقافية فيها )علمية، فنية، موسيقية، تعبيرية(

21 مسابقة ثقافية وعلمية وموسيقية عقدت ) 3 منها 	 
مركزية في الوزارة( والبقية في كافة المديريات واقامة 

يوم مركزي سنوي للوزارة و لكل مديرية للشعر والمسرح 
والموسيقى  

0051 طالب وطالبة  تم تمكينهم على مهارات  النوع 	 
االجتماعي )اعالمية  وابداعية وتنموية  وثقافية و 

قانونية و اكاديميه(
مبادرات أنشطة ثقافية وعلمية نفذت في المدارس 	 
 483 مشرف ومعلم  دربوا في دورات تدريبية مركزية 	 

على األنشطة الطالبية )علمية، فنية، ثقافية، ادبية، 
موسيقية (  اثناء وخارج الدوام الرسمي من كافة 

المديريات  
51 الف طالب شاركوا في مشاريع تشاركية عن بعد من 	 

خالل تدريب 053 معلم / مشرف / مدير مدرسة على 
التعلم بالمشروع والمهارات االساسية لتعميق التعليم 

001 شخص من مختلف الدول العربية تم استضافتهم 	 
للمشاركة في الملتقى العربي للمسرح المدرسي
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 تنفيذ زيارة لعينة مختارة من طالب الصفوف )4–9( من 	 
مدارس الضفة الغربية إلى مدينة القدس  بمعدل )0001( 

طالب
000051  طالب شاركوا في مسابقة تحدي القراءة 	 

العربي بقراءة 05 كتاب على االقل لكل  طالب للمنافسة 
على مستوى الوطن العربي في مسابقة تحدي القراءة 

العربي   
0021 مدرسة تم فيها تطبيق النشاط الحر كحصة اضافية 	 

على البرنامج بعد نهاية الدوام المدرسي
43  اسرة صفية تم تكريمها بحضور 002 شخص	 
51 الف طالب من الصفوف ) 1–9( االساسية عززت 	 

لديهم المهارات الحياتية
0057 طالب من الصفوف)1–4( في المرحلة االساسية 	 

تحسنت لديهم مهارات القراءه وقهم المقروء والكتابه
0057 طالب من الصفوف )1–4( في  المرحلة االساسيه 	 

تحسنت لديهم مهارات التفكير العليا  ) الناقد ن االبداعي 
)
فحوصات التقصي وتقديم الطعومات قدمت لكافة 	 

الطلبة المستهدفين كما أقرتها وزارة الصحة،
 051 الطلبة من كل 71 مديرية  تابعة لموظف صحي / 	 

مديرية زودوا بحزم طبية )حزم نظافة، صحة سنية 
تم تزويد 002 اداة طبية مساندة  للطلبة  	 
تزويد موظفي الميدان )001شخص( بجهاز فحص المياه  	 

نسبة الكلور في المياه ومستلزماته  في المدارس
طلبة الصف االول في  011مدرسة زودوا بحقيبة نظافة 	 

شخصية
تزويد 422 مدرسة  بمستلزمات السالمة العامة ) مواد 	 

اسعاف اولي 002$، 4 طفايات لكل مدرسة 	$00 
=008$ لكل مدرسة(  

0041 نشاط توعوي حول مضار ثقل الحقيبة المدرسية 	 
تم تنفيذه في 007 مدرسة 

 02مدرسة من  71 مديرية زودت  بمواد نظافة عامة في 	 
الضفة فقط

091 مدرسة تم تحسين المظهر الجمالي والبيئي فيها	 
091 مدرسة تم توعية الطلبة وتعزيز الممارسات البيئية 	 

السليمة
انشطة توعوية وتثقيفية حول النظافة الشخصية 	 

والنظافة العامة نفذت في 201 مدرسة 71 مديرية ) 
مشروع غسل االيدي ( 
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08 مدرسة تابعة لموطف الصحة الميداني نفذت مبادرات 	 
حول السالمة المرورية

08 لجنة صحية فعلت لتحقيق محاور الصحة الشمولية	 
 0071 طالب/ طالبة قادوا 071 فرقة سالمة مرورية في 	 

المدارس االكثر خطرا في التعاون مع المجتمع المحلي
00351 افطار جماعي تم تنفيذه في المدارس.، على 	 

حساب االهالي والمجتمع المحلي ) ال يدخل حساب 
الوزارة(

024 مقصف مدرسي يدار من قبل 011 جمعيات نسوية	 
009 مدرسة طبقت انشطة تثقيفية لتعزيز المعارف 	 

والتوجهات والسلوكيات التغذوية السليمة ) االفطار 
والفواكه والغذاء المتوازن، وشرب الماء والحليب، 

وممارسة النشاط البدني ومخاطر السمنة( بمعدل 4 
انشطة على االقل لكل مدرسة

39  مقصف مدرسي من مدارس  تم تزويده باالدوات 	 
الالزمة لحفظ و تحضير الطعام

 اعتاد الطالب على ممارسة النشاط البدني والتوجهات 	 
التغذويه السليمه في 	8 مدرسة مستهدفة من مدارس 

الموظف الميداني
 0005 طالب   وولي امر ومعلم دربوا على برنامج الحماية 	 

واالعتداءات والتحرشات الجنسية
0051طالب   دربوا على التكييف العاطفي االنفعالي في 	 

الضفة
40431 طالب دربوا على مهارات تشكيل البرلمانات 	 

الطالبية 
 0021 طالب  دربوا على برنامج التوجيه المهني 	 
0005 طالب   وولي امر ومعلم دربوا على برنامج الحماية 	 

واالعتداءات والتحرشات الجنسية 
	00 طالب و003ولي امر تم توعيتهم حول االبتزاز 	 

االلكتروني، و 05 مرشد تربوي تم تدريبهم حول كيفية 
التوعية والتعامل مع االبتزاز االلكتروني 

	000 طالب  في كافة المديريات دربوا على برنامج الدعم 	 
النفسي االجتماعي

0005 طالب دربوا على التعامل مع قلق ومخاوف 	 
االمتحانات في المرحلة  االساسية  )1–9(

004 مرشد في المدارس االساسيه  دربوا على مهارات 	 
التفريغ النفسي

0005 طالب تم تمكينهم على الحقوق اثناء االعتقال او 	 
التعرض لالنتهاك او االصابة ) الجرحى(

005 طالب و 05 معلم ومرشد ومدير مدرسة دربوا على 	 
المبادرة التعليميه الطبية في القدس فقط

71 مرشد تربوي مميز و7 مشرفين ارشاد  تم تكريمهم 	 
في يوم االرشاد التربوي   
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غايات سياسة 
برنامج الموازنة
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المؤسسة 
المسؤولة

الهدف )3.2( زيادة 
نسبة الطالب والطالبات 

المستفيدين من برامج 
التعليم المساند والعالجي 

لـ 21500 طالب سنويا

• برنامج التعلم العالجي ل )20000( طالب من طلبة 	
الصفوف )1–4( و برنامج التعافي للصفوف )5–9(  

• ) 1500( طالب الذكور و االناث وعوا باهمية التعليم 	
ومخاطر التسرب المدرسي   )7–9(

الهدف )3.3( تعميم 
وتعزيز برنامج المبادرات 

االيجابية والريادة واالبداع 
العلمي وتنمية مهارات 

التفكير العليا على انواعها 
للعاملين بمهنة التعليم 

وللطلبة ذكورًا وإناثًا 
بمعدل )233( برنامج

• معرض فلسطين للتكنولوجيا والعلوم ) انتاج 233 	
مشروع طالبي ابداعي 

• تعزيز المبادرات التربوية االبداعية للمشرفين التربويين 	
بمشاركه معلميهم والطلبة 

• 600 طالب من طالب المدارس االساسية تم تدريبهم 	
على مهارات الصحفي الصغير 

الهدف )3.4( تعزيز تطبيق 
االشراف التربوي التطويري 

في جميع المدارس 
االساسية الحكومية بنسبة 

  100%

• تطبيق اإلشراف التربوي التطويري في المدارس 	
األساسية وعمل مسابقات الفضل المشاريع ) معلمي 

مشرفين مدربين ل 1200 مدرسة(، 

• استراتيجية العنقود وحدة تطوير نفذت في 15عنقود  	
في مديرية القدس

• نشر وتعميم نتائج دراسات تقييم اثر البرامج التطويرية 	
لالشراف التربوي وفق نتائج دراسات التقويم الوطني 

   2018

• 	 Educational ( E4F 150 مدرسة طورت ضمن برنامج
) for future

الهدف )3.5( زيادة 
نسبة الحصص الصفية 

التي تتبنى استراتيجيات 
ومنهجيات لجعل الطالب 

محور العملية التعلمية 
وتستخدم فيها التقنيات 

التربوية وتكنولوجيا التعلم 
والتعلم النشط داخل 

الصف لجعل التعليم أكثر 
تشويقًا بمعدل 3%

• 25 مدرب دربوا لتدريب 100 معلم الذين سيطبقون 	
انشطته مع الطلبة داخل مختبرات التربية التكنولوجية

• 500 معلما دربوا على تصميم التعليم والتقويم الحقيقي 	
النتاج وحدات ودروس محوسبة وتدريب 200 مدير على 

استراتيجيات توظيف ict في التعليم والعمل االداري 
المدرسي

• تطبيق استراتيجية الرقمنه والتعلم الذكي في المدارس 	
الحكومية وتزويد الطلبة في جميع المدارس الحكومية 

النائية وخلف الجدار والقدس )الطلبة غير المقتدرين( 
بحواسيب لوحية للصفوف )3–6(

• 17مختبر حاسوب قائم في المدارس االساسية حولت 	
الى مختبرات تكنولوجيا

• انتاج وتزويد 25 مدرسة بوسائل تعليمة تعلمية 	
لتكنولوجيا التعلم متعددة االغراض في غزة فقط 
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غايات سياسة 
برنامج الموازنة
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المسؤولة

الهدف )3.6( زيادة 
نسبة المدارس القائمة 
التي يتوفر فيها الغرف 

التخصصية والوسائل 
التعليمية التعلمية 

المناسبة بمعدل 2% 
سنويا لتجذير ثقافة الريادة 

واالبداع

تــم 	  القــدس  فــي  الخاصــة  للمــدارس  حاســوب  4مختبــر 
تأثيثهــا تجهيزهــا 

المــدارس 	  فــي  تحديثهــا  تــم  قائــم  حاســوب  مختبــر   02
مختبــر  لــكل  اجهــزة   01 بواقــع  االساســية 

301مدرسة زودت  بنية تحتية  بخدمة االنترنت 	 
تــم 	  القائمــة  المــدارس   فــي  علمــي   مختبــر  غرفــة   57

ــر  ــة فيهــا  غرفــة مختب تزويدهــا باالجهــزة واالدوات المخبري
باالجهــزة واالدوات  انشــائها وتزويدهــا  تــم  علمــي جديــد 

بمعــدل   المخبريــة 
تــم تطويرهــا 	  القائمــة   المــدارس  57 غرفــة مكتبــة  فــي 

تــم  جديــدة  مكتبــة   01  + والمراجــع  بالكتــب  تزويدهــا  و 
والمراجــع  بالكتــب  وتزويدهــا  انشــاؤها 

توفيــر )0000521( رزمــة مــن الكتــب المدرســية و ) 00051( 	 
دليــل معلم

)43( مدرســة  زودت بماكينــات ســحب الكترونيــة و  )23( 	 
مدرســة زودت بماكينــات تصويــر وثائــق 

)801( طالــب مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة  تــم تزويدهــم 	 
بكتــب المناهــج بلغــة بريــل )04 طالــب ضفــة والقــدس+01 

طــالب غــزة وبمعــدل 04 مجلــد لــكل طالــب(

تقويم . 4
وتطوير 
المناهج 
للمرحلة 

األساسية 
بما يتناسب 

مع احتياجات 
الطلبة ذكورًا 
وإناثًا اعتمادًا 

على منحى 
الكفايات 

بمعدل 70 
مبحث في 
نهاية العام 

2022

الهدف )4.1( دراسة 
وتحليل المناهج للصفوف ) 
1–4( تحلياًل منهجيًا لقياس 

مدى تحقيقها لألهداف 
التربوية المنشودة 

دراســة تقويــم اجريــت لفحــص رضــا المســتخدمين للمنهــاج 	 
ــا 1 – 4  ــد فــي المرحلــة األساســية الدني الفلســطيني الجدي
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غايات سياسة 
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الهدف )4.2( إثراء المناهج 
للمرحلة األساسية )5–9( 

بمعدل 70 مبحث وفق 
نتائج التغذية الراجعة 

والدراسات في الميدان 
في نهاية العام 2022

 ) 	5 مبحــث (طــورت مناهــج وادلــة الصفــوف وخطــوط 	 
عريضــة  مــن 5–9 وعددهــا  بعــد نتائــج التقويــم  ) الطبعــة 

الثانيــة – االثــراء (
اعــداد وتصميــم رزم تعليميــة للمهــارات األساســية مــن قبــل 	 

فــرق متخصصــة )مناهــج + اشــراف( بعــد تحديــد المفاهيــم 
والمهــارات األساســية فــي المباحــث الرئيســية.

تشــكيل فــرق مــن مؤلفــي الكتــب الدراســية، للعمــل مــع 	 
التأليــف  فــي  المشــاركين  غيــر  مــن  ومعلميــن  مشــرفين 

المتمازجــة. التعليميــة  الوحــدات  إلعــداد 
عقــد أربعــة ورشــات عمــل لتحديــد المفاهيــم والمهــارات 	 

الدراســية  المقــررات  فــي  العلمــي  للمحتــوى  األساســية 
اإلنجليزيــة،  اللغــة  العربيــة،  )اللغــة  األساســية  للمباحــث 

والعلــوم(. الرياضيــات، 
ــم 	  ــة وأوراق العمــل ونمــاذج التقوي ــار األنشــطة اإلثرائي اختي

المختلفــة، ومعاييــر ومؤشــرات األداء، واالختبــار الختامــي 
ــم، ووثيقــة المناهــج. ــل المعل للوحــدة المتمازجــة مــن دلي

اعداد أوراق عمل الكترونية 	 
جميــع 	  وتحميــل  التعليميــة  المنصــة  وتصميــم  إعــداد 

الحصــص المصــورة عليهــا وعلــى قنــاة الــوزارة فــي اليوتيــوب
تربيــة 	  مديريــة  لــكل  التابعــة  التعليميــة  المنصــات  تفعيــل 

فئــات  لتناســب  المطلوبــة  المواءمــات  وإدخــال  وتعليــم 
اإلعاقــة 

انتــاج حصــص مصــورة لمبحثــي اللغــة العربيــة، والرياضيــات 	 
ــن. ــة أون الي علــى غــرار ثانوي

الوحــدات 	  مــن   DC إلكترونيــة  بنســخ  المديريــات  تزويــد 
ــة المتمازجــة لإلفــادة منهــا لمــن ال تتوفــر لديهــم  التعليمي

بعــد. عــن  للتعلــم  تكنولوجيــة  إمكانيــات 
إنشاء فضائية تعليمية تابعة للوزارة	 
ــر وتغعيــل البوابــة التعليميــة الفلســطينية و اســتمرار 	  تطوي

تحميــل الفيديوهــات علــى قنــاة الــوزارة علــى اليوتيــوب
منصة للتواصل اإلداري والتدريب )تمكين(	 
انتــاج وبــث وترويــج الحصــص المصــورة علــى غــرار ثانويــة اون 	 

الين
الحكوميــة 	  المــدارس  جميــع  فــي  االنترنــت  ســرعة  رفــع 

إلــى 1	 ميجــا)21 مدرســة 4ميجــا، 22 مدرســة 8ميجــا( · 
تزويــد المــدارس المهمشــة التــي ال يوجــد فيهــا خــط هاتــف 

G3 بشــرائح 
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الهدف )4.3( استكمال 
مواءمة المنهاج بما 

ينسجم مع احتياجات 
الطلبة ذكورًا وإناثًا ذوي 

االحتياجات الخاصة 
للصفوف ) 8–10( لمبحثين 

من مباحث التعليم 
األساسي 

الهدف )4.4( تطوير 
أساليب التقويم 

والتشخيص لجميع جوانب 
التعلم وفق فلسفة 
المناهج واستراتيجية 

التدريب والتعلم المتمركز 
حول الطالب والطالبة لـ ) 

35000( طالب و6 اختبارات 
موحدة و3 اختبارات وطنية 

• نشر التقرير الوطني لدراسة التقويم الوطني 2018.       	
• ) 35000( طالب شاركوا في األولمبياد المدرسي 	

في مباحث اللغة العربية واللغة اإلنجليزية والعلوم 
والرياضيات

• تطبيق دراسة التقويم الوطني 2020 لصفوف الخامس 	
والتاسع  في مباحث اللغة العربية والرياضيات والعلوم 

والصف السادس في اللغة االنجليزية  والصف العاشر في 
دراسة المهارات التكنولوجية

تعزيز النشأة . 5
السوية 

للطلبة في 
المرحلة 

األساسية 
بنسبة )         

( سنويًا 

الهدف )5.1(: تجذير 
االنتماء والوعي بالرواية 

الفلسطينية

• اعداد كتيب وقرص مدمج ونشرات توعوية عن الرواية 	
الفلسطينية تناسب المرحلة العمرية.

• عقد ورش عمل لتعزيز االنتماء والوعي بالرواية 	
الفسطينية.

• موائمة المنهاج بما يتفق مع الرواية الفلسطينية.	

الهدف )5.2( التركيز 
على األبعاد االجتماعية 

والثقافية والقيمية 
واألخالقية واإلنسانية 

والنفسية للصفوف 
 )9 – 1(

• اعداد كتيب وقرص مدمج ونشرات توعوية عن االبعاد 	
االجتماعية والثقافية والقيمية واالخالقية واالنسانية

• زيادة تضمين االبعاد االجتماعية والثقافية والقيمية 	
واالخالقية واالنسانية في المناهج 

• 30 مرشد تربوي من فريق الدعم النفسي تم تدريبهم 	
على التعامل مع الصدمة النفسية والتعافي من الصدمة 

في الخليل ويطا 
• 100 مرشد تربوي جديد تم تدريبهم على االسعاف 	

النفسي االولي سنويًا
• 100 مرشد تربوي من فرق الدعم النفسي و 17 رئيس 	

قسم و30 مشرف تم تدريبهم على دليل الدعم النفسي 
االول

• 180 مرشد تربوي تم تدريبهم على الدراما والفنون في 	
مناطق ج و h2 التعبيرية والمسرح لتقديم الدعم النفسي                                 

• 30 الف طالب من الصفوف ) 1–9( االساسية عززت 	
لديهم المهارات الحياتية والمواطنة
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الهدف )5.3( تعزيز 
المشاركة الطالبية الفاعلة 

في الحياة المدرسية 
والمجتمعية من خالل 
التركيز على المهارات 

الحياتية واالهتمام 
بمختلف أنواع االنشطة 
لطلبة المرحلة األساسية

• كوادر تربوية دربت في المدارس على دليل تدريبي في 	
المهارات الحياتية والتعليم الشمولي المتمركز حول 

الطفل

• 100محطة كشفية زراعية مدرسية تم انشاؤها لممارسة 	
النشاط الكشفي الزراعي ، شارك فيها 4000كشاف /ة 

مرشدة  واشرف عليهم 100 قائد وقائدة من معلميمهم

• 250طالب /ة شاركوا في مهرجان االشبال والزهرات 	
الكشفي من الصف اول –رابع 

•  22 طالب/ة من الكشافة ومشرفيهم شاركوا في 	
فعاليات كشفية خارجية في دول عربية وأجنبية

• ملتقى ثقافي موسيقي صيفي ألبناء العاملين في وزارة 	
التربية والتعليم 

• 400 مشرف ومعلم  دربوا في دورات تدريبية مركزية 	
على األنشطة  التعبيرية والفنية  اثناء وخارج الدوام 

الرسمي من كافة المديريات 

• تكريم 50 طالب/ة  معلم/ة  مشرف /ه واداري و 	
17مدرسة فازوا بمسابقة االبداع والتميز الرياضي

• 400 طالب/ة ومدرب/ة شاركوا في اقامة  17 نادي 	
للموهوبين في المجاالت الثقافية والموسيقية 

• 50 مدرسة شاركت في برنامج النشاط الحر ايام السبت 	
نفذت 20 لقاء سنويًا بواقع 10 لقاءات كل فصل دراسي 

)خارج الدوام الرسمي(  

• 60 ألف طالب من الصفوف )1–4( في المرحلة االساسية 	
تحسنت لديهم مهارات القراءة وقهم المقروء والكتابة                        

• 30الف طالب من الصفوف ) 5–9( االساسية عززت 	
لديهم المهارات التفكير العليا والتعلم العميق  

الهدف )5.4( االعتناء 
بالصحة الشمولية للطلبة

• 30 مشرف ارشاد و30 مرشد تربوي تم تدريبهم على 	
العالج المعرفي السلوكي

• 69 مرشد تربوي ومشرف ارشاد تم تدريبهم حول التعافي 	
من الكوابيس

• 180 مرشد تربوي في 180 مدرسة االكثر عرضة 	
لالنتهاكات تم تدريبهم على مهارات التكيف االيجابي 

والتربية االيجابية

• 7 مرشدين تربويين تم تدريبهم على العالج االكلينيكي	

• 2000 نشرة للطلبة عن دور المرشد التربوي تم تعميمها	
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اسم البرنامج: برنامج التعليم الثانوي

رقم البرنامج: 0711

غايات سياسة 
برنامج الموازنة

اسم نتيجة الهدف االستراتيجي التي يدعمها هدف البرنامجأهداف برنامج الموازنة
المؤسسة 
المسؤولة

زيادة نسبة . 1
االنتقال )البقاء( 

للطالب 
والطالبات 

من المرحلة 
االساسية 
)1–9( إلى 

المرحلة الثانوية 
 )12–10(

بمعدل 0.23% 
سنويا حتى 
نهاية 2022

الهدف )1.1( زيادة عدد 
الغرف الصفية والتخصصية 

التي تنسجم مع المعايير 
الفيزيقية التربوية في 

المدارس الثانوية بمعدل 
)140(  غرفة سنويا . ) 100 

غرفة في الضفة، 40غزة(

 041غرف صفية تم انشاءها، وتأثيثها وتجهيزها 	 
في فلسطين: 03 غرفة بدل الزيادة الطبيعية، 

51غرفة بدل مستاجر، 02 غرفة بدل اكتظاظ و 02 
غرفة بدل الدوام المسائي: 02غرفة بدل غير صالحة 

لالستخدام: 51غرفة بدل توفير التعليم في المناطق 
الجغرافية غير المتوفر فيها خدمة التعليم، و 01غرف 

في مناطق مضطربة 01غرف بدل استبدال غرف 
تخصصية<

انشاء مدرسة ثانوية في منطقة اريحا واالغوار في 	 
مواجهة مخططات الضم اإلسرائيلية ولتعزيز صمود 

المواطنين.

الهدف )1.2( تطوير المرافق 
المدرسية والبيئة بكل 

مكوناتها طبقا للمعايير 
المعتمدة لتكون أكثر أمنا 

ودعما وتحفيزا بمعدل  5%، ) 
50 مبنى مدرسي(

22121 طالب ومعلم تم استكمال توفير األثاث 	 
بدل التالف والقديم لهم ) 0547 ضفة و 1834 غزة 

,والقدس 192 وحدة(
تم توفير القطع التبديلية لصيانة 5% من األثاث 	 

المدرسي )00051 وحدة( )0549 ضفة و9525 غزة 
والقدس 192(

05 مدرسة قائمة تم تأهيلهم وصيانتهم بما ينسجم 	 
مع معايير سياسة البيئة المدرسية الفيزيقية )بما 

يشمل مدارس القدس والمنطقة المضطربة( 
تحسين البنية التحتية ل )3( مدرسة أساسية في 	 

منطقة اريحا واالغوار المهددة بالضم 
تجهيز وتركيب مكيفات ل 58 غرفة صفية مدرسية 	 

في منطقة اريحا واالغوار المهددة بالضم بقيمة 
$000,8	

تهيئة وتطوير المرافق الصحية المدرسية )بناء وتاهيل 	 
وحدات صحية ومشربيات( في 08 مدرسة قائمة.

تأهيل المقاصف المدرسية تماشيا مع البروتوكول 	 
الصحي لمواجهة فايروس كورونا.

توفير كميات مياه كافية للطلبة بواقع 01 لتر على 	 
األقل لكل طالب في جميع المدارس يوميًا.

تزويد جميع المدارس بمواد النظافة والتطهير )معقم 	 
يدين، صابون يدين، ورق تواليت، صابون ارضيات 

ومطهر(.
تزويد المدارس بمضخات تعقيم ولباس خاص بذلك.	 
تزويد المدارس بالكمامات للطلبة والعاملين في 	 

المدرسة.
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اسم البرنامج: برنامج التعليم الثانوي

رقم البرنامج: 0711

غايات سياسة 
برنامج الموازنة

اسم نتيجة الهدف االستراتيجي التي يدعمها هدف البرنامجأهداف برنامج الموازنة
المؤسسة 
المسؤولة

الهدف )1.3( زيادة نسبة 
الطالب والطالبات ذوي 

االعاقة واالحتياجات الخاصة 
المدمجون في المدارس 

الثانوية الحكومية من خالل 
تبني منهجية وأساليب تعليم 

اكثر ادماجا بزياده سنوية 
)%0.05( سنويا

05 معلــم تــم توعيتهــم حــول التأهيــل المهنــي لــذوي 	 
االعاقــة بواقــع 5 لقــاءات الضفــة فقــط 

تقديــم الخدمــات التربويــة واالرشــادية المناســبة لكافــة 	 
الطلبــة المدمجيــن والتأكــد مــن وضعهــم الصحــي.

الهدف )1.4( االستمرار في 
تطبيق استراتيجية فصل 
طالب وطالبات المرحلة 

الثانوية عن األساسية وفق 
فلسفة المناهج  

 

الهدف )1.5( ضمان الحماية 
والدعم والوصول اآلمن 

لجميع الطلبة والمعلمين 
ذكورًا وإناثًا إلى مدارسهم 
في مناطق )ج( والقدس 

بالتعاون مع مؤسسات 
حقوق االنسان الدولية بنسبة 

 100%

• 30 مدير ومعلم دربوا على استراتيجية وخطة 	
الطوارئ الشاملة ccp )20ضفة ،10قدس( 

• نظام التعليم والمدارس الحكومية والخاصة في 	
القدس مدعوم

• دورة توعوية ل 20من العاملين )معلمين 	
ومعلمات ومرشدين ومرشدات( تم عقدها كتدابير 

خاصة استثنائية   مع الفئات المستهدفة من 
المهمشين من االقليات 

• 5 من المدارس تم تزويدها باألجهزة كتدابير خاصة 	
استثنائية للطلبة المنحدرين من أصول عرقية أو 

اثنية اقليات )المهمشين( تم تطبيقها إلنجاح سبل 
دمجهم في المدارس الثانوية 

• 5 ابنية مدرسية تمت مواءمتها كتدابير خاصة 	
استثنائية للطلبة المنحدرين من أصول عرقية أو 

اثنية اقليات )المهمشين( تم تطبيقها إلنجاح سبل 
دمجهم في المدارس الثانوية 

 الهدف )1.6( ضمان 
وتعزيز الخدمات االشرافية 

والتشغيلية ل 1095 مدرسة 
ثانوية حكومية من  )10–12(

• )  1095  ( مدرسه ثانوية حكومية   )10–12( تم 	
تشغيلها واالشراف التربوي والميداني عليها  
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اسم البرنامج: برنامج التعليم الثانوي

رقم البرنامج: 0711

غايات سياسة 
برنامج الموازنة

اسم نتيجة الهدف االستراتيجي التي يدعمها هدف البرنامجأهداف برنامج الموازنة
المؤسسة 
المسؤولة

001 معلم ومعلمة تم تأهيلهم من غير المؤهلين 	 
حسب معايير تأهيل وتدريب المعلمين للصفوف 

 )21–01(
002 معلم جديد تم تهيئتهم وفق الكفايات المهنية 	 

)التخصصية، االجتماعية، المنهجية( للمعلمين الجدد
52 مدير جديد تم تأهيلهم على مهارات أساسية في 	 

القيادة لتمكينهم من ادارة مدارسهم )دورة التهيئة(
04 مدير مدرسة انهوا برنامج القيادة المدرسية	 
تطوير دليل المعلم لتصميم التعلم عن بعد 	 
تطوير الدليل االرشادي في التعلم عن بعد للمعلمين 	 

ومديري المدارس واالهل والمشرفين التربويين 
والطلبة 

اعداد دليل تدريبي ألدوات ويب مثل MOOZ  و	 
SMAET

اعداد دليل التجارب العلمية بالمحاكاة لجميع التجارب 	 
العلمية للصفوف من الخامس للثاني عشر

5 تطوير دليل اشراف الكتروني واإلدارة اون الين	 
حصر المواد التدريبية التي تم اعدادها وفرزها حسب 	 

المحاور التدريبية الرئيسة، وارشفتها على البوابة 
االلكترونية 

تدريب جميع المعلمين والمشرفين التربويين ومديري 	 
المدارس ومعلمي المدارس الخاصة على تقنيات 

 moorssalc elgoog و ،MOOZ التواصل المرئي مثل
تطوير قدرات المعلمين في مديريات التربية والتعليم 	 

على إنتاج مواد تعليمية عن بعد.
تدريب فرق من المعلمين والمشرفين على اعداد 	 

الحصص التعليمية عن بعد ومن ثم اعداد البرنامج 
للمباشرة بعملية التصوير للصفوف من 1–11.

تدريب جميع معلمي ومشرفي العلوم على دليل 	 
التجارب العلمية 

تدريب مدربين ومعلمين على أدوات التقويم 	 
االلكترونية واعدادها

تدريب مديري المدارس على تقنيات التعلم عن بعد	 
تدريب كافة مديري المدارس على التقنيات الالزمة 	 

لإلدارة عن بعد 
تدريب مديري المدارس على أدوارهم خالل الطوارئ 	 

وآلية المتابعة.
استخدام األدوات الرقمية في التواصل و في التعليم 	 

.moorssalc elgooG , mooZ
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اسم البرنامج: برنامج التعليم الثانوي

رقم البرنامج: 0711

غايات سياسة 
برنامج الموازنة

اسم نتيجة الهدف االستراتيجي التي يدعمها هدف البرنامجأهداف برنامج الموازنة
المؤسسة 
المسؤولة

زيادة نسبة . 2
المؤهلين 

والمؤهالت 
من الطواقم 

التعليمية 
والمساندة 
لهم وفق 

استراتيجية 
إعداد 

المعلمين 
والمعلمات 
من 38.8% 

عام 2017 الى 
51.7 %حتى 

نهاية العام 
2022

الهدف )2.1( تطوير الكوادر 
البشرية للنظام التربوي  

من المعلمين والمعلمات 
والمديرين والمديرات في 

المدارس الثانوية الحكومية 
من  بنسبة %9 سنويا 

تدريب 	8 أسرة صفية في المدارس على متابعة تنفيذ 	 
البروتوكول الصحي في المدارس.

تدريب الطواقم في الوزارة والمديريات والطواقم 	 
الصحية والمعلمين في المدارس )5	 الف مشارك ( 
في 3022 مدرسة )ضفة وغزة( ، ويشمل ذلك 4	4 

روضه على إجراءات  البروتوكول الصحي 
تنفيذ ورشتين لطواقم الوزارة والمؤسسات الصحية 	 

حول الية متابعة إجراءات البروتوكول الصحي، وتنفيذ 
أنشطة توعوية داعمة

الهدف )2.2( مواصلة تطوير 
معايير وسياسات إعداد 

وتأهيل المعلمين والمعلمات 
والطواقم االدارية والمساندة 

في المرحلة الثانوية على ) ( 
مدير مدرسة ومعلم سنويا

52 مدير ومديرة مدرسة تم تحفيزهم وتكريمهم وفق 	 
معايير معدة مسبقًا ومعلنة 

09 معلم ومعلمة تمت مقابلتهم الختيار مدراء 	 
المدارس وفق اسس وتعليمات معلن عنها

84 من المعلمين مكرمون لتميزهم وابداعهم ضمن 	 
احتفاليات يوم المعلم( ضفة + غزة(

الهدف )2.3( تطبيق نظام 
مهننة التعليم على جميع 
المعلمين والمعلمات في 

المرحلة الثانوية بنسبة 
)%16.7(  في المدارس 

الحكومية و %3 في 
المدارس الخاصة و %3 في 

مدارس الوكالة  

المعلمون في المرحلة الثانوية مصنفون وفقًا للمعايير 	 
المهنية وإجازة مزاولة المهنة سنويًا بنسبة: )1	.%7( 

للحكومة و )3%( للوكالة و )3%( للخاصة

  الهدف )2.4( تعزيز برامج 
التطور المهني المستمر ل 
). ( معلم وطاقم ومساند 

سنويا في المدارس الثانوية 
وفق استراتيجية تدريب 

المعلمين والمعلمات

0054 معلم سنويًا تم تدريبهم على المستجدات 	 
التربوية والتعلم النشط والتعليم الرتبط بالسياقات 

الحياتية  بما  يتفق واستراتيجية إعداد وتأهيل 
المعلمين مع مرعاة النوع االجتماعي بواقع )02( 

ساعة تدريبية. ) 0483في الضفة، 005  في غزة  1	0 
القدس( 

تدريب 001 مدير مدرسة وفق احتياجاتهم التربوية 	 
بواقع )02( ساعة تدريبية، ) 	0 مدير ضفة، 03 غزة  

01 القدس (
3 لقاءات تم عقدها لمدراء المدارس 51 مدير مدرسة 	 

الثانوية للوقوف على المستجدات في الميدان 
التربوي ) 1 ضفة ، 1 قدس ، 1 غزة  ( 

تدريب 	0 مشرف تربوي بواقع )21( ساعة تدريبية 	 
حول مفهوم االشراف التربوي وآلياته ومتابعة 

التدريب وأثره في الميدان )74 في الضفة و01 في 
غزة +3 قدس( بما يراعي النوع االجتماعي
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اسم البرنامج: برنامج التعليم الثانوي

رقم البرنامج: 0711

غايات سياسة 
برنامج الموازنة

اسم نتيجة الهدف االستراتيجي التي يدعمها هدف البرنامجأهداف برنامج الموازنة
المؤسسة 
المسؤولة

ضمان خدمة . 3
التعليم النوعي 

المستند على 
الطالب داخل 
الصف لجميع 

الطلبة في 
سن التعليم 

الثانوي ذكورًا 
وإناثًا بمعدل 

5.7 % للتعليم 
النشط و 4 

%  لمشاركة 
الطلبة في 

األنشطة 
الالصفية 
الداعمة 

للتعليم سنويا 
حتى نهاية 

2022

الهدف )3.1( تعزيز ومتابعة 
الجوانب التربوية والصحية 

والنفسية والمهنية المحفزة 
للتعليم والتعلم واالبداع 

وتجذير ثقافة الريادة 
واالبتكار واالهتمام ببعد 
النوع االجتماعي ل )     ( 

طالب ومعلم ومشرف، ).  ( 
مدرسة( سنويا

	0قائدة فرقة كشفية ومشرفة مرشدات ، وقائد 	 
مدرب دولي  شاركوا  في  2ورشة    عمل البرامج  

والمناهج الكشفية االرشادية على مستوى الوزارة   
تزويد 42 فرقة كشفية ارشادية في المدارس الثانوية 	 

بادوات ومستلزمات كشفية 
71مديرية تم عمل تقييم المشاريع الكشفية 	 

اإلرشادية الريادية لها على مستوى الوزارة  
001كشاف /مرشدة ، مشرف /ة قادة الفرق 	 

الكشفية ، شاركوا في ورشة عمل تقييم المشاريع 
الكشفية االرشادية الريادية على مستوى الوزارة 

بمشاركة 71 مديرية ضفة فقط 
حفل مركزي اقيم لتكريم 84 مجلس من مجالس أولياء 	 

االمور من جميع المديريات وبحضور 001 شخص 
43فرقة كشفية ارشادية في المدارس الثانوية تم 	 

تزويدها بادوات ومستلزمات كشفية
حفل تكريم جائزة االبداع والتميز الكشفي االرشادي 	 

للفرق المدرسية تمت اقامته  002 مشارك من طالب 
/ة ومشرف /ة 

04 مشرف ومشرفة لالنشطة الثقافية والموسيقية 	 
شاركوا في ورشتين تدريبيتين لتقييم وتطوير االنشطة 

الثقافية
تطوير دليل المعلم لتصميم التعلم عن بعد 	 
تطوير الدليل االرشادي في التعلم عن بعد للمعلمين 	 

ومديري المدارس واالهل والمشرفين التربويين 
والطلبة 

اعداد دليل تدريبي ألدوات ويب مثل MOOZ  و	 
SMAET

اعداد دليل التجارب العلمية بالمحاكاة لجميع التجارب 	 
العلمية للصفوف من الخامس للثاني عشر

5 تطوير دليل اشراف الكتروني واإلدارة اون الين	 
حصر المواد التدريبية التي تم اعدادها وفرزها حسب 	 

المحاور التدريبية الرئيسة، وارشفتها على البوابة 
االلكترونية 

تدريب جميع المعلمين والمشرفين التربويين ومديري 	 
المدارس ومعلمي المدارس الخاصة على تقنيات 

 moorssalc elgoog و ،MOOZ التواصل المرئي مثل
تطوير قدرات المعلمين في مديريات التربية والتعليم 	 

على إنتاج مواد تعليمية عن بعد.
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اسم البرنامج: برنامج التعليم الثانوي

رقم البرنامج: 0711

غايات سياسة 
برنامج الموازنة

اسم نتيجة الهدف االستراتيجي التي يدعمها هدف البرنامجأهداف برنامج الموازنة
المؤسسة 
المسؤولة

تدريب فرق من المعلمين والمشرفين على اعداد 	 
الحصص التعليمية عن بعد ومن ثم اعداد البرنامج 

للمباشرة بعملية التصوير للصفوف من 1–11.
تدريب جميع معلمي ومشرفي العلوم على دليل 	 

التجارب العلمية 
تدريب مدربين ومعلمين على أدوات التقويم 	 

االلكترونية واعدادها
تدريب مديري المدارس على تقنيات التعلم عن بعد	 
تدريب كافة مديري المدارس على التقنيات الالزمة 	 

لإلدارة عن بعد 
تدريب مديري المدارس على أدوارهم خالل الطوارئ 	 

وآلية المتابعة.
استخدام األدوات الرقمية في التواصل و في التعليم 	 

.moorssalc elgooG , mooZ
تدريب 	8 أسرة صفية في المدارس على متابعة تنفيذ 	 

البروتوكول الصحي في المدارس.
تدريب الطواقم في الوزارة والمديريات والطواقم 	 

الصحية والمعلمين في المدارس )5	 الف مشارك ( 
في 3022 مدرسة )ضفة وغزة( ، ويشمل ذلك 4	4 

روضه على إجراءات  البروتوكول الصحي 
تنفيذ ورشتين لطواقم الوزارة والمؤسسات الصحية 	 

حول الية متابعة إجراءات البروتوكول الصحي، وتنفيذ 
أنشطة توعوية داعمة.

تطوير نماذج المتابعة والتقييم عن بعد، وتدريب 	 
مدربين مركزيين وعقد لقاءات تعريفية للمشرفين 

ومديري المدارس على النماذج، 
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اسم البرنامج: برنامج التعليم الثانوي

رقم البرنامج: 0711

غايات سياسة 
برنامج الموازنة

اسم نتيجة الهدف االستراتيجي التي يدعمها هدف البرنامجأهداف برنامج الموازنة
المؤسسة 
المسؤولة

الهدف )3.2( تعزيز وتوفير 
الدعم النفسي واالجتماعي 

من خالل برنامج االرشاد 
التربوي والصحة المدرسية 

في المدارس الثانوية 
الحكومية )ذكورًا وإناثًا( في 

مناطق )ج( والقدس.  لدى )   
( مرشد تربوي، )     ( طالب 

سنويا

7 حلقات تلفزيزنية ارشادية بهدف طرح مشكالت 	 
يواحهها الطلبة في المدرسة واالسرة وحلقه مقترحة 

من وجهة نظر الطلبة )5 في الضفة الغربية، 2 في 
غزة (

0005 طالب   وولي امر ومعلم دربوا على برنامج 	 
الحماية واالعتداءات والتحرشات الجنسية ) الضفة : 

0004 طالب 0001 القدس (
	00طالب و003ولي امر  تم توعيتهم حول االبتزاز 	 

االلكتروني و05مرشد تربوي تم تدريبهم حول كيفية 
التوعية والتعامل مع االبتزاز االلكتروني 

0051طالب   دربوا على التكييف العاطفي االنفعالي 	 
في الضفة 0001 و005 في القدس 

40431 طالب دربوا على مهارات تشكيل البرلمانات 	 
الطالبية ) 		0 في القدس ، 44721 في الضف 

الغربية  
0021 طالب  دربوا على برنامج التوجيه المهني )008 	 

ضفة،004 القدس،
	000 طالب  في كافة المديريات دربوا على برنامج 	 

الدعم النفسي االجتماعي ) 0002 القدس و 0004 
الضف الغربية (

0001  طالب  دربوا على برنامج الحد من العنف	 
0051نسخة من النشرة الخاصة بالملف الساخن تم 	 

طباعتها 
082مرشد  و001مدير مدرسة تم تدريبهم على 	 

منهجيات العمل االرشادي والتعريف بالملف الساخن 
في المدارس الثانوية الحكومية والخاصة  

	000 طالب  في كافة المديريات دربوا على برنامج 	 
الدعم النفسي االجتماعي ) 0002 القدس و 0004 

الضف الغربية (
03مرشد تربوي و 03عضو من فريق الدعم  النفسي 	 

تم تدريبهم  على التعامل مع الصدمة النفسية 
والتعافي من الصدمة في الخليل ويطا 

001مرشد تربوي جديد تم تدريبهم على االسعاف 	 
النفسي االولي سنويا  

03مشرف ارشاد و03مرشد تربوي تم تدريبهم على 	 
العالج المعرفي السلوكي  

	9مرشد تربوي ومشرف ارشاد تم تدريبهم حول 	 
التعافي من الكوابيس 

03مشرف ارشاد و8 مرشدي مديريات و71رئيس 	 
قسم تم تدريبهم كمدريبين  على مهلرات التكيف 

االيجابي والتربية االيجابية 
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اسم البرنامج: برنامج التعليم الثانوي

رقم البرنامج: 0711

غايات سياسة 
برنامج الموازنة

اسم نتيجة الهدف االستراتيجي التي يدعمها هدف البرنامجأهداف برنامج الموازنة
المؤسسة 
المسؤولة

081مرشد تربوي في 081مدرسة االكثر عرضة 	 
لالنتهاكات تم تدريبهم على مهارات التكيف االيجابي 

والتربية االيجابية  
001مرشد تربوي  من فرق الدعم النفسي و71 رئيس 	 

قسم و03 مشرف  تم تدريبهم على دليل الدعم 
النفسي االولي 

081مرشد تربوي تم تدريبهم على الدراما والفنون  	 
التعبيرية والمسرح لتقديم الدعم النفسي  في مناطق 

المضطربة  
081مرشد تربوي جديد تم تعريفهم بمفهوم التنعليم 	 

الجامع 
	0مرشدتربوي ,71رئيس قسم من 71 مديرية  تم 	 

تدريبهم على اجراء الدراسات 
0005 طالب دربوا على التعامل مع قلق ومخاوف 	 

االمتحانات في المرحلة الثانوية )11+21() الضفة 
:0004 ، 0001 القدس 

004 مرشد في المدارس الثانوية دربوا على مهارات 	 
التفريغ النفسي 

0005 طالب تم تمكينهم على الحقوق اثناء االعتقال 	 
او التعرض لالنتهاك او االصابة ) الجرحى(

الهدف )3.3( تطوير تعليم 
العلوم والتكنولوجيا 

والرياضيات من خالل انتاج 
المبادرات والمواهب 
واالبداعات العلمية 

والتكنولوجية والثقافية 
والفنية ... لدى  الطلبة 
والمعلمين ذكورًا وإناثًا، 

بمعدل )466( مشروع  سنويا 

• انتاج 466 مشروع ابداعي في مجاالت العلوم 	
والتكنولوجيا المستندة على منهج البحث العلمي  

من قبل الطلبة بمساندة معلميهم

• المبادرات اإليجابية والريادة واإلبداع العلمي )مثل 	
برنامج إلهام فلسطين( لمعلمي المرحلة الثانوية 
والطواقم المساندة لهم في المدارس الثانوية 

معممة ومعززة 

• عقد معرض مركزي للمرحلة التعليمية  للصفوف 	
)8–12( لمنتجات الطلبة االبداعية التعليمية 

 mobile application   باستخدام

• 350طالب/و معلم دربوا على كتابة خطة العمل 	
في الريادة

• مسابقة الطالب المبرمج ) %70ضفه %30 غزه	

الهدف )3.4( تطبيق 
االشراف التربوي التطويري 

في 830 مدرسة حكومية 
سنويا

•  تطبيق اإلشراف التربوي التطويري والمقيم في 	
كافة المدارس الثانوية )830(،  ) 550،  ضفة، 280، 

غزة ( 
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اسم البرنامج: برنامج التعليم الثانوي

رقم البرنامج: 0711

غايات سياسة 
برنامج الموازنة

اسم نتيجة الهدف االستراتيجي التي يدعمها هدف البرنامجأهداف برنامج الموازنة
المؤسسة 
المسؤولة

الهدف )3.5( زيادة نسبة 
الحصص الصفية التي تتبنى 

استراتيجيات ومنهجيات 
لجعل الطالب محور العملية 

التعليمية و تستخدم فيها 
التقنيات التربوية وتكنولوجيا 

التعلم اثناء العملية التعليمية 
التعليمية وداخل الصف 

لجعل التعليم أكثر تشويقا 
بمعدل6%

)003( معلم تدربوا على مهارات القرن الحادي 	 
والعشرين وتوظيف التكنولوجيا في التعليم من خالل 

برنامج انتل للتعليم الضفة فقط

الهدف )3.6( زيادة نسبة 
المدارس القائمة التي يتوفر 

فيها الغرف التخصصية 
والوسائل التعليمية التعلمية 

المناسبة بمعدل %0.7 سنويا 
لتجذير ثقافة الريادة واالبداع 

 	METS 52 مدرسة ثانوية زودت بمختبر
)92( مدارس زودت بماكينات سحب الكترونية )81 	 

ضفة+ 9غزة و2 القدس(  و  )03( مدرسة زودت 
بماكينات تصوير وثائق )81 ضفة+01غزة و2 القدس

توفير ادوات واجهزة متخصصة لالعاقات المدموجة 	 
السمعية والحركية والبصرية ) 01 معينات سمعية، 5 

ماكنات بيركيز،02 عدسات مكبرة ، ....
02مختبر حاسوب قائم تم تحديثها في المدارس 	 

الثانوية ) 31 في الضفة، 	 في غزة،1 القدس ( 
03مدرسة ثانوية طورت البنية التحتية الخاصة بخدمة 	 

الشبكة و االنترنت) 02 ضفة  ، 01 غزة 
51 مختبر علمي جديد تم انشاؤها وتزويدها باالجهزة 	 

واالدوات المخبرية بمعدل $	000/مختبر ، )01ضفة 
، 3 غزة  ، 2 قدس  ( +51 مختبر علمي جديد تم 

تزويدها بجهاز حاسوب محمول )01ضفة ،3غزة  ، 2 
قدس  ( 

51 غرفة مكتبة قائمة تم انشاؤها وتزويدها  الكتب 	 
والمراجع بمعدل 0004$ / مكتبة ) 01 في الضفة، 3 

في غزة والقدس 2  ( ، +  51 مكتبة تم تزويدها بجهاز 
حاسوب محمول  )01 ضفة  ، 3 غزة  ، 2 قدس (
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اسم البرنامج: برنامج التعليم الثانوي

رقم البرنامج: 0711

غايات سياسة 
برنامج الموازنة

اسم نتيجة الهدف االستراتيجي التي يدعمها هدف البرنامجأهداف برنامج الموازنة
المؤسسة 
المسؤولة

تقويم وتطوير . 4
المناهج 
للمرحلة 

الثانوية بما 
يتناسب مع 

احتياجات 
الطلبة ذكورًا 
وإناثًا اعتمادًا 

على منحى 
الكفايات 

بنسبة 100% 
سنويا حتى 
نهاية العام 

2022

الهدف )4.1( تطوير واثراء 
المناهج للصفوف )10–12( 
بمعدل 38 مبحث و20 دليل 

بناء على التحليل المنهجي 
لقياس مدى تحقيقها 

لألهداف التربوية المنشودة 
سنويا

استكمال تطوير )اثراء( مناهج الصفوف 21 لكافة 	 
المباحث والتخصصات المختلفة وعددها 03 مبحث

مناهج عدلت وفق التغذية الراجعة سنويا 	 
3ملتقيات للمناهج تم عقدها 	 
3ورشات ولقاءات تعريفية للمناهج تم عقدها مع 	 

المجتمع المحلي والمعلمين 
02دليل معلم تم استكمال تطويره لمباحث الصف 	 

الثاني عشرا
)000052( رزمة من الكتب المدرسية * 4.41 $ لكل 	 

رزمة و )0001( دليل معلم * 5.3 $ لكل دليل تم 
طباعتها

الهدف )4.2( مواءمة المنهاج 
بما ينسجم مع احتياجات 
الطلبة ذكورًا وإناثًا ذوي 

االحتياجات الخاصة للصفوف 
)10–12( لمبحث واحد من 

مباحث التعليم الثانوي 

الهــدف )4.3( تطويــر مســارات 
الثانــوي  التعليــم  وفــروع 
الفــرص  مــن  مزيــد  يخلــق  بمــا 
وفــق  واناثــًا  ذكــورًا  للطلبــة 
نســب  ويعــزز  امكانياتهــم 
الفــروع  فــي  الملتحقيــن 
والتجــاري  والمهنــي  العلمــي 

الهدف )4.4( تطوير أساليب 
التقويم والتشخيص لجميع 

جوانب التعلم وفق فلسفة 
المناهج واستراتيجية التدريب 

والتعلم المتمركز حول 
الطالب والطالبة ل 2 اختبار 

وطني سنويا 

 

 

ملف الثانوية العامة تم تطويره 	 
اامتحان الثانوية العامة تم عقده ل ٥٧ الف طالب   	 
)0005( طالب شاركوا في األولمبياد المدرسي في 	 

مباحث  الكيمياء وتكنولوجيا المعلومات واللغة 
العربية واللغة االنجليزية  ) ضفة وغزة (، منهم ) 0021 
( طالب شاركوا في أولمبياد الرياضيات للصف الحادي 

عشر العلمي على مستوى المدارس والمديريات 
وجامعة خضوري ) ضفة فقط (
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اسم البرنامج: برنامج التعليم الثانوي

رقم البرنامج: 0711

غايات سياسة 
برنامج الموازنة

اسم نتيجة الهدف االستراتيجي التي يدعمها هدف البرنامجأهداف برنامج الموازنة
المؤسسة 
المسؤولة

تعزيز النشأة . 5
السوية لطلبة 

المرحلة الثانوية 
بنسبة )     ( 

حتى نهاية عام 
٢٠٢٢

الهدف )5.1( تجذير االنتماء 
والوعي بالرواية الفلسطينية 

اعداد نشرات توعوية و كتيبات وأقراص مدمجة  خاصة 	 
لتجذيراالنتماء و  الوعي  بالرواية الفلسطينية 

عقد  ورش عمل لتجذير  االنتماء والوعي بالرواية 	 
الفلسطينية 

موائمة المنهاج بما يتناسب مع تجذير الوعي واالنتماء 	 
بالرواية الفلسطينية 

الهدف )5.2( التركيز على 
األبعاد االجتماعية والثقافية 

والقيمية واألخالقية 
واإلنسانية  للمرحلة الثانوية

اعداد نشرات توعوية و كتيبات وأقراص مدمجة 	 
بهدف التركيز على االبعاد االجتماعية والثقافية 

والقيمية واألخالقية واإلنسانية للطلبة في المرحلة 
الثانوية 

اعداد ورش عمل بهدف  التركيز على األبعاد 	 
االجتماعية والثقافية والقيمية واألخالقية واإلنسانية 

للطلبة في   المرحلة الثانوية
موائمة المنهاج بما يتناسب مع  األبعاد االجتماعية 	 

والثقافية والقيمية واألخالقية واإلنسانية للمرحلة 
الثانوية

51الف طالب من الصفوف )01–21(  عززت لديهم 	 
المهارات الحياتية والمواطنة

الهدف )5.3( االعتناء بالصحة 
الشمولية للطلبة. 

إصدار نشرات رقمية )تصاميم( تحتوي على شعارات 	 
توعوية وجاذبة للطلبة + نشرات توعوية متخصصة

تم تنفيذ انشطة الصفية )من قرين الى قرين( في 	 
05مدارس بمعدل 51 طالب / مدرسة  حول الصحة 

االنجابية  واحتياجات المراهقين الصحية  )نظافة 
شخصية،مخدرات ،تدخين ،....(

تم اعالن 001مدرسة  ثانوية "خالية من التدخين"	 
001 طالب جريح قدمت لهم الخدمة التعليمية 	 

واالرشاد التربوي في المدرسة والبيت  والمشفى من  
خالل برنامج تعليم الجرحى

الهدف )5.4( تعزيز المشاركة 
الطالبية الفاعلة في الحياة 
المدرسية والمجتمعية من 
خالل التركيز على  المهارات 
الحياتية واالهتمام بمختلف 

أنواع األنشطة لطلبة المرحلة 
الثانوية

51الف طالب من الصفوف )01–21(  عززت لديهم 	 
المهارات القيادة والريادة

03الف طالب من الصفوف ) 01–21(  عززت لديهم 	 
المهارات التفكير العليا والتعلم العميق

2مخيم كشفي ارشادي  استكشافي للذكور + لالناث 	 
تم عقدها مركزيا على مستوى الوزارة بمشاركة 422 

كشاف /مرشدة ومشرفيهم 
027 طالبة / مرشدة شاركت في 71 دورة عريفات 	 

طالئع للفرق الكشفية االرشادية في مديريات 
محافظات التربية الشمالية 
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اسم البرنامج: برنامج التعليم الثانوي

رقم البرنامج: 0711

غايات سياسة 
برنامج الموازنة

اسم نتيجة الهدف االستراتيجي التي يدعمها هدف البرنامجأهداف برنامج الموازنة
المؤسسة 
المسؤولة

027طالب / كشاف  شارك في 71 دورة عرفاء طالئع 	 
للفرق الكشفية االرشادية في مديريات محافظات 

التربية الشمالية 
1	 مرشدة وكشاف و4 مرافقين شاركوا في فعاليات 	 

لالنشطة  الكشفية االرشادية في دول عربية واجنبية 
01فعاليات رياضية عقدت للجنسين بما يعادل 	 

1	00طالب وطالبة ومعلم ومعلمة ومشرف 
ومشرفة نشاط رياضي  الضفة فقط 

1	0 طالب وطالبة ومعلم ومعلمة شاركوا باقامة 2 	 
نادي للموهبين في االلعاب الرياضية بشكل مركزي 

مع مبيت 	 ايام 
1	0 طالب وطالبة ومعلم ومعلمة شاركوا باقامة 2 	 

نادي للموهبين في االلعاب الرياضية بشكل مركزي 
مع مبيت 	 ايام  

000001  طالب شاركوا في مسابقة تحدي القراءة 	 
العربي بقراءة 05 كتاب على االقل لكل  طالب 

للمنافسة على مستوى الوطن العربي في مسابقة 
تحدي القراءة العربي   
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اسم البرنامج: برنامج التعليم المهني

رقم البرنامج: 0712

نتيجة الهدف االستراتيجي التي يدعمها أهداف برنامج الموازنةغايات سياسة برنامج الموازنة
هدف البرنامج

اسم 
المؤسسة 
المسؤولة

زيادة نسبة الدخول إلى . 1
التعليم المهني من )2.8%( 
من مجموع طالب وطالبات 

الصف الحادي عشر )باستثناء 
الفرع التجاري(  ذكور 4.9% ، 

اناث %1 في العام 2019 إلى  
)%3.5(  في العام 2022

الهدف )1.1( صيانة 
وتأهيل وتحديث األبنية 

واألثاث والتجهيزات 
في 25 مدرسة و وحده 

مهنية سنويًا  

) 21( مدارس مهنية ووحدات مهنية 	 
تم صيانتها وتأهيلها وتجهيزها بما 
يخدم التوجه الخاص بالتنمية وفق 

العناقيد، وبما يضمن بنية تحتية مؤهلة 
لالستخدام لجميع مستويات التعليم 

المهني.
توفير تجهيزات وأثاث بدل تالف وقطع 	 

غيار وتحديث االجهزة القديمة لـ ) 4 ( 
مدارس مهنية، و) 4  ( وحدات مهنية

تأهيل المقاصف المدرسية تماشيا مع 	 
البروتوكول الصحي لمواجهة فايروس 

كورونا.
توفير كميات مياه كافية للطلبة بواقع 	 

01 لتر على األقل لكل طالب في جميع 
المدارس يوميًا.

تزويد جميع المدارس بمواد النظافة 	 
والتطهير )معقم يدين، صابون يدين، 
ورق تواليت، صابون ارضيات ومطهر(.

تزويد المدارس بمضخات تعقيم ولباس 	 
خاص بذلك.

تزويد المدارس بالكمامات للطلبة 	 
والعاملين في المدرسة.

الهدف )1.2( زيادة 
نسبة دمج الطلبة  ذوي 

االعاقة  في المدارس 
والوحدات المهنية 

بمعدل )  0.1  %( سنويًا 

)  2  ( مدرسة مهنية حكومية تم 	 
مواءمة بيئتها التربوية بما يتناسب 
واالحتياجات الفردية لذوي االعاقة.

الهدف )1.3( زيادة عدد 
المدارس المهنية بمعدل 

2 مدرسة و9 وحدات 
مهنية في نهاية العام 

 2022

استكمال ) 8 ( مدارس جديدة )رام الله 
المهنية، عرابة الزراعية، صوريف، بيت اوال، 
قلقيلية، نابلس، سبسطية(. و)4( مدارس 

)بيت الهيا، طوباس، أريحا، رفح، يطا، بير 
نباال، ..... و توسعة ) 3 ( مدارس )كفر 

نعمة، العروب، جنين، ...( 
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اسم البرنامج: برنامج التعليم المهني

رقم البرنامج: 0712

نتيجة الهدف االستراتيجي التي يدعمها أهداف برنامج الموازنةغايات سياسة برنامج الموازنة
هدف البرنامج

اسم 
المؤسسة 
المسؤولة

الهدف )1.4( تفعيل 
وتطوير الشراكة و 

التشبيك بين مؤسسات 
التعليم المهني  

الحكومية وغير الحكومية  
ومؤسسات سوق العمل 
في 10 محافظات سنويًا

تم تنفيذ مذكرة  تفاهم مع الغرف 	 
التجارية و نقابة اصحاب الكراجات في 
01محافظات لتدريب طلبة المدارس 

المهنية

الهدف )1.5( تعزيز وعي 
الطلبة والمعلمين ذكورًا 

وإناثًا في كل المراحل 
التعليمية والمجتمع 

المحلي بأهمية التعليم 
المهني بمعدل 769 
نشاط توعوي سنويًا 

تنفيذ 002 زيارة لطلبة الصف العاشر 	 
من قبل 51 مرشد مهني  سنويًا في 

الضفة وغزة
تم تنفيذ زيارات لطلبة الصف العاشر 	 

للمدارس المهنية بمعدل 07 مدرسة   ) 
ضفة  	0 +01 غزة 

71 مدرسة مهنية شاركت في 3 	 
معارض مركزية )شمال وجنوب الضفة 

وغزة( لمنتجات المدارس المهنية 
للمجتمع المحلي وطالب المرحلة 

االساسية العليا
تدريب)005 ( طالب وطالبة  في الريادة  	 

التي تدعمهم  في االنتقال بين التعليم 
وسوق العمل 01–11

5 حمالت توعية تم تنفيذها الولياء االمور 
حول اهمية التحاق ابنائهم من ذوي 

االعاقة في التعليم 

الهدف )1.6( تطوير و 
اصالح نظام االشراف 

والمتابعة في المدارس 
المهنية في 22 مدرسة 

تطوير نظام االشراف المهني استنادا 	 
على التدريب والتعليم المرتبط بالعمل 

في )22( مدرسة مهنية
)  20  ( مدرسة مهنية حكومية  تم 

تشغيلها واالشراف التربوي والميداني 
عليها وكذلك 45 وحدة مهنية  

تطبيق االستراتيجية الوطنية . 2
لتأهيل وتدريب141من 

طواقم التعليم المهني في 
نهاية لعام 2022

الهدف )2.1( تاهيل 
47 معلم ومرشد من 
المدارس المهنية بما 

ينسجم مع استراتيجية 
التاهيل اثناء الخدمة 

سنويًا

تم تطبيق البرامج التدريبية ل 03 معلم 	 
في  المجاالت المهنية جميع المدارس 

المهنية (
71 مرشد مهني دربوا على مهارات حل 	 

المشكالت 
استكمال أكاديمية للتعليم المهني 

والتقني  تم انشاؤها في الضفة الغربية، و 
أن يتم افتتاح )7( مراكز تخصصية للتدريب 

داخل المدارس المهنية، موزعة جغرافيا بما 
يضمن االستفادة المثلى لهذه المراكز بناًء 
على االحتياج الفعلي إلى حين االنتهاء من 

انشاء أكاديمية التعليم المهني والتقني، 
باعتبار هذه المراكز نواة لألكاديمية.
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اسم البرنامج: برنامج التعليم المهني

رقم البرنامج: 0712

نتيجة الهدف االستراتيجي التي يدعمها أهداف برنامج الموازنةغايات سياسة برنامج الموازنة
هدف البرنامج

اسم 
المؤسسة 
المسؤولة

الهدف )2.2( تطبيق 
برامج تدريب العاملين 

)التخصصية( في التعليم 
المهني والطاقم 

المساند وفق استراتيجية 
التعليم والتدريب المهني 

والتقني بمعدل )100( 
معلم ومعلمة سنويًا 

)التأهيل التخصصي(

تم تدريب 001 معلم ومعلمة في 	 
مجال الفروع المهنية 

ضمان نوعية التعلم . 3
المستند على الطالب 

داخل الصف وسوق العمل 
بنسبة %100  نهاية  في 

العام 2022  

الهدف )3.1( تأمين 
خدمات فحوصات 

التقصي والتأمين ضد 
الحوادث للطلبة بنسبة 

)%100( سنويًا خاصًة 
للطلبة ذوي االحتياجات 

ذكورًا وإناثًا.

تم تطبيق التأمين الصحي لجميع 	 
الطلبة والمعلمين في المدارس 

المهنية 

الهدف )3.2( زيادة نسبة 
المدارس القائمة التي 

يتوفر فيها الوسائل 
التعليمية بمعدل )42(

مدرسة سنويًا. 

تم ادخال وسائل معينة ل 5 مدارس ، 	 
DCL  ونماذج تدريبية

52 مدرسة مهنية  ووحده مهنية 	 
وظفت العدد اليدوية ومواد الخام في 

التدريب.

الهدف )3.3( تعزيز 
ومتابعة الجوانب التربوية 

والصحية والنفسية 
والمهنية المحفزة 

للتعليم والتعلم واالبداع 
لدى 260 طالب في 

المدارس المهنية سنويا

تم تنفيذ 5 مخيمات كشفية ارشادية 	 
مهنية متخصصة )عنقوديا ( لمدة 
5 ايام مناصفة بين الذكور واالناث 

بمعدل001 مشارك/ة و5 مدربين في 
كل مخيم  

الهدف )3.4( تعميم 
استراتيجية التلمذة 

المهنية الوطنية في 6 
مدارس مهنية سنويًا

برنامج التلمذة المهنية طّبق في 	 	 
مدارس مهنية بمعدل 1–3 برنامج في 

كل مدرسة وفق االستراتيجية

الهدف )3.5( تطوير 
وتطبيق سياسة إدخال 

التعليم المهني في85  
مدرسة  للصفوف من 

7–9. و 100 مدرسة 
للصف العاشر سنويًا

58 مدرسه من التعليم العام  للصفوف 	 
من 7–9 تم تأهيلها الدخال التعليم 

المهني فيها.
001 مدرسة اساسية طبق استراتيجية 	 

دمج التعليم المهني ضمن التعليم 
االكاديمي للصف العاشر 
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اسم البرنامج: برنامج التعليم المهني

رقم البرنامج: 0712

نتيجة الهدف االستراتيجي التي يدعمها أهداف برنامج الموازنةغايات سياسة برنامج الموازنة
هدف البرنامج

اسم 
المؤسسة 
المسؤولة

تقويم وتطوير جميع . 4
مناهج التعليم المهني 

والتقني وبرامجه التعليمية 
والمناهج حسب احتياجات 
سوق العمل اعتمادًا على 
منحى الكفايات أو منحى 
األهداف في  حتى نهاية 

الخطة في العام 2022

الهدف )4.1( دراسة 
وتحليل المناهج الحالية 
تقييمًا وتحلياًل منهجيًا 
لقياس مدى تحقيقها  

لألهداف التربوية 
المنشودة 

الهدف )4.2( تطوير 
المناهج لصف 12  بنسبة  

%100 وفقًا  لمتطلبات 
سوق العمل ومستويات 

التكنولوجيا الحديثة 
سنويا

• اثراء وتطوير كتب الصف الثاني عشر 	
للمهني بناء على التغذيه الراجعه

• تطوير وحدات تدريبية )مناهج( 	
لتخصصات الجديدة 

تدريب 200 شخص  تدريبا مركزيا على 
المناهج المهنية للصف 12 ) ورشة 

تعريفية(

الهدف )4.3( تطوير 
أساليب التقويم 

والتشخيص لجميع 
جوانب التعلم ووفق 

فلسفة المناهج 
واستراتيجية التدريب 

والتعليم المهني  

• 3700 طالب تقدموا المتحان 	
الثانوية  

الهدف )4.4( مواءمة 
المناهج )التعليم 

والتدريب المهني( 
للصفوف من )11–12( 

بما ينسجم مع احتياجات 
الطلبة ذوي االحتياجات 

الخاصة بمعدل )3( 
مباحث سنويًا

الهدف )4.5( تطبيق 
اإلطار الوطني 

للمؤهالت والتصنيف 
الوطني للمهن بنسبة 
%100 بما يتواءم مع 

التصنيف العربي والدولي 
سنويا 

• تطبيق اإلطار الوطني للمؤهالت 	
في النظام الرسمي وشبه الرسمي 

وغير الرسمي 

تطبيق التوصيف المهني الوطني 
للتخصصات المعتمدة في النظام.
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اسم البرنامج: برنامج التعليم المهني

رقم البرنامج: 0712

نتيجة الهدف االستراتيجي التي يدعمها أهداف برنامج الموازنةغايات سياسة برنامج الموازنة
هدف البرنامج

اسم 
المؤسسة 
المسؤولة

الهدف )4.6(ىدراسة 
وتحليل المناهج الحالية 
تقييمًا وتحلياًل منهجيًا 
لقياس مدى تحقيقها  

لألهداف التربوية 
المنشودة 

تطوير النظام االداري . 5
والمالي للتعليم المهني 
بنسبة %100 في نهاية 

العام 2022

الهدف )5.1( تطوير 
نظام االداري والتخطيط 

للتعليم المهني بنسبة 
%25 سنويا 

• دراسات متخصصه تم تنفيذها 	
الحتياجات التعليم المهني وفقا 

لمتطلبات سوق العمل

• حوكمة النظام االداري والتخطيط 	
بما ينسجم مع توجهات الحكومة 
فيما يتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية 

للتعليم والتدريب المهني والتقني، 
وما ينبثق من قوانين ) قانون الهيئة 

الوطنية للتعليم والتدريب المهني 
والتقني، قانون التعليم والتدريب 
المهني والتقني، االطار الوطني 

للمؤهالت(.



167 االستراتيجية القطاعية للتعليم

اسم البرنامج: برنامج التعليم غير النظامي

رقم البرنامج: 0713

غايات سياسة 
برنامج الموازنة

نتيجة الهدف االسترالتيجي التي يدعمها هدف أهداف البرامج
البرنامج

اسم المؤسسة 
المسؤولة

خفض معدل . 1
االمية  من  

)%2.8( إلى )2% 
( في سن 15  

وأكبر، في نهاية 
العام

الهدف )1.1( زيادة 
القدرة االستيعابية ل 

)76( صف محو أمية

 	 01 بمعــدل  األميــة  لمحــو  جديــدة  صفــوف  فتــح 
ســنويا صفــوف 

مــن 	  للحــد  بالبرنامــج  للملتحقيــن  توعويــة  حمــالت 
التســرب

تفعيل المراكز المجتمعية الثالثة الحالية لتعليم 
الشباب والكبار مدى الحياة

الهدف )1.2( زيادة 
القدرة االستيعابية ل 

)32( صف تعليم موازي 

فتــح صفــوف جديــدة للتعليــم المــوازي بمعــدل 4 	 
صفــوف ســنويا

مــن 	  للحــد  بالبرنامــج  للملتحقيــن  توعويــة  حمــالت 
التســرب

تفعيل المراكز المجتمعية الثالثة الحالية لتعليم 
الشباب والكبار مدى الحياة

الهدف )1.3( تزويد 
خدمات تعليمية لبرامج 

التعليم غير النظامي 
للدارسين الملتحقين 

بالبرنامج

تزويــد مراكــز تعليــم الكبــار بجميــع مســتلزماتها) مــن 	 
كتــب وقرطاســية ومعــدات(

توفير وإنتاج الوسائل التعليمية التعلمية الالزمة 
للمراكز.

تطوير و تطبيق . 2
استراتيجية 

برامج تعليم 
الكبار الوطنية 
بالتنسيق مع 

المؤسسات ذات 
العالقة خالل 

األعوام 2017  
الى 2022

الهدف )2.1(  تطوير 
وتطبيق الخطط السنوية 

2020–2022 المنبثقة 
عن استراتيجية تعليم 
الكبار في فلسطين  

بالتعاون مع  مؤسسات 
المجتمع المحلي بنسبة 

80%

لتعليــم 	  الوطنيــة  االســتراتيجية  وتطويــر  مراجعــة 
مؤسســات  مــع  بالشــراكة  فلســطين  فــي  الكبــار 

المحلــي. المجتمــع 
اعتمــاد اللجنــة الوطنيــة لتعليــم الكبــار مــن مجلــس 	 

الــوزراء.
التوسع في انشاء مراكز مجتمعية جديدة بالشراكة 

مع الجهات ذات العالقة.

تطوير و تطبيق . 3
استراتيجية 

برامج تعليم 
الكبار الوطنية 
بالتنسيق مع 

المؤسسات ذات 
العالقة خالل 

األعوام 2017  
الى 2022

الهدف )3.1( زيادة عدد 
المعلمين والمعلمات 

المؤهلين في مراكز محو 
األمية والتعليم الموازي 

بمعدل 300 معلم 
ومعلمة سنويا 

المتخصــص 	  المهنــي  الدبلــوم  واعتمــاد  اعــداد 
المنهــاج  الــى  اســتنادًا  الكبــار  تعليــم  لميســري 
 )ELAbolG mulucirruC( الكبــار العالمــي لتعليــم 

الفلســطيني. الســياق  يالئــم  بمــا 
تدريب المعلمين المستهدفين ببرامج الدبلوم.	 
3ورشــات عمــل لرؤســاء أقســام التعليــم العــام حــول 	 

الموضــوع.
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اسم البرنامج: برنامج التعليم غير النظامي

رقم البرنامج: 0713

غايات سياسة 
برنامج الموازنة

نتيجة الهدف االسترالتيجي التي يدعمها هدف أهداف البرامج
البرنامج

اسم المؤسسة 
المسؤولة

زيادة نسبة  . 4
المعلمين 

والمشرفين 
ذكورًا وإناثًا 

المؤهلين في 
برامج محو 

االمية وتعليم 
الكبار والتعليم 

الموازي  
وفق معايير 
استراتيجية 

تدريب المعلمين 
والمعلمات  
من)%0( الى 

)%50( في العام 
. 2022

الهدف )4.1( تطوير 
وتطبيق مناهج 

ومسارات جديدة في 
تعليم الكبار والتعليم 
الموازي  بما ينسجم  

مع احتياجات الكبار 
الفلسطينيين  ووفق 

علم األندراغوجي.

تطويــر برامــج التعليــم غيــر النظامــي والتعلــم مــدى 	 
الحيــاة للشــباب والكبــار.

تطبيــق البرنامــج المقتــرح علــى عينــة مــن المراكــز 	 
لمــدة عــام

تقييم البرنامج المقترح لدراسة إمكانية تعميمه.	 
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اسم البرنامج: برنامج الحوكمة واالدارة
رقم البرنامج: 0714

نتيجة الهدف االستراتيجي التي يدعمها أهداف برنامج الموازنةغايات سياسة برنامج الموازنة
هدف البرنامج

اسم 
المؤسسة 
المسؤولة

1.تطوير القدرات البشرية . 1
في مجال التخطيط واالدارة 

وفي مجاالت االختصاص على 
مستوى الوزارة ومديريات 
التربية والتعليم والمدارس 

1397 متدرب ومستفيد سنويا

تطبيق استراتيجية 
لتطوير القدرات االدارية 

انسجامًا مع االدارة 
المستندة على النتائج 
واألوصاف الوظيفية 

سنويا

تدريــب 	  اســتراتيجية  وتقييــم  تطبيــق 
وأثــر  االحتياجــات  علــى  بنــاء  االدارييــن 

يــب    ر لتد ا

 

تطوير ومأسسة برامج 
ومسارات تدريب 

اإلداريين والفنيين 
بمعدل 32 مدربين و5 

ادلة تدريب سنويا 

وفــق 	  المعهــد  موظفــي  تدريــب 
تطويــر  بهــدف  التدريبيــة  احتياجاتهــم 
العامــة  ومهاراتهــم  قدراتهــم 

 . لتخصصيــة ا و
المهنــة 	  مزاولــة  واجــازة  األداء  تقييــم 

فــي  والمعلميــن  المســاندة  للطواقــم 
المــدارس بنــاء علــى المعاييــر طــورت )فــي 

فقــط(.  الضفــة 
المســاندة 	  للطواقــم  المهنيــة  المعاييــر 

محّدثــة  واخالقياتهــا  والمعلميــن 
فــي  اللجنــة  عمــل  خــالل  مــن  ومطــّورة 

عمــل.  وورشــة  اجتماعــًا   )03(

 

زيادة نسبة العاملين 
ذكورًا وإناثًا في المجال 

اإلداري والفني ممن 
يمتلكون الشروط 

المطلوبة لهذه 
الوظائف بنسبة 5% 

سنويا

 

زيادة عدد  االداريين 
والفنيين ممن تلقوا 
تدريبًا متخصصًا في 

مجال عملهم بمقدار 
803 شخص سنويا

002 مــن الكــوادر الفنيــة واالداريــة فــي 	 
علــى  تدريبهــم  تــم  والمديريــات  الــوزارة 

عامــة  مهــارات 
051 مــن الكــوادر الفنيــة واالداريــة فــي 	 

علــى  تدريبهــم  تــم  والمديريــات  الــوزارة 
مهــارات تخصصيــة وفنيــة لتمكيــن النظــام 

التربــوي.
الــوزارة 	  فــي  وتقنــي  مهنــدس   74

والمديريــات دربــوا علــى متابعــة وتطبيــق 
مســتجدات البرامــج المحوســبة واألدوات 

لتكنولوجيــة  ا
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اسم البرنامج: برنامج الحوكمة واالدارة
رقم البرنامج: 0714

نتيجة الهدف االستراتيجي التي يدعمها أهداف برنامج الموازنةغايات سياسة برنامج الموازنة
هدف البرنامج

اسم 
المؤسسة 
المسؤولة

تطوير االمكانيات 
المادية الالزمة لتطوير 

القدرات البشرية في 
النظام التربوي بمعدل 

594 وحدة اثاث واجهزة 
مكتبية و 5 انظمة 

اداريه سنويا

تمديد وصيانة وتطوير شبكة الوزارة 	 
والمديريات المحلية والواسعة

برامج مستجدة طورت وحدثت في 	 
الوزارة والمديريات

بوابة توفر للمعلمين مواد الكترونية 	 
. gninrael E ( مساعدة

مراكز التدريب في المديريات تم تزويدها 	 
باألجهزة واالثاث واالدوات الالزمة 

نظام ادارة الخدمات في الوزارة تم 	 
تحديثه

 

تطوير األطر القانونية . 2
والهيكلية الناظمة للعمل 

في قطاع التعليم على كافة 
المستويات

تطبيق القانون الوطني 
للتربية والتعليم 

في فلسطين وفقًا 
للتوجهات العالمية 

الحديثة.

طباعة دليل االنظمة والتعليمات 	 
التربوية بعد اعدادها وتوزيعه.

0002 نسخة من وثيقة قوانين االلعاب 	 
الرياضية ومجالت رياضية تم طباعتها 

وتوزيعها على المديريات..... 81
اعداد انظمة مالية وادارية تخدم عمل 	 

صندوق التكافل 
معايير مدارس معززة للصحة تم 	 

اعتمادها وتتحقق في 71 مدرسة

 

مراجعة وتحديث 
النظم والتعليمات 

الخاصة بمجاالت العمل 
المختلفة بما ينسجم 

مع القانون الجديد 
سنويا

آليات العمل في اإلدارة العامة للكتب 	 
وأقسام الكتب في المديريات نوقشت 

وعممت
بناء وتطوير البروتوكول الصحي في 	 

المدارس

تعديل الهيكل 
التنظيمي واألوصاف 

الوظيفية للوزارة 
والمؤسسات التابعة 

لها بما ينسجم 
ويحقق أهداف الخطة 
االستراتيجية والبرامج 

حسب الخدمة

الهيكل التنظيمي للوزارة والمديريات 	 
والمدارس محدث وفق متطلبات عملية 

الفصل بين الوزارتين والمستجدات 
الجديدة

األوصاف الوظيفية تم استكمال 	 
تطويرها وتحديثها واعتمادها لكل 

العاملين في الوزارة والمديرية 
والمدرسة.
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اسم البرنامج: برنامج الحوكمة واالدارة
رقم البرنامج: 0714

نتيجة الهدف االستراتيجي التي يدعمها أهداف برنامج الموازنةغايات سياسة برنامج الموازنة
هدف البرنامج

اسم 
المؤسسة 
المسؤولة

تطوير أدلة وإجراءات 
العمل  اإلداري والمالي 
والفني وآليات المتابعة 

على كافة المستويات 
بمعدل 5 ادلة سنويا  

إعداد وتطوير )4( أدلة للنظام االشراف 	 
التربوي 

002 نسخة من دليل المرشد التربوي 	 
الجديد تم تعميمها.

01% من موظفي الوزارة والمديريات 	 
تم تحفيزهم ماليا ومعنويا وفق معايير 

التقييم واالداء 
002 نسخة من دليل المرشد التربوي 	 

الجديد تم تعميمها

تحسين  البنية التحتية 
اإلدارية للوزارة 

ومديريات التربية 
والتعليم أو استبدال 

غير المناسب منها 
في %38 من المباني 

االدارية سنويا

صيانة االبنية االدارية في الوزارة في 	 
الضفة فقط 

تشطيب وتسليم مركز تدريب للمعلمين 	 
في مديرية جنين 

مباني مديرية طوباس وجنوب نابلس 	 
وضواحي القدس وسلفيت)توسعه( تم 

تشطيبها وتسليمها
مبنى مديرية نابلس تم استكماله بنائه	 
استكمال مبنى مركز التطوير والبحث 	 

في بيرزيت 
1 مركز مصادر واحد تم افتتاحه في 	 

جنوب الضفة 
استكمال االعمال االنشائية لمخيم 	 

كشفي 
43 مبنى اداري في المديريات والوزارة 	 

تم تشغيلها وادارتها
تم توفير 51	 وحدة أجهزة مكتبية 	 

للموظفين في الوزارة والمديريات )55 
غزة، القدس، 89 الضفة، والقدس 3 

وحدة 
تم توفير 3	 حاسوب للموظفين في 	 

الوزارة والمديريات
توفير 052 وحدة اثاث مكتبي الوزارة 	 

والمديريات القائمة )12	 ضفة، 79 غزة، 
11 قدس
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اسم البرنامج: برنامج الحوكمة واالدارة
رقم البرنامج: 0714

نتيجة الهدف االستراتيجي التي يدعمها أهداف برنامج الموازنةغايات سياسة برنامج الموازنة
هدف البرنامج

اسم 
المؤسسة 
المسؤولة

استكمال حوسبة 
النظم االدارية  والمالية 

والعمل على تكاملها 
بما ينسجم مع 

التوجهات في الحكومة 
االلكترونية بمعدل 9 

انظمة محوسبة سنويا

نظام ادارة معلومات مدرسية 	 
شامل ويعمل بكفاءة وفعالية وفق 

المتطلبات الفنية والتشغيلية
البرنامج المحوسب للديوان تم تحديثه 	 

وصيانته
نظام االرشفة االلكترونية مع ارشيف 	 

الشؤون االدارية 
استكمال حوسبة االرشيف الخاص 	 

بصندوق التكافل 
األنظمة المالية المحوسبة تم متابعتها 	 

وصيانتها 
تطوير بنك االسئلة الوطني ورفده 	 

بالفقرات تم استكماله
نظام الحوسبة االدارية لمديرية القدس 	 

ومدارس القدس تم صيانته– برنامج 
المرشد 

عقود صيانة تم ابرامها مع الشركات 	 
المطورة ألنظمة المعهد الوطني 
المحوسبة عقد مع شركة االسراء 

المطورة لنظام SIM وعقد اخر مع 
شركة نور سوفت المطورة لنظام 

المكتبة المحوسب في الضفة فقط 
استكمال تطبيق الدوام المحوسب في 	 

42% من المدارس )نظام البصمة(
صيانة البرنامج المحوسب لالمتحانات 	 

العامة   بما ينسجم مع البيانات 
للسنوات الماضية من اجل اداخلها الى 

النظام في الضفة وغزة.

تطوير وتفعيل أطر صناعة . 3
السياسة واتخاذ القرار 

والمتابعة  والمساءلة على 
كافة المستويات بما يعزز من 

عملية تفويض الصالحيات 
لإلدارات الميدانية

تطوير آليات وأطر وضع 
السياسات واتخاذ 

القرارات على كافة 
المستويات بما يؤدي 

الى انسجامها مع 
األهداف االستراتيجية 

والبرامج حسب الخدمة 
والمدارس حسب 
المستويات سنويا

الملتقى الكشفي االرشادي التربوي 	 
االول تم عقد في مجال البحوث 

والدراسات الكشفية التربوية 
مؤتمر دولي حول التعليم الجامع في 	 

فلسطين تم عقده.  الضفة فقط 
دراسات تربوية أجريت بما يخدم الخطة 	 

االستراتيجية ونظام المتابعة والتقييم.
مؤتمر تربوي يخدم السياسات والقرارات 	 

التي تخدم أهداف الخطة االستراتيجية 
والتوجهات التربوية الحديثة تم عقده 

بشكل سنوي
مؤتمر إعالمي تربوي تم عقده حول 	 

النهوض بواقع االعالم التربوي سنويا 
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اسم البرنامج: برنامج الحوكمة واالدارة
رقم البرنامج: 0714

نتيجة الهدف االستراتيجي التي يدعمها أهداف برنامج الموازنةغايات سياسة برنامج الموازنة
هدف البرنامج

اسم 
المؤسسة 
المسؤولة

تطوير نظم المعلومات 
التربوية وتفعيل 

استخدامها على كافة 
المستويات

تم جمع وتحليل ونشر بيانات المسوح 	 
والتعدادات االحصائية التربوية.

تحقيق االنسجام مع 
النظم واإلجراءات 

الحكومية في مجاالت 
إدارة األفراد واإلدارة 

المالية و التخطيط 

اعداد الخطة السنوية للعام 0202 	 
وموازنتها تم اعدادها واصدارها باللغتين 

العربية واالنجليزية 
دراسة لتخطيط الموارد البشرية 	 

)التشكيالت المدرسية( للعام 0202.
األسس والتعليمات الصادرة عن االدارة 	 

العامة للتعليم العام طورت وأصدرت.
تطبيق استراتيجية فصل وتحديد 	 

مستويات المدارس بالتنسيق مع لجنة 
المستويات في الوزارة والمديريات 

باالستعانة باألطلس االليكتروني وبرامج 
 SIG

االطلس االلكتروني ونظام الخريطة 	 
المدرسية تم تطويره وتشغيله ودعمه 
ilppa & metsys noitagivaN( بنظام	

)elibom noitac

تفويض الصالحيات 
لإلدارات الميدانية 

)المديريات والمدارس( 
بما يحقق أهداف 

الخطة بكفاءة وفعالية

تعزيز وتوظيف نظام 
المتابعة والتقييم 

على مستوى الوزارة 
ومديريات التربية 

والتعليم والمدارس 
ولكافة الشركاء 

المحليين والدوليين 

تم رصد مؤشرات المتابعة والتقييم 	 
) 41 مؤشر نوعي ( للبرامج التنفيذية 

الستة ومؤشرات مناطق االوضاع 
المضطربة 

تم عمل تقييم سنوي لنظام التخطيط 	 
على المستوى المركزي

تم اصدار تقرير المتابعة والتقييم 	 
السنوي باللغتين على مستوى الوزارة 
والمديرية وإضافة الى اعداد مطويات 

للميدان التربوي  
تم اعداد خرائط رصد مؤشرات التخطيط 	 

على المستويات االدارية المختلفة
متابعة وتقويم استراتيجية إعداد 	 

المعلمين وتأهيلهم



االستراتيجية القطاعية للتعليم174

اسم البرنامج: برنامج الحوكمة واالدارة
رقم البرنامج: 0714

نتيجة الهدف االستراتيجي التي يدعمها أهداف برنامج الموازنةغايات سياسة برنامج الموازنة
هدف البرنامج

اسم 
المؤسسة 
المسؤولة

تعزيز آليات المساءلة 
في النظام التربوي 
وتحسين الشفافية 

في المجاالت اإلدارية 
والمالية والتربوية 
بمعدل 3 مجاالت 

سنويا

التدقيق الخارجي للنظام المالي وتنفيذ 	 
الخطة الخمسية بما فيها الية التمويل 

المشترك تم إجراؤه.
اليات العمل في التدقيق الداخلي 	 

مراجعتها وتحديثها
تطوير ومأسسة وتفعيل نظام تقييم 	 

األداء والمساءلة على كافة المستويات 
ووضع نظام حوافز وعقوبات عادل 

وشفاف)مقترح جديد بانتظار الموافقة( 

اقامة معرض تعليمي في مديرية 	 
القدس

2 ندوة مختلفة المواضيع عقدت 	 
للتواصل مع المجتمع المحلي على 

مستوى الوطن ضفة فقط 
لقاءات توعويه مع مؤسسات المجتمع 	 

المدني والمحلي في )03( مدرسة 
في22 الضفة الغربية 2 القدس، غزة 	

دليل اولياء األمور لألنشطة الطالبية تم 	 
عرضه ومناقشته بمشاركة 002 ولي 

أمر من خالل عقد ورش عمل.
0002 نشرة ألولياء االمور عن دور 	 

المرشد التربوي تم تعميمها

تطوير وتفعيل العالقة مع . 4
كافة أطراف العملية التربوية 

في فلسطين بالشراكة الدولية 
واإلقليمية.

تحسين مستوى 
المشاركة المجتمعية 

على كافة المستويات 
وفي كافة الجوانب 

العملية التربوية 

فيلم وثائقي توثيقي تربوي تم انتاجه 	 
وعرضه على المجتمع المحلي وعلى 

مستوى الوزارة.
توعية األهل بدورهم في متابعة تعليم 	 

أبنائهم من خالل التواصل الوجاهي 
وااللكتروني وتفعيل وسائل التواصل 

االجتماعي )واتس اب، فيسبوك، الخ....(
نشر فيديوهات متخصصة )توعوية 	 

– ترفيهية ( من إنتاج شركاء الوزارة 
والجهات الرسمية ) وزارة الصحة(

عقد لقاءات لمجالس أولياء األمور من 	 
أجل توفير البيئة المدرسية الصحية 

واآلمنة أثناء عودة الطلبة إلى المدارس 
وخالل العام الدراسي، وتوفير احتياجات 

الصحة والسالمة مثل مواد التطهير 
والتعقيم والكمامات في كل مدرسة
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اسم البرنامج: برنامج الحوكمة واالدارة
رقم البرنامج: 0714

نتيجة الهدف االستراتيجي التي يدعمها أهداف برنامج الموازنةغايات سياسة برنامج الموازنة
هدف البرنامج

اسم 
المؤسسة 
المسؤولة

تعزيز وتفعيل آليات 
التواصل بين الوزارة 
والميدان من جهة 

وشركائها المحليين 
والدوليين من جهة 

أخرى بمشاركه 240 
شخص سنويا فيما 

يتعلق بالشأن التربوي

مشاركة وزارة التربية والتعليم في 	 
المؤتمرات والفعاليات والندوات 

الدولية واالقليمية والمحلية بما يخص 
الشأن التربوي 

001 موظف شاركوا في مؤتمرات 	 
دولية ومحلية ونفذوا مهمات محلية 

وخارجية 
تم نشر نتائج متابعة وتقييم الخطة 	 

االستراتيجية على كافة المستويات 
جريدة مسيرة التربية ومنشورات 	 

ومطويات ومطبوعات تربوية وتعريفية 
وخدمية تم نشرها على الشركاء.  )ضفة 

فقط(

توثيق وفضح سياسات 
االحتالل واجراءاته 

العسكرية التي تنتهك 
حق األطفال بالتعليم 

الحر واآلمن، وخصوصًا 
في القدس والمناطق 
خلف الجدار والمناطق 
"ج" بمعدل 3 انشطة 

سنويا

االنتهاكات واألوضاع التربوية في 	 
المناطق المهمشة والمضطربة تم 

توثيقها وعرضها.
المدارس النائية والمدارس التي 	 

تتعرض لالنتهاكات تم تشخيص واقعها 
بمشاركة اعالمية ورسمية ووفود 

محلية وعالمية
5 لقاءات توعوية ل 051 مشارك من 	 

مديري المدارس والسكرتير والمعلمين 
حول اليات الرصد والتوثيق لالنتهاكات 

االسرائيلية في النظام التربوي في 
مناطق ج والقدس والبلدة القديمة 

في الخليل

تعزيز تبادل المعلومات 
حول قصص النجاح في 

المجال التربوي بين 
الوزارة وشركائها في 2 

مجال تربوي سنويا

النجــاح 	  الخبــرات وتعميــم قصــص  تبــادل 
تدريــب االدارييــن والمعلميــن فــي مجــال 

قصــص نجــاح إدارة فريــق االرشــاد التربوي 	 
وتوثيقهــا  تكريمهــا  تــم  المديريــات  فــي 

وإعالمهــا

توثيق العالقة وتحسين 
آليات التنسيق والتعاون 

في الشأن التربوي بين 
الوزارة ووكالة الغوث 

وتشغيل الالجئين
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اسم البرنامج: برنامج الحوكمة واالدارة
رقم البرنامج: 0714

نتيجة الهدف االستراتيجي التي يدعمها أهداف برنامج الموازنةغايات سياسة برنامج الموازنة
هدف البرنامج

اسم 
المؤسسة 
المسؤولة

تعزيز فرص التعاون 
مع القطاع الخاص 

وتشجيعه على 
االستثمار بالتعليم في 

3 مجاالت سنويا

استضافة مؤسسات شريكة بمعدل 	 
05 اجتماع في السنة لتحديد احتياجات 

المرشدين ورؤساء االقسام في 
المديريات والمدارس  

تطوير المنهجية او النطاق التشاركي 	 
في دعم التعليم )PAWS( والمراجعة 

السنوية RSA(( تم إجراؤها.
تطوير خطة استراتيجية للتواصل مع 	 

المجتمع الدولي وكافة األطراف ذات 
العالقة  )مقترح جديد بانتظار الموافقة(

تطوير استراتيجية وطنية لتوفير التمويل 	 
المستدام للقطاع التربوي )مقترح جديد 

بانتظار الموافقة (

تعزيز وتوسيع النطاق 
التشاركي في دعم 

 SWAP(   قطاع التعليم
(على المستوى المالي 
والتنسيقي بما ينسجم 
وتحقيق أهداف الخطة 

االستراتيجية

زيادة المساعدات 
المحلية والدولية لنظام 

التعليم  خاصة في 
القدس وتنسيقها بما 

ينسجم وتحقيق أهداف 
الخطة االستراتيجية

توجيه المجتمع المحلي 
بخصوص التوجه نحو 

البرامج حسب الخدمة 
وتنظيم المدارس حسب 

المستويات
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اسم البرنامج: برنامج الحوكمة واالدارة
رقم البرنامج: 0714

نتيجة الهدف االستراتيجي التي يدعمها أهداف برنامج الموازنةغايات سياسة برنامج الموازنة
هدف البرنامج

اسم 
المؤسسة 
المسؤولة

تفعيل نظام ادارة الطواريء . 5
في التعليم في المستويات 

الثالثة )الوزارة والمديريات 
والمدارس(  لضمان استمرارية 

التعليم.

تطوير انظمة وقوانين 
للتوجه نحو الالمركزية 

وتفويض الصالحيات 
اثناء الطوارئ

دعم البيئة التربوية 
على المستويات الثالث 

)الوزارة، والمديريات  
المدارس( خالل حاالت 

الطوارئ سنويا

الشــاملة 	  الطــوارئ  وخطــة  اســتراتيجية 
تطبيقهــا  تــم  األزمــات  إلدارة   )PCC(
)012 شــخص(  عليهــا.  ضفــة  والتدريــب 

شــخص(   03( والقــدس 
تأميــن وصــول الطلبــة فــي مناطــق ج و 	 

2h فــي الخليــل وقــرب الجــدار مــن خــالل 
شــراء ســيارات واســتئجار حافــالت

02 مدرســة فــي المناطــق الســاخنة تــم 	 
اســتئجار حافــالت لهــا لنقــل الطلبــة مــن 
مناطــق ســكنهم الــى المدرســة لحمايــة 
المســتوطنين  اعتــداءات  مــن  الطلبــة 

االحتــالل وجيــش 





القسم السابع

الموارد المالية المتاحة للقطاع



االستراتيجية القطاعية للتعليم180

الموارد المالية المتاحة للقطاع

القسم السابع

 تتــوزع المــوارد الماليــة المتوقعــة او المتاحــة التطويريــة والتشــغيلية لخــط التعليــم للســنوات 
2020، 2021، 2022 حســب جهــة التمويــل كمــا يأتــي:

جدول: الموارد المالية المتاحة للقطاع لألعوام 2020–2022   باأللف دوالر

الجهة

)$000 (2020)$000(2021)$000(2022

ي
وير

ط
ت

ي
غيل

ش
ت

وع
جم

لم
ا

ي
وير

ط
ت

ي
غيل

ش
ت

وع
جم

لم
ا

ي
وير

ط
ت

ي
غيل

ش
ت

وع
جم

لم
ا

حكومة ) وزارة المالية تشغيلي 
وتطويري  (*

51
,8

59
.7

73
2,

84
3.

6

78
4,

70
3.

3

52
,2

03
.7

75
0,

80
5.

9

80
3,

00
9.

6

54
,6

40
.1

77
3,

33
0.

1

82
7,

97
0.

2

موازنة التعليم (: تمويل وزارة المالية 
تطويري وتشغيلي

48
,9

05
.3

72
8,

93
7.

8

77
7,

84
3.

1

47
,3

06
.6

75
0,

80
5.

9

79
8,

11
2.

5

47
,6

86
.5

77
3,

33
0.

1

82
1,

01
6.

6

موازنة المؤسسات الحكومية 
الشريكة في القطاع

2,
95

4.
4

3,
90

5.
8

6,
86

0.
3

4,
89

7.
1

4,
89

7.
1

6,
95

3.
6

6,
95

3.
6

الدول المانحة

92
,1

17
.8

–

92
,1

17
.8

83
,9

04
.8

–

83
,9

04
.8

83
,1

20
.1

–

83
,1

20
.1

عبر حساب الموازنة الموحد ) 
**)jfa+1

64
,4

20
.0

64
,4

20
.0

65
,1

28
.2

65
,1

28
.2

65
,6

79
.3

65
,6

79
.3

مشاريع عبر شركاء آخرين  ) التمويل 
المحلي(

13
,5

58
.9

13
,5

58
.9

9,
09

8.
3

9,
09

8.
3

8,
43

0.
4

8,
43

0.
4
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جدول: الموارد المالية المتاحة للقطاع لألعوام 2020–2022   باأللف دوالر

الجهة

)$000 (2020)$000(2021)$000(2022

ي
وير

ط
ت

ي
غيل

ش
ت

وع
جم

لم
ا

ي
وير

ط
ت

ي
غيل

ش
ت

وع
جم

لم
ا

ي
وير

ط
ت

ي
غيل

ش
ت

وع
جم

لم
ا

مؤسسات األمم المتحدة  ) الطالع 
امل على الموضوع***

4,
03

0.
3

4,
03

0.
3

1,
86

2.
1

1,
86

2.
1

1,
96

2.
1

1,
96

2.
1

مؤسسات مجتمع مدني محلي  ) 
المجتمع المحلي  (

5,
59

1.
1

5,
59

1.
1

3,
88

5.
1

3,
88

5.
1

3,
88

5.
1

3,
88

5.
1

مؤسسات مجتمع مدني دولي   ) 
)0  donors

4,
51

7.
5

4,
51

7.
5

3,
93

1.
1

3,
93

1.
1

3,
16

3.
3

3,
16

3.
3

القطاع الخاص****

14
,1

17
.6

14
,1

17
.6

14
,1

17
.6

14
,1

17
.6

14
,1

17
.6

14
,1

17
.6

المجاميع:

15
8,

09
5.

1

73
2,

84
3.

6

89
0,

93
8.

7

15
0,

22
6.

1

75
0,

80
5.

9

90
1,

03
2.

0

15
1,

87
7.

9

77
3,

33
0.

1

92
5,

20
8.

0

مالحظات:

* اوال: تمويل من وزارة المالية لقطاع التدريب المهني في وزارة العمل من خالل :

1– اســتخدام 2 مركــز للتدريــب المهنــي التابعــة لــوزارة العمــل فــي بعــض المحافظــات  مــن 
اجــل تطبيــق التماريــن العمليــة الالزمــة لطلبــة التعليــم المهنــي الثانــوي للصفــوف )11–12 ( 

فــي المــدارس الحكوميــة 

2– تنفيــذ زيــارات لطلبــة الصــف العاشــر المهنــي فــي المــدارس المهنيــة لتطبيــق انشــطة 
الكتــاب العلــوم المهنيــة للصــف العاشــر و زيــارات الدمــج للصفــوف مــن )7–9(

 2020 للعــام  تطويريــة   كموازنــة  شــيكل  مليــون   1.8 بقيمــة  الصحــة  لــوزارة  تمويــل   .3
2020 فقــط  للعــام  الــف شــيكل موازنــة تشــغيلية  ، و61   3% بقيمــة  زيــادة ســنوية   مــع 

ثانيا: تمويل الحكم المحلي لألبنية المدرسية من ضريبة المعارف
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** التمويل من سلة التمويل المشترك )JFA( غير مؤكد وخاصة بالنسبة أللمانيا والنرويج 
والذي يرتبط بموقف وقرارات برلمان الدولتين فيما يتعلق بالتحريض اإلسرائيلي على 

المناهج الفلسطينية.

*** تم إضافة التعليم المهني بقيمة 168 ألف دوالر

**** مصروفات متوقعة من البلديات



القسم الثامن

خطة العمل
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خطة العمل

القسم الثامن

بنــاًء علــى مــا ورد فــي أجنــدة السياســات الوطنيــة وبرامــج الخطــة القطاعيــة للتعليــم 2017–
2022 ، وعلــى مــا جــاء فــي أهــداف الخطــة وغاياتهــا ، بــرزت الحاجــة إلــى مبــادرات تحتــاج إلــى 

مصادقــة مجلــس الــوزراء، وهــي علــى النحــو اآلتــي:

أواًل: برنامج رياض االطفال:
نوع الوثيقةوصف مختصرعنوان المبادرةالسنة

إنشاء الهيئة الوطنية 2020
العليا للطفولة المبكرة

إنشاء هيئة وطنية عليا تعنى 
بتنسيق الخدمات واإلشراف على 
الجهات الرسمية فيما تنفذه من 

برامج خدماتية للطفل الفلسطيني

قرار مجلس وزراء 
باعتماد الهيئة وفق 

وثيقة هيكلية ووصف 
لمسؤلياتها.

إلزامية الصف 2022
التمهيدي

اتخاذ قرار بإلزامية الصف التمهيدي 
في المدارس الحكومية، وأن يتم 

تطبيق ذلك تدريجيًا في مدة 5 –7 
سنوات

قرار مجلس وزراء بتعديل 
المرحلة اإللزامية

ثانيًا: برنامج التعليم األساسي:
نوع الوثيقةوصف مختصرعنوان المبادرةالسنة

–2017
2022

برنامج يضم التعليم المساند، برنامج التعافي
وتمكين الطلبة في الكفايات 
الرئيسة لكل صف في المادة 

الرئيسة ودعم الطلبة المترفعين 
تلقائيًا وتوجيههم حسب قدراتهم.

2017–2022ورقة سياساتية

االستراتيجية المحدثة 2020
إلعداد المعلمين 

وتأهيلهم.

إستراتيجية إعداد المعلمين 
وتأهيلهم وفق لنتائج وتوصيات 

تقييم اإلستراتيجية السابقة،ورؤى 
لرفع مكانته االجتماعية 

واالقتصادية بما ما تتضمنه 
من رخصة مزاولة المهنة ورتب 

المعلمين وتطوير كفاياته المهنية.

2020–2021–استراتيجية
2018
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ثالثًا: برنامج التعليم المهني:
نوع الوثيقةوصف مختصرعنوان المبادرةالسنة

اإلستراتيجية الوطنية المعدلة للتعليم والتدريب المهني 2020
)نسخة 2010

2021 NQF اإلطار الوطني للمؤهالت

رابعًا: برنامج التعليم غير النظامي:
نوع الوثيقةوصف مختصرعنوان المبادرةالسنة

–2020
2021

اعتماد هيئة وطنية 
لتعليم الكبار 

قرار مجلس وزراء إنشاء هيئة وطنية عليا تعنى بتنسيق  برامج تعليم الكبار
باعتماد الهيئة 

وفق وثيقة 
هيكلية ووصف 

لمسؤولياتها.

اعتماد العقد 2017
العربي للقضاء على 
األمية بحلول 2024

وافقت جميع الدول العربية ومن خالل وزراء التربية العرب في 
العام 2014 على أن يكون العقد 2015–2024 هو عقدا عربيا 
للقضاء على األمية ، واعتماد فريق وطني للعمل على أنشطة 

العقد

خامسًا: برنامج الحوكمة واإلدارة:
نوع الوثيقةوصف مختصرعنوان المبادرةالسنة

تعزيز الالمركزية 2020–2021
على المستويات 

الثالثة)الوزارة–
المديريات–

المدارس(

اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم واالوصاف 
الوظيفية للمسميات الوظيفية التابعه لها والمستحدثة بما 

ينسجم ويحقق اهداف الخطة القطاعية على كافة المستويات 
يساهم في وضوح االدوار ويسرع من انجاز المشاريع المرهونة 
باشتراطات من المانحين /للصرف على الخطة التطويرية خاصة 

فيما يتعلق بتمويل االبنية االدارية في المديريات.

الهيكل التنظيمي 
للوزارة

اعتماد النظم 2020–2021
والتعليمات 

الخاصة بمجاالن 
العمل المختلفة 
بما ينسجم مع 
قانون التعليم 

الجديد

قانون التربية اعتماد النظم والتعليمات المرتبطة بقانون التربية والتعليم 
والتعليم

اقرار رخصة مزاولة 2021–2022
مهنة التعليم 

اعتماد رخصة مزاولة المهنة ومهننة التعليم وتطبيق ما تنص 
عليه استراتيجية تاهيل المعلمين من رتب وعالوات مالية 

يساهم في تطبيق الالمركزية وتحسين نوعية التعليم. 

رخصة مزاولة 
المهنة
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نوع الوثيقةوصف مختصرعنوان المبادرةالسنة

ربط التقدم في 2021
المسار الوظيفي 

ببرامج تدريبية

اعتماد سياسة واضحة بخصوص ربط التقدم بالمسار الوظيفي 
ببرامج تدريبية يحفز الموظفين على االلتزام بالنمو المهني 
ويشجعهم على االلتحاق ببرامج التدريب المرتبطه بتحسين 

األداء بما ينعكس على نوعية الخدمة المقدمة للجمهور، ويعزز 
االنتماء للمؤسسة وينصفهم وظيفيا . بدل المعمول به حاليا 

محبط وغير محفز امتحان ومقابله نظام عقيم جدا يترك أثر 
اسلبيا على العاملين في المؤسسة لحرمانهم من الترقية رغم 

امتالكهم خبرات وكفايات الزمة لتطوير العمل وزيادة االنتاجية.

إقرار سياسة واضحة 
لربط التقدم في 
المسار الوظيفي 

ببرامج تدريبية 

تنظيم المدارس 2020–2022
حسب المستويات 

تطبيق هذا التنظيم يساهم في تحقيق الالمركزية وتنظيم 
عمل المدارس حسب المستويات بشرط توفير وسائل نقل 

مدعومة من الحكومة لضماتن وصول الطلبة من اماكن 
سكناهم الى مدارسهم بيسر ذهابا وايابا ،مما ينعكس على 

تحسين النوعية وتشجيع التوجه نحو التخصصات المهنية بما 
ينسج وخطة الوزارة القطاعية 

إقرار سياسة 
واضحة اتجاه تنظيم 

المدارس حسب 
المستويات

إيجاد آلية تكامل 2020–2021
بين الوزارة 

ومؤسسات 
التعليم العالي 

في مجال التنمية 
المهنية للمعلمين

اعتماد واقرار وحدات خاصة العداد وتاهيل المعلمين في 
الجامعات الحكومية يوفر طاقم مؤهل ويوفر الكثير من 

المصاريف من ضيافة ومواصالت وقرطاسية واجرة قاعات 
ويساهم في التكامل ما بين وزارة التربية والتعليم

اعتماد واقرار 
وحدات خاصة 

العداد المعلمين 
وتاهيلهم في 

الجامعات الحكومية

استكمال حوسبة 2020–2022
النظم االدارية 

والمالية والعمل 
على تكاملها 

بما ينسجم 
مع التوجهات 
في الحكومة 

االلكترونية

يساهم في التكامل بين االنظمة المحوسبة في الوزارة بما 
يخدم العمل على كافة المستويات بين الوزارة والمديريات 

والمدارس وبقية الوزارات ذات العالقة.

اعتماد الحكومة 
االلكترونية

تطوير أدلة 2020–2022
وإجراءات العمل 
اإلداري والمالي

اعداد االدلة الناظمة للعمل يسهل تنفيذ النشاطات والمبادرات  
وتطبيق الالمركزية ، وهذا يتطلب وضع استراتيجية واضحة 

المعالم لتنظيم العمل بخصوص سياسة الصرف المالي ومنح 
الصالحيات بالصرف ضمن اسقف معينة من الوزير –مدير 

المدرسة. 

سياسات صرف 
مالي تراعي 

خصوصة عمل وزارة 
التربية والتعليم

االهتمام ببيئة 2020–2022
العمل وتوفير أبنية 

حديثة

اعتماد واقرار سياسة واضحة اتجاه االبنية االدارية في 
المديريات يسرع من تنفيذ المشاريع فيها كونه مرتبطة 

بسياسة الالمركزية والمانحين يشترطون تطبيق الالمركزية 
مقابل الصرف

سياسة االبنية 
االدارية في 

المديريات

إنشاء أبنية  2020–2022
مدرسية مستدامة 

موفّرة للطاقة

اعتماد الية واضحة المعالم مبنية على سياسة واضحة العتماد 
الطاقة المتجدده في المدارس يساهم في تطوير دليل االبنية 

الخضراء والتنسيق مع المؤسسات ذات العالقة لتمويل 
المشاريع التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجدده .

اقرار سياسة واضحة 
العتماد مصادر 

الطاقة المتجدده 
في المدارس
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نوع الوثيقةوصف مختصرعنوان المبادرةالسنة

فضح سياسة 2020–2021
االحتالل واجراءاته 

التعسفية بحق 
التعليم في 

c القدس ومناطق

وجود الية واضحة اللزام المؤسسات الحقوقية بتحمل 
مسؤولياتها  تجاه هذا الملف يسام في فضح سياسة االحتالل 

على كافة المستويات ويشجع المؤسسات الحقوقية على 
حشد الدعم الدولي للحد من السياسات التعسفية التي 

يمارسها االحتالل بحق التعليم ويزيد من المساعدات المحلية 
والدولية لنظام التعليم في القدس والمناطق المهمشة.

اقرار الية واضحة 
اللزام المؤسسات 

الحقوقية بتحمل 
مسؤولياتها تجاه 

توفير التعليم 
االمن للطلبة في 

القدس والمناطق 
المهمشة
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القسم التاسع

خطة إدارة القطاع االستراتيجي

نظام المتابعة والتقييم:
ــى  ــم فــي أهدافهــا وسياســاتها وبرامجهــا عل ــة للتعلي انطالقــًا مــن اعتمــاد الخطــة القطاعي
–2014 لــوزارة التربيــة والتعليــم  تــم تطويــره للخطــة اإلســتراتيجية الثالثــة  الــذي  الهيــكل 
2019، والــذي يتضمــن نظامــًا للمتابعــة والتقييــم قائمــا علــى النتائــج يســاند جميــع أصحــاب 
الشــأن فــي معرفــة إذا مــا كانــت الخطــط ناجحــة أو إذا طــرأ تغييــر علــى الظــروف، ويقــدم 
النظــام توصيــات للتداخــالت التــي تأثــرت جــراء التغييــر. ففــي حــال وقــوع فشــل فــإن النظــام 
يوفــر إنــذارات مبكــرة للكشــف عــن مســببات الفشــل ويقــدم اقتراحــات للتعديــل فــي الوقــت 
 2009 عــام  فــي  الــوزارة  وبراهيــن. وقامــت  أدلــة  علــى  المبنــي  القــرار  واتخــاذ  المناســب، 
بإنشــاء دائــرة خاصــة لنظــام المتابعــة والتقييــم ضمــن اإلدارة العامــة للتخطيــط. ويســاعد 
نظــام المتابعــة والتقييــم جميــع أصحــاب المصلحــة والشــركاء وصنــاع القــرار علــى المســاهمة 
بفعاليــة فــي إصالحــات جهــاز التعليــم بهــدف تحقيــق غــرض أكبــر وهــو تنشــئة مواطنيــن 
متعلميــن جيــدا ومناســبين لســوق العمــل. وخــالل الســنوات األخيــرة، تــم تعزيــز وتطويــر نظــام 
المتابعــة والتقييــم ســواء مــن حيــث العمليــات أو إعــداد التقاريــر. ويتــم توزيــع تقاريــر المتابعــة 
والتقييــم ســنويا لــكل مــن الــوزارة التــي تغطــي نظــام التعليــم كلــه، ولــكل مديريــة مــع تركيــز 

ــب. ــم، وأداء الطال ــى المدرســة، والمعل قــوي عل

خــالل التحضيــرات لإلســتراتيجية الثالثــة 2014–2019، وبعــد مراجعــة شــاملة، تمــت مواءمــة 
نظــام المتابعــة والتقييــم ليتناســب مــع منطــق التخطيــط الجديــد ويشــمل مؤشــرات علــى 
مســتوى المخرجــات واألهــداف والغايــات والنتائــج واألثــر. إن ربــط نظــام المتابعــة والتقييــم 
مباشــرة مــع برامــج تقديــم الخدمــات، يتيــح فرصــة لمأسســة نهــج اإلدارة القائمــة علــى النتائــج 
)RBM(، والــذي تتبنــاه الــوزارة تدريجيــا فــي جميــع عملياتهــا وإدارتهــا. ويمكــن مــن الســيطرة 
الكاملــة علــى المخرجــات واألهــداف والغايــات علــى مســتوى البرامــج، والتــي تــّم تصميمهــا 

.)SMART( »جميعــا لتكــون »ذكيــة

ســتعتمد الــوزارة علــى هــذا النظــام بعــد تطويــره للتغيــرات التــي أدخلــت في الخطــة القطاعية 
للتعليــم 2017–2022 ليزودهــا بالمعلومــات والبيانــات الدقيقــة لتقييــم التقــدم، لالتفــاق 
علــى اإلجــراءات التصحيحيــة عنــد الحاجــة، ويعطــي هــذا النظــام مؤشــرات ســنوية تســاعد 
فــي المراجعــة الســنوية للتقــدم واتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة لضمــان الحقــاظ علــى المســار 

الصحيــح.
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األهــداف الرئيســة لنظــام المتابعــة والتقييــم للخطــة اإلســتراتيجية لقطــاع التعليــم 
:2022–2017

تعزيز االدارة القائمة على النتائج، وتعزيز المساءلة عبر جهاز التعليم.. 1

قيــاس مــدى مالءمــة السياســات التــي تــّم تبنيهــا مــن خــالل برهنــة العالقــة المتبادلــة بيــن . 2
التطبيــق والنتائــج )أهــداف، غايــات، ونتائــج البرنامــج(، ومــن خــالل توفيــر معالجــات فــي 

حــال وجــود خلــل.

متابعة االنجازات على مستوى مخرجات وأهداف وغايات الخطة.. 3

اســتخدام تقاريــر المتابعــة والتقييــم كمرجعيــة خــالل دورة التخطيــط الســنوية وفــي صنــع . 4
السياســات وفــي االدارة.    

وبمــا أن الــوزارة تبنــت برامــج الخدمــات المباشــرة ومأسســتها، فقــد تّمــت إعــادة تنظيــم 
نظــام المتابعــة والتقييــم  لتتبــع مســتوى النتائــج والغايــات واالهــداف، وتتّبــع مســتوى 

تطبيــق المخرجــات والمصروفــات، لــكل برنامــج ، كمــا يبيــن الشــكل  الالحــق:

ــج. يشــمل  ــى 3 مســتويات وفقــا لسلســة النتائ ــم إل ــّم تصنيــف مؤشــرات المتابعــة والتقيي ت
المســتوى األول مؤشــرات أداء رئيســة )KPIs( لــكل برنامــج، مرتبطــة بغــرض البرنامــج )مثــال: 
النتائــج(، ويعــرض المســتوى الثانــي مؤشــرات مســتوى أهــداف أو غايــات البرامــج، بينمــا 

يعــرض  المســتوى الثالــث مؤشــرات المخرجــات والمصروفــات.

يتناول كل مؤشر من مؤشرات النظام ثاثة منطلقات، وهي: 

اإلجابة على)ماذا؟(: قياس واقع المؤشرات بناًء على البيانات التي تّم جمعها. 	 

المســتهدفات، 	  وبيــن  الفعليــة  البيانــات  بيــن  الفجــوات  تحليــل  )لمــاذا؟(:  علــى  اإلجابــة 
المعتمــدة.  المســتهدفات  تحقيــق  عــدم  حــال  فــي  األســباب  وتحديــد 

دورة 	  مرحلــة  فــي  وللتدخــالت  للسياســات  توصيــات  تقديــم  )كيــف؟(:  علــى  اإلجابــة 
الســنوية.  التخطيــط 

إضافــة إلــى تحليــل وتقييــم المؤشــرات، ســتجرى تقييمــات القطــاع الواســع ســنويا. وكجــزء من 
ــر أطــر  أهــداف العــام 2017، و ســتعمل الــوزارة علــى تنقيــح بعــض المؤشــرات، وعلــى تطوي
وأدوات نظريــة مالئمــة لمســتويات المتابعــة والتقييــم لمرحلــة الطفولــة المبكــرة )التعليــم 
قبــل المدرســي(، ومرحلــة التعليــم األساســي والتعليــم الثانــوي، والتعليــم المهنــي، والتعليــم 
غيــر النظامــي، واإلدارة، والتعليــم العالــي، إلدارة البرامــج االســتراتيجية التــي تمتــد علــى مــدار 
6 ســنوات )2017–2022(. وســيتم قيــاس الضعــف فــي جميــع البرامــج التــي يتــم تنفيذهــا 
فــي منطقــة »ج« وفــي القــدس والمناطــق المحرومــة، وســتلقي المؤشــرات الضــوء علــى 
الفئــات  كمــا ســتكون مؤشــرات  الموجــودة،  والفجــوات  االجتماعــي  النــوع  مراعــاة  درجــة 

المهمشــة وذوي االحتياجــات الخاصــة جــزء اساســي فــي النظــام.  
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مجموعات التقييم والمراجعة:
لضمــان التقــدم وفــق مــا هــو مخطــط فــي الخطــة اإلســتراتيجية، والخطط الســنوية؛ اعتمدت 

الــوزارة هيــاكل عــدة للمراقبــة والتقييــم، ومنها:

مجموعــة اإلســتراتيجية والتخطيــط وإدارة الموازنــة: وتتكــون مــن رئيــس المجموعــة . 1
)وزيــر التربيــة والتعليــم(، ونائــب الرئيــس )وكيــل الــوزارة(، وعضويــة الــوكالء المســاعدين، 
ورؤســاء البرامــج، ومديــر عــام التخطيــط، ومديــر عــام الشــؤون الماليــة. وتعقــد المجموعــة 
اجتماعاتهــا بشــكل دوري لمتابعــة إعــداد الخطــط الســنوية، والتنفيــذ، واإلنفــاق، واتخــاذ 
القــرارات التــي تعمــل علــى التقــدم نحــو تحقيــق األهــداف المرســومة وتذليــل الصعوبــات 

التــي تواجــه التنفيــذ.

مجموعــة عمــل قطــاع التعليــم )ESWG(: وهــي مجموعــات فنيــة تخصصيــة تشــكلت . 2
بنــاء علــى التحديــات واألولويــات الرئيســة أو بنــاء علــى البرامــج الجديــدة التــي تــّم إقرارهــا 
الفنيــة  2014–2019 . وتتكــون مــن المجموعــات  الثالثــة  الخطــة اإلســتراتيجية  ضمــن 
التخصصيــة المركــزة »والمجهــزة« بالمعرفــة الفنيــة، حيــث يشــكل منتــدى مجموعــة عمــل 
البنيــة مســتوى  الرئيســية )ESWG forum(. وتضمــن هــذه  قطــاع التعليــم مرجعيتهــا 
أعمــق مــن الفهــم ومســتوى أعلــى فــي نوعيــة المعلومــات. وتتكــون المجموعــة مــن 
المؤسســات الدوليــة كاليونســكو واليونيســيف وغيرهــا، والداعميــن لقطــاع التعليــم فــي 

ــد ايســت وغيرهــا. ــن كااليمي ــن اآلخري ــل المشــترك، والداعمي ســلة التموي

الفريــق الوطنــي للتعليــم 2030: هــو تجمــع وطنــي تربــوي يضــم فــي عضويتــه وزارة . 3
التربيــة والتعليــم )رئاســة وتنســيقًا(، ومؤسســات حكوميــة ، وأهليــة، ومدنيــة، ودوليــة 
معنيــة بالتعليــم، ويصــدر الترشــيح للعضويــة مــن قبــل معالــي وزيــر التربيــة والتعليــم، وتناط 
بالفريــق مهمــة تطويــر اإلطــار الوطنــي لتحقيــق لتحقيــق هــدف التنميــة الرابــع ) التعليــم 
الجيــد( والغايــات المنبثقــة عنــه والتــي أقرتهــا قمــة انشــيون/كوريا لتحقيقهــا لغايــة العــام 
2030، وضمــان إدراج مــا يتــم اعتمــاده مــن التوجهــات والتدخــالت السياســاتية المقترحــة 
عالميــا، وإقليميــا، ووطنيــا، والقضايــا المعتمــدة فــي تقريــر التقييــم الوطنــي للتعليــم 
للجميــع 2014 فــي خطــط التنميــة الوطنيــة، وخطــط قطــاع التعليــم اإلســتراتيجية لغايــة 

العــام 2030، ومتابعــة وتقييــم مــا يتــم انجــازه بشــكل دوري. 



القسم العاشر
الربط بين أهداف االستراتيجية وغايات التنمية المستدامة 

وااللتزامات الدولية 
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الربط بين أهداف االستراتيجية وغايات التنمية المستدامة وااللتزامات الدولية 

القسم التاسع

والخطــة  الوطنيــة  السياســات  وأجنــدة  العالميــة  التنميــة  أهــداف  بيــن  العالقــة  إليضــاح  
للعالقــة: الموضعــي  التسلســل  يبيــن  الــذي  اآلتــي  الشــكل  نعــرض  للتعليــم  القطاعيــة 

أواًل: قمــة نيويــورك أيلــول وحــدت العالــم نحــو )17( هدفــا للتنميــة المســتدامة يســعى 
العالــم جميعــه لتحقيقهــا لالرتقــاء بالبشــرية جميعــا نحــو مســتقبل افضــل، وتضمنــت 
األهــداف 169 غايــة و 229 مؤشــرًا. و ينــص الهــدف الرابــع منهــا علــى تحقيــق تعلــم 

جيــد ومنصــف للجميــع.

ــا لتحقيــق غايــات التعليــم لغايــة العــام   ــًا: وقعــت فلســطين علــى إعــالن انشــيون / كوري ثاني
2030 والمنضويــة تحــت الهــدف الرابــع للتنميــة المســتدامة، ويتضمــن اإلعــالن )7( 

غايــات، و)3( متطلبــات، وهــي:

ضمــان أن يتمّتــع جميــع البنــات والبنيــن والفتيــات والفتيــان بتعليــم ابتدائــي  الغاية 4.1: 
ــد، ممــا يــؤدي إلــى تحقيــق نتائــج تعليميــة  وثانــوي مجانــي ومنصــف وجّي

مالئمــة وفعالــة بحلــول عــام 2030
الغايــة 4.2: ضمــان أن تتــاح لجميــع البنــات والبنيــن فــرص الحصــول علــى نوعيــة جيــدة من 
النمــاء والرعايــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة والتعليــم قبــل االبتدائــي 

حتــى يكونــوا جاهزيــن للتعليــم االبتدائــي، بحلــول عــام 2030
الغايــة 4.3: ضمــان تكافــؤ فــرص جميــع النســاء والرجــال فــي الحصــول علــى التعليــم 
المهنــي والتعليــم العالــي الجّيــد والميســور التكلفــة، بمــا فــي ذلــك التعليم 

الجامعــي، بحلــول عــام 2030
لديهــم  تتوافــر  الذيــن  والكبــار  الشــباب  عــدد  فــي  كبيــرة  زيــادة  تحقيــق  الغاية 4.4:  
ــة، للعمــل  ــة والمهني المهــارات المناســبة، بمــا فــي ذلــك المهــارات التقني

وشغل وظائف الئقة ولمباشرة األعمال الحرة، بحلول عام 2030 
ــم وضمــان تكافــؤ فــرص  ــن الجنســين فــي التعلي ــى التفــاوت بي ــة 4.5: القضــاء عل الغاي
للفئــات  المهنــي  والتدريــب  التعليــم  مســتويات  جميــع  إلــى  الوصــول 
الضعيفــة، بمــا فــي ذلــك لألشــخاص ذوي اإلعاقــة والشــعوب األصليــة 
واألطفــال الذيــن يعيشــون فــي ظــل أوضــاع هشــة، بحلــول عــام 2030
ــار، رجــااًل ونســاًء  ــرة مــن الكب ــّم الشــباب جميعهــم ونســبة كبي ضمــان أن يل الغاية 4.6:  

علــى حــد ســواء، بالقــراءة والكتابــة والحســاب، بحلــول عــام 2030
الالزمــة  والمهــارات  المعــارف  جميعهــم  المتعّلميــن  اكتســاب   ضمــان  الغاية 4.7:  
ــة مــن الُســُبل مــن بينهــا  ــة المســتدامة، بمــا فــي ذلــك بجمل لدعــم التنمي
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التعليــم لتحقيــق التنميــة المســتدامة واّتبــاع أســاليب العيــش المســتدامة، 
وحقــوق اإلنســان، والمســاواة بيــن الجنســين، والترويــج لثقافــة الســالم 
وتقديــر  الثقافــي،  التنــوع  وتقديــر  العالميــة،  والمواطنــة  العنــف،  ونبــذ 

مســاهمة الثقافــة فــي التنميــة المســتدامة، بحلــول عــام 2030
الغايــة 4– أ : بنــاء المرافــق التعليميــة التــي تراعــي الفــروق بيــن الجنســين، واإلعاقــة، 
بيئــة  وتهيئــة  القائمــة  التعليميــة  المرافــق  مســتوى  ورفــع  واألطفــال، 

تعليميــة فعالــة ومأمونــة وخاليــة مــن العنــف للجميــع
الغايــة 4– ب: تحقيــق زيــادة كبيــرة فــي عــدد المنــح الدراســية المتاحــة للبلــدان الناميــة 
الجزريــة  والــدول  نمــوًا  البلــدان  وبخاصــة ألقــل  العالمــي،  الصعيــد  علــى 
بمــا  العالــي،  بالتعليــم  لاللتحــاق  األفريقيــة،  والبلــدان  الناميــة  الصغيــرة 
فــي ذلــك منــح التدريــب المهنــي وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، 
النمــو  البلــدان المتقدمــة  التقنيــة والهندســية والعلميــة فــي  والبرامــج 

والبلــدان الناميــة األخــرى، بحلــول عــام 2030
الغايــة 4–ج : تحقيــق زيــادة كبيــرة فــي عــدد المعلميــن المؤهليــن، بمــا فــي ذلــك مــن 
خــالل التعــاون الدولــي لتدريــب المعلميــن فــي البلــدان الناميــة، وبخاصــة 
فــي أقــل البلــدان نمــوًا والــدول الجزريــة الصغيــرة الناميــة، بحلــول عــام 

2030

ثالثــًا: تحــددت أجنــدة السياســات الوطنيــة فــي عالقتهــا مــع أهــداف التنميــة المســتدامة 
2030 وفــق محدديــن:

األولويات الوطنية لفلسطين.. 1
ما يمكن تحقيقه وفق اإلمكانات المتاحة.. 2

 رابعــًا: تعمــل وزارة التربيــة والتعليــم وفــق الخطــة القطاعيــة للتعليــم 2017–2022، ويوجــد 
نظــام متابعــة وتقييــم يســاعد فــي عمليــات التحقــق مــن مســار الخطــة، وإجــراء عمليات 

التصحيــح ســنويا للحفــاظ علــى التقــدم نحــو النتائــج المحــددة.

خامســًا: بــدأت وزارة التربيــة والتعليــم بصفتهــا المنســق للخطــة القطاعيــة للتعليــم 2017–
2022 بمراجعــة خطتهــا االســتراتيجية القطاعيــة 2017–2022، فــي ضــوء ثمانيــة 
اعتبــارات حددتهــا الحكومــة وهــي: )1( نهــج التنميــة بالعناقيــد مــن أجــل االســتفادة 
الفعــال لإلمكانيــات والمــوارد  لــكل محافظــة، والتوظيــف  التنافســية  الميــزة  مــن 
المتاحــة للمحافظــات، و )2( تعديــل األولويــات القطاعيــة ومراعــاة أجنــدة وأولويــات 
ــل  ــدة للقطــاع، وكذلــك تعدي ــات جدي ــة فيهــا، وكذلــك إضافــة أولوي الحكومــة الحالي
األولويــات القائمــة أو إســقاط األولويــات التــي تــم تحقيقهــا، و)3( المراجعــة النصفيــة، 
التــي أجرتهــا األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء، التــي توفــر معلومــات حــول وضــع تنفيــذ 
وســير  القطاعيــة،  وعبــر  القطاعيــة  واإلســتراتيجيات  الوطنيــة  السياســات  أجنــدة 
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العمــل نحــو تحقيــق أهدافهــا. والــذي يمثــل ذلــك خــط أســاس مرجعــي لتحديــث 
االســتراتيجية القطاعيــة وعبــر القطاعيــة، بمــا يشــمل تعديــل األهــداف االســتراتيجية 
ونتائجهــا، وعكســها فــي الموازنــة العامــة، و)4( أن تعكــس عمليــة التحديــث للخطــط 
ــز بيــن المناطــق  ــرز الفجــوات والتماي ــر القطاعيــة البعــد الجغرافــي وتب القطاعيــة وعب
)بمــا فــي ذلــك غــزة والقــدس(، و)5( أن تكــون االســتراتيجيات والنتائــج القطاعيــة 
وإســتهدافها للســنوات الثــالث القادمــة أكثــر واقعيــة ومحــددة بشــكل واضــح وقابلــة 
للقيــاس، ذات موازنــات واقعيــة ومتوائمــة مــع المــوارد الماليــة المتاحــة للحكومــة، 
اإلســتراتيجيات  تقــدم  بحيــث  للمواطــن  المقدمــة  الخدمــات  جــودة  تحســين  و)6( 
القطاعيــة أهدافــًا ونتائــج واســتهدافات لزيــادة تحســين تقديــم الخدمــات للمواطنيــن 
عبــر  والقضايــا  المســائل  عــن  القطاعيــة  االســتراتيجيات  تعبــر  أن  و)7(  وجودتهــا، 
ــة مــن خــالل العمــل بشــكل  القطاعيــة وال ســيما النــوع االجتماعــي والشــباب والبيئ
وثيــق مــع الجهــات المســؤولة عــن االســتراتيجيات عبــر القطاعيــة، و)8( الموائمــة مــع 
ــزام  ــم توقيعهــا وااللت ــي ت ــة وخاصــة وخاصــة الت ــة الدولي ــدة التنمي المعاهــدات وأجن
بهــا بعــد اعتمــاد الخطــط القطاعيــة فــي العــام 2017. وفــي ضــوء أجنــدة السياســات 
الوطنيــة المحدثــة 2017–2022، وااللتزامــات الدوليــة لفلســطين فــي قمــة نيويورك 
التــي اعتمــدت أهــداف التنميــة المســتدامة، وإعــالن انشــيون / كوريــا لتحقيــق غايــات 
التعليــم 2030. وتمــت مراجعــة الخطــة مــع  ذوي العالقــة فــي قطــاع التعليــم مــن 
مؤسســات حكوميــة ومجتمــع مدنــي، ومؤسســات تعليــم عــال، ومؤسســات دوليــة، 
وداعميــن وشــركاء دولييــن. وتمــت المراجعــة باالســتعانة بتقاريــر المتابعــة والتقييــم 
وتقريــر المراجعــة النصفيــة الجنــدة السياســات الوطنيــة 2017–2022، وتقاريــر اإلنجــاز 

الخاصــة بالخطــط الســنوية، ونتائــج النقاشــات مــع الشــركاء.

الربــط بيــن أهــداف التعليــم وأهــداف التنميــة المســتدامة 2030 وااللتزامــات 
الدولية:

   للتعليــم دور معتــرف بــه فــي التمكيــن لتحقيــق األهــداف األخــرى للتنميــة المســتدامة، 
ومــن المهــم للسياســة أن تعكــس هــذا الترابــط، فأظهــرت العديــد مــن التقاريــر الصــادرة عــن 
 UNESCO, UNDP, UNICEF, WHO, FAO, ILO, UNFPA,( مؤسســات األمــم المتحــدة ك
 World Bank, UNIDO, WTO,( تقاريــر  إلــى  باإلضافــة   )   UN–Women, UN–Habitat
UNCTAD, UNEP, CBD( وتوضــح هــذه التقاريــر الروابــط بيــن التعليــم وعــدد مــن أهــداف 

ــر مــا يأتــي: ــه فــي هــذه التقاري ــرز مــا تمــت اإلشــارة ل ــة المســتدامة األخــرى. ومــن اب التنمي

SDG1: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان:  ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالهدفين 
االستراتيجيين األول والثاني لقطاع التعليم كما هو موضح فيما يأتي:
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ينــادي الهــدف 1 بإنهــاء الفقــر بجميــع مظاهــره بحلــول عــام 2030، وهــو يتوخــى أيضــا 
كفالــة الحمايــة االجتماعيــة للفقــراء والضعفــاء، وزيــادة فــرص الحصــول علــى الخدمــات 
مــن  ذلــك  وغيــر  المتطرفــة  المناخيــة  الظواهــر  مــن  المتضرريــن  ودعــم  األساســية، 

ــة. ــة والبيئي ــة واالجتماعي الصدمــات والكــوارث االقتصادي

تشــير التقاريــر إلــى وجــود عالقــة متبادلــة فــي كال االتجاهيــن بيــن التعليــم والفقــر، فالتعليــم 
يحــد مــن الفقــر عــن طريــق زيــادة دخــل االفــراد، كمــا أنــه يزيــد مــن القــدرة علــى مقاومــة 
الصدمــات الســلبية، وتعليــم الفتيــات يمنــع مــن انتقــال الفقــر بيــن األجيــال عــن طريــق الحــد 
الــزواج المبكــر واإلنجــاب المبكــر والمشــاكل الصحيــة وغيرهــا مــن المخاطــر المرتبطــة بهــذه 

ــرة.  ــات الفقي ــدى الفئ األحــداث، وااللتحــاق بالتعليــم يكــون عــادة أضعــف ل

ــة للوصــول إلــى  ــات التعليمي ــات للحــد مــن الفقــر رفــع المتطلب وتشــمل المعوقــات والتحدي
ســوق العمــل فــي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل، ومحدوديــة فــرص الحصــول علــى 

التعليــم لــذوي االحتياجــات الخاصــة. 

وتركــزت التوصيــات للسياســات فــي التقاريــر الدوليــة علــى الحاجــة إلــى بنــاء وتوســيع الفــرص 
التعليميــة كجــزء مــن نهــج متعــددة األبعــاد والتــي تجمــع بيــن دعــم الدخــل وخلــق فــرص 
العمــل مــع الرعايــة توســيع مجــاالت الصحــة والتعليــم والحمايــة االجتماعيــة، والحصــول علــى 

الطاقــة وغيرهــا مــن التدخــالت لتنميــة المجتمــع.

SDG2: القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المّحسنة وتعزيز الزراعة 
المستدامة: ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالهدف االستراتيجي االول والثاني لقطاع التعليم 

كما هو موضح فيما يأتي:

يتوخــى الهــدف 2 القضــاء علــى الجــوع وعلــى ســوء التغذيــة بجميــع صــوره بحلــول عــام 
2030، وهــو ينطــوي أيضــا علــى التــزام بكفالــة حصــول الجميــع علــى الطعــام المأمــون 
والمغــذي والكافــي فــي جميــع أوقــات الســنة. وهــذا ســيتطلب نظــم مســتدامة 
ــاج الغذائــي، وممارســات زراعيــة قــادرة علــى الصمــود فــي مواجهــة الصدمــات،  لالنت
االســواق،  الــى  والوصــول  والتكنولوجيــا  االراضــي  اســتغالل  فــي  وفرصــا متكافئــة 
وتعاونــا دوليــا علــى صعيــد االســتثمار فــي البنــى التحتيــة والتكنولوجيــا مــن أجــل زيــادة 

االنتاجيــة الزراعيــة.

تشــير التقاريــر إلــى أن التعليــم يعتبــر عنصــرا أساســيا فــي الجهــود المبذولــة للحــد مــن ســوء 
التغذيــة والجــوع، وتؤكــد التقاريــر  أهميــة التعليــم األساســي لتحســين الدخــل واإلنتاجيــة 
الزراعيــة، كمــا تســلط الضــوء علــى التعليــم والتدريــب الزراعــي كمحفــز لإلنتاجيــة الزراعيــة 
مــن خــالل تطويــر قــدرات المنتجيــن، وتعزيــز تطويــر مهــارات النــاس والكفــاءات مــن أجــل 
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مــن  تقدمــا  أكثــر  مســتويات  إلــى  للوصــول  يحتاجــون  المزارعيــن  أن  أيضــا  ويذكــر  االبتــكار. 
التعليــم لالســتفادة مــن مصــادر المعلومــات الجديــدة القائمــة علــى تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت، وتقديــم المشــورة الفنيــة واالســتجابة لفــرص الســوق الجديــدة والتغيــر البيئــي،  
ويشــار أيضــا إلــى أن التعليــم يلعــب دورا رئيســا فــي مســاعدة النــاس علــى التحــرك نحــو 

أســاليب زراعيــة أكثــر اســتدامة، وفــي فهــم التغذيــة المحســنة.

وتشــير العديــد مــن التقاريــر إلــى اآلثــار الضــارة لنقــص التغذيــة علــى النتائــج التعليميــة، والفئات 
األكثــر تأثــرا هــم الذيــن يأتــون مــن الفئــات المهمشــة التــي تتأثــر مــن ســوء التغذيــة والفقــر . 
ويخلــص تقريــر صــادر عــن منظمــة العمــل الدوليــة أن برامــج الحمايــة االجتماعيــة بمــا فــي ذلــك 
التحويــالت النقديــة، وتوفيــر الرســوم الدراســية والمــواد الغذائيــة، وبرامــج التغذيــة المدرســية 
وقــد ثبتــت جدواهــا فــي ارتفــاع معــدالت االلتحــاق بالمــدارس، وانخفــاض التســرب المدرســي 

وعمالــة االطفــال. 

SDG3: ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار: ويرتبط 
ارتباطًا وثيقًا بالهدف االستراتيجي الثاني لقطاع التعليم كما هو موضح فيما يأتي:

يتوخــى الهــدف 3 ضمــان الصحــة والرفــاه للجميــع، فــي كل مراحــل الحيــاة، ويعالــج هــذا 
الهــدف جميــع االولويــات الصحيــة الرئيســية، بمــا فــي ذلــك الصحــة االنجابيــة وصحــة 
الشــاملة  والتغطيــة  والبيئيــة؛  المعديــة  وغيــر  المعديــة  واالمــراض  والطفــل؛  االم 
ــة  ــة واللقاحــات األمون ــع مــن الحصــول علــى األدوي ــن الجمي ــن الصحــي؛ وتمكي بالتأمي
والفعالــة والجيــدة النوعيــة والميســورة التكلفــة. ويتوخــى الهــدف أيضــا زيــادة البحــث 
والتطويــر، وزيــادة التمويــل الصحــي، وتعزيــز قــدرات جميــع البلــدان فــي مجــال الحــد مــن 

المخاطــر الصحيــة وإدارتهــا.

أكــدت العديــد مــن التقاريــر أن التعليــم يؤثــر علــى الصحــة والرفــاه، مــا يعكــس فهمــا مشــتركًا 
علــى  اطالعــا  أكثــر  هــم  المتعلميــن  وأن  النــاس.  لتحســين صحــة  قويــة  أداة  التعليــم  بــأن 
ــر وقائيــة، والتعــرف علــى عالمــات المــرض فــي وقــت مبكــر، وأنهــم  األمــراض، واتخــاذ تدابي

يميلــون إلــى اســتخدام خدمــات الرعايــة الصحيــة فــي كثيــر مــن األحيــان.

وذكــرت التقاريــر أن التعليــم األساســي يدعــم التغطيــة الصحيــة الشــاملة مــن خــالل تمكيــن 
اختيــار نمــط حيــاة صحــي وتنفيــذ توصيــات الرعايــة الصحيــة. والتعليــم األفضــل للنســاء يــؤدي 
إلــى نتائــج صحيــة أفضــل لهــم وألبنائهــم، والــى تســارع انتقــال بلدانهــم إلــى النمــو الســكاني 
المســتقر. وأشــارت الــى ان الشــباب األكثــر تعليمــا )وخاصــة النســاء( هــم أكثــر اســتعدادا 
للســيطرة علــى حجــم األســرة واالســتثمار فــي صحــة ورفاهيــة أبنائهــم. كمــا أشــارت بــان 
الدالئــل تؤكــد بــان التعليــم وســيلة لحمايــة الشــباب مــن االنخــراط فــي الســلوكيات الخطــرة.
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وتوصــي التقاريــر بأنــه ينبغــي علــى برامــج التعليــم تزويــد الطــالب بالقيــم والمهــارات التــي 
تدعــم ليــس فقــط النجــاح فــي ســوق العمــل، ولكــن أيضــا تمكينهــم مــن العيــش حيــاة أكثــر 
صحــة وأكثــر رفــاه. وأنــه يمكــن للمــدارس أن تكــون المراكــز الرئيســية لتوفيــر الرعايــة الصحيــة 
األساســية وأن تكــون مصــادر المعلومــات الطبيــة والتثقيفيــة. كمــا يمكــن لبرامــج تعليــم 
الصحــة اإلنجابيــة فــي المــدارس أن تكــون فعالــة فــي زيــادة المعرفــة واعتمــاد الســلوك 
الجنســي المأمــون، وأن تكــون العنصــر المركــزي لتعزيــز الصحــة وتوفيــر التثقيــف الصحــي 

لتغييــر ســلوك الشــباب وتشــجيع تبنــي الســلوكيات الصحيــة. 

SDG5: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات: ويرتبط ارتباطًا 
وثيقًا بالهدف االستراتيجي االول والثاني لقطاع التعليم كما هو موضح فيما يأتي:

ســجل هــدف تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة تقدمــا فــي العقــود 
ــات علــى التعليــم، وانخفــض معــدل زواج  ــرة. فقــد تحســنت فــرص حصــول الفتي االخي
ــة،  ــة والحقــوق االنجابي األطفــال، وأحــرز تقــدم فــي مجــال الصحــة الجنســية واالنجابي
بمــا فــي ذلــك انخفــاض عــدد الوفيــات النفاســية. ومــع ذلــك، مــا زالــت المســاواة بيــن 
الجنســين تعــد تحديــا مســتمرا لبلــدان العالــم، ويشــكل انعدماهــا عقبــة كأداة أمــام 

تحقيــق التنميــة المســتدامة.

تحدثــت العديــد مــن التقاريــر عــن العالقــة بيــن التعليــم والمســاواة بيــن الجنســين فــي كال 
االتجاهيــن. وتصــف التقاريــر كيــف يؤثــر التعليــم فــي المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة. 
ــزل. وكلمــا  ــر تطلعاتهــم للعمــل خــارج المن فالتعليــم يوســع الفــرص للفتيــات والشــابات ويثي
اكتســبت النســاء المزيــد مــن التعليــم، فإنهــا تتحــرك علــى نحــو متزايــد خــارج اطــار أنشــطة 
اإلنتــاج الزراعــي المنزليــة أو التقليديــة وتتوجــه للعمــل بأجــر. وســاهمت السياســات التــي 
تكفــل حصــول النســاء والفتيــات علــى خدمــات بمــا فــي ذلــك الصحــة والتعليــم فــي التقــدم 

ــر فــي مســتوى المعيشــي للمــرأة.  الكبي

وكلمــا زاد التحصيــل العلمــي زاد معــه اعــادة تشــكيل مواقــف كل مــن الفتيــات والفتيــان تجــاه 
المســاواة بيــن الجنســين، ممــا يــؤدي إلــى مواقــف أكثــر إيجابيــة نحــو تحقيــق المســاواة بيــن 
الجنســين لــدى كل مــن الذكــور واإلنــاث . فالتعليــم يعمــل علــى تمكيــن النســاء مــن التغلــب 
علــى التمييــز والمطالبــة بحقوقهــم والتغلــب علــى العوائــق التــي تمنعهــم مــن الحصــول علــى 
حصــة عادلــة مــن ثمــار التقــدم العــام، والتعليــم الثانــوي – بشــكل خــاص – يعتبــر عامــال حرجــا 
للمــرأة ألن تكــون قــادرة علــى المطالبــة بالحقــوق والمشــاركة فــي صنــع القــرار، فضــال عــن 
كونــه طريقــا إلــى العمــل الالئــق . كمــا تبيــن التقاريــر ايضــا ان ارتفــاع التحصيــل العلمــي للمــرأة 
يوســع مــن حريتهــا مــن خــالل تعزيــز قدراتهــا علــى الســؤال، والتفكيــر والعمــل وفــق ظروفهــا 
وزيــادة فــرص الحصــول علــى المعلومــات. التعليــم يعــزز المكانــة االجتماعيــة للفتيــات، ويزيــد 
مــن قدرتهــا علــى التأثيــر فــي إطــار الــزواج. باالضافــة الــى ان االســتثمار فــي التعليــم يمكــن أن 

يســاعد فــي تســريع التحــول الديمغرافــي. 
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وتشــير بعــض التقاريــر إلــى ان التدريــب التقنــي والمهنــي مــن أجــل التنميــة المســتدامة بشــكل 
عــام يفتقــر إلــى منظــور النــوع االجتماعــي. كمــا أظهــرت التقاريــر ثــالث صــالت واضحــة حــول 

كيــف يؤثــر التعليــم علــى المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة، وهــي:

األول، ان النساء ليس لديهن الوقت الكافي ما يضعف فرص حصولهم على التعليم. 

الثانــي، أن الــزواج المبكــر يحــد مــن فــرص حصــول الفتيــات علــى التعليــم، وزيــادة قــدرة النســاء 
أبنائهــن وبالنجــاح  تعليــم  أيضــا بتحســن حقيقــي فــي  ترتبــط  للتخطيــط إلنجــاب أطفالهــن 
االجتماعــي واالقتصــادي وتحســن األجــور، فاألطفــال يتأثــرون بتعليــم أمهاتهــم أو كونهــم 

مــن الفقــراء. 

والثالــث، أن زيــادة دخــل األســرة بمشــاركة النســاء غالبــا مــا يــؤدي إلــى تحســن فــي التحصيــل 
العلمــي لألطفــال إذ تميــل النســاء إلــى تخصيــص دخلهــا فــي الغــذاء والتعليــم أكثــر مــن الرجال.

وتطرقــت التوصيــات المتعلقــة بالسياســة العامــة فــي عينــة مــن تقاريــر عــن عــدة مناطــق إلــى 
مجموعــة نقــاط واجبــة المراعــاة تتمثــل فــي:

لتحقيــق تعميــم التعليــم االبتدائــي، ينبغــي إيــالء اهتمــام أكبــر لألطفــال المســتبعدين . 1
)وخاصــة الفتيــات الفقيــرات فــي المناطــق الريفيــة(. 

التــي تســتهدف جعــل التعليــم أكثــر . 2 جــرت العــادة علــى اســتخدامها برامــج القســائم 
إنصافــا مــن خــالل اســتهداف الجماعــات المحرومــة مثــل النســاء والشــباب والطــالب 

المنخفــض.  الدخــل  ذوي 
خيــارات الطاقــة النظيفــة، وخاصــة فــي المناطــق الريفيــة، يمكــن أن توّفــر الوقــت بالنســبة . 3

للفتيــات للدراســة وتحســين أدائهــم األكاديمي. 
لضمــان وصــول المــرأة الشــابة إلــى تنظيــم األســرة الطوعــي أكبــر األثــر فــي تحقيــق . 4

التعليــم. مســتويات جيــدة مــن 

SDG6: ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة: 
ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالهدف االستراتيجي االول والثاني لقطاع التعليم كما هو موضح 

فيما يأتي:

تشــكل الميــاه وخدمــات الصــرف الصحــي مســألة تقــع فــي صميــم التنميــة المســتدامة 
ومتطلبــا حيويــا لبقــاء النــاس وكوكــب االرض. والهــدف 6 مــن األهــداف االنمائيــة 
االلفيــة ال يتنــاول ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة فحســب، بــل 

ــاول أيضــا نوعيــة المــوارد المائيــة واســتدامتها فــي جميــع أنحــاء العالــم. ويتن

أشــار أحــد التقاريــر إلــى أن التعليــم والتدريــب ينمــي المهــارات والقــدرة علــى اســتخدام المــوارد 
التعليــم  برامــج  الــى  ينظــر  ولــذا  العامــة،  الصحــة  ويعــزز  اســتدامة  أكثــر  بصــورة  الطبيعيــة 



201 االستراتيجية القطاعية للتعليم

والمعلومــات كشــرط لتهيئــة الظــروف لــإلدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة، وأكــد  التقريــر 
وجــود حاجــة لتغييــر ثقافــي مــن خــالل التعليــم والحوافــز االقتصاديــة بالنســبة لمســتخدمي 

ــاه. المي

وتشــمل السياســات الممكنــة لتحســين فــرص الحصــول علــى ميــاه الشــرب المأمونــة، والحــد 
مــن الهــدر المائــي االســتثمار فــي التعليــم لرفــع مســتوى الوعــي بالحاجــة إلــى توفيــر الميــاه 
والعالقــة بيــن الميــاه غيــر صالحــة للشــرب والمــرض، مــع اإلشــارة إلــى أن كثيــرا مــن األطفــال 
يذهبــون إلــى المدرســة فــي ظــروف ليســت مواتيــة للتعلــم، وتفتقــر إلــى الميــاه الصالحــة 

للشــرب والمغاســل اآلمنــة، ودورات ميــاه نظيفــة.

SDG7: ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة 
والمستدامة: ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالهدف االستراتيجي االول والثاني والثالث لقطاع 

التعليم كما هو موضح فيما يأتي:

الطاقــة هــي عنصــر حاســم مــن أجــل بلــوغ جميــع أهــداف التنميــة المســتدامة تقريبــًا، 
ابتــداًء مــن دورهــا فــي القضــاء علــى الفقــر ومــرورًا بتحقيــق التقــدم فــي مجــاالت 

الصحــة والتعليــم وإمــدادات الميــاه والتصنيــع، وانتهــاًء بالتصــدي لتغيــر المنــاخ.

عنــد النظــر إلــى الصــالت بيــن التعليــم والحصــول علــى مصــادر الطاقــة اآلمنــة والمتجــددة 
والريــاح،  والســائل،  الصلــب  اإلحيائــي  والوقــود  الكهرمائيــة،  الطاقــة  مــن  )المســتمدة 
والشــمس، والغــاز الحيــوي، والطاقــة الحراريــة األرضيــة، والمصــادر البحريــة، والنفايــات( نجــد 
ان التعليــم مهــم جــدا لخفــض مســتويات الكربــون التــي تــؤدي الــى االحتبــاس الحــراري، وانــه 
مــن الضــروري اســتهداف الشــباب لتوفيــر المعرفــة والمهــارات حــول اســتخدام الطاقــة التــي 
مــن شــأنها أن تســمح لهــم باتخــاذ قــرارات مســتنيرة كمســتخدمين للطاقــة. ويمكــن للبرامــج 
التعليميــة، وخاصــة غيــر الرســمية وغيــر النظاميــة، تعزيــز الحفــاظ علــى الطاقــة بشــكل أفضــل 

ــال علــى مصــادر الطاقــة المتجــددة. واإلقب

ومــن جهــة أخــرى نجــد أن توفــر الطاقــة يــؤدي إلــى تحســين نوعيــة الخدمــات التعليميــة 
المقدمــة ويزيــد مــن احتماليــة حضــور الطــالب أو اســتكمال دراســتهم فــي المدرســة، وعلــى 
وجــه الخصــوص، تعتبــر الكهربــاء أمــرا حيويــا للتعليــم، فالكهربــاء تشــغل الوســائط التعليميــة، 
وتؤمــن االتصــاالت بيــن المــدارس والمنــازل. ومــن خاللهــا ايضــا يمكــن زيــادة اســتخدام وحدات 
التعلــم عــن بعــد وتوفيــر الفرصــة الســتخدام معــدات أكثــر تطــورا للتعليــم، والــذي يســمح 
باســتخدام لوســائل ومــواد اكثــر تطــورا . كمــا ان خيــارات الطاقــة النظيفــة يمكــن ان توفــر 
الوقــت للنســاء والفتيــات لدراســة وتحســين أدائهــم األكاديمــي. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن 
للنظافــة والطاقــة بأســعار معقولــة تعزيــز فــرص الحصــول علــى الميــاه والصــرف الصحــي، 
واإلنــارة، ومســاحة التدفئــة / التبريــد، والطاقــة النظيفــة لطهــي الوجبــات. وأخيــرا، كهربــة 
الريــف ممــا يســاعد علــى االحتفــاظ بالمعلميــن الجيديــن فــي المناطــق الريفيــة – والــذي يعتبــر 

رافعــة أساســية لتحســين نوعيــة التعليــم فــي المناطــق الريفيــة . 
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SDG8: تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل والمستدام للجميع، والعمالة الكاملة 
والمنتجة، وتوفير العمل الائق للجميع: ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالهدف االستراتيجي 

االول والثاني لقطاع التعليم كما هو موضح فيما يأتي:

يعد النمو االقتصادي الطرد والشامل للجميع أمرًا ضروريًا لتحقيق التنمية المستدامة.

يبــدو أن الروابــط بيــن التعليــم والنمــو االقتصــادي وتوفيــر فــرص العمــل كبيــرة جــدا فــي 
التقاريــر العالميــة. وتفيــد العديــد مــن التقاريــر علــى أهميــة التعليــم مــن أجــل التوظيــف والنمــو 
بشــكل عــام. وشــددت علــى األثــر مــن التعليــم، وال ســيما فــي المرحلتيــن الثانويــة والجامعيــة، 
وعلــى القــدرات اإلنتاجيــة وإنتاجيــة العمــال ، وتحقيــق عائــدات أعلــى . كمــا أشــارت إلــى أهميــة 
ــادة األعمــال، ســواء فــي العمــل باجــر او بــدون أجــور.  ــاره محــددا للمعرفــة وري التعليــم باعتب
ومــن المتوقــع أن يعــزز القــدرة التنافســية الدوليــة والقــوى العاملــة الماهــرة فــي الصناعــات 
التحويليــة. فاالســتثمار فــي التعليــم لــه تأثيــر إيجابــي علــى نمــو الصــادرات. ارتفــاع المســتوى 
ــارات العــرض فــي ســوق العمــل للنســاء. وكلمــا  ــر بالــغ األهميــة علــى الخي ــه تأثي التعليمــي ل
اكتســبت النســاء المزيــد مــن التعليــم، فإنهــا تتحــرك علــى نحــو متزايــد بعيــدا عــن العمــل 
المنزلــي او اإلنتــاج الزراعــي التقليــدي والدخــول إلــى العمــل بأجــر . إن تعليــم الفتيــات والنســاء 
يعــزز فرصهــم فــي الحصــول علــى وظائــف، والبقــاء فــي صحــة جيــدة والمشــاركة الكاملــة فــي 
المجتمــع، وكلمــا تحســنت مســتويات التعليــم للشــباب فــي الريــف، نجدهــم يدخلــون فــي 
مجموعــة واســعة مــن المهــن غيــر الزراعيــة. وتشــير التقاريــر إلــى أهميــة المهــارات الالزمــة 

لســوق العمــل مــن خــالل تدريــب عالــي المســتوى ومتخصــص بالنســبة للشــركات.

بالعالقــة  مرتبــط  وهــو   األول،  والتحديــات:  المعوقــات  مــن  نوعيــن  إلــى  التقاريــر  وتشــير 
بيــن العــرض والطلــب مــع اتســاع الفجــوة بيــن المهــارات المكتســبة فــي التعليــم وطبيعــة 
الوظائــف المتاحــة واحتياجــات ســوق العمــل، ويشــير أحــد التقاريــر أنــه فــي بعــض البلــدان، 
فقــد انخفضــت عوائــد ســوق العمــل ألولئــك الذيــن أكملــوا التعليــم االبتدائــي أو الثانــوي 
ــي، فــإن  الفتيــات  ــد لــذوي التعليــم العالــي زادت.  أمــا الثان بشــكل حــاد، فــي حيــن أن العوائ
غالبــا مــا تتــرك المدرســة وهــم غيــر مهيئيــن للعمــل، أو ال يصلــون إلــى المســتوى التعليمــي 
الــذي يهيئهــم لوظائــف مجزيــة. فــي بعــض المناطــق، لــم ينعكــس ارتفــاع مســتويات تعليــم 

اإلنــاث إلــى زيــادة كبيــرة فــي معــدالت مشــاركة القــوى العاملــة للشــابات. 

تدعــو العديــد مــن التقاريــر لزيــادة االســتثمار فــي التعليــم مــن أجــل تحفيــز النمــو وتشــجيع 
االبتــكار. وتتــراوح توصيــات مــا بيــن النصائــح العامــة لالســتثمار لزيــادة التحــاق ما قبل المدرســة 
بيــن األســر المحرومــة اقتصاديــا واجتماعيــا، ورفــع التحصيــل العلمــي حتــى مســتوى الثانــوي 
ــز التدريــب المهنــي والتقنــي  ــر أيضــا إلــى التركيــز علــى تعزي علــى األقــل. وتشــير بعــض التقاري
الرســمي وبشــكل المتخصــص. مــع توثيــق التفاعــل والعالقــة بيــن المؤسســات التعليميــة 

والصناعيــة وغيرهــا فــي ســوق العمــل، وضمــان التدريــب المســتمر.
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وتجــدر اإلشــارة إلــى ضــرورة التــوازن والتسلســل فــي السياســات التعليميــة فــي ثالثــة أبعــاد: 
الفــرص التعليميــة مــا بعــد االبتدائيــة ، وأدوات لتعزيــز عمليــة صنــع القــرار التعليمــي، وخيــارات 
الفرصــة الثانيــة للتعليــم كذلــك تحديــد األولويــات فيمــا بينهــا )المهــارات األساســية بــدال مــن 

المهــارات مــا بعــد األساســية(. 

العديــد مــن التقاريــر تســلط الضــوء علــى أهميــة مالءمــة المحتــوى التعليمــي لمتطلبــات 
ــة االنتقــال مــن  ــاة وســوق العمــل مــن حيــث المهــارات والتــي تركــز علــى تســهيل عملي الحي
المدرســة إلــى العمــل ومنــع عــدم التطابــق مــع ســوق العمــل، وعنــد النظــر إلــى الصــالت 
التــي تربــط النمــو،  وفــرص العمــل فــي التعليــم، نجــد الصلــة األولــى تتجســد علــى مســتوى 
االقتصــاد الكلــي. حيــث يشــير تقريــر صــادر عــن منظمــة التجــارة العالميــة أن النمــو االقتصــادي 
هــو شــرط ضــروري للتنميــة – وهــو مــا يفســر الســبب فــي ســعي كثيــر مــن البلــدان ذات النمــو 
االقتصــادي القــوي الــى بــذل خطــوات واســعة فــي تحســين الصحــة، والتحصيــل العلمــي، 

ومســتويات المعيشــة والحــد مــن الفقــر .

المرتفعــة  التعليــم  مســتويات  بيــن  القويــة  العالقــة  نجــد  الســببية،  الروابــط  حيــث  ومــن 
والتحــوالت االقتصاديــة كالتحــول مــن الزراعــة إلــى الصناعــة والخدمــات اإلنتاجيــة، وأيضــا 
فــي تزايــد الطلــب علــى العمــال المهــرة الناتجــة عــن المســتويات المرتفعــة مــن التعليــم. 
وأدت المنافســة أيضــا إلــى ارتفــاع معــدل الطلــب علــى االبتــكار واإلبــداع التكنولوجــي ذات 
المهــارة المرتفعــة. كمــا دفعــت التغيــرات االقتصاديــة إلــى التغييــرات فــي المناهــج التعليميــة 
والمحتــوى. كمــا أن االهتمامــات التجاريــة وزادت مــن أهميــة التعلــم القائــم علــى العمــل، 

وأهميــة التعليــم الرســمي.

وهنــاك روابــط أخــرى علــى مســتوى األســرة، فحــاالت عمــل األطفــال )عمالــة األطفــال( 
فــي الزراعــة وغيرهــا يمكــن أن تحــد مــن التحــاق األطفــال فــي التعليــم، كمــا أن العمــل بأجــر 
واألعمــال المنزليــة وخاصــة بالنســبة للفتيــات يضاعــف مــن إمكانية تكرار  رســوبهم أو تســربهم 
مــن المــدارس، والركــود االقتصــادي أيضــا يمكــن أن يعيــق اســتمرار األطفــال فــي تعليمهــم 
ــم  ــرا لتعل ــدا خطي ــة األمــد قــد تشــكل تهدي ــة طويل ــاء لوظائفهــم. البطال بســبب فقــدان اآلب
األطفــال. ومــن جهــة أخــرى فــان عمــل النســاء يزيــد مــن دخــل األســرة ويحســن مــن إنفاقهــا 
علــى الصحــة والتعليــم ويــؤدي إلــى تحســين تحصيــل األبنــاء، وأخيــرا فــإن الهجــرة والتحويــالت 
بالتعليــم  الخيــارات الخاصــة  البشــري، فالهجــرة توســع  المــال  الماليــة يمكــن أن تعــزز رأس 
وخاصــة فــي التعليــم العالــي، وإمكانيــة الهجــرة والتحويــالت الماليــة قــد تحفــز االســتثمار فــي 

التعليــم .

تحدثــت بعــض التقاريــر عــن بعــض المعوقــات والتحديــات وخاصــة فيما يتعلق بعدم االنســجام 
بيــن المهــارات المكتســبة مــن التعليــم واحتياجــات ســوق العمــل مــا يــؤدي إلــى البطالــة، وأنــه 
ورغــم وجــود تقــدم جيــد فــي تعليــم النســاء والفتيــات إال أن التقــدم فــي العمــل والتمثيــل 

كان أبطــأ بكثيــر. كمــا أن المــرأة مــا زالــت تكســب أقــل مــن الرجــال. 
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للجميــع  الشــامل  التصنيــع  وتحفيــز  الصمــود،  علــى  قــادرة  تحتيــة  بنــى  إقامــة   :SDG9
الثانــي  االســتراتيجي  بالهــدف  وثيقــًا  ارتباطــًا  ويرتبــط  االبتــكار:  وتشــجيع  والمســتدام، 

لقطــاع التعليــم كمــا هــو موضــح فيمــا يأتــي:

يشــمل الهــدف الهــدف 9 ثالثــة جوانــب هامــة للتنميــة المســتدامة: البنــى التحدتيــة 
األساســية  الماديــة  والهيــاكل  النظــم  التحتيــة  البنــى  وتوفــر  واالبتــكار.  والتصنيــع 
الضروريــة لتشــغيل أي مجتمــع أو مؤسســة. وينهــض التصنيــع بالنمــو االقتصــادي 
ويتيــح فــرص عمــل، وبالتالــي يقلــل مــن الفقــر الناجــم عــن تدّنــي الدخــول. ويســهم 
االبتــكار فــي النهــوض بالقــدرات التكنولوجيــة للقطاعــات الصناعيــة ويشــجع علــى 

تطويــر مهــارات جديــدة.

والتعليــم.  التحتيــة  والبنيــة  التصنيــع  بيــن  الروابــط  مــن  العديــد  الدوليــة  التقاريــر  أظهــرت 
فالتعليــم يدعــم  التنميــة الصناعيــة والتحــول االقتصــادي، جنبــا إلــى جنــب مــع عوامــل أخــرى، 
ويتــم التركيــز بشــكل خــاص علــى دور التعليــم باعتبــاره مؤثــرا قويــا علــى القــدرة علــى االبتــكار 
ــى أن تطــور  ــع . وتجــدر اإلشــارة إل ــا والتنوي ــات اســتيعاب التكنولوجي ــر األســاس لعملي وتوفي
االتصــاالت الالســلكية والتعليــم الرقمــي والتكنولوجــي مكنــت بلــدان متخلفــة مــن تجــاوز 
عوائــق االســتثمارات الماليــة المكلفــة فــي البنيــة التحتيــة التــي حشــدتها الــدول المتقدمــة 

فــي القــرن العشــرين.

لقــد ســمحت العديــد مــن االبتــكارات التكنولوجيــة والتطــور التكنولوجــي للعديــد مــن البلــدان 
بتحســين التعليــم بتكلفــة منخفضــة. لــذا فــان التعليــم ضــروري لتطويــر المهــارات الالزمــة لبنــاء 

بنيــة تحتيــة أكثــر مرونــة وتصنيــع أكثــر اســتدامة.

SDG10: الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها: ويرتبط ارتباطًا وثيقًا 
بالهدف االستراتيجي االول والثاني لقطاع التعليم كما هو موضح فيما يأتي:

يدعــو الهــدف 10 إلــى الحــد مــن أوجــه انعــدام المســاواة فــي الدخــل، فضــال عــن أوجــه 
انعــدام المســاواة القائمــة علــى أســاس الســن أو اإلعاقــة أو االنتمــاء العرقــي أو اإلثنــي 
أو األصــل أو الديــن أو الوضــع االقتصــادي او اي وضــع آخــر داخــل البلــد. ويتنــاول الهــدف 
أيضــا أوجــه انعــدام المســاواة بيــن البلــدان، بمــا فــي ذلــك مــا يتصــل بالتمثيــل والهجــرة 

والمســاعدة االنمائيــة.

تبيــن التقاريــر الدوليــة العديــد مــن االرتباطــات بيــن التعليــم وعــدم المســاواة، وينظــر إلــى 
التعليــم كعامــل ذات تأثيريــن فــي الحيــاة الحقــا،  

األول، يتمثل في الحصول على وظائف رسمية.

الثانــي، كأداة قويــة لتعزيــز تحقيــق العدالــة. ويعتبــر عــدم تكافــؤ الفــرص فــي التعليم لألطفال 
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ذات تأثيــر ســيء علــى دخــل الفــرد، وتشــير تقاريــر متعــددة إلــى أهميــة التعليــم كأداة لتمكيــن 
األفــراد فــي كافــة المجــاالت.

وتبيــن وجــود تحــدي حقيقــي يتمثــل فــي عــدم وجــود ارتبــاط بيــن ارتفــاع متوســط   مســتويات 
التعليــم وتضييــق التفــاوت فــي عــدم المســاواة. 

وتؤكــد التوصيــات المتعلقــة بالسياســة العامــة فــي هــذا المجــال الــى أن رفــع التحصيــل 
فــي  المســاواة  عــدم  مــن  الحــد  فــي  يســاعد  أكثــر  أو  الثانــوي  المســتوى  حتــى  العلمــي 
الدخــل، وفــي انتقــال القــدرات بيــن األجيــال مثــل التعليــم داخــل األســر والــذي يمكــن إدامــة 
فوائــده علــى المــدى الطويــل. كمــا تحتــاج سياســات التعليــم للتركيــز علــى تحســين المــدارس 
والفصــول الدراســية ذات األداء المنخفــض مــن خــالل تقديــم تجربــة تعليميــة ذات جودة عالية 
للمحروميــن. ويجــب علــى المســؤولين التأمــل فــي فــرص التعليــم أو التدريــب التــي يمكــن أن 
تســاعد وتشــجع األطفــال علــى اإلبــداع أو التفكيــر النقــدي وان تشــمل هــذه الفــرص الفقــراء 

والمهمشــين. 

فــي االتجــاه اآلخــر، – ينظــر للمســاواة فــي الحصــول علــى التعليــم باعتبــاره المفتــاح لفتــح 
آفــاق أوســع مــن التعليــم، وان التفــاوت فــي نوعيــة التعليــم بيــن األغنيــاء والفقــراء يعتبــر 

العامــل الرئيــس لعــدم المســاواة فــي الفــرص بينهــم.

أمــا التحديــات، فتشــير التقاريــر أنــه رغــم التقــدم المحــرز، فــان عــدم المســاواة الرئيســية فــي 
مخرجــات التعليــم ال تــزال قائمــة بيــن الجماعــات داخــل البلــدان. وأن المعاييــر االجتماعيــة 
والثقافيــة فــي العديــد مــن البلــدان تســتثني بعــض الفئــات مــن التعليــم وخاصــة الفتيــات 
أو  االجتماعيــة،  الطبقــة  أو  كالعــرق  االخــرى  االســتثناء  ابعــاد  الــى  باالضافــة  والشــابات، 
اإلعاقــة، وويرافــق الزيــادة فــي عــدم المســاواة فــي الدخــل زيــادة فــي االســتقطاب فــي 
مخرجــات التعليــم، والــذي يــؤدي بــدوره إلــى حلقــة مفرغــة مــن التهميــش وعــدم المســاواة.

ــم العــام يمكــن أن تخفــف مــن  ــة للتعلي ــة، أن جــودة عالي ــات السياســة العالمي وتؤكــد توصي
الثغــرات فــي تعليــم األطفــال بيــن األســر الفقيــرة والغنيــة، ووجــود حاجــة إلــى تحديــد أولويــات 

االســتثمار فــي األطفــال الصغــار لتصــل إلــى الفئــات األكثــر حرمانــا )بمــن فيهــم الفتيــات(.

SDG11: جعل المدن شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة: ويرتبط 
ارتباطًا وثيقًا بالهدف االستراتيجي االول والثاني والثالث لقطاع التعليم كما هو موضح 

فيما يأتي:

يعيــش أكثــر مــن نصــف ســكان العالــم فــي المــدن. ويتوقــع بحلــول عــام 2030 أن يمثــل 
ــات التــي تواجــه فــي  ــد مــن التحدي ســكان الحضــر 6 مــن كل 10 أشــخاص. ورغــم العدي
التخطيــط، يمكــن أن تكــون المــدن والتجمعــات البشــرية األخــرى التــي تــدار بشــكل جيــد 

يمثابــة حاضنــات لالبتــكار واالبــداع وعوامــل دافعــة رئيســية للتنميــة المســتدامة.
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تركــز الصــالت بيــن التعليــم والمــدن علــى الحــد مــن مخاطــر الكــوارث وإدارتهــا، والتأهــب 
للكــوارث يتطلــب اســتثمارات كبيــرة علــى المــدى الطويــل فــي التعليــم، وكلمــا ارتفعــت 
مســتويات التعلــم أعلــى مــن محــو األميــة والتعليــم االبتدائــي يتعــزز فهــم النــاس للتحذيــرات 
وخطــط التأهــب لمواجهــة الكــوارث.، ومــن ناحيــة أخــرى، يعتبــر التحضــر/ التمــدن ذات تأثيــر 
إيجابــي رئيســي علــى التغييــرات فــي التعليــم، مــع التاكيــد علــى الــدور الحيــوي للمــدن فــي 

نقــل األفــكار وتعبئــة العمــل السياســي.

ــوي  ــم الثان ــر الســتكمال التعلي ــا 5 مــرات أكث ــة عرضــة تقريب إن الطفــل فــي المناطــق الحضري
مــن األطفــال فــي المناطــق الريفيــة. ومــن التأثيــرات اإليجابيــة األخــرى مــن التحضــر/ التمــدن – 
التــي اشــير اليهــا فــي التقاريــر – أربــاح العمــل المتناميــة التــي تزيــد مــن تكلفــة الفرصــة البديلــة 
لتربيــة األطفــال، والتــي قــد ترفــع ســن المــرأة مــن الــزواج، والتحصيــل العلمــي والمشــاركة فــي 

ســوق العمــل .

وتشــير التقاريــر الــى أن التعليــم يمكــن أن يمنــح النــاس المهــارات للمشــاركة فــي تشــكيل 
والحفــاظ علــى مــدن وقــرى ومخيمــات أكثــر اســتدامة، وتحقيــق المرونــة فــي حــاالت الكــوارث 

والحــروب واالعتــداءات المســلحة..

SDG12: ضمان وجود أنماط استهاك و إنتاج مستدامة: ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالهدف 
االستراتيجي الثاني والثالث لقطاع التعليم كما هو موضح فيما يأتي:

يتطلــب النمــو والتنميــة االقتصاديــان إنتــاج الســلع وتقديــم الخدمــات التــي تحســن 
مــن  حــد  أدنــى  الــى  التقليــل  المســتدامان  النمــو والتنميــة  الحيــاة. ويتطلــب  نوعيــة 
اســتخدام المــوارد الطبيعيــة والمــواد الســامة وتوليــد النفايــات والملوثــات فــي جميــع 

مراحــل عمليــة االنتــاج واالســتهالك.

يعتبــر التعليــم المرتكــز الرئيســي فــي الجهــود العالميــة الراميــة إلــى احــداث نقلــة نوعيــة فــي 
أنمــاط االســتدامة مــن خــالل تغييــر الســلوكيات وأنمــاط الحيــاة وتحقيــق مجتمعــات ذات 
انتــاج منخفــض مــن الكربــون. فتثقيــف المســتهلك يمكــن أن يعــزز تغييــر نمــط الحيــاة وانتهــاج 

خيــارات أكثــر اســتنارة.

وتتحــدث العديــد مــن التقاريــر عــن ضــرورة توجيــه المســتهلكين لخيــارات الطاقــة الخضــراء، 
وخيــارات الســكن والســلع المنزليــة الصديقــة للبيئــة مــن أجــل التوجــه نحــو اقتصاديــات صديقــة 

للبيئــة علــى المســتوى العالمــي. 

المتحــدة  األمــم  ووكاالت  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  الحكومــات  مــن  العديــد  وتؤكــد 
والشــركات وبصــورة متزايــدة علــى أهميــة التعلــم وبنــاء القــدرات فــي بحثهــم عــن حلــول 
ــاخ، وإدارة مخاطــر الكــوارث، وفقــدان التنــوع  ــر المن ــات االســتدامة بمــا فــي ذلــك تغي لتحدي
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الحيــوي واإلنتــاج واالســتهالك المســتدامين، ومــن بيــن التحديــات التــي تم تحديدهــا، االفتقار 
إلــى حــدود التعليــم والتدريــب فــي مجــال اإلدارة المناســبة للمــواد الكيميائيــة والنفايــات 
فــي العديــد مــن البلــدان الناميــة. كمــا تؤكــد التقاريــر دورا غامضــا لوســائل اإلعــالم )مثــل 
التلفزيــون واإلذاعــة والصحــف والمجــالت وشــبكة اإلنترنــت(، والتــي يمكــن لهــا تعزيــز الوعــي 

واالســتدامة، وتشــجيع االســتهالك المســتدام.

أمــا التوصيــات المتعلقــة بالسياســة العامــة فتركــز علــى الحاجــة إلــى تعزيــز التعليــم مــن أجــل 
االســتهالك المســتدام فــي الــدول المتقدمــة، وال ســيما مــن خــالل تعزيــز كل مــن محــو 
األميــة، ودور ســائل اإلعــالم ، وتوفيــر التعليــم لالســتهالك، وزيــادة الوعــي العــام، والتثقيــف 
بشــأن أهميــة التنــوع الحيــوي، وآثــار أنمــاط االســتهالك واإلنتــاج غيــر المســتدامة، والفوائــد 
الصحيــة لنظــام غذائــي معتــدل ومتنــوع، وجميعهــا ينظــر إليهــا علــى أنهــا أدوات رئيســة 
لتخفيــف الزيــادة فــي الطلــب الكلــي علــى الغــذاء عــن طريــق الحــد مــن االســتهالك المفــرط، 
وخصوصــا مــن اللحــوم، مــن خــالل القطاعــات األكثــر ثــراء فــي المجتمــع، ويجــب أال ننســى 
أّن المهمــة المشــتركة لجميــع البلــدان علــى المــدى الطويــل، هــي تحســين وإعــادة توجيــه 
نظــم التعليــم لتعزيــز المعرفــة والمهــارات والتوجهــات الالزمــة للتعامــل مــع التحديــات الحاليــة 
والمســتقبلية. وهــذا يتطلــب تحســين كميــة ونوعيــة التدريــب لتعليــم المهــارات الخضــراء 
والتعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة، بمــا فــي ذلــك مهــارات محــددة فــي قطاعــات مثــل 
التصميــم المســتدام للمبانــي الخضــراء والطاقــة المتجــددة والنظيفــة. وتشــير بعــض تقاريــر 
البنــك الدولــي للتعليــم باعتبــاره واحــدا مــن الروافــع للحكومــات فــي دورهــا فــي توفيــر بيئــة 
اقتصاديــة تســهل قــرارات واعيــة )مثــل توقعــات الطقــس علــى المــدى الطويــل، وخدمــات 
اإلرشــاد الزراعــي(. كمــا تؤكــد اليونســكو دور »االســتجابات التطويريــة المترابطــة المتعــددة 
المســتويات« التــي تعالــج االســتهالك مــن خــالل رفــع مســتوى الوعــي واإلنتــاج البيئــي 

باالنتقــال إلــى ممارســات أكثــر وعيــا بيئيــا مــن خــالل برامــج التدريــب .

أمــا فيمــا يتعلــق بالعالقــة العكســية بيــن التعليــم واالســتهالك واالنتــاج المســؤولين، نجــد 
ان تقريــر اليونســكو حــول التعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة قــد اشــار إلــى أن التوجهــات 
العالميــة للنهــوض بالتعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة والتــي تشــمل التغيــرات فــي البيئــة 
الماديــة؛ وتغييــر المبــادئ التوجيهيــة الدوليــة واللوائــح الحكوميــة، والتغيــرات فــي الطلــب 
الطلــب علــى  وزيــادة  للبيئــة،  الصديقــة  للمنتجــات والخدمــات  الســلع االســتهالكية  علــى 
الســلع والخدمــات المتعلقــة باالســتدامة ادى الــى الضغــط علــى المرافــق التعليميــة لتنفيــذ 
سياســات االســتدامة. ويشــير التقريــر ايضــا إلــى أن قلــة الوعــي مــن األســر فيمــا يتعلــق بانمــاط 
اســتهالكهم للغــذاء والمــاء شــكل عقبــة امــام تغيير الســلوكيات، والتــي كان باالمكان التغلب 

عليهــا مــن خــالل المعلومــات الكافيــة. 

ومــن حيــث مجــاالت السياســة، فالتقاريــر تشــير  إلــى أن قطــاع التعليــم ينبغــي أن يعمــل 
منــذ فتــرة طويلــة علــى المواءمــة والتعــاون مــع شــراكات وشــبكات التنميــة المســتدامة فــي 
مجــاالت مختلفــة مثــل تغيــر المنــاخ والتنــوع الحيــوي والميــاه والتخفيــف مــن حــدة الفقــر 
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واالســتهالك .

SDG13: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره: ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالهدف 
االستراتيجي الثاني لقطاع التعليم كما هو موضح فيما يأتي:

يمثــل تغيــر المنــاخ أكبــر تهديــد للتنميــة علــى االطــالق، وتثقــل آثــاره الواســعة االنتشــار 
وغيــر المســبوقة، بشــكل غيــر متناســب، كاهــل الفئــات األكثــر فقــرًا وضعفــًا. ويشــكل 
التحــرك العاجــل للتصــدي لتغيــر المنــاخ والتقليــل مــن آثــاره إلــى أدنــى حــد جــزءًا ال يتجــزأ 

مــن التنفيــذ الناجــح ألهــداف التنميــة المســتدامة.

تؤكــد العديــد مــن التقاريــر علــى أهميــة التعليــم بالنســبة لتغيــر المنــاخ. وبشــكل عــام، يالحــظ 
أن التعليــم لــه دور حيــوي فــي الحــد مــن أســباب وتأثيــرات تغيــر المنــاخ. وان آثــار تغيــر المنــاخ 
والظواهــر المتطرفــة تعتمــد علــى التعليــم باعتبــاره واحــدا مــن العوامــل المهمــة. وتشــير 
التقاريــر الــى ان التعليــم والتمويــل، وخاصــة للشــباب الصغــار، يمكــن ان يجهــز النــاس للتكيــف 
عنــد وقــوع كارثــة طبيعيــة تؤثــر بشــكل كبيــر فــي معيشــتهم. فالتعليــم أمــر حاســم لمســاعدة 
النــاس علــى التكيــف مــع آثــار تغيــر المنــاخ، ال ســيما فــي البلــدان األكثــر فقــرا حيــث المزارعيــن 
الذيــن يعتمــدون علــى الزراعــة البعليــة ويشــعرون بالتهديــدات بشــكل أكثــر قــوة . كمــا تشــير 
التقاريــر ايضــا الــى ان التعليــم يمكــن أن يســاعد فــي دفــع عجلــة التغييــر الســلوكي الــالزم 
التعليــم األساســي يمكــن ان يوفــر أســس عمليــة اســتيعاب  لمكافحــة تغيــر المنــاخ. وان 
والباحثيــن  المهندســين  مــن  كبيــر  عــدد  وجــود  يعتبــر  كمــا  للبيئــة،  الصديقــة  التكنولوجيــا 

المؤهليــن أساســي أيضــا لتحقيــق ذلــك .

أمــا مــن حيــث القيــود، فالبحــوث تبّيــن  أن لــدى الطلبــة والجمهــور علــى حــّد ســواء  ســوء فهــم 
ــاس الحــراري، واســتنزاف طبقــة  ــار المســببة لالحتب ــاخ، واآلث ــر المن ــب تغي حــول مختلــف جوان
األوزون. وباإلضافــة إلــى ذلــك تبيــن أن المعلومــات، والتعليــم، والتوعيــة التــي قدمــت حتــى 

اآلن ليســت كافيــة لتحفيــز النــاس علــى العمــل، بــل وقــد تكــون ادت الــى نتائــج عكســية .

وتدعــو التوصيــات بشــأن التعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة – والــذي يتنــاول تغيــر المنــاخ 
مــن بيــن قضايــا أخــرى – الــى ضــرورة وضــع إطــار مشــترك لتعزيــز اســتجابة المنــاخ مــن خــالل 
التعليــم، والدعــوة إلــى التعليــم باعتبــاره مــوردا اســتراتيجيا غيــر مســتغال إلــى حــد كبيــر لبنــاء 
ــر  ــر البنــك الدولــي الــى أن »دمــج مجــال تغي ــة ومســتدامة. ويشــير احــد تقاري مجتمعــات مرن
ــر كادر  ــى التــي يجــب اتخاذهــا، وان لتطوي ــاخ فــي المناهــج الدراســية هــو الخطــوة األول المن
ــاخ نفــس القــدر  ــر المن ــي يفرضهــا تغي ــن لمعالجــة المشــاكل المعقــدة الت ــد مــن المهنيي جدي
مــن األهميــة، ثــم ياتــي تثقيــف المواطنيــن والــذي يعتبــر أمــر ضــروري لتســهيل التغييــر. واشــار 

التقريــر أيضــا إلــى ضــرورة اتبــاع نهــج مختلــف لتوفيــر المعلومــات حــول تغيــر المنــاخ .
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ويشــار فــي التقاريــر الصــادرة عــن المؤسســات الدوليــة الــى اثنيــن مــن الروابــط بيــن تغيــر المنــاخ 
و التعليــم. األول، ان البحــث عــن حلــول للتغيــرات المناخيــة مــن الحكومــات والمنظمــات غيــر 
الحكوميــة و الشــركات يحفــز الطلــب علــى تكييــف التعليــم وبنــاء القــدرات فــي هــذا المجــال 

والثانــي، أن التقلبــات المناخيــة يمكــن ان تؤثــر بشــكل دائــم علــى صحــة النــاس والتعليــم. 

ويشــار الــى التعليــم بانــه المفتــاح لفهــم شــامل لتأثيــر تغيــر المنــاخ والتكيــف والحــد مــن التغيــر 
المناخــي، وال ســيما علــى المســتوى المحلــي.

SDG14: حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام 
لتحقيق التنمية المستدامة: ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالهدف االستراتيجي الثاني لقطاع 

التعليم كما هو موضح فيما يأتي:

تــؤدي المحيطــات، الــى جانــب المــوارد الســاحلية والبحريــة، دورًا أساســيا فــي رفــاه 
ــة  ــم. وهــي ذات أهمي ــة علــى مســتوى العال البشــر والتنميــة االجتماعيــة واالقتصادي
خاصــة لألشــخاص الذيــن يعيشــون فــي المجتمعــات الســاحلية. وتوفر المحيطات ســبال 
للعيــش ومزايــا ســياحية، الــى جانــب كونهــا مصــدرًا للكفــاف والدخــل. وهــي تســاعد 
أيضــا علــى تنظيــم النظــام اإليكولوجــي العالمــي عــن طريــق امتصــاص الحــرارة وثانــي 
أكســيد الكربــون مــن الغــالف الجــوي وحمايــة المناطــق الســاحلية مــن الفيضانــات. 
وحفظهــا  والســاحلية  البحريــة  اإليكولوجيــة  للنظــم  المســتدام  االســتخدام  ويعــد 
ــة تنوعهــا أمــرًا أساســيا لتحقيــق خطــة عــام 2030، وال ســيما بالنســبة للــدول  وحماي

ــة. ــرة النامي ــة الصغي الجزري

ــاء  ــة وبن ــة والتوجــه نحــو الزراعــة البحري ــة البحري ــة الوعــي للبيئ ــر التعليــم مهمــا فــي تنمي يعتب
توافــق اســتباقي فــي اآلراء بشــأن االســتخدام الحكيــم والمســتدام.

البريــة وترميمهــا وتعزيــز اســتخدامها علــى نحــو  النظــم اإليكولوجيــة  SDG15: حمايــة 
مســتدام، وإدارة الغابــات علــى نحــو مســتدام، ومكافحــة التصحــر، ووقــف تدهــور األراضــي 
بالهــدف  وثيقــًا  ارتباطــًا  ويرتبــط  البيولوجــي:  التنــوع  فقــدان  ووقــف  مســاره،  وعكــس 

االســتراتيجي الثانــي لقطــاع التعليــم كمــا هــو موضــح فيمــا يأتــي:

ــاء البريــة جهــودًا محــددة الهــدف لحمايــة  يتطلــب الحفــاظ علــى مختلــف أشــكال األحي
النظــم اإليكولوجيــة البريــة وغيرهــا مــن النظــم اإليكولوجيــة وترميمهــا وتعزيــز حفظهــا 
واســتخدامها علــى نحــو مســتدام. ويركــز الهــدف 15 تحديــدًا علــى االدارة المســتدامة 
للغابــات، وترميــم األراضــي المتدهــورة، والنجــاح فــي مكافحــة التصحــر، والحــد مــن 

ــة، ووقــف فقــدان التنــوع الحيــوي. ــل الطبيعي تدهــور الموائ
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تؤكــد التقاريــر المختلفــة علــى أهميــة التعليــم لرفــع مســتوى الوعــي وتغييــر المعتقــدات 
والمواقــف والســلوكيات تجــاه القضايــا البيئيــة. وينظــر الــى التعليــم باعتبــاره عنصــرا أساســيا 
للمناطــق  بمــا فــي ذلــك  البيئيــة األكثــر فعاليــة،  إلــى تعزيــز اإلدارة  الراميــة  الجهــود  فــي 
ــى ان الجهــود التعليميــة  المحميــة. وتشــير تقاريــر التحديــات المختلفــة فــي هــذا المجــال، ال
غيــر كافيــة إلشــراك الجهــات الفاعلــة الرئيســية وأصحــاب المصلحــة علــى إدمــاج اهتمامــات 
التنــوع الحيــوي فــي القطاعــات خــارج البيئــة ؛ وان العالقــة ضعيفــة بيــن مســتويات أعلــى مــن 
التعليــم وزيــادة االهتمــام بالبيئــة، والــى وعــدم كفايــة اســتخدام المعــارف التقليديــة فــي 

السياســات والبرامــج البيئيــة.

وقدمــت التقاريــر العديــد مــن التوصيــات المتعلقــة بالبيئــة والتنميــة المســتدامة بشــكل عــام، 
كمــا أبــرزت التقاريــر المجــاالت التاليــة: ان فهــم التنــوع الحيــوي وعالقتــه برفــاه اإلنســان بحاجــة 
الــى تضمينــه فــي البرامــج التعليميــة األساســية وتعزيزهــا مــن خــالل وســائل اإلعــالم العــام. 
واشــارت الــى امكانيــة تقديــم قســم أوســع بكثيــر للعامــة ولصنــاع القــرار الدراك دور وقيمــة 
التنــوع الحيــوي، وان الخطــوات الالزمــة للحفــاظ علــى ذلــك يمكــن ان تتــم مــن خــالل التثقيــف 
ونشــر المعرفــة العلميــة بشــكل أكثــر فعاليــة. كمــا دعــت التقاريــر الــى دعــم تطويــر البحــوث 
العلميــة الجديــدة والكفــاءات التعليميــة والوظيفيــة المهنيــة للطــالب الصغــار حتــى يتمكنــوا 
مــن التعامــل مــع التحديــات البيئيــة العالميــة واالســتدامة. ودعــت اليونســكو فــي تقاريرهــا 
الــى تعزيــز أشــكال جديــدة مــن التعــاون الدولــي فــي العلــم والتعليــم التــي تنظــم بشــكل 
مشــترك حــول االحتياجــات والممارســات المتعلقــة فــي التغيــر البيئــي واالســتدامة. باالضافــة 
الــى تطويــر مهــارات الموظفيــن المرتبطــة بهــا، وتطويــر نظــم وطنيــة إلدارة المعلومــات 
للمناطــق  المســتدام  المألــوف  االســتخدام  لدعــم  يســتخدم  أن  يمكــن  البيئيــة. فالتعليــم 
الزراعــة وتربيــة األحيــاء المائيــة والغابــات لتحقيــق الهــدف 7 مــن االتفاقيــة المتعلقــة بالتنــوع 

الحيــوي .

ويشــار أيضــا فــي التقاريــر إلــى التدهــور البيئــي يعــوق قــدرات النــاس فــي نــواح كثيــرة، ويجعلهــا 
تســير وراء توفيــر الدخــل وســبل العيــش فتنعكــس التأثيــرات علــى الصحــة والتعليــم واألبعــاد 
ــرى  ــات. وت ــن، وخاصــة الفتي ــم لألطفــال المحرومي األخــرى للرفــاه. فهــو يعــوق تقــدم التعلي
منظمــة التجــارة العالميــة أن »االعتمــاد المتزايــد علــى المــوارد الطبيعيــة يرتبــط بانخفــاض 

مســتويات الصحــة والتعليــم«.  

SDG16: التشجيع علـــى إقامـــة مجتمعـــات جامعة ال يهمـــش فيهـــا أحـــد مـــن أجـــل تحقيـق 
التنميـــــة المســـــتدامة، وإتاحـــــة إمكانيـــة وصـــول الجميـــع إلى العدالـــة، وبنـــاء مؤسسات 
فعالــة وخاضعــة للمســاءلة وشــاملة للجميــع علــى جميــع المســتويات. ويرتبــط ارتباطــًا 
وثيقــًا بالهــدف االســتراتيجي االول والثانــي لقطــاع التعليــم كمــا هــو موضــح فيمــا يأتــي:

ان الســالم والعدالــة وبنــاء مؤسســات فعالــة وخاضعــة للمســاءلة وشــاملة للجميــع هــي 
أمــور تقــع فــي صميــم التنميــة المســتدامة. وقــد تمتــع العديــد مــن المناطــق خــالل العقــود 
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االخيــرة بمســتويات متزايــدة ومســتمرة مــن الســالم واالمــن. بيــد أن العديــد مــن البلــدان 
ــر جــدًا مــن  ــاك عــدد كبي ــزال تواجــه نزاعــات مســلحة وأوضــاع ا عنيفــة طــال أمدهــا، وهن ال ت
النــاس يواجهــون أوضاعــًا صعبــة نتيجــة لضعــف المؤسســات واالفتقــار إلــى إمكانيــة اللجــوء 

ــات االساســية. ــر ذلــك مــن الحري إلــى القضــاء والوصــول إلــى المعلومــات وغي

ــر إلــى عديــد الروابــط بيــن التعليــم والمجتمعــات الجامعــة. وينظــر الــى التعليــم  تشــير التقاري
التنميــة  لتحقيــق  والمســاواة  والعدالــة  الســالم  لتعزيــز  كأداة   – واســع  نطــاق  وعلــى   –
المســتدامة. وتقــدم الــوكاالت االنســانية امكانيــات متعــددة وخاصــة فــي مجــال التعليــم 
لتوســيع الخيــارات امــام القــدرات االنســانية. وهنــاك اعتــراف بــدور هــام للتعليــم فــي تشــكيل 
القيــم لألجيــال المقبلــة، وإعــادة توجيــه االولويــات والميــول االجتماعيــة، وغــرس مهــارات 
التمكيــن بســن مناســب، فهــو يســاعد النــاس علــى فهــم الديمقراطيــة وتعميــق أسســها، 
ويشــجع علــى التســامح والثقــة التــي يقــوم عليهــا، ويحفــز النــاس علــى المشــاركة فــي الحيــاة 
السياســية. ولتعليــم الفتيــات والنســاء، بشــكل خــاص، قــوة تحويليــة ال مثيــل لهــا مــن خــالل 
ــة  ــدة والمشــاركة الكامل ــادة فرصهــم فــي الحصــول علــى وظائــف، والبقــاء فــي صحــة جي زي

فــي المجتمــع.

وتشمل الصالت بين التعليم والمجتمعات الجامعة في أن:

بنــاء القــدرة علــى التكيــف يتطلــب تعزيــز قــدرة األفــراد والمجتمعــات والبلــدان علــى . 1
للنكســات.  التصــدي 

جرائــم ترتبــط األحــداث طرديــا مــع البطالــة والفقــر علــى المســتوى المحلــي ، ويتناقــص . 2
مــع دخــل األســرة والتعليــم. 

القتــل والعنــف المســلح يحــدث فــي أغلــب األحيــان فــي المناطــق الحضريــة الفقيــرة التــي . 3
تتميــز بنقــص العمالــة، وتدنــي معاييــر الســكن واالكتظــاظ وتدنــي مســتويات التعليــم 

والمرافــق االجتماعيــة. 
تشــير الدراســات إلــى انتشــار أكبــر للعنــف الجســدي مــن  اآلبــاء تجــاه األطفــال فــي البلــدان . 4

األقــل تعليمــا، وتتفشــى فيهــا االميــة، مــع قلــة الدخــل .
المعاييــر االجتماعيــة والثقافيــة فــي العديــد مــن البلــدان تســتثني بعــض الفئــات مــن . 5

الطبقــة  أو  العــرق  أن  كمــا   ، األول  المقــام  فــي  والشــابات  الفتيــات  وتاتــي  التعليــم 
االجتماعيــة، والعجــز هــي أيضــا مــن أبعــاد اســتبعاد.

أمــا فيمــا يتعلــق بالتوصيــات المتعلقــة بالسياســة العامــة، فتشــير اليونســكو إلــى الحاجــة 
إلــى الدعــوة للتعليــم كمــورد اســتراتيجي غيــر مســتغل إلــى حــد كبيــر لبنــاء مجتمعــات مرنــة 
ومســتدامة. وان الروابــط بيــن التعليــم والوصــول إلــى العدالــة للجميع والمجتمعات الســلمية 
تحتــاج إلــى مزيــد مــن الدراســة والبرامــج والمناهــج التعليميــة لتحقيــق هــذه األهــداف، وفــي 
االتجــاه اآلخــر، فالتقاريــر تشــير  إلــى أن الحكومــات الديمقراطيــة – بشــكل عــام –  األقــدر علــى 
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تحقيــق أهــداف التنميــة البشــرية مثــل رفــع مســتويات التعليــم. ومــع ذلــك، فــان االزدهــار 
المــادي واإلنجــازات الجيــدة فــي مجــال الصحــة والتعليــم يمكــن أن تتعايــش مــع الممارســات 
غيــر الديمقراطيــة. وتقتــرح التقاريــر نفســها أن »الديمقراطيــة قــد يكــون لهــا أقــوى التأثيــرات 
علــى التعليــم االبتدائــي؛ وان الالمركزيــة يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــرات قويــة علــى مســتويات 
أعلــى مــن التعليــم. كمــا تحــذر مــن أن النزاعــات تعطــل الخدمــات العامــة األساســية مثــل 
ــدول  ــدى ال ــى أن ل ــع مراحــل حياتهــم. ويشــار إل ــاس فــي جمي ــم للن ــم وإلحــاق ضــرر دائ التعلي
التــي تعانــي مــن الصــراع المســلح أســوأ المؤشــرات فــي العالــم للتعليــم. ويمثــل األطفــال فــي 

البلــدان المتأثــرة بالصراعــات نصــف أطفــال العالــم خــارج المدرســة.

SDG17: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة. 
ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالهدف االستراتيجي االول والثاني والثالث لقطاع التعليم كما هو 

موضح فيما يأتي:

يتطلــب تحقيــق األهــداف الطموحــة لخطــة عــام 2030 تنشــيط وتعزيــز الشــراكة العالميــة 
التــي تجمــع بيــن الحكومــات والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص ومنظومــة االمــم المتحــدة  
ــز الدعــم المقــدم إلــى  وغيرهــا مــن الجهــات الفاعلــة، وتعبئــة جميــع المــوارد المتاحــة. وتعزي
البلــدان الناميــة، وال ســيما أقــل البلــدان نمــوا والــدول الجزريــة الصغيــرة الناميــة، وهــو أمــر 

أساســي لتحقيــق التقــدم المنصــف للجميــع.

تشــير العديــد مــن التقاريــر إلــى العالقــة بيــن التعليــم وتعزيــز وســائل التنفيــذ وتنشــيط الشــراكة 
العالميــة مــن أجــل التنميــة المســتدامة. حيــث يعتبــر االســتثمار العــام الكبيــر فــي البنيــة التحتية 
االجتماعيــة مثــل التعليــم شــرطا أساســيا لتحقيــق التنميــة المســتدامة الفاعلــة، وبالتالــي 
عنصــرا هامــا مــن أهــداف التنميــة المســتدامة )SDGs(. وان االســتثمار فــي التعليــم يجــب ان 
يحــدث فــي مرحلــة الطفولــة والمراهقــة؛ والفشــل فــي االســتثمار فــي هــذه المرحلــة يكــون 
مكلــف جــدا لمعالجتــه فــي وقــت الحــق. وتوضــح التقاريــر بــان البلــدان ذات اإلنفــاق العالــي 
ــة. كمــا اشــارت الــى  ــة فــي مواجهــة األزمــات المالي ــر مرون علــى الصحــة والتعليــم كانــت أكث
ــم يبــدي اهتمامــا حقيقــا فــي االســتثمار فــي التعليــم علــى المســتوى  ان القطــاع الخــاص ل

العالمــي وكانــت معظــم النفقــات واالســتثمارات تأتــي مــن الحكومــات.

أمــا فيمــا يتعلــق بالتحديــات والمعوقــات، فتشــير اليونســكو فــي بعــض تقاريرهــا إلــى أن 
للجميــع. وتشــعر  التعليــم  أمــام تحقيــق  الرئيســة  العقبــات  إحــدى   التمويــل  عــدم كفايــة 
اليونســكو باالســف لعــدم كفايــة االســتثمارات والتمويــل أو الحوافــز فــي مجــاالت محــددة 
كالبيئــة والتنميــة المســتدامة، والتعليــم والتدريــب الزراعــي. ونوقشــت التحديــات المرتبطــة 
ــر، وتدعــو التوصيــات المتعلقــة  بــدور القطــاع الخــاص فــي توفيــر التعليــم فــي  عديــد التقاري
بالسياســة العامــة فــي العديــد مــن المناطــق إلــى زيــادة المــوارد الموجهــة لقطــاع التعليــم، 
وتشــير الــى الطــرق المختلفــة التــي يمكــن أن يتحقــق ذلــك مــن خاللهــا: بالنســبة للبلــدان التــي 
يكــون نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي مســتويات أدنــى، فينبغــي أن يكــون 
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التركيــز فيهــا علــى االســتثمارات العامــة التــي مــن شــأنها أن تســفر عــن أربــاح إنتاجيــة علــى 
المــدى الطويــل، بمــا فــي ذلــك تحســين نوعيــة النظــام التعليمــي ونســبة األطفــال الذيــن 
يتمــون التعليــم االبتدائــي والثانــوي . ويمكــن أن تمــأل الفجــوة مــن خــالل زيــادة اإليــرادات 
المحليــة، وتكريــس حصــة كافيــة مــن النفقــات الحكوميــة للتعليــم وزيــادة تركيــز المســاعدات 
الخارجيــة. ويمكــن للعديــد مــن األنظمــة التعليميــة توســيع وتحســين طريــق تنويــع مصــادر 
تمويلهــا مــن خــالل األســر، والرســوم، والشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، واألنشــطة 
المــدرة للدخــل ودعــم المانحين..الــخ. ويجــب علــى الحكومــات والجهــات المانحــة والمنظمــات 

الدوليــة ان تركــز فــي أولوياتهــا علــى األماكــن واألطفــال األشــد احتياجــا . 

وتوصــي منظمــة اليونســكو ضمــن اإلطــار بعــد عــام 2015 بشــمول أهــداف تمويــل واضحــة 
تعزيــز  تتطلــب  التــي  األولويــة  المختلفــة ذات  المجموعــات  علــى  التقاريــر  للتعليــم. وتركــز 

الوصــول، بمــا فــي ذلــك:

األطفــال األكثــر ضعفــا الذيــن كثيــرا مــا ال يتــم تســجيلهم أو التحاقهــم بالتعليــم كاألطفــال 	 
ذوي اإلعاقــة، واالطفــال فــي مناطــق النــزاع أو الذيــن يواجهــون الحواجــز فــي التعليــم 

تعــوق وصولهــم، او بســبب اللغــة أو الجنــس أو الفقــر. 

التعليم والتدريب الزراعي. 	 

العمال العاطلين عن العمل في مناطق األزمة.	 

ويتعلــق مجــال السياســة الثانــي فــي كيفيــة تعبئــة القطــاع الخــاص لمســاهمة فــي توفيــر 
التعليــم، إذ  يمكــن للشــراكات بيــن القطاعيــن العــام وخاصــة توســيع وتحســين التعليــم فــي 
مرحلــة مــا بعــد األساســي، وإشــراك القطــاع الخــاص فــي مجــال التدريــب التقنــي والمهنــي 
أمــر بالــغ األهميــة لكونهــم أكثــر انخراطــا فــي الطريــق األكثــر فاعليــة  لربــط المهــارات الالزمــة 
لســوق العمــل. وقدمــت مقترحــات محــددة للقطــاع الزراعــي والنقــل الحضــري. وتشــير التقارير 
إلــى ضــرورة التواصــل مــع أصحــاب المصلحــة فــي المجتمعــات المحليــة فــي حالة االســتثمارات 

الخاصــة فــي التعليــم.








