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 ورقة بيانات التمويل اإلضافي
 الضفة الغربية وقطاع غزة

 (P158951) مشروع االنتقال من التعليم إلى سوق العمل

 إفريقياالشرق األوسط وشمالي 
GED05 

 المعلومات األساسية الخاصة بالمشروع األم

يندرج المشروع ضمن الفئة )ج(؛  فئة التقييم البيئي للَمشُروع األم:  P129861 ُمعرف اْلَمشُروع األم: 
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 ُمتزايدةإضافي ذي وتيرة تمويل  (: AUSفئة التمويل اإلضافي )
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 االنتقال من التعليم إلى سوق العمل مشروعالبيانات المتعلقة بتمويل المشروع األم )الضفة الغربية وقطاع غزة( تمويل 
 بماليين الدوالرات األمريكية(
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 تاريخ التوقيع: تاريخ اإلقرار: الحالة: 
دخول تاريخ 
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 التمويل:

P129861 TF-12221 
ساري/ 

 فعَّال
الثاني من تموز 
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 المصروفات 

 المشروع
 /ائتمانقرض/

صندوق 
 استئماني

 العملة الحالة
المصروفات 

 المقدرة
المصروفات 

 المنقحة
 الملغاة 

المدفوعات 
 المصروفة

المدفوعات غير 
 المصروفة

نسبة 
المدفوعات 

 في المئة

P129861 TF-12221 فّعال/ساري 
دوالر 
 أمريكي

6.50 6.50 0.00 5.01 1.49 77.08 

 ( )بماليين الدوالرات األمريكية(P158951إلى سوق العمل ) التعليممن بيانات التمويل اإلضافي الخاص بمشروع االنتقال 
 منحة من المؤسسة الدولية للتنمية ]   [ منحة [ X]  قرض ]   [

 غير ذلك ]   [ ضمان ]   [ ائتمان ]   [

 0.00 اإلجمالية للتمويل:القيمة  5.00 الكلفة اإلجمالية للمشروع:
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 قيمة التمويل ضافيإ تمويل-مصدر التمويل 

 0.00 اْلِجهة اْلُمقَتِرَضة

 5.00 َتمويل َخاص

 5.00 اإلجمالي

 سريان إحدى السياساتإبطال 

ذي  آخر َهل يخرج المشروع عن بوتقة استراتيجية المساعدة القطرية في المحتوى أو في أي بعد
 ال ؟أثر

 التوضيح

 ال هل يتطلّب المشروع أيُّ تنازالت عن أي سياسة من سياسات البنك الدولي؟ 

 التوضيح

 ُبنّية الفريق

 طاقم البنك الدولي

 الوحدة مجال االختصاص المسمى  دورال االسم

 GED05 مجال التعليم خبير أول في مجال التعليم رئيس الفريق )إداريًا( جَوان ُمِرُنو أوِلَمِدال

خبير في مجال المشتريات  لينا فتح اهلل رجوب
 إداري( )مسؤول

 GGO05 مجال التوريد مختص كبير في مجال التوريد

 GGO23 اإلدارة المالية خبير إدارة مالية خبير إدارة مالية ريهام حسين
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 GED05 العمليات مسؤول العمليات عضو في الفريق كارين بيزاني 
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 اريك رانجيفا
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 GSU05 التنمية االجتماعية

 LEGAM القانونية االستشارات مستشار أول مستشار قانوني َمي وانغ
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 مالحظات الفعلي المخطط الموقع التقسيم اإلداري األول السياق القطري

    رام اهلل  

 البيانات المؤسسية
 (P129861الغربية وغزة: االنتقال من غرف إلى سوق العمل ) الضفة-المشروع األم 

 ت )الرئيسة(الُمماَرسامجال 

 التعليم

 (P158951) مشروع االنتقال من التعليم إلى سوق العمل

 )الرئيسة( َمجال الُمماَرسات

 التعليم

 ص التشغيلي الشهري(لخاالستشاريون )سيتم اإلفصاح عن االستشاريين في الم
 ما ِمن حاجة لالستشاريين استشاريين؟الستقدام هل ِمن حاجة 
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 الـمقدمـة أواًل. 

 
على موافقة مجلس اإلدارة لتقديم منحة إضافية بقيمة خمسة ماليين دوالر أمريكي لتمويل مشروع صيغت هذه الوثيقة بغية الحصول  .1

( المقام في الضفة الغربية وقطاع غزة بتمويل من الصندوق االستئماني لقطاع غزة والضفة 1129861االنتقال من التعليم إلى سوق العمل )
 الغربية بقيمة ستة ونصف مليون دوالر أمريكي.

 
استدامة إنجازات المشروع وتوسعة المبادرات الناجحة بتحقيق يث سينصب تركيز مقترح التمويل اإلضافي لتمويل التكاليف المرتبطة ح .2

تخرجوا في البرامج التعليمية التي  ويقصد بالشباب من، من احتياجات سوق العمل أوسع من الشباب بشريحةتدنو  بحيثعنها المشروع  أثمرالتي 
التمويل اإلضافي تعزيز وترسيخ ثقافة الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي  سيتيحتقدمها مؤسسات التعليم العالي التي جرى إصالحها. كما 

 العمل الفلسطيني.  من قطاعات سوق متنوعة وشريحةوشركات القطاع الخاص لخلق المزيد من االنسجام ما بين البرامج الدراسية 
 

 السياق القطري والقطاعي
 

و ال بل قد شهد نمإن ما يحرزه االقتصاد الفلسطيني من نمو ال يكف للنهوض بمستويات المعيشة وخفض معدالت البطالة المرتفعة.   .3
 2012إلى ثالّثة في المئة خالل  2011- 2007، حيث انخفض ِمن ثمانية في المئة خالل الفترة الممتدة بين االقتصاد الفلسطيني تباطؤ حاد

لقد كبل هذا التراجع الكبير قدرة االقتصاد الفلسطيني على خلق فرص عمل ألعداد الشبان والشابات المتزايدة. في المقابل، و، 2015وحتى 
تمكنت الجهود الرامية لإلصالح وما تبعها من نمو اقتصادي بخفض العجز المالي اإلجمالي  2010وحتى  2008تحديدا في الفترة الممتدة من و

، ما زالت العامة الجهود الرامية لضبط األوضاع المالية هذهفي المئة. ولكن وبالرغم من كل  13في المئة من إجمالي الناتج المحلي إلى  25من 
واألداء تحت وطأة فاتورة الرواتب  2010اإلجمالي تتأرجح ما بين عشرة إلى ثالثة عشر في المئة منذ عام الناتج المحلي  نسبة نسبة العجز إلى

انعدام االستقرار السياسي التي لم تنفك عن عرقلة نشاط القطاع وقيود الكثير من اللقد عانى االقتصاد الفلسطيني مطواًل من  يرادات.لإل الهش
في المئة في عام  6إلى  2008في المئة في  32ناهيك عمَّا أسفر عنه انخفاض نسبة تمويل المانحين من الناتج المحلي اإلجمالي من  1الخاص.
من إطار تنظيمي  هعن نتجفي ظل الضعف االقتصادي الراهن. أضف إلى ذلك الشرخ الحاصل ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة وما  2015

 من أثر سلبي على النشاط االقتصادي والقاعدة الضريبية أيضًا. مزدوج، وما لكل ذلك
 

 كفافًا يكون ، ولكن هذا النمو ال يكاد2014حتى أفاق االقتصاد الفلسطيني من التراجع الذي رافقه حتى عام  2015وما أن حلَّ عام  .4
ى حالة من التقهقر لما كان لها من أثر مدمر على النشاط دفعت الحرب على غزة باالقتصاد الفلسطيني إل 2014ي عام فف. السكاني المطردنمو لل

 2015في غزة في عام  6.8هالي القطاع. حيث حقق النمو االقتصادي نسبة منخفضة جدًا لم تتعدى في غزة والظروف المعيشية ألاالقتصادي 
 تشكل أمارة مبشرةومع ذلك فإن هذه النسبة  لتجزئة.نتيجة ثلة من المحركات األساسية أال وهي حركة إعادة اإلعمار، وقطاعي تجارة الجملة وا

التراجع االقتصادي إلى النمو؛ وعليه وفي ظل حركة إعادة اإلعمار الراهن واالنقسام الجاثم ما بين الضفة الغربية  حيزخروج قطاع غزة من ب
 3.5كان قد انحصر النمو االقتصادي الفلسطيني بـ. و2018 عام وقطاع غزة، يتوقع أن يعود النمو االقتصادي لما كان عليه قبل الحرب قبيل

في المئة في عام  2.5ليهبط عقب ذلك هبوطًا مدويًا لِـ 2014في المئة في عام  5.3جرَّاء التباطؤ االقتصادي في الضفة الغربية الذي سجَّل 
قرار السلطات اإلسرائيلية بحجز مستحقات  نتيجةالسيولة  ضيق معتزامن ذلك  ومعفي ظل االنخفاض الكبير في المساعدات الخارجية  2015
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في الضفة والقطاع والذي يقدر  االقتصاديلنمو ا أن. وتجدر اإلشارة أيضًا إلى 2015السلطة من الضرائب خالل الشهور األربع األولى من 
 االقتصاد من نمو غير كافيًا لزيادة دخل الفرد.  هِمما يحقق جعلفي المئة  3بـ
 
فإذا ما افترضنا بقاء القيود الحالية وموجة العنف على . مبهم إلى حٍد كبير االقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة األفقزال  وما .5

هذا النمو المتثاقل،  إال أن 2في المئة على األمد المتوسط. 3.5التكهن بأن يزيد النمو االقتصادي الفلسطيني عن  فمن الممكنحالها دون تصعيد، 
كود في دخل الفرد الحقيقي وزيادة في معدالت البطالة. ومن البادي، بأن مخاطر الخسائر مازالت في حيز التأثر؛ سيسفر عن رصح التعبير،  اِإذ

األشهر  شهدتهالذي الطفيف عملية إعادة اإلعمار واإلصالح في غزة عمَّا كان مرتقبًا ومتوقعًا، ناهيك عن التسارع االقتصادي  لتأخر نظرًا
وقوع انتكاسات أخرى يلوح في األفق. ثانيًا، إذا استمرت حالة التوتر في التصاعد في الضفة الغربية فغالبًا ما ستكون احتمال خيرة، فما زال األ

قعًا متوقع. كل ذلك سيزيد من المخاطر المتعلقة باألمن، ال بل قد ُيضعف ثقة العمالء والمستثمرين مما سيترك و مما هوعواقبها أكثر جسامة 
 . عامًة سلبيًا على النشاط االقتصادي

 
على غزة،  2014في المئة إبان حرب  47عقب بلوغ البطالة  زال ُربع القوى العاملة الفلسطينية قابع تحت نير البطالة.يما  .6

إثر الشروع في عملية إعادة اإلعمار، حيث باشرت الشركات الخاصة بإعادة  2015 عام في المئة مع حلول نهاية 38معدل البطالة لـ انخفض
أن معدل البطالة في قطاع غزة أعلى بضعفين مما هو عليه في الضفة الغربية. وتشير بيانات جهاز اإلحصاء المركزي  علمًابناء قدراتها. 

، وخاصة في غزة حيث أمسى نصف من تتراوح 2015يني في عام الشباب الفلسط في صفوفالفلسطيني بأن البطالة قد ضربت أطنابها 
 أعمارهم بين الخامسة عشر والتاسعة والعشرين عاطلين عن العمل.

 
على مستوى النوع االجتماعي، مما يشير للعوائق اإلضافية التي تجابهها  صارختشوب المشاركة في سوق العمل الفلسطيني تباين  .7

سن العمل، في  بلغنَّإلناث، ِممن لحيث اتسعت الفجوة بين نسبة الذكور سوق العمل في مناخ متفاقم الصعوبة. للدخول إلى الفلسطينية المرأة 
في سوق العمل  ًا. ولكن تزداد احتمالية انخراط النساء الشابات واألكبر سًن2015في عام في المئة  54سوق العمل خالل العقد األخير لتصل 

في المئة بين  40في المئة لتصل إلى  19كلما ازدادت سنون تعليمهن أو مؤهالتهن التعليمية، إلَّا أن نسبة النساء العامالت ما زالت في محيط 
نساء على األخص عند . وعالوة على القيود المفروضة على القوى العاملة الفلسطينية والتمييز االجتماعي الذي تواجهه الاألكبر سنًَّاالنساء 

مما يزيد مشاركة النساء حركتهنَّ وسالمتهّن إقدامهن للعمل خارج المنزل في منطقة الشرق األوسط وشمالي إفريقية، نجد مكبالٍت إضافية على 
 4 .2010والبنك الدولي  2011،3دولي، الالفلسطينيات في سوق العمل صعوبة )البنك 

 
قيوٍد مفروضٍة أثرًا بالغًا على سوق العمل الفلسطيني نتج عنه تثاقل في الطلب على اليد العاملة لقد ترك الصراع وما يرافقه من  .8

طفت االنكماشات حيث إلى سوق العمل.  الجدد الوافدينمما حال دون استيعاب  ؛ونمو غير كاٍف في فرص التوظيف خالل العقد األخير
أوجها في أعقاب نشوء حكومة حماس في غزة  ة، والتي بلغتالفلسطيني مباشرًة عقب االنتفاضة الثانياالقتصادية الراهنة التي يواجها االقتصاد 

 2003و 2002في المئة ما بين عامي  6.3على القطاع. علمًا بأن القوى العاملة قد نمت بمعدل  2014و 2012و 2008والحروب الثالث في 

                                                 
 قامت المؤسسة الدولية للتنمية بالخروج بالتوقعات الخاصة بالناتج المحلي اإلجمالي. 2
.  "ُمجابهة الصراع" "الفقر والالإقصاء في الضفة الغربية وقطاع غزة" العاصمة واشنطن: مجموعة البنك الدولي. متوفر على: 2011البنك الدولي،   3

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2774  
لالنهيار االقتصادي.  واشنطن العاصة:  البنك  المتعلقة بالنوع االجتماعيواألبعاد  -حواجز وعراقيل: البحث عن الرزق  -. الضفة الغربية وقطاع غزة 2010البنك الدَّوِلي.  4

searching-barriers-checkpoints-gaza-bank-http://documents.worldbank.org/curated/en/2010/01/12643826/west-ي متوفر على: الدَّوِل
velihoodsli. 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2774
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2774
http://documents.worldbank.org/curated/en/2010/01/12643826/west-bank-gaza-checkpoints-barriers-searching-livelihoods
http://documents.worldbank.org/curated/en/2010/01/12643826/west-bank-gaza-checkpoints-barriers-searching-livelihoods
http://documents.worldbank.org/curated/en/2010/01/12643826/west-bank-gaza-checkpoints-barriers-searching-livelihoods
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حيث بلغ معدل االستثمار  رة أبطأ. ولكن لم يرافق هذا النمو نمو كاف في فرص العمل.يوتب وأن كانتواستمرت في النمو في السنوات الالحقة 
في المئة ِمن الناتج المحلي اإلجمالي طوال السبع ِسنين المنصرمة، في حين بلغت نسبة االستثمار األجنبي المباشر واحد في المئة من  15الخاص 

في المقابل نما التوظيف في القطاع وتراجع عدد الفلسطينيين ممن يعملون في إسرائيل،  كذلك(. 2015الناتج المحلي اإلجمالي. )البنك الدولي، 
سنويًا في ظل غياب االستثمارات الخاصة والقيود المفروضة على الحركة والوصول والحصول على ما يلزم  فقط الخاص بنسبة خمسة في المئة

 تحقيق االستثمار )المؤسسة الدولية للتنمية(. ل
 
وما يرافق ذلك من ضعف في نمو فرص  ،القطاعات الفرعية ذات اإلنتاجية المنخفضة عنولم يخرج نشاط القطاع الخاص المتراجع  .9

فرص العمل، فقد دخل  وخلقلنمو في عجلة ا أساسي دافعأما قطاع التصنيع الذي ُينظر له على أنه في ظل مناخ استثماري عصيب كهذا.  العمل
في العقد المنصرم. وفي ذات الوقت، لم  في المئة 26، حيث تدنت مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 1994ُمنذ عام حالة ِمن الركود  في

لتعويض عن أي نمو كاٍف ل تحقق القطاعات التي تنطوي على قيمة مضافة كبيرة مثل قطاع تكنلوجيا االتصاالت والمعلومات وقطاع السياحة
في تجارة التجزئة  تنحصرال بل وأن غالبية الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص  التي يوفرها قطاع التصنيع. التراجع في عدد الوظائف

)البنك المستوى المطلوب دون  األخرىجودة ونوعية الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص هي فإن والخدمات غير التجارية، بعبارة أخرى 
، ولعل أكثر ما يدلل على ذلك صعبمناخ اقتصادي ب يمربأن القطاع الخاص الفلسطيني إزاء هذه المعطيات يمكننا القول لذلك (. 2015الدولي 
مازالت المشاريع و. 2016اقتصاد حول العالم وفقًا لتقرير ممارسة األعمال لعام  189من بين  129مرتبة رقم الاالقتصاد الفلسطيني  احتالل

، 2013عامل أكثر من واحد في المئة في عام  100ما يربو على  ُتشغلتشكل نسبة المنشآت التي الرسمية صغيرة من حيث الحجم، حيث لم 
 (. 2015عامل )مسح البنك الدولي للمشاريع، البنك الدولي  140,000أضف لذلك مستوى التوظيف غير الرسمي الذي يستوعب 

 
 حًا أساسيًا وتحديًا رئيسًا في كل ِمن الضفة الغربية وقطاع غزة.مفتايجسد تسليح القوى العاملة بالمهارات الالزمة للعمل لذلك فإن  .11

ـُْمرَفدة إلى سوق العمل والمهارات المطلوبة  ،وبالرغم من االستثمارات في مجالي التعليم والتدريب ولكن ما زال هناك تنافر ما بين المهارات ال
تنمية  بشأن 2013بادرة النهج القائم على النظم للنهوض بنتائج التعليم لعام الخاص بم ،في األخير. وفي هذا السياق، توصل تقرير البنك الدولي

  ، والتي يمكن صياغتها في التالي:الرئيسة للنتائج المرجوة من التعليم يللتوصيات التالية فيما يتعلق بالمناح ،القوى العاملة
 

آخر على التزايد بتزايد  وبالرغم من اقتران هذانة، تشهد كل من الضفة الغربية وغزة مضاعفة ألعداد الطلبة كل خمسة عشر س . أ
بأقرانهم في مناطق منخفض ِإذا ما ُقورن ما زال المؤهالت التعليمية للقوى العاملة في هذا الحقل، إلَّا أن إنجاز الطلبة صعيد 
 .أخرى

بشكل رئيس لتدني مشاركة المرأة  في المئة ويمكن عزو ذلك 43 يتعدىكذلك فإن معدل مشاركة القوى العاملة في سوق العمل ال  . ب
 في المئة ِمن النساء المتعلمات.  36لديهنَّ مهارات متقدمة، وتشكل هذه الشريحة  الالتيالنساء  في صفوفوتفشي البطالة خاصة 

اإلطار  وهيثالثًا، مازالت ثالث من الفئات المندرجة في تقييم تنمية القوى العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة )َأال  . ت
وتقديم الخدمات( ُتصنف على أنها في مرحلة النشوء وفقًا لمقياس اقتصادي رباعي يتراوح ما  ،االستراتيجي، والرقابة على النظام

 لتقدم. صواًل لبين مرحلة الكمون مرورًا بالنشوء والرسوخ و
 

الفلسطيني المعنون بانتقال الشباب من وفقًا للمسح المشترك الذي أجرته منظمة العمل الدولية وجهاز اإلحصاء المركزي  .11
ال يملكون شهادة أكاديمية، حيث  الذينالدراسة إلى العمل فإن معدل البطالة في أوساط الشباب أعلى بمرة ونصف من فئة الشباب 

يشير إلى أن  ء فإنهإلى شيوإذا ما أشار ذلك  في المئة. 31في حين تسجل الفئة الثانية  47تصل نسبة البطالة في أوساط الفئة األولى 
ليقفوا في نهاية المطاف في طابور األيدي العاملة للحصول على  ؛يستثمرون بإكمال تعليمهم ليس من التطلب ما يشكل دافعًا لمنسوق العمل 
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ثر، فإنها تؤثر على نصف سنة أو أكفترة من يبحثون عن عمل للبها  والتي ُيشارال بل أن البطالة طويلة األمد  يٍء من الوظائف القليلة المتاحة.ش
ن عن العمل من الشباب. ويجب التأكيد بأن استمرار ارتفاع معدل البطالة قد يسفر عن عواقب وخيمة على المدى البعيد مثل زيادة معدل يالعاطل

ستثمار العام في التعليم العالي نمو الدخل. كل ذلك يجعل من االفي الوظائف غير المستقرة ال بل قد يؤول ذلك لكساد لبطالة في المستقبل وازدياد ا
الخروج بصيغ جديدة ب َأولها يتمثل بنى على ثالث إجراءات متناسقةفي الضفة الغربية ضرورة ال مناص منها، ولكن يجب لهذه االستثمارات أن ُت

منهجية؛ ثانيًا ينبغي اتسام التنفيذ بكفاءة و لردمهاللتعاون فيما بين القطاعين العام والخاص لتحديد الفجوة المطلوب جسرها في سوق العمل 
سوق العمل؛ أما ثالثًا  الموجودة فيلجسر الفجوات  ًارات المطلوبة، مما قد يكون كافيبالمرونة بحيث ُيفتح المجال للتدريب بهدف شحذ المها

اد أدوات تمويلية تكميلية مبتكرة لتخفيف المخاطر التي قد تعيق نمو االستثمار الخاص الالزم لدفع عجلة نمو االقتصاد وخلق جوأخيرُا، فينبغي إي
 المزيد من فرص العمل. 

 
  مليون دوالر. 5.0 بقيمةأرضية ومسوغات التمويل اإلضافي ثانيا. 
 

 تقدمه حتى اآلنوتيرة عن المشروع و نبذة
 

الي إلى سوق العمل أواًل من عاإلنمائي للمشروع بتحسين انتقال الشباب الفلسطينيين الملتحقين بمؤسسات التعليم اليتجسد الهدف   .12
تدعيم الشراكات فيما بين مؤسسات التعليم العالي وجهات التوظيف لضمان أن البرامج التعليمية أكثر انسجامًا مع احتياجات سوق العمل، خالل 

بقدرة وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي لجمع وتحليل البيانات عبر نظام متابعة الخرجين ونشرها بهدف ثانيًا عبر النهوض 
 السياسات التعليمية. وتنفيذ في بلورة هارصد ومتابعة نتائج البرامج التعليمية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي وتوظيف

 
مليون  6.5سطة تمويل خاص من خالل الصندوق االستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية بـالمشروع األم بوا لموَُّي .13

ودخل حيز التنفيذ في الحادي والثالثين  2012علمًا بأن المشروع ُابِرم في الثاني من تموز  دوالر أمريكي على أن ُينفذ خالل خمس سنين.
على أرض أما المشروع.  إلغالقحسب التاريخ الحالي  2018ثالثين من كانون الثاني من الشهر ذاته. ويرتقب أن ُيغلق المشروع في الحادي وال

في المئة من التمويل المقدم من خالل الصندوق االستئماني لقطاع  77من قيمة التمويل المخصصة للمشروع أي  4.3ُصِرف ما مقداره فالواقع 
حتى اآلن. وال يشوب المشروع أي قضايا ائتمانية عالقة، ال بل  من قيمة المنحةئة في الم 93يقارب  مالتزامات ، وشكلت االغزة والضفة الغربية

ريرهم أن أداء اإلدارة المالية ومشتريات المشروع ُيصنف بأنه مرٍض. كما وجرى تسليم التدقيقات المالية في أوانها وقام المدققون بإصدار تقا
 ر على فئة السياسات البيئية الحالية للمشروع.يوقائية جديدة أو تغي سياساتيل ُدون تحفظات. وغالبًا لن يتطلب التمويل اإلضافي تفع

 
نجاحًا في تيسير إصالح العديد  ىبعبارة أخرى فإن المشروع يلق. يِضْريتسم التقدم الذي يحرزه تنفيذ المشروع حتى اآلن بالُم .14

وتدعم التعليقات واآلراء اإليجابية التي يدلي بها الُموِظفون،  من البرامج التعليمية سواء في الجامعات أو الكليات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ات األولية المتوفرة في هذا الخصوص. يكمن أثر المشروع على االنتقال من الدراسة إلى العمل، فضال عن البيان نجاعةواألكاديميون، والطلبة 

فيما بين الجامعات والكليات من جهة وشركات القطاع الخاص من جهة أخرى،  الشراكاتسر نجاح المشروع باالستغالل األمثل لما تنطوي عليه 
إلى  تجدر اإلشارةوب والخريجين. ودور األخيرة في مراجعة المناهج وإصالحها وتوفير تدريبات عملية وفرص تدريب على رأس العمل للطال

. كما وستتاح هذه 2016 حزيرانوُأكمل في  2016 كانون الثانيأنه ُشِرَع باستخدام نظام متابعة الخريجين في مؤسسات التعليم العالي في 
 .2016البيانات للمرة األولى مع حلول نهاية 

 



 

 

5 

 

من الخريجين المستفيدين من المشروع نسبة أفضل في الدخول  مؤشر تحقيق الهدف اإلنمائي للمشروع: لقد حققت الدفعة األولى .15
إن هذه الدفعة تشكل الفوج األول من الخريجين المستفيدين من إلى سوق العمل من أقرانهم في الدفعة السابقة ممن لم يشملهم المشروع. 

قدم المشروع نحو تحقيق هدفه اإلنمائي المتمثل بخفض المشروع ممن قد أظهر األخير تحسين انتقالهم إلى سوق العمل؛ مما يوفر دلياًل نحو ت
معدل البطالة في صفوف الخريجين. واحد وخمسون في المئة من الخرجين المستهدفين في مشاريع الدورة األولى لصندوق تطوير الجودة تم 

للتحسن الكبير في انتقال  يشير ا لشيء إنما. وإذا ما أشار هذ2015في حزيران  تخرجهمتوظفيهم أو وجدوا عمل حر ألنفسهم إثر تسع أشهر من 
إذا ما ُقورنت بنسبة البطالة في  مقبولةوهي نسبة  49الشباب من غرف التدريس إلى سوق العمل، كما وأن نسبة البطالة في صفوفهم ال تتجاوز 

لنور لوال األثر الكبير للمشروع على خريجي أدناه بأن ما كان لهذا التقدم أن يرى ا 1ُيوضح الجدول رقم  5الضفة الغربية وقطاع غزة ككل. 
في المئة، فضاًل عن نسبة تراجع البطالة بين الخريجين  26إلى  64في المئة أي من  38بمقدار  نسبة البطالة في صفوفهم الكليات ممن تراجعت

يجابهها القطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع  في المئة. عالوة على ذلك، وبالنظر إلى المعيقات المتزايدة التي 11المستهدفين في غزة بنسبة 
 . أكبر قيمًة ذاتقد غدت  هذهغزة فإن مخرجات المشروع 

 
 : معدالت البطالة قبل وبعد التدخل1الجدول رقم 

 اإلحصائيات قبل وبعد التدخالت -الدورة األولى 

اإلحصاءات بعد التدخل كما ُسجلت في حزيران  قبل التدخل   
2016 

 النسبة اإلجمالية
للبطالة في صفوف 

 %26 %64 لكليات ا خريجي
في النسبة اإلجمالية 
 صفوف خريجي

 %58 %61 للجامعات
إجمالي نسبة البطالة 
 في صفوف الخريجين

 %67 %78 في غزة
إجمالي نسبة البطالة 
 في صفوف الخريجين

 %42 %42 في الضفة الغربية
 %49 %62 اإِلجماِلّي

وفقًا للبيانات  248خريج. في حين بلغ عددهم بعد القيام بالتدخل  1,001بلغ عدد الخريجين الذين شملهم المسح قبل القيام بالتدخل  ُمالحظة
، حيث ستتم متابعتهم 2016خريج ممن تخرجوا في حزيران  358النسبة ما بعد التدخل الـ في حين لم تشمل. 2015 حزيرانالمتوفرة في 

 . 2017التي ستلي تخرجهم في نيسان أشهر  التسعةخالل 
 

                                                 
في المئة لمعد البطالة فيما بين الخريجيين في  62تشير نسبة وردت في تقاريرهم النصف سنوية.  إن األرقام الواردة في هذا الجدول مستقاة من مؤسسات التعليم العالي كما 5

ليمية بموجب صندوق تطوير ( للخرجين ممن اسُتهدفت برامجهم التع2015-2014مقابل بيانات الجامعات كل على حدة التي جمعت في بداية المشروع )أي السنة الدراسية 
 أمَّا فيما يتعلق بمن وجودوا أعمالهم الحرة فقد كان عددهم قليل لم يتجاوز خريجين من كلية.    الجودة.
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ُأبرمت إحدى عشرة شراكة في الدورة شراكة ما بين مؤسسات التعليم العالي وقطاع األعمال،  20 إبرام موَّل صندوق تطوير الجودة .16
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وإدارة األعمال،  ،اًل ال حصرًايتمث ،األولى وتسعة في الثانية، وشملت الشراكات نطاق واسع من المجاالت

يمكن والهندسة، والصحة، وتصميم األزياء، واالنتاج الغذائي، والزراعة، والسياحة، إلخ. )لمزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالبرامج المشمولة 
وع، تسعون في المئة منها لصالح مؤسسات التعليم العالي من في المئة من التكلفة اإلجمالية للمشر 78مراجعة الملحق الرابع(. ويضم هذا المكون 

في المئة، لتشكل االلتزامات  60 2016بلغ إجمالي المصروفات لهذا المكون وفقًا للبيانات المتوافرة في آذار حيث خالل مخطط منح تنافسي. 
. موَّل منهم في المئة 52اإلناث  لتشكطالب  2,000ب في المئة منها. شملت العشرون شراكة خمس وثالثين برنامج دراسي لصالح ما يقر 98

يد صندوق تطوير الجودة بالتعاون مع القطاع الخاص المشاريع الفرعية الالزمة لمباشرة تقييم سوق العمل، وتضمنت هذه المشاريع مراجعة وتجد
بما في ذلك كادر الكليات وشركائهم، فضاًل عمَّا اقتضته المناهج، توفير جوالت دراسية دولية، باإلضافة لتطوير قدرات مؤسسات التعليم العالي 

القطاعات المنخرطة في  1ويظهر الشكل رقم  ،مع عقد تدريبات عملية تتناسبلكي  للمرافقوتحديث  للمختبراتمعظم الحاالت من شراء معدات 
 المشروع. 

 
 ير الجودة. القطاعات المندرجة في المشاريع المستهدفة بموجب صندوق تطو 1الشكل رقم :
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 التقدم المحرز على صعيد تحقيق الهدف اإلنمائي للمشروع 2الجدول رقم 

 للمشروع الهدف اإلنمائي

 اإلنمائي للمشروع  فحوى الهدف

تدعيم انتقال الشباب الفلسطينيين الملتحقين بمؤسسات التعليم التالي إلى سوق العمل أواًل من خالل  بتيسيريتجسد الهدف اإلنمائي للمشروع 
ثانيًا فعبر أما الشراكات فيما بين مؤسسات التعليم العالي وجهات التوظيف لضمان أن البرامج التعليمية أكثر انسجامًا مع احتياجات سوق العمل، 

التعليم والتعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي لجمع وتحليل البيانات عبر نظام متابعة الخرجين ونشرها بهدف النهوض بقدرة وزارة التربية و
 في بلورة السياسات التعليمية وتنفيذها. هارصد ومتابعة نتائج البرامج التعليمية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي وتوظيف

 اإلنمائي للمشروع تحقيق الهدفمؤشرات 

 الحالة الراهنة  الهدف النهائي الحالة الراهنة  خط األساس المؤشر

معدل خريجي مؤسسات التعليم 
 .العالي المشاركة في المشروع

 في المئة 62
خالل الدورة 

 األولى
 في المئة 67

خالل الدورة 
 الثانية 

في المئة  49
من الخريجين 
المستهدفين في 
 الدورة األولى

في  10انخفاض بنسبة 
 المئة 

في المئة من الخريجين المستهدفين في  49
الدورة األولى َسُيشرع برصد ومتابعة مؤشر 

بالنسبة لهم تحقيق الهدف اإلنمائي للمشروع 
باستخدام نظام متابعة الخريجين مع حلول 

 .2016 عام نهاية

استخدام المعلومات التي يوفرها 
)مالحظات على  2.0 0 0 .نظام متابعة الخريجين

 مستوى السياسات(

يدخل نظام متابعة الخريجين حيز التشغيل في 
. لذلك فما من مالحظات 2016 لعام حزيران

 السياسات بعد. مستوىعلى 

يدخل نظام متابعة الخريجين حيز التشغيل في  زيارة 1,000 0 0  .استخدام بوابة متابعة الخريجين
  .2016 حزيران

ضمن برامج  العمليإتاحة البعد  
مؤسسات التعليمية المعتمدة لدى 

 .التعليم العالي
0 16 3 

من ي عفرن ست عشر مشروع يتضميجري 
، على بعد عملي يحاكي سوق العملالعشرين 

 األربع البرامج الفرعية وُيتَوقع بأن تسير
على نفس الغرار مع بدء السنة  المتبقية
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لى أن ُيدمج في عملية اإلصالح المنصوص عليها في بأن كل مشروع فرعي سيستهدف برنامج أكاديمي ع 2012افترض التصميم األساس لصندوق تطوير الجودة في عام  6

بعض  التدريب على رأس العمل، المهارات الناعمة، الزيارات الدراسية، بناء قدرات كوادر كليات مؤسسات التعليم العالي المشاركة(.  إلَّا أنأي دليل صندوق تطوير الجودة )
 .فعاليتهر وهو منحًى لطالما أثبت الحقول المعرفية إن صح التعبي قائم على تداخلأكثر من برنامج أكاديمي واحد ال بل بعضهم مضى في منحى  اقترحتمؤسسات التعليم العالي 

منها ُأعدت بالشراكة مع خمس وثالثين برنامج أكاديمي، َخمٌس وعشرون لاستهداف ما يصل عن أبرمت بموجب صندوق تطوير الجودة وعليه أثمرت االتفاقيات العشرون التي 
 القطاع الخاص.

 .المقبلةالدراسية 

مشترك من  برامج دراسية بتصميم
مؤسسات التعليم العالي المشاركة 

 6ف.وجهات التوظي
0 16 5 

عشر مشاريع فرعية من أصل أحد عشر 
مشروع مستهدف بموجب الدورة األولى قيد 

 التحديث والتحسين.
كما وأن ثمان مشاريع فرعية من أصل تسعة 
مستهدفة بموجب الدورة الثانية قطعت مرحلة 

مراجعة المنهج المعتمد للبرامج الدراسية 
المستهدفة، لكي يتم الشروع في تنفيذها مع 

 حلول الفصل الدراسي القادم. 
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من خالل  الفلسطيني عملية وثيقة الصلة بسوق العمللقد نجح المشروع بخلق منصة لتدريب آالف الطلبة الكتساب وتملك مهارات  .17

النقيض من البرامج المهارات العملية القادرة على حل مشاكل واقع سوق العمل على  تقدرجديدة  تعليمية عقليةلتبني مؤسسات التعليم العالي 
العالي تدرك ضرورة إيجاد عالقة وثيقة بين  تلقينها وحفظها. حيث غدت مؤسسات التعليم وطرقالنظريات  كانت تتمحور حول التيالسابقة 

لزيادة احتمالية انخراطهم بسوق العمل. لذلك فإن كثير من المشاريع المقامة  على المهارات العملية التي يحتاجون لخريجيناسوق العمل وتدريب 
ة المضي باحترافهم قدمًا من خالل إنشاء بموجب صندوق تطوير الجودة تصب تركيزها على المهارات الريادية وزيادة وعي الخريجين بأهمي

. خاصًة بأن لدى الخريجين الحافز للكفاح في سبيل االعتماد على ذواتهم وخلق وظائفهم بأيديهم، األمر خاصة بهم مشاريع صغيرة ومتوسطة
من خلقها. وفي هذا السياق، نجحت  وظيفة سقفًا لها بدال اقتناصالذي سوف سيعزز تنمية القطاع الخاص بحيث يتجاوز العقلية التي تجعل من 

 العديد من المشاريع في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من إيجاد عملية موجهة وقابلة للرصد والمتابعة الحتضان فكر أعمال ناجعة
 وقادرة على إطالق أعمال جديدة في فضاء سوق العمل. 

 
 مشروع االنتقالعالي وجهات التوظيف عامل أساسي للتقدم الكبير الذي يحرزه ُتجسد الشراكات الُمبرمة ما بين مؤسسات التعليم ال .18
لقد أحرزت  .من يد في جعل برامج مؤسسات التعليم العالي على انسجام مع احتياجات سوق العمل ا؛ لما لهالتعليم إلى سوق العمل من

المشاريع الفرعية المندرجة ضمن الدورة األولى إصالح، وتحديث المناهج واختبارها وتنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص. في حين بلغت 
الفرعية من تجربة المشاريع اة فالمستالمشاريع الفرعية المندرجة ضمن الدورة الثانية َطور متقدم في مرحلة التنفيذ. حيث استفادت من الدروس 

وفي كل األحوال، استفادت األطراف المشاركة من  .وحدة تنسيق المشاريعنظمتها  التي التي ُنِفذت في الدورة األولى عبر ورش العمل
قياس تعليمية جديدة. حيث أن نتائج مؤشر  طرقوالممارسات العالمية الجيدة من خالل الزيارات الدراسية، حيث جرى التعرف على مناهج 

حيث كان من المفترض تصميم خمس برامج دراسية بالتشارك ما  ات،غاي َما ُرِسَم لها من تخطت 2رقم  الجدولكما يوضح المتوسطة  النتائج
حيث استهدفت المشاريع الفرعية ستة عشر  هثالث أضعافلجهات التوظيف، إلَّا أن العدد المنجز تخطى ذلك وبين مؤسسات التعليم العالي 

  ين في حال اكتمالها(.مالي البرامج الدراسية خمسة وعشرن )ليصل بذلك إجحتى اآل مشروعا/منحة
 

لقد أخذ عدد شركاء المشروع من . ًا ُمبشرًايشهد عدد الشركاء الراغبين في االنضمام للبرامج الفرعية من القطاع الخاص تزايد .19
ًا إنما القطاع الخاص أي من وقعوا مذكرات تفاهم مع مؤسسات التعليم العالي بموجب الكثير من المشاريع الفرعية بالتزايد. وإذا ما جسد هذا شيئ

لزم ثمانون شريك من القطاع الخاص حتى أ 2016عام  منتصفيجسد مؤشرًا لنجاح نموذج ونهج الشراكة الذي يقوم عليه البرنامج. فما أن حلَّ 
اإلضافة لجهات تقوم على عضوية مجموعة من الشركات، ب التي /اتحادات/نقاباتومنظماتومن جملتهم شركات خاصة  ،أنفسهم بالتعاون
ع الخاص باختالف التي تنطوي على دمج عدد أكبر من شركات القطاباإلضافة التحادات أصحاب العمل ومؤسسات اْلُمَوِظفين  التوظيف العامة

إن هذا اإلجراء  ى ضمن المنطقة وبعضها يتخطى حدود المنطقة.مع مؤسسات التعليم العالي األخرأحجامها. باإلضافة الثنتي عشر شراكة 
 وضوح. الرامي إلشراك أكبر عدد ممكن من األطراف المعنية يستحق تسليط الضوء عليه ورصده ومتابعته حتى وإن لم يشر إطار النتائج إليه ب

 
هناك دالئل جلية في المشاريع الفرعية المختارة بأن لقد بدأ نطاق وعمق الشراكات يتخطى االختصاص إلى أبعاد استراتيجية.  .21

يع الشركات المتخصصة لتنفيذ المشاريع المقامة بموجب صندوق تطوير الجودة لتغدو شراكات طويلة األمد وأكثر استدامة حتى إثر إنهاء المشار
خالل التعاون؛ مما سيكشف عن اهتمامات أخرى  ماهتماماتهاألمور على هذا النحو إذا ما حدد الشركاء قواسم  وستسير وغالبًا ما تسير 7 .الفرعية

                                                 
وشكَّل  هذه الشراكاتمؤسسات التعليم العالي حتى قبيل المشاركة في المشروع، إلَّا أن األخير أسهم في تنظيم هيكلية بعض فمن األصل هناك بعض الشركات الخاصة شريكة ل 7

جامعة النجاح كمثالين على ما سبق.  ثانيًا  في والصناعات الغذائيةالسياحة الريفية في جامعة بيرزيت ويمكن أخذ مشروعي  وع.حافز للمزيد من الشركاء لالنضمام لركب المشر
خضوري.  ثالثًا -ما قامت به جامعة فلسطين التقنية  ُخذ على ذلك، المشروع ككلقد أبرمت بعض شركات القطاع الخاص مذكرات تفاهم ذات سقف زمني يتعدى دورة حياة 
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 ونقاط انطالق لمشاريع جديدة، أو أن تطور ُأسس التعاون بطريقة تحول دون فض التعاون مع تحسين البرامج المستهدفة في المشاريع الفرعية
 الممولة من خالل صندوق تطوير الجودة. 

 
وير الجودة فرص تدريب على رأس العمل بصورة منظمة وقابلة للرصد تضم كافة المشاريع التعليمية الممولة بموجب صندوق تط .21

 تسيرُطبق نهج التدريب على رأس العمل في ست عشر مشروع من المشاريع الفرعية على أن والمتابعة مع الشركاء من القطاع الخاص. 
ذي الصلة(. كما وقامت  المتوسطةراجع مؤشر النتائج  مزيد)لل 2016للسنة الدراسية  األولالفصل مع حلول  على ذات المنوالاألربع المتبقية 

والمهارات الالزمة لدخول سوق العمل ضمن برامجها  الشخصيةإحدى عشرة مؤسسة تعليم عالي باستحداث محاور تدريبية حول المهارات 
وواقع سوق العمل نتيجة إلشراك شركاء من التعليمية. في حين غدت كافة البرامج المستهدفة بموجب المشاريع الفرعية أكثر مالمسة الحتياجات 

عشر مشروع فرعي حتى اللحظة من خالل تقديم اإلرشاد لمشاريع التخرج أو إدماجهم في التعليم واألنشطة المخبرية،  اثنيالقطاع الصناعي في 
 بين عجلة التعليم وسوق العمل.  الرابط ماليثمر كل ذلك عن تحسين وتوثيق الجسر 

 
كان قد سوق العمل نتائج مهمة تتخطى نطاق المشاريع الفرعية كاًل على حدى  االنتقال التعليم إلىكما وقد حقق مشروع تحقيق  .22

ُتدلل على النجاح الكبير الذي حققه ال إن هذه النتائج اإلضافية . 2015كانون األول، التي جرت في  إليها خالل المراجعة النصفية ُأشير
 وتتجسد هذه المخرجات بالتالي:  .لما بعد التمويل اإلضافيذلك لما هو أهم أال وهو احتمالية استدامة المشروع  تتعدىالمشروع فحسب، وإنما 

 
 اريع الفرعيةالمبرمة ضمن إطار تنفيذ المش كات المتخصصةاالشرإلى أن نشوء شراكات استراتيجية: هناك دالئل جلية  . أ

حتى إثر إنهاء المشاريع الفرعية. كما  استدامةلتغدو شراكات طويلة األمد وأكثر  ستنمولتنفيذ بموجب صندوق تطوير الجودة 
وقد أبدى الشركاء في اثنى عشر مشروعًا فرعيًا التزامًا راسخًا بتعاون طويل األمد ِمن خالل تشكيل ِلجان استشارية، والقيام 

صة في مرافق وأنشطة مؤسسات التعليم العالي، واالنخراط في العملية التعليمية وصياغة اأُلطر المفاهيمية باستثمارات خا
لمشاريٍع مستقبلية. وتجدر اإلشارة إلى أن عدد المشاريع الفرعية الوارد آنفًا سيزداد مع إحراز المزيد من التقدم في المشاريع 

 الفرعية المندرجة في الدورة الثانية.
 

تعاون بين الجامعات: لقد نجحت مبادرات صندوق تطوير الجودة بتيسير الحوار ومشاركة الخبرات بين مؤسسات التعليم ال . ب
 هذه، مما قد يثمر عن خلق روابط للتآزر بين تضم كافة الشركاء ومجمعاتالعالي من خالل تنظيم ورشات عمل وطنية 

الجهات وزيادة كفاءة عملياتها. فعلى سبيل المثال، لقد أثمر ذلك عن تأسيس مجلس استشاري للتعليم الزراعي في غزة يضم 
كافة مؤسسات التعليم العالي العاملة في مجال التدريب الزراعي باإلضافة لألطراف المعنية الرئيسة في هذا المضمار. 

 لمحاسبة وإن كان ذي طابع أقل رسمية؛ توجه مشابه في مجال اأضف لذلك َتشكُّل 
 

                                                                                                                                                                         
عل الشراكة ة، مما يجتقنياء من القطاع الخاص ما تنطوي عليه الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي من فائدة من خالل مساعدتهم في حل بعض القضايا الأدرك بعض الشرك

ى سبيل المثال مشروعي تكنولوجيا في مؤسسات التعليم العالي والمشاريع الفرعية في مضمار الهندسة )خذ عل ِبجالء يمكن مالحظة ذلكُيمكن رؤية مربحة لكال الطرفين. 
الكلية  فياألدوية، والبرنامج الزراعي  تصنيعفي جامعة النجاح، وبرنامج الكيمياء التطبيقية في جامعة بوليتكنيك فلسطين في مجال  والصناعات الغذائيةالمعلومات واالتصاالت 

 الجامعية للعلوم التطبيقية. 
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والممارسات الجيدة في ثمان مشاريع فرعية لتشمل سياسات ومجاالت  المنهجياتتعميم الممارسات الجيدة: حيث انتشرت  . ت
مراجعة المناهج وتطوير المنهجيات الجزئية المتعلقة بُيالحظ هذا األمر في  8أخرى ضمن مؤسسات التعليم العالي الشريكة.

كات ذات طابع رسمي مع القطاع المعني باإلضافة الستحداث مساقات اضافة للجزئيات المتعلقة بترتيبات بلورة شرباإل
توظيف ، فضاًل عن سوق العمل للدخول إلى ما يلزم لضمان جهوزية الخريجينو الشخصية األساسيةخاصة بالمهارات 

 أدوات إدارة التدريب على رأس العمل. 
 

 ةعلى تداخل الحقول المعرفية لتوثيق صلة البرامج التعليمية المستهدفة مع سوق العمل: لقد شرعت سبع ةمقاربات قائمبروز  . ث
قائمة على تداخل الحقول المعرفية لتطوير برامج تعليمية من شأنها تحسين صلة األكاديميا  منهجياتمشاريع فرعية باتباع 

وشملت هذه المشاريع دمج برامج السياحة واآلثار، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت باإلضافة إلدارة  9بسوق العمل. 
 المشاريع مع التكنولوجيا الحيوية والكيمياء التطبيقية. 

 
الضفة إيجاد معايير وطنية أفضل: أنتجت أربعة مشاريع فرعية أدوات وبرامج لها أثر على فضاء التعليم والتدريب في  . ج

وتتمثل هذه األدوات بالتالي: أواًل، إدخال مساقات جديدة إلى  10؛ كًل حسب القطاع الذي تعمل به،الغربية وقطاع غزة
كليات التمريض؛ ثانيًا؛ االعتراف بالمناهج  لتطويروطنية جديدة  معاييرالمعايير المعتمدة في مجال التمريض وتطوير 

للمهن والوظائف ضمن قطاع السياحة والفنادق؛  ومنقحثًا فإعداد تصنيف جديد المراجعة بصفتها المناهج المعتمدة؛ أما ثال
ورابعًا وأخيرًا استحداث تدريب في مجال المحاسبة ينسجم مع معايير المحاسبة الدولية باإلضافة لتطوير أداة إلدارة التدريب 

 على رأس العمل لبرامج التعليم العالي. 
 

لي نحو تلبية حاجات سوق العمل ليتخطى التدريب العملي والتدريب على رأس العمل: ازدياد توجه مؤسسات التعليم العا . ح
وعي مؤسسات التعليم العالي بضرورة تصميم  تناميحيث شهد تنفيذ المشاريع المقامة بموجب صندوق تطوير الجودة 

شاريع فرعية على األقل من مبادرات خاصة للترويج للتوظيف بغرض دعم انتقال الخريجين إلى سوق العمل. تمكنت تسع م
استحداث مبادرات للترويج للتوظيف، وتنوعت هذه المبادرات ما بين التدريبات الريادية وأنشطة ذات عالقة بالتوظيف، 

 هذهعد تاألعمال باإلضافة للمبادرات الرامية لربط الطالب بسوق خدمات الشبكة العنكبوتية. ولحاضنات ومسابقات  وصواًل
 ة جدًا خاصًة في غزة.المبادرات واعد

 
. لتكون الضفة الغربية وقطاع غزة أول من 2016دخل المكون الثاني للمشروع والمتمثل بنظام متابعة الخريجين حيز العمل في حزيران  .23

حزيران  من األخيراألسبوع مر نظام متابعة الخريجين االختبار الوطني خالل  في منطقة الشرق األوسط ككل. كهذهيحظى بمنفعة عامة 
ربعين مؤسسة تعليم عالي في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين سُيتاح لـأربعة عشر كلية عن طريق أبعد تم تفعيله في أربٍع و 2016

ار الوطني . يتسم االختبالالزمة لتشغيل النظام للبنية التحتية التكنولوجية حاجتهمالخادم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي جرَّاء 
بغية ضمان قدرة النظام على  الطالبية التجمعاتبكونه شامل وفاعل بحيث يتضمن تدقيقًا إضافيا لمؤسسات التعليم العالي التي تضم أكبر 

ستخدامه تغطية أعداد كبيرة من المستخدمين وقتما استدعت الحاجة اللجوء إليه. وإثر المرور بهذا االختبار يتم استخدام النظام لكي ُيشرع با

                                                 
-، جامعة النجاحFI-خضوري، جامعة فلسطين األهلية، جامعة النجاح الوطنية-الدورة األولى، جامعة فلسطين التقنية-ة بوليتكنيك فلسطينكلية ابن سينا للعلوم الصحية، جامع 8

ITالدورة الثانية.-، وجامعة بوليتكنيك فلسطين والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية 
 ، وجامعة الخليل وجامعة األزهر. WUCالدورة الثانية، جامعة النجاح الوطنية، و-معة بوليتكنيك فلسطين جامعة القدس، جامعة بوليتكنيك فلسطين، الدورة األولى، جا 9

 خضوري. -دير البلح، جامعة بيت لحم، جامعة فلسطين التقنية -كلية ابن سينا الجامعية للعلوم الصحية، كلية فلسطين التقنية  10
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في الثاني عشر من تموز. ليشكل بذلك نجاح كبير للمشروع ككل. وبهذا تمتلك الضفة الغربية وقطاع غزة منفعة عامة ووطنية في مجال 
 في المئة من التكلفة اإلجمالية 10.2التعليم العالي ليأخذا السبق بهذه الخطوة في منطقة الشرق االوسط وشمالي إفريقيا. ويشمل هذا المكون 

 في المئة منها لقاء االلتزامات المالية التي ينطوي عليها المشروع.  80للمشروع والتي ذهب 
 

 المسوغ المنطقي للتمويل اإلضافي ولمشاركة البنك الدولي. 
 

صاد الشباب الفلسطيني القدرة على إيجاد الوظائف أو خلقها ناهيك عن المهارات الريادية التي تعد دعامة أساسية ألي اقت يعوز .24
تشكل البطالة في صفوف الشباب أحد أكبر التحديات  عصري خاصة إذا ما كنَّا نتحدث عن الواقع االقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 لفئةاالقتصادية الجاثمة في طريق التطور في الضفة الغربية وقطاع غزة في اللحظة التاريخية الراهنة. وإن ما يزيد واقع البطالة ُظلمة أن ا
انتقال  يشوب. إن البطء الذي 2015 عام في المئة من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة وفقًا إلحصائيات 39تشكل  29و 15العمرية ما بين 

واقع سوق العمل الفلسطيني الذي يتسم أيضًا بضعف القدرة االستيعابية للقطاع  أعراضالشباب من التعليم إلى سوق العمل أمسى عارضًا من 
محدودية الوصول والحصول على فرص عمل في الخارج. أضف إلى ذلك المكبالت على صعيد الطلب وما يقابله من تحديات على الخاص و

أبرزت جلسات النقاش الجماعية التي ينظمها وانتقال الشباب إلى وظائف منتجة.  ل. كل ذلك يعرقالالزمة صعيد تلبية ورفد هذا الطلب بالمهارات
ما تقدمه مؤسسات بين  عدم تطابقفريق البنك الدولي المعني بشؤون التعليم مع أرباب العمل، وطلبة وخريجي الكليات والجامعات التقنية وجود 

جتماع هذه األمور يعد أكثر المكبالت وطأ على التعليم العالي وما يحتاجه سوق العمل باإلضافة لغياب تقييم الحتياجات السوق والتنسيق، إن ا
 نجاح االنتقال من غرف التعليم إلى سوق العمل. 

 
 نجاعتهابعد ثالث سنين تقريبًا من تنفيذ المشاريع الفرعية بموجب صندوق تطوير الجودة أو البرامج الدراسية، أثبتت هذه المنح  .25

لقد نجحت أداة المنح التمويلية التنافسية عليم العالي في الضفة الغربية وقطاع غزة. جودة وصلة البرامج الدراسية في مؤسسات الت في تحسين
ه. المقدمة من خالل صندوق تطوير الجودة بتعزيز نشوء الشراكات التي أسهمت بتحسين جودة وصلة برامج التعليم العالي بسوق العمل واحتياجات

 فضاًل عن زيادة عدد المساقات والمناهج التعليمية القائمة على احتياجات سوق العمل.  كما وأسهم الصندوق باستحداث منهجيات تعليمية عملية
 

لذلك فمن إنه لمن الضروري البناء على نجاح صندوق تطوير الجودة بصورة عامة وبصورة خاصة في زيادة توظيف الخريجين.  .26
ة إلى أن أثر المشاريع الفرعية لم يقتصر على تطوير المهارات الريادية الضروري العمل على تحقيق استدامة هذا التقدم الكبير. كما تجدر اإلشار

واالجتماعية ال بل تعداها لخلق برامج الحتضان فكر المشاريع الناشئة ودعمها حتى تغدو مشاريع مكتملة النضوج. وأسهم كل ذلك بتحسين 
 توظيف الخريجين كما تظهر البيانات االولية. 

 
كات الدائمة والمستدامة بين القطاع الخاص وقطاع الصناعة من جهة والمجتمع اتوسيع أفق ثقافة الشريهدف التمويل اإلضافي ل .27

األكاديمي من جهة أخرى من خالل إشراك مجتمع األعمال في مرحلة مبكرة من تصميم المناهج وعملية التعليم والتعلم باإلضافة لتوفير فرص 
خبرتهم التعليمية من خالل فرص التدريب على  نمويشير الطلبة خالل جلسات النقاش إلى  العمل.اكتساب وتدريب المهارات العملية داخل سوق 

رأس العمل بصورة ملفتة. كذلك سلطت الشركات المشاركة الضوء على أثر ومنافع فرص التدريب على رأس العمل عليها. فمن المكاسب 
الطالب في أعمال منتجة فضاًل عن إمكانية تقييم أداء الطلبة بهدف توظيفهم في المباشرة لفرص التدريب على رأس العمل على الشركات إشراك 

الشركات، خالل االجتماعات المكثفة التي ُعِقدت خالل مرحلة المراجعة النصفية، إلى أن الطلبة الخريجين من البرامج  فادتوأالمستقبل. كما 
ق العمل نتيجًة للتوجه الجلي في المناهج المحدثة نحو تلبية احتياجات سوق العمل أكثر لخوض غمار سو مؤهلونالمستهدفة في المشاريع الفرعية 

ى إل للوصولمع التركيز على التعليم العملي واستحداث ما يحاكي المهارات الحياتية وغيرها من المساقات الُمحاكة لتعزيز جهوزية الخريجين 
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للتحفز خاصة  في صفوف الدفعة األولى من الخريجين، األمر الذي ُيعد مدعاٌةسوق العمل. أضف إلى كل ذلك معدل الولوج إلى سوق العمل 
وفقًا لما جاء على لسان جهات التوظيف، واألكاديميين،  نجاعتهبالنسبة للكليات ومنطقة غزة. بإيجاز إن نموذج التدريب على رأس العمل ٌيثبت 

دولي في منطقة الشرق األوسط وشمالي إفريقيا العتماده كأداة ذات أثر تصاعدي والطلبة على حٍد سواء. وفي هذا السياق، يقوم فريق البنك ال
 بحيث تستخدم في المنطقة ككل ضمن إطار مبادرة التعليم من أجل تعزيز القدرة التنافسية. 

 
إن . 2016-2015المساعدة القطرية للضفة الغربية وقطاع غزة للسنة المالية  استراتيجيةصلة مقترح التمويل اإلضافي مع  .28

-2015للضفة الغربية وقطاع غزة  القطرية في استراتيجية المساعدة المنصوص عليهاالتمويل اإلضافي يتماشى بالُكليَّة مع الدعائم االستراتيجية 
. كما وأن مقترح التمويل اإلضافي 2014دارة في الثالثين من تشرين األول ، قطاع غزة(، التي ناقشها مجلس اإل89503)تقرير رقم:  2016

م بتحقيق يحاكي مباشرة غاية الدعامة االستراتيجية األولى المتمثلة بتعزيز مؤسسات الدولة المستقبلية لضمان تقديم الخدمات للمواطنين كما ويسه
 اع الخاص بما يزيد فرص العمل والتوظيف. بريادة القط نمو اقتصاديالدعامة الثانية المتمثلة بدعم 

 
ينص اإلطار العام للخطة الوطنية للتنمية بأن التوظيف إحدى  2016-2014صلة مقترح التمويل اإلضافي بالخطة الوطنية للتنمية  .29

سلطة الفلسطينية جزئيتي التوظيف ألف وظيفة جديدة خالل العقد القادم. كما تضع ال 600 إليه الخطة من خلق ، فضاًل لما ترنواألولويات الوطنية
اساٍت ناظمٍة وتنمية الريادة كأولويتين ضمن أهداف التنمية االستراتيجية الوطنية. وسعيًا لتحقيق هذه األهداف، فقد قدمت الخطة الوطنية للتنمية سي

ارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضاًل عن دعلى إ الرادةللبرامج التدريبية التي تستهدف الخريجين، وبرامج تطوير قدرات النشء الشاب من 
تحسين جودة التعليم، خاصة التعليم المهني  والنظر إلى الشباب. للرياديينالنهوض ببرامج لحضن أفكار المشاريع وتقديم النصح واإلرشاد 

ينية تطمح لتحسين االنسجام بين التعليم . وفي ذات السياق، فإن السلطة الفلسط2016وحتى  2014كسياسة ذات أولوية خالل الفترة الممتدة من 
 واحتياجات سوق العمل. 

 
ينسجم مقترح التمويل اإلضافي مع استراتيجية البنك  صلة مقترح التمويل اإلضافي باستراتيجية البنك للشرق األوسط وشمالي إفريقيا. .31

مقترح التمويل اإلضافي الدعامة األولى لالستراتيجية المتمثلة  . حيث يدعم2015الدولي للشرق األوسط وشمالي إفريقيا المقرَّة في تشرين الثاني 
خالل تقوية المؤسسات العامة بحيث تغدو أكثر كفاءة وفعالية في  وذلك منجودة الخدمات )ب نيالمتعلقت، خاصًة بجزئيتيه بتجديد العقد االجتماعي

لتمكينه من ئم متطلبات سوق العمل(. كما ويدعم القطاع العام تقديم الخدمات( وإيجاد فرص عمل )من خالل تسليح الخريجين بمهارات تال
على نحٍو أفضل لالحتياجات المتنامية للشباب، باإلضافة لمعالجة المعيقات األساسية القائمة في القطاع العام والتي تحول دون تحقيق  االستجابة

في سيزيد من توظيف الطالب والنمو االقتصادي تباعًا من خالل دعم نمو اقتصادي بريادة القطاع الخاص. عالوة على ذلك، فإن التمويل اإلضا
الصلة  تعميقمؤسسات التعليم العالي من خالل تخطي قضية غياب االنسجام ما بين المهارات المكتسبة ومتطلبات سوق العمل عبر العمل على 

 من الشباب بمن فيهم الالجئين. القطبين إن صح التعبير. سيعود هذا األمر بفائدة على شريحة كبيرة  ينهذبين 
 

 استراتيجيةيتسق مقترح التمويل اإلضافي مع  .استراتيجية البنك الدولي الخاصة بقضايا النوع االجتماعيصلة التمويل اإلضافي مع  .31
في قضايا النوع  البنك الدولي الستراتيجيةالنوع االجتماعي. تعد مشاركة المرأة االقتصادية ركيزة أساسية وفقًا  المتعلقة في مجالالبنك الدولي 
 ،وتقليل الفقر تحقيق المساواة على مستوى النوع االجتماعي، ةاستراتيجيالستراتيجيته الخاصة بمنطقة الشرق األوسط أيضًا. ترنو ااالجتماعي و

على مستوى السياسات والعمليات. يجسد تراعي النوع االجتماعي زات المحرزة وتقديم حلول ذكية بناء على اإلنجاالوتحقيق النمو الشامل إلى 
صول أحد أذرع التغيير الذي توليه األ لتملكهدف وصول وحصول المرأة على الفرص االقتصادية خاصة خلق فرص عمل لهن وتمكينهن 

 اهتمامًا كبيرًا، فضاًل عن كونه دافعًا أساسيًا للنمو وتقليص الفقر.  ةاالستراتيجي
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 مقترحة التغييرات الثالثًا. 

 

 ملخص التغييرات المقترحة

، وعليه فما من تأثير الهدف اإلنمائي للمشروع علىلن يتم إدخال أي تغيير  :األداء الرئيسة المعدَّلة الهدف اإلنمائي للمشروع ومؤشرات
 ،على مستوى المكونات ثقلذات . وما من تغييرات مقترحة 2016-2015واستراتيجية المساعدة لعام  يةالقطاع واألولويات هاتساق على

 أو ترتيبات وإجراءات التنفيذ وغيرها من الترتيبات المؤسساتية والمالية. 
 

حيث اقتصرت التغييرات في التمويل اإلضافي على مؤشرين اثنين للنتائج المتوسطة بهدف عكس تدخالت المشروع وتلبية متطلبات 
لن يطرأ أي تغيير  حين في .النوع االجتماعياس إشراك المواطنين ومراعاة البنك الجديدة بحيث تشمل مؤشرات ومؤشرات فرعية لقي
باستثناء تحديث مؤشرين  إلى سوق العمل، التعليممشروع تحقيق االنتقال من على مؤشرات النتائج المتوسطة في المرحلة الثانية من 

جرى مراجعة المواعيد والتواريخ النهائية؛ ألن و كمافضل. اثنين جرى صقلهما إن صح التعبير لكي يعكسا ما ُأعدَّا لقياسه على نحٍو أ
 ، 2022 كانون الثاني 31تاريخ إغالق التمويل اإلضافي يتجاوز تاريخ اقفال المشروع األم، أي في 

 [ Xنعم  ]     [    ال ]  أمن تغيير على الجهة المنفذة؟

 [ Xنعم  ]     [    ال ]  األهداف اإلنمائية للمشروع؟ علىهل ِمن تغييٍر 

 [    ال ]    [  Xنعم  ]  إطار النتائج؟ علىهل ِمن تغييٍر 

 [ Xنعم  ]     [    ال ]  بموجب التمويل اإلضافي؟  المرعيةالسياسات الوقائية  علىهل ِمن تغييٍر 

 [ Xنعم  ]     [    ال ]  ؟للمشروعالتصنيف البيئي  علىهل ِمن تغييٍر 

 [ Xنعم  ]     [    ال ]  السياسات الوقائية؟ علىٍت ُأخرى أمن تغييرا

 [ Xنعم  ]     [    ال ]  المواثيق القانونية؟ علىهل من تغييرات 

 [ Xنعم  ]     [    ال ]  المواعيد النهائية للقرض؟  علىهل من تغييرات 

 [ Xنعم  ]     [    ال ]  هل من إلغاءات مقترحة؟ 

 [ Xنعم  ]     [    ال ]  اإلجراءات المتعلقة بالمدفوعات؟ علىهل من تغييرات 

 فيما بين فئات المدفوعاتالمصروفات هل جرى إعادة توزيع 
 [ Xنعم  ]     [    ال ]  ؟المختلفة 
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 [    ال ]     [ Xنعم  ]  هل من تغييراٍت على تقديرات المدفوعات؟ 

 [    ال ]     [ Xنعم  ]  وتكلفته؟هل ِمن تغييٍراٍت على مكونات المشروع 

 [ Xنعم  ]     [    ال ]  هل ِمن تغييٍر فيما يتعلق بالترتيبات المؤسساتية؟ 

 [ Xنعم  ]     [    ال ]  هل ِمن تغييٍر على مستوى اإلدارة المالية؟

 [ Xنعم  ]     [    ال ]  هل ِمن تغييٍر على مستوى الشراء؟

 [ Xنعم  ]     [    ال ]  جدول تنفيذ المشروع؟هل ِمن تغييٍر على 

 [ Xنعم  ]     [    ال ]  هل من تغييراٍت ُأخرى؟ 

 OHHHHP األهداف أو النتائج اإلنمائية للمشروع

  األهداف اإلنمائية للمشروع

 األم الهدف اإلنمائي للمشروع

انتقال الشباب الفلسطينيين الملتحقين بمؤسسات التعليم التالي إلى سوق العمل أواًل من خالل  بتيسيريتجسد الهدف اإلنمائي للمشروع 
تدعيم الشراكات فيما بين مؤسسات التعليم العالي وجهات التوظيف لضمان أن البرامج التعليمية أكثر انسجامًا مع احتياجات سوق العمل، 

والتعليم والتعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي لجمع وتحليل البيانات عبر نظام متابعة ثانيًا فعبر النهوض بقدرة وزارة التربية أما 
في بلورة السياسات التعليمية  هاالخرجين ونشرها بهدف رصد ومتابعة نتائج البرامج التعليمية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي وتوظيف

 وتنفيذها.

 OHHCHH التغيير على مستوى إطار النتائج 

 :التوضيح

ستبقى مؤشرات النتائج المتوسطة التي كانت قد أعدت للمرحلة األولى من المشروع على حالها خالل المرحلة الثانية. ولن يطرأ أي 
تغيير على مؤشرات النتائج المتوسطة في المرحلة الثانية من مشروع تحقيق االنتقال السلس من غرف الدراسة إلى سوق العمل، باستثناء 

 ين جرى صقلهما إن صح التعبير لكي يعكسا ما ُأعدَّا لقياسه على نحٍو أفضل. تحديث مؤشرين اثن
 

الالتي يشكلن )%( في المئة. ُتعرَّف الفئة والمستفيدون المباشرون من المشروع، بمن فيهم من اإلناث المؤشران: أواًل. ن اهذويشمل 
األولى من المستفيدين بالطلبة المستفيدين من دورة كاملة من دورات صندوق تطوير الجودة بما في ذلك برامج التوظيف، أو والطلبة 

الطلبة الذين استفادوا  إلىفيدين الفئة الثانية من المست تشير. في حين للقيام ببحوثهم الرامية لحل مشاكل حياتية أساسيةممن تلقوا دعم 
مجهزين لالنخراط بالفصل الدراسي بما يجعلهم جزئيًا من البرامج والتدخالت الممولة من خالل صندوق تطوير الجودة ألغراٍض عملية 

زئي من المنهاج الثاني أو السنة الدراسية المقبلة عند دخول منحة صندوق تطوير الجودة حيز التنفيذ. لذلك فإنهم يستفيدون بشكل ج
والمنهجيات التعليمية الُمحسَّنة، فضاًل عن المهارات التقنية والتدريب وتوافر فرص التدريب على رأس العمل؛ ثانيا يأتي المستفيدون 

ب كما وسيتم تصميم مسح بموج احتياجاتهم ونسبتهم )%( في المئة.الذين يعتقدون بأن االستثمارات التي ينطوي عليها المشروع تعكس 
 البرامج المدعومة من خالل صندوق تطوير الجودة.ن مالمشروع الستقصاء آراء وتعليقات الطلبة الذين استفادوا 
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على حالهما، فمن المقترح إعادة تنقيح وصقل صياغتهما على النحو التالي لكي  2و 1وفي حين بقي مؤشري النتائج المتوسطة رقمي 
مؤسسات  إضفاء بعد عملي على برامج" من ُأعيدت صياغتهللنتائج المتوسطة:  1لمؤشر رقم : اعلى نحٍو أدق ما صمما لقياسه يعكسا

ة ية الرامية إلتاحة الفرصة للطالب لمزاولة العمل كجزء من البرامج التعليمالمشاريع الفرعي حصة" ُيصبحلكي  "التعليم العالي المشاركة
إعداد "ب مؤشر النتائج المتوسطة المعنون صياغة وصقلعلى ذات الغرار جرى إعادة و" التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي المشاركة

برامج  التي تضمنسبة المشاريع الفرعية "ليصبح  "برامج دراسية بتصميم مشترك بين مؤسسات التعليم العالي المشاركة وجهات التوظيف
  دراسية ذات تصميم مشترك بين مؤسسات التعليم العالي وجهات التوظيف.

وعليه َسُينقح إطار النتائج لكي يعكس التغييرات آنفة الذكر بما في ذلك مراجعة الخط األساس للمؤشرات األصلية بحيث تعكس هي 
 األخرى الهدف النهائي الذي تم إحرازه بموجب المشروع األم. 

 

 OHHHCHHHP االمتثال

 O158951 مشروع االنتقال التعليم إلى سوق العملمواثيق التمويل اإلضافي ل

 مصادر التمويل
 

مرجعية اتفاقية 
 اإلجراء وتيرة التكرار متكرر الموعد المقرر وصف المواثيق التمويل
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 الشروط 

 البند األول من الفقرة الرابعة من المادة الرابعة لمقترح التمويل اإلضافي
 النوع االسم مصادر التمويل

الصندوق االستئماني لبناء الدول وإرساء 
 السالم

 السريان  

  وصف الشرط
 من الفقرة الرابعة من المادة الرابعة:البند األول 

 أدنَّاه:  الشرطين الموضحينال تدخل اتفاقية المنحة حيز التنفيذ ما لم تثبت مقبوليتها لدى البنك الدولي، وقد ُقِدمت للبنك الدولي مع استيفاء 
 نيابًة عن الجهة المتلقية. ها إقرارو على إبرام اتفاقية المنحةكافة الجهات الحكومية المضطلعة والمعنية بالمصادقة  قيامأ. 

الملحق باتفاقية المنحة بالنيابة عن الجهة المتلقية والسلطة  2في القسم األول )أ( من الجدول رقم  إليهاب. إبرام االتفاقية الفرعية المشار 
 الفلسطينية.

 البند الثاني من الفقرة الرابعة من المادة الرابعة: 
صادرة أو آراء  وكجزء ال يتجزأ مما ينبغي تقديمه للبنك الدولي وفقًا للفقرة الفرعية )أ( من البند األول من القسم الخامس، فإن من الواجب تقديم رأي

حة لتوضيح األمور بشهادة مقبولة لديه من طرف مسؤول مضطلع لدى الجهة المتلقية للمن كما ويجب رفد البنكبنك الدولي، لدى المستشاٍر مقبوٍل  عن
  في حال طلب ذلك: التالية

 ملزمة ألطرافها وفقًا لما يرد في طياتها من بنود. تصبحأ. المصادقة على اتفاقية المنحة أو إبرامها نيابة عن الجهة المتلقية حسب األصول بحيث 
الملحق باتفاقية المنحة أو إبرامها بالنيابة عن الجهة  2 ب. المصادقة على االتفاقية الفرعية المشار إليها في القسم األول )أ( من الجدول رقم

 ألطرافها وفقًا لما يرد في طياتها من بنود. بها وإلزاميتها االعتدادالمتلقية والسلطة الفلسطينية، وعليه 

 OHHHHHPHP المخاطر

 درجة الخطر تصنيف المخاطر

 مخاطر شديدةتنطوي على  .بالحوكمة. الجوانب السياسية وما يتعلق 1

 تنطوي على مخاطر جسيمة   .. الجوانب المتعلقة باالقتصاد الكلي2

 تنطوي على مخاطر معتدلة  .. الجوانب المتعلقة باالستراتيجيات والسياسات القطاعية3

 تنطوي على مخاطر معتدلة .للمشروع أو البرنامج تقني. الجوانب المتعلقة بالتصميم ال4

 تنطوي على مخاطر معتدلة .بالقدرات المؤسساتية لتنفيذ المشروع وإرساء استدامته. الجوانب المتعلقة 5

 تنطوي على مخاطر معتدلة االئتمانية.. الجوانب 6

 تنطوي على مخاطر منخفضة .. الجوانب البيئية واالجتماعية7

 تنطوي على مخاطر معتدلة .. الجوانب المتعلقة باألطراف المعنية بالمشروع8

  .جوانب أخرى. 9

 تصنف المخاطر اإلجمالية للتمويل اإلضافي باالعتدال .إجمالي تصنيف المخاطر التي ينطوي عليها التمويل اإلضافي
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 OHHHHHP التمويل

  O158951تاريخ إنهاء القرض المقدم بموجب التمويل اإلضافي لمشروع تحقيق االنتقال السلس 

 المقدم بموجب التمويل اإلضافيتاريخ إنهاء القرض  مصادر التمويل

غير البنك  جهة من ٌممول-الضفة الغربية وقطاع غزة 
 2022كانون الثاني  31 الدولي لإلنشاء والتعمير

 OHHCHPذلك كافة مصادر التمويل(  في)بما  تغيير في تقديرات المدفوعات

 التوضيح:

جرت مراجعة مخصصات التمويل الموزعة على مكونات المشروع لكي تنسجم مع قيمة التمويل اإلضافي البالغ خمسة ماليين دوالر 
مليون دوالر أمريكي آنذاك. وعليه جرى عكس ذلك في  6.5أمريكي، والتي تقل عن المخصصات التمويلية للمشروع األم والتي بلغت 

 ت. تقديرات المدفوعات أو المصروفا

 المصاريف المتوقعة بماليين الدوالرات األمريكية بما في ذلك كافة مصادر التمويل.

     2022 2021 2020 2019 2018 2017 السنة المالية

القيمة السنوية 
للمدفوعات من 
إجمالي التمويل 

 اإلضافي

0.40 0.80 0.80 0.90 1.20 0.90     

القيمة التراكمية 
 للمدفوعات

0.40 1.20 2.00 2.90 4.10 5.00     

  (O158951) مشروع االنتقال التعليم إلى سوق العملمخصصات التمويل اإلضافي ل

 وجهة االنفاق العملة مصادر التمويل
النسبة اإلجمالية للمدفوعات كٍل  المخصص

 حسب نوعها

 المقترح المقترح

الصندوق 
االستئماني لبناء 
الدول وإرساء 

 السالم

 أمريكيدوالر 

سلع، وخدمات استشارية وغير 
استشارية، والتدريبات وورش 

والتكاليف التشغيلية  العمل،
المتراكمة، ومنح صندوق تطوير 

 الجودة.

5.00 100 

  5.00 :اإلجمالي  

 OHHHCHHHH اْلُمَكِونات
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 OHHCCC التغيير على مستوى المكونات والتكلفة

 التوضيح:
في حين ستبقى مكونات المشروع على ما كانت عليه في المشروع األم، ستختلف التكاليف المخصصة قلياًل لالنسجام مع المبلغ الكلي  

، فضاًل عن عكس التدخالت الجديدة المقترحة بموجب التمويل اإلضافي لزيادة مليون دوالر امريكي 5.0للتمويل اإلضافي المتمثل بـ
 ودة بحيث يتم إفادة شريحة أكبر من الطالب.حجم صندوق تطوير الج

 مكون لاالسم المقترح ل مكونلاالسم الحالي ل

التكلفة الراهنة 
للمشروع األم 

بماليين الدوالرات 
 األمريكية

التكلفة المقترحة 
  بماليين الدوالرات

لقيمة التراكمية ل
 للتمويل

 اإلجراء

منحة مبادرة انتقال الخريجين 
 سوق العملمن التعليم إلى 

منحة مبادرة انتقال الخريجين من 
 القيمة المنقحة 9.26 5.00 التعليم إلى سوق العمل

 القيمة المنقحة 0.71 0.60 نظام متابعة الخريجين نظام متابعة الخريجين

 القيمة المنقحة 1.53 0.90 إدارة وتنسيق المشروع إدارة وتنسيق المشروع 

  11.50 6.50 القيمة اإلجمالية 

 OHHHHHHP التقييمي الملخّص .رابعًا

 OHHHPPHH التقييم االقتصادي والمالي

 توضيح:

حيث تحول دون تمكنهم من تحقيق  ،ظاللها السلبية على قدرات الشباب في الضفة الغربية وقطاع غزةبلقي الجودة المتدنية للتوظيف ُت
الفرد ومحيطه، فضاًل عن  بإنتاجيةمتعلمة وماهرة يعد عامل ذي بعد حيوي للنهوض  عاملةمكنوناتهم االقتصادية. لذلك فإن وجود قوى 

تدعيم النمو االقتصادي. خاصة وأن تقديم تعليم عاٍل قائم على الجودة يعزز تحقيق إنجازات تعليمية أفضل، ويقلل من تكاليف التدريبات 
لعمل، مما يعود بناتج أكبر للعمال. كما وأثبتت البحوث والتحليالت التعليم مع سوق ا مواءمةعدم عن المقامة لجسر القصور الناتج 

 القائمة على األدلة الصلة الوثيقة بين المهارات المعرفية لسكان منطقة ما ومعدل نموها االقتصادي. فضاًل عن المنافع األخرى والعوائد
دور هام في التدخالت العامة  ، وما لذلك منجال التعليم العاليالمعرفة في م مااالجتماعية الكبيرة على اقتصاٍد وتنمية اجتماعية تسوقه

. لكن تجدر اإلشارة إلى أن وجود عوائد اجتماعية مقرونة بالمساواة على االستثمار االجتماعيبغية تحقيق أقصى ما يمكن على صعيد 
 المال. وائد ومعالجة إخفاقات سوق رأس المنافع يستدعي تدخاًل عامًا يرمي إلعادة توزيع الع هذهمستوى الوصول والحصول على 

 OHHHPHH تقنيالتحليل ال

 :توضيح

يأتي التمويل اإلضافي ليبني على نجاح المشروع اأُلم وما لصندوق تطوير الجودة من خبرة ناجعة وباع طويل كأداة تمويل تنافسية 
لطالما صبت ُجل عملها على زيادة فرص توظيف خريجي مؤسسات التعليم العالي على امتداد عقد في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولقد 

توطيد الصلة بين البرامج الدراسية وسوق العمل عن إيجاد قطاع تعليم عالي أكثر صالبًة ُمسلح ببوتقة من أثمر هذا التركيز على 
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الحوافز إلشراك شركات القطاع الخاص. لذلك فإنه من الراسخ بأن صندوق تطوير الجودة كأداة تصب جل جهودها على التوظيف 
سات التعليم العالي في الضفة الغربية وقطاع غزة، لذلك نجدها تخلق ثقافة مختلفة كسياسة قد تمكنت شيئًا فشيئًا من بلورة سياسة وممار

توسعة نطاق التمويل اإلضافي وديمومة  وعليه ستتمفي أوساط اإلداريين، واألكاديميين، وشركائهم من القطاع الخاص والطلبة أيضًا. 
 التعليمية، والشركاء المعنيين من القطاع الخاص. هذه الثقافة عبر إشراك المزيد من المؤسسات، والكليات، والبرامج

 OHHHPPH التحليل االجتماعي

 التفسير:

 ال ينطوي التمويل اإلضافي على أي مخاطر اجتماعية جديدة.

 OHHHPPPHH التحليل البيئي

 التفسير:

ضمن الفئة البيئية )ج(،  ُأدرج( قد O129861ال ينطوي التمويل اإلضافي على أي مخاطر بيئية جديدة. علمًا بأن المشروع األم )
 واألمر لم يختلف شيئًا بالنسبة للتمويل اإلضافي. 

 OHHHPHHHP المخاطر

 التفسير:

. أضف إلى ذلك أن بساطة باالعتدالكما سبق وذكرنا فإن التصنيف اإلجمالي للمخاطر التي ينطوي عليها التمويل اإلضافي تتسم 
للمشاريع المنفذة من خالل صندوق تطوير الجودة  الحافلوالسجل  ،إن صح التعبير ،للتمويل اإلضافي وأهدافه المتحفظة تقنيالتصميم ال

ومن الضروري . وبنسٍق يتسم بالشموللدى وزارة التربية والتعليم العالي تضمن تنفيذ أنشطة المشروع بأوانها  وحدة تنسيق المشاريعو
تي تنطوي عليها األبعاد السياسية وتلك المتعلقة بالحوكمة تتسم بالشدة، ناهيك إلى أن المخاطر المحيطة أن المخاطر ال إعادة التأكيد

الحوكمة  في ويل اإلضافي سيتم في ظل حالة من الالاستقرار السياسي، وضعفمفإن تنفيذ الت وعليهباالقتصاد الكلي تتسم بالجسامة، 
 االقتصادي الكلي.  السياقوتدهور 

 
 
 

، لما له لن يكون هناك تغيير في الهدف اإلنمائي للمشروع .الهدف اإلنمائي للمشروع ومؤشرات األداء الرئيسة المعّدلة  .32
 كما ولم. 16-15أولويات القطاع واستراتيجية البنك الدولي لمساعدة قطاع غزة والضفة الغربية للسنة المالية  من ثقل واتساق مع

 .للمشروع والمالية، والتنفيذية ،نات أو الترتيبات المؤسسيةلمكّوعلى ا ذات أثرقترح تغييرات ُت
 

 التي وقعت على التمويل اإلضافي:  الوحيدة وفيما يلي تلخيص للتغيرات .33
ستبقى مؤشرات النتائج المتوسطة التي كانت قد أعدت للمرحلة األولى من  .المتوسطة المزيد من مؤشرات النتائجإضافة  . أ

ل المرحلة الثانية. ولن يطرأ أي تغيير على مؤشرات النتائج المتوسطة في المرحلة الثانية من مشروع المشروع على حالها خال
واطنين لقياس إشراك المتحقيق االنتقال السلس من غرف الدراسة إلى سوق العمل، باستثناء تحديث مؤشرين اثنين جرى صقلهما 

 تالي:الك ومراعاة قضايا النوع االجتماعي
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  نظر التعريف أعاله(.أ): منهمونسبة اإلناث ن من المشروع ين المباشريدالمستفيعدد 
  ستطالع مسح خاص الن الذين شعروا بأن استثمارات المشروع لّبت احتياجاتهم": حيث سيتم إعداد يالمستفيدنسبة

تطوير الطالب الذين استفادوا من صندوق بغية استشفاف آراء وتعليقات ومالحظات  ى الشراح المستهدفةرض
 الجودة.

 ما صمما لقياسه يعكساعلى النحو التالي لكي صياغة مؤشرا النتائج المتوسطة رقمي واحد واثنين إعادة تنقيح وصقل  اقتراح 
ة الرامية إلتاحة المشاريع الفرعي حصة" ُيصبحلكي  ُأعيدت صياغته ِمنللنتائج المتوسطة:  1: المؤشر رقم على نحٍو أدق

على ذات الغرار و" ة العمل كجزء من البرامج التعليمة التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي المشاركةالفرصة للطالب لمزاول
إعداد برامج دراسية بتصميم مشترك بين مؤسسات التعليم العالي "ب مؤشر النتائج المتوسطة المعنون صياغة وصقلجرى إعادة 

برامج دراسية ذات تصميم مشترك بين مؤسسات التعليم  التي تضمنسبة المشاريع الفرعية "ليصبح  "المشاركة وجهات التوظيف
  العالي وجهات التوظيف.

 
 

بما في ذلك مراجعة الخط األساس للمؤشرات األصلية بحيث تعكس  وعليه َسُينقح إطار النتائج لكي يعكس التغييرات آنفة الذكر . ب
للهدف اإلنمائي للمشروع فيبقى  األولمؤشر البموجب المشروع األم. وفيما يتعلق في  هي األخرى الهدف النهائي الذي تم إحرازه

خريجي  البطالة في صفوف بمعدل ومن الجدير ذكره أنه سيرصد تخفيض البطالة بين الخريجين في كل دفعة مقارنة ،كما هو
يفسر سبب اختالف خط  لعل هذا. المنقحة ةيالدراس البرامجوإصالح  مراجعةل يقب تخرجتالجامعات المشاركة للدفعة التي 

األساس للدورات األولى والثانية من المشروع األم. وعالوة على ذلك، من المهم التأكيد على أن مؤشر الهدف اإلنمائي للمشروع 
ر لمؤشاأشهر من التخرج. ويعتبر  تسعة في غضونسوق العمل  دخولهم إلىيهدف إلى قياس توظيف الخريجين من حيث معدل 

من التعليم إلى سوق العمل  باالنتقال األكثر ُبطءالضفة الغربية وغزة تتسمان  أن األصلي الخيار األفضل المتاح على الرغم من
(. ولذلك، 2013الخريجين )البنك الدولي  في صفوف، وتسجالن مع تونس أعلى معدل للبطالة ككل في منطقة الشرق األوسط

 سقفًا عاليًا. لنجاح المشروع  قد جعلفمن الواضح أن هذا المؤشر 
 

مليون  5والثالث لتتناسب مع المبلغ اإلجمالي للتمويل اإلضافي )، والثاني ،بين مكونات المشروع األول األموال رصدوقد تم تنقيح  . ت
 مليون دوالر أمريكي(. 6.5دوالر أمريكي(، وهو أقل من المشروع األم )

 

 والمؤشرات المتوسطةالجدول الثالث: النتائج المنقحة 
 

انتقال الشباب الفلسطينيين الملتحقين بمؤسسات التعليم التالي إلى سوق العمل أواًل من خالل  بتيسيرالهدف اإلنمائي للمشروع يتجسد 
سوق العمل،  تدعيم الشراكات فيما بين مؤسسات التعليم العالي وجهات التوظيف لضمان أن البرامج التعليمية أكثر انسجامًا مع احتياجات
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 ستنقح صياغة هذا المؤشر ليتماشى بشكل أفضل مع ما يتم قياسه.  11
مشاريع الفرعية بداًل من العدد بما أن العدد الدقيق للمشاريع الفرعية الممولة في إطار التمويل اإلضافي ليس معروف بعد، فمن األنسب اختيار الهدف كنسبة مئوية من ال 12

  ة المتوسط المرتبطة بـ "النتيجة المشتركة للبرامج الدراسية".هذا ينطبق أيضًا على مؤشر النتيج المطلق.

ثانيًا فعبر النهوض بقدرة وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي لجمع وتحليل البيانات عبر نظام متابعة الخرجين أما 
 ة وتنفيذها.في بلورة السياسات التعليمي هاونشرها بهدف رصد ومتابعة نتائج البرامج التعليمية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي وتوظيف

 مؤشر الهدف اإلنمائي للمشروع
اسم مؤشر الهدف اإلنمائي  التغيير

 للمشروع
الهدف  خط األساس

 الرئيس
التعريف المنقح 

والهدف الجديد )حتى 
31/01/2022) 

 الحالة

معدل البطالة في مؤسسات  ال يوجد تغيير 
 التعليم العالي المشاركة

في  في المئة 62
 الدورة األولى

في  في المئة 67
 الدورة الثانية

تقليل بعشر 
 نقاط مئوية

 
 تقليل بعشر نقاط مئوية 

بحسب تقييم تقارير 
مؤسسات التعليم 

العالي ونظام 
متابعة الخريجين 

بعد حزيران 
2016 

 متوسطةمؤشرات النتائج ال
الهدف  األساسخط  المؤشر اسم التغيير

 الرئيس
التعريف المنقح 

والهدف الجديد )حتى 
31/01/2022) 

 الحالة

مشاركة المشاريع الفرعية   11منقح
التي تجعل ممارسة العمل 

 متاحة أمام الطالب

من  في المئة 80 3 0
المشاريع الفرعية 

 12 الممولة

)عدد المشاريع  16
الفرعية حتى 

 اللحظة(
النسبة المئوية للمشاريع  منقح

الفرعية بتصميم مشترك 
للبرامج الدراسة بين 

مؤسسات التعليم العالي 
 وجهات التوظيفالمشاركة 

في المئة من  80 5 0
المشاريع الفرعية 

 الممولة

)عدد المشاريع  16
الفرعية حتى 

 اللحظة(

استخدام معلومات نظام  ال يوجد تغيير
)مذكرة  2.0 0 متابعة الخريجين

 0 )مذكرة سياسات( 4.0 سياسات(

استخدام معلومات نظام  ال يوجد تغيير
 1,000 0 متابعة الخريجين

 )هدف(
)هدف في  50,000

 0 العام(

عدد المستفيدين المباشرين  جديد
 من المشروع:

 4,000 )العدد الكلي( 7,000 غير متوفر 4,000
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 َوصف اْلَمشُروع 
 

مع الهدف اإلنمائي للمشروع، واستراتيجية البنك الدولي لمساعدة قطاع غزة  تنسجماألنشطة التي  يوسيدعم مقترح التمويل اإلضاف .34
وعلى وجه التحديد، تدعم االستراتيجية خلق فرص العمل في القطاع  ، وأولويات الحكومة لقطاع التعليم.16-15والضفة الغربية للسنة المالية 

تصميم مشروع، باالعتماد على بساطة والنساء، وكذلك تركز على دعم الخاص وتحفيز ريادة األعمال مع التركيز بشكل خاص على الشباب 
ويؤكد جدول أعمال السياسات الوطنية  .التدخالت التي سبق وجرى اختبارها بمكونات ناجعة تدعيممن أجل التمويل اإلضافي لزيادة المساعدات 

. من جهة، وتدعيم القطاع الخاص بروح االبتكار والقدرات المؤهلة تبما يلزمه من مهاراسوق العمل  لرفداالستثمار في التنمية البشرية  ضرورة
على أهمية االستثمار في التنمية البشرية لضمان االستقرار االجتماعي  كما وتسلط األخيرة الضوء األمر الذي تؤكد عليه الخطة الوطنية للتنمية،

من قبل وزارة التربية، وزارة العمل،  2010في عام  الذي أعّد تقنيوالتدريب المهني والالتعليم استراتيجية مثل ت ، حيثتنمية المستدامةتحقيق الو
المهارات والمؤهالت التي تتوافق ب وتدريب طالب وخريجين مسلحيننحو الجودة وأهمية التعليم  تحويل بوصلة األولوية والجهات الرئيسية

 واحتياجات سوق العمل المتغيرة.
 

ضافي على منجزات المشروع األم ويوسع الفرص المتاحة لمؤسسات التعليم العالي وشركات القطاع الخاص وسوف يحافظ التمويل اإل .35
وعلى وجه الخصوص، فإن التمويل اإلضافي سيعزز دورتي صندوق  إلقامة شراكات ناجحة من أجل زيادة عدد المستفيدين من الطالب.

 تطوير الجودة المقبلتين في األبعاد التالية:
 

من مشروع االنتقال لقد أثبتت تجربة  إنشاء شراكات دولية مستدامة مع مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص في الخارج. .أواًل
أن التبادل ما بين المشاريع والمؤسسات في الخارج كان له أثر إيجابي كبير على الشراكات ومنهجيات التعليم  التعليم إلى سوق العمل

 . للمشروع دورات المقبلةضمن الإضافة  ه الجزئية واعتبارهاتم تشجيع هذوالتعلم. وبالتالي، سي

بما  إيمانًا إنشاء شراكات بحثية مع المؤسسات التعليمية الدولية لدعم تطوير القدرات البحثية في الضفة الغربية وقطاع غزة،ثانيًا. 
عمل في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما سيتم تشجيع  أسواق جديدة، وبالتالي خلق فرصآفاق فتح ل من مكامن البحث ينطوي عليه

 سيتّم تقديرها بشكل خاص.  وعليهالبعد البحثي للشراكات الدولية، 

ال  تشجيع الشراكات بين القطاع الخاص والعديد من مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وتوفير برامج تعليمية في ذات القطاع،ثالثًا. 
من خالل دورات صندوق تطوير الجوّدة اإلضافية.  بغرض تعزيزها منها ةوالضعيف ةالقويت التعليم العالي سيما الشراكات بين مؤسسا

 51.8 50.0 غير متوفر 51.8 (في المئةمنهم إناث )  جديد

المستفيدون الذين شعروا أن  جديد
المشروع لّبت  تاستثمارا

 احتياجاتهم 

 (في المئةطالب )

 
 
 
 

 غير محدد

 
 
 
 

 غير متوفر

 
 
 
 

75.0 

 
 
 
 
0 
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النهج  سيساعدمن جهة أخرى، وكليات في الحصول على تمويل صندوق تطوير الجوّدة. المن جهة، فإن ذلك سيزيد من فرص 
سيحدث فرقا ملحوظا من حيث مما القطاع،  جوانب سائراالبتكاَر في بتعميم روح للشراكات بين المؤسسات في ذات القطاع  العنقودي

 على المدى الطويل.  وأثر ذلكاالستدامة والتغير الثقافي 

. فقد وتعزيز التوظيف الذاتي في مؤسسات العليم العالي لدعم انتقال الخريجين إلى العمل التوظيفالتركيز المنهجي على رابعا. 
بشكل منتظم بفرص العمل والفرص المتاحة في  لربط الخريجين عناصر حتى اآلن رةالمختاالجودة مشاريع صندوق تطوير  شملت

 روتينيا في تصاميم المشاريع المستقبلية.  نشاطًا جعلهاوتم تعزيز هذه العناصر، يالسوق. وس

التدريب للطالب أو  التي توفرتشجيع وتعزيز األنشطة الرامية إلى تطوير قدرات المشرفين والموجهين في الشركات خامسًا. 
 .تخرج الطلبةالمشاركة في مشاريع 

تعزيز األنشطة الرامية إلى رفع مستوى الوعي بين شركات القطاع الخاص ذات الصلة حول إمكانيات ومزايا التعاون مع سادسًا. 
أن البرامج التعليمية التي تستهدف  . ويتضح من مشاريع صندوق تطوير الجوّدة الحاليةمؤسسات التعليم العالي في مجال التعليم
العائلية الصغيرة تواجه مشاكل كبيرة في جذب عدد كاف من الشركات  األعمال والمشاريعقطاعات سوق العمل التي تهيمن عليها 

 . برامج التدريب على رأس العملللتعاون في مجال 
 

 سيدعم التمويل اإلضافي، على وجه التحديد، ما يلي:  .36
 

  ؛تقديم مقترحات المشاريعل دعوةدورتين إضافيتين لصندوق تطوير الجوّدة أو 
 ؛أنشطة توعوّية لتشجيع مشاركة قطاع األعمال  
 ؛لشراكات والتأكد من العوامل المحددة لنجاح وفشل مثل هذه الشراكاتا في مجال بناء دراسات لتحديد الممارسات الجيّدة 
 ؛لي لتعزيز الشراكات والتدريب الداخلّي، مع التركيز على تمكين الكليات للمشاركةلمؤسسات التعليم العا تقنيالدعم ال 
  ورش عمل تعليمّية لتحفيز تبادل الخبرات بين مؤسسات التعليم العالي ونشر الممارسات الجيدة في جميع أنحاء قطاع التعليم

 ؛العالي
 اإلضافية لصندوق تطوير الجوّدة. اتالدورتنفيذ خارجي لعملية تنفيذ المشروع ومخرجاته بعد بدء  القيام بتقييم 
  دعم إضافي لتشغيل نظام متابعة الخريجين من أجل تمكين وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي وأرباب

 ؛العمل والطالب الستخدام البيانات المتاحة
 مشاريع.ولمراجعة حسابات ال وحدة تنسيق المشاريعالتكاليف التشغيلّية ل 

 
 أنشطة التمويل اإلضافي 4الجدول رقم 

 

 المكوِّن اسم
التكلّفة المتوقّعة 

 اتدوالرال بماليين)
 (ةمريكّياأل

 النشاط المحدد

 المكوِّن األول: 
في  تعزيز االبتكار منحة

 عملي انتقال الخريجين من

تمويل دورتين إضافيتين لصندوق تطوير الجودة والتي من شأنها تمويل "مقترحات  4.26
المؤسسات من  بهذهالبرامج الدراسّية  ةووثاقة صلجودة  العالي لتحسينمؤسسات التعليم 

 مليون دوالر أمريكّي(. 3.87خالل إقامة شراكات مع قطاع األعمال )حوالي 
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إلى سوق  الدراسةغرف 
 العمل

 

لمؤسسات التعليم العالي لتعزيز الشراكات والتدريب الداخلّي، مع التركيز على  تقنيالدعم ال
 تمكين الكليات للمشاركة. 

 التقييم الخارجي لعملّية تنفيذ المشروع ومخرجاته. 
 ورشات عمل تعليمية.

تمويل األنشطة الرامية إلى رفع مستوى الوعي بين شركات القطاع الخاص ذات الصلة 
 مزايا التعاون مع مؤسسات التعليم العالي في مجال التعليم.حول إمكانيات و

 دراّسة معمّقة حول العوامل المحددة لنجاح وفشل مثل هذه الشراكات.
 

 المكّون الثاني: 
نظام متابّعة خريجو التعليم 

 العالي 

 ،ليدعم إضافي لتشغيل نظام متابعة الخريجين من أجل تمكين وزارة التربية والتعليم العا 0.11
 .التي يتيحها النظاموالطالب الستخدام البيانات  ،وأرباب العمل، ومؤسسات التعليم العالي

 المكّون الثالث:
 ادارة وتنسيق المشاريع

 ومراجعة حسابات المشاريع االئتمانية. وحدة تنسيق المشاريعتمويل التكاليف التشغيلّية ل 0.63

  5.00 المجموع الكلي
 
 
 
 

 المؤسساتيةالترتيبات 
 

 سوف يتبع التمويل اإلضافي إلى حد كبير ذات ترتيبات التنفيذ في المشروع األم، على النحو التالي:  عليها.إدارة المشاريع والرقابة  .37
 

 برصد ومتابعة لديها وحدة تنسيق المشاريعستبقى وزارة التربية والتعليم الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع، وعليه ستقوم  . أ
 مشروع بمساعدة الوزارة.لللتنفيذ وتنسيق الجوانب االئتمانية ودعم ا

لدى  وحدة تنسيق المشاريع على أن تقومتنفيذ المشاريع الفرعية لصندوق تطوير الجودة. بمؤسسات التعليم العالي  ستضطلع . ب
العالي من خالل تقديم الدعم  وفريق صندوق تطوير الجوّدة بمساعّدة مؤسسات التعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي

 .ومتابعتها ، وإدارة ورصد مشاريع صندوق تطوير الجوّدة الفرعيةتقنيال
واستشارية  إشرافيةهيئة  بصفتهوزارة التربية والتعليم، أداء دوره  المفوض ِمنوسيواصل مجلس صندوق تطوير الجودة،  . ت

لصندوق تطوير الجوّدة. ويتكون مجلس صندوق تطوير الجوّدة من أعضاء من الهيئة الوطنّية لالعتماد والجوّدة في التعليم 
 دليل صندوق تطوير الجوّدة.  على النحو المنصوص عليه في العالي والجامعات والقطاع الخاص

 
بناء على توصيات مجلس  وتطويرهدليل التشغيلي لصندوق تطوير الجودة الدليل التشغيلي لصندوق تطوير الجوّدة. تم تحديث ال .38

الدورات الممولة بموجب في  العمل على تحقيقها وتعزيزهااألبعاد واألولويات المذكورة أعاله التي سيتم  على ضوءصندوق تطوير الجودة 
 .األطراف المعنيةلجميع  متاٌح غدا ولّيالذي راجعه البنك الدمن الدليل  اإلصدار األخيركما وأن التمويل اإلضافي. 
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 الترتيبات االئتمانية
 

وال يشوب المشروع أي قضايا ائتمانية عالقة، ال بل أن أداء اإلدارة المالية ومشتريات المشروع ُيصنف بأنه مرٍض. كما وجرى تسليم  .39
 ُدون تحفظات.  بإصدار تقاريرهمالتدقيقات المالية في أوانها وقام المدققون 

 
. فوزارة التربية والتعليم، ومن التي اْعُتمدت في المشروع األم، في التمويل إلضافي ،الترتيبات اإلدارية وترتيبات الصرف ستطبق .41

تقييم قدرات اإلدارة  َيِرْجُأوكان قد . المتعلقة بالمشروعبإدارة الترتيبات اإلدارية وترتيبات الصرف  ستستمر لديها وحدة تنسيق المشاريعخالل 
المشروع قبل  المقام بموجب هذايم يوفقًا للتق هذه المعلوماتتحديث  على أن يتم، 2012المالية لوزارة التربية والتعليم في كانون األول لعام 

 وتأهيل ير إعدادتطو، التي اعتمدت في مشروعي طبق ذات الترتيبات اإلدارية وترتيبات الصرفست كما سبق وذكرناالمفاوضات.  مباشرة
الحالية  وحدة تنسيق المشاريع وتقع هذه المسؤولية على كاهلمشروع. لاإلضافي ل في التمويل ،من التعليم لسوق العمل االنتقالالمعلمين ومشروع 

لمشاريع لأداء اإلدارة المالية  من مؤهالت وخبرة أسهمت بتصنيف وحدة التنسيق عضاءوتجدر اإلشارة إلى ما أل. لدى وزارة التربية والتعليم
 .باالعتدال للمشروعالمخاطر اإلجمالية  في حين صنفت. يِضْرُمبال المنفذة

 
مؤسسات التعليم العالي المؤهلة والمرخصة  متاح لكافةيتم تخصيص المنح التنافسّية لصندوق تطوير الجودة على أساس تنافسي  .41

في المئة من  20لتلبية  استباقيي. وسيتم دفع المنح الموافق عليها لمؤسسات التعليم العالي على أساس العالوالتعليم وزارة التربية  لدىوالمعتمدة 
يجب على كل مؤسسة تعليم  في المقابل النفقات األولّية بموجب اتفاقية تنفيذ المنحة الموقعة بين مؤسسات التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم.

تحديث وتكييف دليل صندوق تطوير الجودة يجري حاليًا و. للتغطية بموجب التمويل لنفقات المؤهلةبخصوص ا سليمةوثائق داعمة تقديم  ِيعال
التعليم العالي فعليها التربية ولدى وزارة  وحدة تنسيق المشاريعأما فيما يتعلق ب المشروع األم. الستخدامه ألغراضالحالي، الذي تم تطويره 

 في النظام المحاسبي الموحد )بيسان(.وتقييده  على حدى يلكل مؤسسة تعليم عالدفتر محاسبّي ب االحتفاظ
 

، على أن تقع الضفة الغربية وقطاع غزة أحد بنوكوستقوم وزارة المالّية والتخطيط بفتح حساب مخصص بالدوالر األمريكي في  .42
نيابة عن المشروع للموردين والمقاولين  الصرفلمسؤولة عن ا الجهةهي  بحيث أن األخيرة. وحدة تنسيق المشاريع إدارته على عاتق مسؤولية

( فتح حساب ي المشاركةعالالتعليم أي مؤسسات الومؤسسات التعليم العالي. سوف يطلب من كل متلٍق لمنحة صندوق تطوير الجودة التنافسّية )
 المنحة. خاص بمصرفي مستقل 

 
إلى وزارة المالّية والتخطيط والبنك الدولي في  ُمدققةالية ربع سنوية غير تقارير م بمهمة رفع وحدة تنسيق المشاريع كما ستضطلع .43

سّتة أشهر من نهاية  في غضونمسؤولة أيضا عن تقديم البيانات المالية السنوية المدققة  الوحدةيوما بعد نهاية كل ربع سنة. وستكون  45غضون 
. حيث سوف يتم التعاقد مع مدقق خارجي مستقل لتدقيق القوائم المالية للمشروع على أساس سنوي وفقا لمعايير التدقيق المتعارف المالية السّنة

 والشروط المرجعية المقبولة لدى البنك.عليها دوليا 
 

وستتحمل وزارة التربية والتعليم في التمويل اإلضافّي.  عيت في المشروع األموالتي رسيتم تطبيق ذات ترتيبات الشراء  المشتريات: .44
وحدة تنسيق كامل المسؤولّية فيما يتعلق بمشتريات المشروع. هذا وستعمل  وحدة تنسيق المشاريعالعالي، على وجه الخصوص، من خالل 
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لقّية للمنح بتنفيذ عمليات الشراء على تنفيذ عمليات الشراء ضمن إطار المكّونين الثاني والثالث، بينما ستقوم مؤسسات التعليم العالي المت المشاريع
باٌع طويل في تنفيذ ب فاألخيرة تزخر .وحدة تنسيق المشاريعندوق تطوير الجوّدة ضمن إطار المكّون األول تحت إشراف المغطاة بموجب منح ص

هذا وقد طّورت مؤسسات التعليم العالي قدّرة عمليات الشراء وفقا للمبادئ التوجيهية لوحدة المشتريات التابعة للبنك الدولّي والخبراء االستشاريين. 
 مقبواًل ًانظام كما وأن الوحدة تعتمدلعقد من الزّمن. لفترة تناهز اشرائّية جيّدة من خالل تنفيذ واستخدام المنح المقّدمة من صندوق تطوير الجوّدة 

لتمويل اإلضافي وافق عليها البنك الدولّي ، وتشمل هذه ا بموجببخصوص المشتريات المغطاة ّطة خأُعدت قد وكانت  .تدقيق ومراقّبة المشترياتل
، وكان قد ُأعيدت مراجعة القسم المتعلق بالمشتريات في دليل صندوق تطوير الخّطة عقود الخدمات االستشارية ضمن المكونين الثاني والثالث

مطلوبة من قبل مؤسسات  دوالر أمريكّي 10،000د مالي بقيمة بح قرارات شراءبالجودة لتحقيق عدة أمور أهمها تفويض وحدة تنسيق المشاريع 
 تقديم هذه المؤسساتضمن التعاقد المباشر أو طريقة االختيار القائم على وحدة المصدر شريطة التعليم العالي على أن تندرج هذه القرارات 

 لى أنها منخفضة.وتجدر اإلشارة إلى أن المخاطر المتعلقة بالشراء ُصنفت ع. تبريرًا وجيهًا لذلك
 

 ترتيبات الرصد والمتابعة والتقييم 
 

لدى وزارة التربية والتعليم  وحدة تنسيق المشاريععلى عاتق  وجمع البيانات ورفع التقارير مشروعالرصد ومتابعة وتقييم تقع مهمة  .45
رصد ومتابعة مؤشرات األداء الرئيّسة عن مسؤولية لفضاًل عمَّا عليها من بدعم من وحدة صندوق تطوير الجوّدة ووحّدة التنمية والتطوير،  ولكن

وحدة تنسيق نظام متابعة الخريجين. وسترصِّد وتتابع  ستتأتى عنكثب. وسيقوم خبيٌر استشاري بتقديِم دعٍم إضافٍي لجمع وتحليل البيانات التي 
 .ذات الصلة ل مؤشرات المخرجات المتوسطةووحّدة صندوق تطوير الجودة التقدم المحرز في تنفيذ كال المكونّين من خال المشاريع

 
  المظالم لرفع الدولي البنك آلية خامسًا.

 
آليات رفع  عبر إحدىتقديُم شكوى بأن مشروعًا يدعمه البنك الدولي قد ألحق أو قد يلحق به ضررًا يعتقد  مجتمعلكل فرد أو  يحق .46

أو لخدمة البنك الدولي لرفع المظالم. وتضمن خدمة البنك الدولي لرفع المظالم استالم الشكاوى ومراجعتها  ذي الصلةالمظالم التابعة للمشروع 
 هيئة شكواهم إلى فريق تقديمبإمكان المجتمعات واألفراد المتأثرين و كما المتعلقة بالمشروع. كافة القضايا والمشاكلعلى وجه السرعة لمعالجة 

لسياسات البنك وإجراءاته.  هنتيجة عدم امتثال الضرر أو قد ينطوي على ذاكضرر  ببت إذا ما أسفر المشروع عن المخولة ةالتفتيش المستقل
 ويجوز تقديم الشكاوى في أي وقت بعد عرض المخاوف على البنك الدولي وبعد إعطاء إدارة البنك فرصة للرد. للمزيد من المعلومات حول آلية

للمزيد من المعلومات حول آلية تقديم  .SGGH://bbb.bH/Pow.PP.H/:/tHPلي لرفع المظالم، يرجى زيارة تقديم الشكاوى لخدمة البنك الدو
  .:/bbb.HPHHwgGHHPH.PwP.Hالشكاوى لهيئة التفتيش التابعة للبنك الدولي، يرجى زيارة 

http://www.worldbank.org/GRS
http://www.inspectionpanel.org/
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  المنقحة النتائج إطار األول: الملحق

 مسودة : صفة الوثيقة َتمويل َخاص مرحلة المشروع: (P158951)مشروع االنتقال التعليم إلى سوق العملالتمويل اإلضافّي ل اْسم اْلَمشُروع

رئيس فريق 
 جّهة الطلب:  مورينو أوِلَمِدال مانويل جَوان  العمل:

وحدة اإلدارة 
القطرية للضفة 
الغربية وقطاع 

 غزة

 . 2016كارين بيزاني في السادس من حزيران  :إعداد

 .2016حزيران  27كارين بيزاني في  :تنقيح GED05 الوحدة المسؤولة: َتمويل َخاص خط اإلنتاج:

السَِّياق 
إلقرار  السنة المالّية الضفة الغربية وقطاع غزة اْلقطري

 2017 :التمويل

 َأداة َتمِويل اْلَمَشاِريع االْسِتثَمارِية :َأَداة اإِلْقَراض إفريقياالشَّرق اأَلوسط وَشمالي  المنطقة:

 (P129861)إلى سوق العملمشروع االنتقال من التعليم الضَِّفة اْلَغرِبية َوِقَطاع َغزَّة:  :اسم اْلَمشُروع اأُلم P129861 ُمعرف اْلَمشُروع األم

 للمشروع الهدف اإلنمائي

 للمشروع اأُلم نص الهدف اإلنمائي
تدعيم الشراكات فيما بين مؤسسات التعليم العالي الي إلى سوق العمل أواًل من خالل عيتجسد الهدف اإلنمائي للمشروع بتحسين انتقال الشباب الفلسطينيين الملتحقين بمؤسسات التعليم ال

يم العالي ومؤسسات التعليم العالي لجمع وتحليل التوظيف لضمان أن البرامج التعليمية أكثر انسجامًا مع احتياجات سوق العمل، ثانيًا عبر النهوض بقدرة وزارة التربية والتعليم والتعلوجهات 
 في بلورة السياسات التعليمية وتنفيذها. هاتقدمها مؤسسات التعليم العالي وتوظيفالبيانات عبر نظام متابعة الخرجين ونشرها بهدف رصد ومتابعة نتائج البرامج التعليمية التي 

 ما من تغيير على فحوى الهدف اإلنمائي.لتمويل اإلضافي: الممول بموجب اللمشروع  اإلنمائي المقترح لهدفا

 النتائج

 النتائج: مستوى المشروعب المتعلقةمستوى تقديم التقارير  هل تم أخذ المؤشرات األساسية للقطاع بعين االعتبار: نعم

 مؤشرات األهداف اإلنمائية للمشروع



 

 

29 

 

 الهدف النهائي الفعلي )الحالي( خط األساس  وحدة القياس األساسّي اسم المؤشر الحالة

معدل البطاّلة في صفوف خريجي  ال يوجد تغيير
 مؤسسات التعليم العالي المشارّكة

للدوّرة  62.0 القيمة المئويةالنسبة  
 األولى
للدوّرة  67.0
 الثانية

 للدوّرة األولى 62.0
 للدوّرة الثانية  67.0

-10.00 

 
كانون الثاني  31 2016حزيران  27 2013آب  30 التاريخ

2022 

تقييم تقارير مؤسسات   التعليقات 
التعليم العالي ونظام 

متابعة الخريجين بعد 
 .2016حزيران 

 

 مؤشرات النتائج الوسطّية

مؤشر  اسم المؤشر الحالة
 الهدف النهائي الفعلي )الحالي( خط األساس  وحدة القياس جوهري

 4.00 0.00 0.00 القيمة القيمة  استخدام معلومات نظام متابعة الخريجين ال يوجد تغيير

 
كانون الثاني  31 2016حزيران  27 2012نيسان  19 التاريخ

2022 

    التعليقات 

استخدام معلومات بواّبة متابعة  ال يوجد تغيير
 الخريجين

زيارة  50,000 0.00 0.00 القيمة القيمة 
 النوع الفرعي سنوّيًا

 تكميلّي

كانون الثاني  31 2016 حزيران 27 2012شباط  23 التاريخ    
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والطلبة ممن تلقوا ُتعرَّف الفئة األولى من المستفيدين بالطلبة المستفيدين من دورة كاملة من دورات صندوق تطوير الجودة بما في ذلك برامج التوظيف، أو إلى فئتي المستفيدين األولى والثانية.  المستفيدون المباشرونُيقصد ب 13

مجهزين لالنخراط بالفصل بما يجعلهم الطلبة الذين استفادوا جزئيًا من البرامج والتدخالت الممولة من خالل صندوق تطوير الجودة ألغراٍض عملية  إلىالفئة الثانية من المستفيدين  تشير. في حين هم الحياتيةدعم لحل مشاكل
 مقبلة عند دخول منحة صندوق تطوير الجودة حيز التنفيذ.الدراسي الثاني أو السنة الدراسية ال

 

2022 

    التعليقات    

نسّبة المشاريع الفرعية التي تجعل  تّم مراجعُتْه
 ممارسة العمل أمرًا متاحا للطالب.

في المئة من  80 )مشروع فرعّي( 16 0.00 القيمة القيمة 
المشاريع الفرعّية 

 المموّلة

 
كانون الثاني  31 2016حزيران  27 2012شباط  23 التاريخ

2022 

    التعليقات 

تصميم مشترك للبرامج الدراسية بين  ال يوجد تغيير
مؤسسات التعليم العالي الُمشاِرّكة 

 وأصحاب العمل

في المئة من  80 )مشروع فرعّي( 16 0.00 القيمة القيمة 
المشاريع الفرعّية 

 المموّلة 

 
كانون الثاني  31 2016حزيران  27 2012شباط  23 التاريخ

2022 

    التعليقات 

 7000 4000 غير متوفر القيمة )التراكمية( القيمة  13المستفيدون المباشرون من المشروع: جديد

 
كانون الثاني  31 2016حزيران  27 2012شباط  23 التاريخ

2022 

    التعليقات 
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 50.0 51.8 غير متوفر القيمة النسبة المئوية  منهّن نساء  جديد

 النوع الفرعي

 تكميلّي

كانون الثاني  31 2016حزيران  27 2012شباط  23 التاريخ    
2022 

المستفيدون الذين يشعرون أّن  جديد
استثمارات المشروع قامت بعكس 

 بالمائة(( -احتياجاتهم )طالب )
 

 75.0 غير محدّد غير متوفر القيمة  النسبة المئوية 

  2016حزيران  27 2012شباط  23 التاريخ 

    التعليقات 

. 
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 المنقّحة المشروع تكاليف تقديرات الثاني: الملحق

 للتمويل إضافي  التفصيلية تقديراتللالجدول األول 
 (P129861)مشروع االنتقال من التعليم إلى سوق العمل

  

 المكوِّن/ النشاط
المبلغ )بالدوالر 

 األمريكّي( 
   االنتقال من التعليم إلى سوق العملالمكوِّن األول: منح مشروع 

 383,950.00 االستشارّية وورش العمل والتدريب )*( خدماتال 1.

 3,874,695.00 المنح 2.
 4,258,645.00 إجمالي المكون األول
    

   التعليم العالي ي مؤسساتكوِّن الثاني: نظام متابّعة خريجالم
 110,000.00 االستشارّية وورش العمل والتدريب خدماتال 1.

 110,000.00 إجمالي المكون الثاني 
    

   المكّون الثالث: إدارة المشاريع
 556,355.00 االستشارّية خدماتال 1.
 75,000.00 التكاليف التشغيلّية )**( 2.

 631,355.00  إجمالي المكون الثالث 
 5,000,000.00 التَّكُلفة اإِلجَمالية للَمشروع:

التدريبات )عدا الخدمات االستشارية( التي يتعين تنفيذها في إطار المشروع، أو أنشطة ورش العمل : عملالورشات و)*( تكاليف التدريب 
وورش والتي وافق عليها البنك الدولي، بما في ذلك تكاليف السفر الضرورية محلّيًا ودولّيًا والتي تكبدها المشاركون في الحلقات التدريبية 

المدربين رسوم معقول، والتسجيل، والتعليم، والوبدل إقامة يومي ضمن نطاق  والمعاشالعمل والجوالت الدراسية، وكذلك تكاليف السكن 
والنشرات والمواد التدريبية(، وتكاليف الترجمة والترجمة الفورية،  الميسرين، والنفقات التنظيمية الطفيفة )بما في ذلك تكاليف القرطاسيةو

على النحو  الدراسية واألنشطة المتعلقة بالجوالت والتدريباتعمل ال ة بورشنفقات أخرى تتصل مباشرأي وتكاليف إيجار المرافق، و
 مع البنك الدولي.والهيئة المتفق عليها 

أوال، تشغيل وصيانة إطار المشروع عن حساب كلٍّ من:  تعني التكاليف التي تتكبدها وزارة التربية والتعليم في يةتكاليف التشغيلال)**( 
السفر المرتبطة بتنفيذ المشروع بما في ذلك بدُل إقاَمٍة يومي لموظفي المشروع ومجلس صندوق والنقل  تكاليف ،ثانيا ؛المعدات المكتبية

للوازم المكتبية رابعًا، ا ؛ثالثًا، تكلّفة استئجار المساحات المكتبية ؛على المستوى المحلي أو الخارجًيتطوير الجوّدة في حالة السفر 
الرسوم المصرفية  سادسا، ؛تكاليف االتصاالت ،خامسًا ؛والطباعة والمنشورات الدعائيةالترجمة  المكاتب، بما في ذلك والمرافق وإدارة

تاسعًا  ؛لتنفيذ حملة االتصال والتوعية الطباعة والنشر الالزمةتكاليف مواد  ثامنا، ؛االجتماعات عقدتكاليف  سابعا، ؛ضمن نطاق معقول
 تكاليف انتاج وثائق المناقصة. وأخيرا عاشرًا ؛باستثناء رواتب موظفي الخدمة المدنية المستفيّدة الطباعة من أدوات جمع البيانات تكاليف
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 (ةمريكياأل اتدوالرال بماليينجمالّية المنقّحة للمشروع )الجدول الثاني: التكلفة اإل
 

 المكون
مشروع االنتقال التعليم إلى 

 سوق العمل
التمويل 
 اإِلجماِلّي اإلضافي

 9.26 4.26 5.00 مشروع االنتقال التعليم إلى سوق العملالمكّون األول: منح 
 0.71 0.11 0.60 التعليم العالي يالمكوِّن الثاني: نظام متابّعة خريج

 1.53 0.63 0.90 المكّون الثالث: إدارة وتنسيق المشاريع
 11.50 5.00 6.50 اإِلجماِلّي
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 المنقحة النتائج تحليل الثالث: الملحق

 
 التركيّبة السكانّية 

 
 الشرائحمن أصغر  ٌةالشباب في الضفة الغربية وقطاع غزة واحد تعتبر شريحةلالتجاهات السكانّية آثار هامة على سوق العمل.  .1

ي عام فف 14الشبابّية ُعمرًا على مستوى الشرق األوسط. ويعتبر هذا القطاع ثاني أصغر قطاٍع سكانّي في منطقة الشرق األوسط بعد اليمن.
تتراوح  ؛ أي منمنهم سن العملمن بلغ  نسّبة ووصلتفي المئة  40عامًا ما نسبتُه  15، بلغت نسّبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 2015

في  ثالثة 65 من تربو سنونهم عنفي المئة. وعلى العكس من ذلك، بلغت نسّبة كبار السّن  35ما نسبتُه  ،عامًا 64حتى وعامًا  25 بينأعمارهم 
فيما يعرف  الكامنةهذه التركيبة السكانية فرصة للضّفة الغربية وقطاع غزة لالستفادة من الفوائد  ( فتوفر1)الشكل رقم  15المئة فقط من السكان.

معدل نمّو الفئات العمرية األخرى. )أي مجموعة مستقّلة من السكان(  سن العمل ممن هم فيالسكان  نتيجة تخطي نسبة العائد الديمغرافيب
ة قوة عاملوستعتمد هذه الفرّصة في االستفادة من فوائد العائد الديمغرافي جزئيًا على قدرة كلٍّ من الضفة الغربية وقطاُع غزة على بناء وتطوير 

 . ةاستيعاب القّوة العامّلة الجديّدقدرٍة على  يبناُء سوق عمل ذ، فضاًل عن دور هذه الفئة في الصحة والتعليمفاعلة بقطاعي 
 
 4.1معدالت الخصوبة نسّبة عالّية  تشكُلوفي المئة.  4.1 حيث تبلغعلى الرغم تناقص معدالت الخصوبة إال أنها ما تزال مرتفعة  .2

المئة في قطاع غزة(. ويقدر النمو السكاني السنوي في الضّفة الغربّية وقطاع غزة بحوالي  في 4.5ومئة في الضفة الغربية في ال 3.7في المئة )
تؤثر هذه االتجاهات على حجم السكان في سن العمل، وفي المئة في قطاع غزة(  3.5في المئة في الضفة الغربية مقابل  2.6في المئة ) 3

 العمل.وبالتالي، على حجم قوة 
 

 2015الضّفة الغربّية وقطاع غزة،  في : التوزيع السكانّي حسب العمر ونوع الجنس1الشكل

 
 2015المصدر: الجهاُز المركزّي لإلحصاء الفلسطينّي، فلسطين باألرقام 

 

                                                 
 أ: رام اهلل، الضفة الغربّية وقطاع غزة.2014الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، فلسطين باألرقام،  14
 أ، وزارة الصحة رام اهلل، الضفة الغربّية وقطاع غّزة.2013، 2012وزارة الصحة، التقرير السنوّي الخاص بالصحة  15
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ومن المتوقع أن تنمو وتصل نسبة المسنين ، فإن الفلسطينيين في سن العمل سيمثلون تقريبا نصف عدد السكان. 2050وبحلول عام  .3
 29إلى  ستتقلص 15عامًا إلى سبعة في المئة. وعلى النقيض من ذلك، فإن نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن  65الذين تزيد أعمارهم على 

  16في المئة.
   

 
 
 

 2050الضّفة الغربّية وقطاع غزة،  في الجنسو: التوزيع السكانّي حسب العمر 2الشكل
 

 
 
 
 
 
 

 172014المصدر: البنك الدولي، 
 التركيّبة السكانّية وفقا لسّن العمل 

فوفقا للجهاز المركزّي لإلحصاء الفلسطيني، فإن مشاركة الرجال في القوى العاملة هي أعلى بحوالي أربع مرات من مشاركة المرأة.  .4
 سنة وما فوق  15لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين معدل المشاركة في القوى العاملة 

في المئة لإلناث. وبلغت نسّبة المشارّكة في القوة  19في المئة للذكور مقابل  72في المئة؛  46المشاركة في القوى العاملة بلغت نسّبة   .5
في حين بلغت نسبة في المئة للنساء.  19في المئة مقابل  73في المئة؛ حيث بلغت نسبة مشارّكة الرجال  46مّلة على مستوى الضفة الغربية العا

(. وعلى الرغم من الزيادة 3إلناث )الشكل رقم لفي المئة  20مقابل في المئة من الذكور  70في المئة؛  45حوالي  القوى العاملة في قطاع غزة
لمبذولة لطفيفة التي شهدتها معدالت مشاركة المرأة في سوق العمل في السنوات األخيرة، إال أّن المشاركة االقتصادية للمرأة، فضال عن الجهود اا

مع المعدل  أدنى المعدالت في العالم، بالمقارنة إحدىمشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل  حيث تعد نسبةتحدّيا.  زالت تشكللزيادة ذلك، ما 
 في المئة، هذا على الرغم من ارتفاع مستوى تعليم المرأة الفلسطينية. 53العالمي البالغ 

 
 
 
 

 (2015-2001في القوى العاملة )فأكثر سنة  15الشكل الثالث: معّدل مشارّكة الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 

                                                 
 : العاصّمة واشنطن.2014البنك الدولّي، جداول اإلسقاط الديموغرافي حسب الدولة والمجموعة، حسب إحصاءات الصحة والتغذية والسكان لعام  16
 : العاصّمة واشنطن.2014البنك الدولّي، جداول اإلسقاط الديموغرافي حسب الدولة والمجموعة، حسب إحصاءات الصحة والتغذية والسكان لعام  17
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 2015القوى العاملة الفلسطينّية، ب التقرير الخاصالمصدر: الجهاز المركزّي لإلحصاء الفلسطيني، 

 
على مستوى النوع االجتماعي، مما يشير للعوائق اإلضافية التي تجابهها  صارختشوب المشاركة في سوق العمل الفلسطيني تباين   .6

سن  بلغنَّإلناث، ِممن ل حيث اتسعت الفجوة بين نسبة الذكورالمرأة للدخول إلى سوق العمل في ظل هذا المناخ متفاقم الصعوبة. 
ولكن تزداد احتمالية انخراط النساء الشابات  .(4الشكل رقم ) 2015في عام  54العمل، في سوق العمل خالل العقد األخير لتصل 

ما زالت (، إلَّا أن نسبة النساء العامالت 5)الشكل رقم  واألكبر سًن في سوق العمل كلما ازدادت سنون تعليمهن أو مؤهالتهن التعليمية
ُمنَخِفّضة إذا ولكن وبشكل إجمالي تبقى نسبة مشاركة المرأة في المئة بين النساء كبيرات السن.  40في المئة لتصل إلى  19في محيط 

، وهي بذلك واحدة من أدنى 2014في المئة في عام  21.8 البالغما قورنت مع متوسط انخراط النساء في منطقة الشرق األوسط 
  اإلقليمية في الدول النامّية. المعدالت
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 2009المصدر: الدراّسة االستقصائّية لإلنفاق واالستهالك لعام    2015ركزّي لإلحصاء الفلسطينّي، المصدر: الجهاز الم
 
مسح القوى العاملة الفلسطينّية، الجهاز المركزّي لفوفقا  فيما يتعلق بمتوسط األجور اليومية بين الرجال والنساء. صارخةهناك فجوة  .7

 . 2015شيكل للذكور في عام  108.0شيكل مقابل  81.9بلغ متوسط األجر اليومي لإلناث  2015لإلحصاء الفلسطيني، 
 
 61.5ى العاملة وبلغت نسّبة الشباب خارج القو ومن الجدير بالذكر أّن نسّبة الشباب خارج القوى العاملة عالية، وباألخص الشابات. .8

في المئة( غير نشطة مقارنة مع أقل من أربعة من كل عشرة شبان  84.4أّن أكثر من ثمانية من كل عشر شابات )هذا في حين في المئة. 
في المئة(. وتختلف أسباب الخمول بين الجنسين، حيث يكون الشبان خاملين وغير منخرطين، على وجه الخصوص، بسبب االنخراط في  38.2)
 خاصة غير الطالبات ُيعزىلدراّسة. بينما تختلف األسباب للشابات، حيث أن جزءًا منهن غير نشط نظرًا لمتابعتهن الدراّسة والجزُء اآلخر منهن ا

 . بيوتربات في الغالب لتزوجهن والبقاء ك كمونهنَّ
 
إلناث في صفوف افي المئة  94.9بالقراءة والكتابة بلغت معدالت اإللمام  ، حيثمطردًاهذا وقد شهد محو األمية بين النساء ارتفاعًا  .9

القراءة والكتابة بين اإلناث  القدرة على(. وعلى الرغم من ارتفاع معدالت 6)الشكل رقم  2015في المئة للذكور في عام  98.5مقارنة مع 
  في المئة. 3.6العقد الماضي، إال أّن الفجوة ال تزال لصالح الذكور بنسبة  طوال

 
 

  

.ِالمشاركةِفيِالقوىِالعاملةِحسبِالنوعِاالجتماعي4ِالشكلِرقمِ

2015ِ-2002فيِالضفةِالغربيّةِوقطاعِغزة،ِ

 

.ِاحتماليّةِتسّربِالنساءِمنِالقوىِالعاملةِحسبِالعمر5ِالشكلِرقمِ

 2009والتعليم،ِ
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 2015-2001سنة وأكثر خالل األعوام  15الذين تتراوح أعمارهم بين  للذكور واإلناث: معدالت معرفة القراءة والكتابة 6الشكل رقم 
 

 
 
 
 

 

 
 2015المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 
 التوظيف  صفة

 
عن الجهاز المركزي  القوى العاملة الصادر مؤخرًاأظهر مسح حيث  أكثر من ثلثي العاملين هم من الموظفين العاملين بأجر. .11

( أن أكثر من ثلثي األشخاص العاملين هم من الموظفين بأجر كما 2016آذار، -)كانون الثاني 2016لإلحصاء الفلسطيني للربع األول من عام 
ة.( هذا وتشكل شريحة األشخاص الذين في المئة في قطاع غز 79.1في المئة في الضفة الغربية مقابل  64.1) 4هو موضح في الشكل رقم 

في المئة في قطاع غزة(، في حين أن النسّبة الباقّية تمثل  14.1في المئة في الضفة الغربية و 21.8في المئة ) 19.5يعملون لحسابهم الخاص 
في  5.6) عملع غزة(، أو أرباب في المئة في قطا 4.1في المئة في الضفة الغربية و 7.2في المئة؛  6.3بغير أجر ) ألسر تعملإما أفراد 

 في المئة في قطاع غزة(. 2.7في المئة في الضفة الغربية و 6.9المئة؛ 
 

 2016الربع األول لعام صفة التوظيف في : نسبة توزيع العاملين حسب 7الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6 
19.5 

68.6 

6.3 

Employer Self employed

Wage employee Unpaid family member

95.3 

98.5 

84.7 

94.9 

75

80

85

90

95

100

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

ّبة
س
الن

 

 عام

men women



 

 

39 

 

 
 
 

 2016الربع األول لعام المصدر: الجهاز المركزّي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة الفلسطينّية، 
 

في المئة  85ى ذلك، وجدت الدراسة أن إل وباإلضافة .في األغلب وهذا ومعظم الشباب هم موظفون يعملون بأجر في القطاع الخاص .11
فين نسبة الموظوتبلغ في المئة في قطاع غزة. هذا  85.8في المئة في الضفة الغربية و 84.9 موزعين من الشباب هم موظفون يعملون بأجر؛

ممن في المئة من الشباب  83في المئة لإلناث. حيث عمل حوالي  86.0في المئة للذكور مقابل  84.9الذين يعملون بأجر من إجمالي الموظفين 
في المئة في قطاع غزة، فيما  82.3في المئة في الضفة الغربية، مقابل  83.7 موزعين سنة في القطاع الخاص؛ 29و 15تتراوح أعمارهم بين 

 . العامةفي المئة في المؤسسات  10توظيف  تم
 

تتأثر المشاركة االقتصادية للمرأة إلى حد كبير بانخفاض الطلب على عمل المرأة وطبيعة االقتصاد الفلسطيني الموجّهة لصالح قطاع  .12
في المئة من النساء خارج سوق العمل. وتجدر اإلشارة إلى أن عدم التوافق بين التعليم  83وكما تبدو عليه األمور، ما تزال  الخدمات.

. إّن معدل االلتحاق في الجامعات مرتفع في الضفة الغربية وقطاع غّزة، ولكنه النسب لزيادة هذههو عامل مهم آخر يدفع واحتياجات سوق العمل 
والعلوم  ،والفنون ،والتعليم ،، مثل الرعاية الصحيةالمقبولة اجتماعيًات يكون في العادة في المجاالت أّن التحاق المرأة في الجامعامن المالحظ 

 اإلنسانية والعلوم الحياتّية.
 

لخدمات والزراعة الُمَوظِّف وُيعتبَُّر قطاعّي ا في قطاع الخدمات )الصحة والتعليم والقطاع العام(. يعملنَّ غالبية النساءلذلك نجد بأن  .13
 (.8في المئة من إجمالي عدد النساء العامالت على التوالي )الشكل رقم  13.1في المئة و 62.9الرئيس للنساء، وهو ما يمثل 

  
 : التوزيع النسبي للعاملين الذين 8الشكل رقم 

 2015سنة فأكثر حسب النوع االجتماعي والنشاط االقتصادي،  15يبلغون 
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 البطالة 

(. حيُث اتسعت 24-15الذين تتراوح أعمارهم بين وما يثير القلق بذات القدر هو الزيادة المستمرة في معدالت البطاّلة بين الشباب ) .14
. هذا وقد 2015نقطة مئوية في عام  14.8إلى  2002نقطة مئوية في عام  11الفجوة بين معدل البطالة العام ومعدل البطالة بين الشباب من 

 .18بالمقارنة مع السنوات السابقة 2015في معدالت البطالة مع ما يقرب من ضعف عدد العاطلين عن العمل في عام  أكبر اجهت الشابات زيادةو
 للخروج منعامًا كانوا أكثر عرضة  34-18أن الشبان البالغين  2009وتظهر بيانات الدراسة االستقصائية الفلسطينية لإلنفاق واالستهالك لعام 

 (. 2011وق العمل بالرغم من زياّدة سنوات تعليمهم، وربما يعود ذلك إلى تثبيط معنوياتهم )البنك الدولي، س
 

وكان معدل البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة من بين أعلى المعدالت في العالم نتيجة لألزمة االقتصادية والسياسية التي أعقبت  .15
بحلول  لتبدأ بتراجع خجول جدًا 2002في المئة في عام  30 لتصلحيث بلغت معدالت البطالة ذروتها . 2000اندالع االنتفاضة الثانية في عام 

)الشكل رقم  2015في المئة في عام  25.9في المئة خالل العقد الماضي، وارتّد إلى  20، أال أّن معدل البطالة بقّي أعلى بكثير من 2007عام 
زايد (. ومع ذلك، فمعدالت البطالة هذه تقلل من درجة احتياج الفلسطينيين حقيقية للعمل، ذلك ألن الذين يملكون وظائف يقومون بشكل مت9

في المئة في عام  15بين العاملين من  الجزئيةعن العمل خالل أسبوع العمل. هذا وقد أرتفع معدل البطالة  عن كونهم عاطلين جزئيا بالشكوى
 20(.2011)البنك الدولي،  200919في المئة في عام  25إلى أكثر من  1998

  
 
 
 

                                                 
بأن البطالة المنتشرة بين الذكور تدفع بالمرأة إلى العمل. هذا وتشير تقديرات النموذج الذي يصحح خصائص  2003قد يوحي ارتفاع البطالة بين صفوف اإلناث منذ عام 18

 (.2011سرة عاطال عن العمل )البنك الدولي، المشاركة في سوق العمل وخصائص الموظفين أنه للنساء العامالت وللشباب فرصٌة أكبر ألن يتوظفوا عندما يكون رُب األ
 ساعة وإذا مثل ذلك بنسبة مئوية من أولئك الذين يعملون حاليا. 35ويتم تعريف الشخص بأنه موظف جزئّي أذا كان يعمل خالل األسبوع أقل من  19
ة." العاصّمة واشنطن. مجموعة البنك الدولي. تتوافر المواد على:  . "التعامل مع الصراع؟ الفقر واإلدماج في الضفة الغربية وقطاع غز2011البنك الدولّي ،  20

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2774 . 
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 2015-2002وقطاع غزة لألعوام . البطالة وبطالة الشباب في الضفة الغربية 9الشكل رقم 

 
 2015. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام 2014-2002المصدر: مؤشرات التنمية العالمّية لألعوام 

 

تبلغ معدالت البطالة بين المشاركين في القوى العاملة الذين تتراوح و ،حدته بين النساء ترتفعتشهد معدالت بطالة الشباب تزايدًا  .11
في  39في المئة بين الذكور و 23نسمة(؛  336،000في المئة )حوالي  26سنة وما فوق في الضفة الغربية وقطاع غزة نسبة  15بين أعمارهم 

في المئة  27في المئة للذكور و 15( موزعًا كاآلتي: 143،000في المئة )حوالي  17وكان معدل البطالة في الضفة الغربية  المئة بين اإلناث.
(. 10في المئة لإلناث )الشكل رقم  60في المئة للذكور و 36( موزعًا كاآلتي: 193،000في المئة في قطاع غزة )حوالي  41 لإلناث، مقابل

نقطة مئوية في عام  14.8إلى  2002نقطة مئوية في عام  11وكانت الفجوة بين معدل البطالة العام ومعدل البطالة بين الشباب قد ارتفعت من 
بالمقارنة مع  2015ت الشابات أكبر زيادة في معدالت البطالة مع ما يقرب من ضعف عدد العاطلين عن العمل في عام . هذا وقد واجه2015

عامًا كانوا أكثر  34-18أن الشبان البالغين  2009. وتظهر بيانات الدراسة االستقصائية الفلسطينية لإلنفاق واالستهالك لعام 21السنوات السابقة
 (. 2011عمل بالرغم من زياّدة سنوات تعليمهم، وربما يعود ذلك إلى تثبيط معنوياتهم وتزايد اإلحباط )البنك الدولي، عرضة لمغادرة سوق ال

 

-2010سنة فأكثر حسب المنطقة، لألعوام  15: معدل البطالة بين المشاركين في القوى العامّلة والذين تتراوح أعمارهم بين 10الشكل رقم 
2015 

 

 

 

 

                                                 
بأن البطالة المنتشرة بين الذكور تدفع بالمرأة إلى العمل. هذا وتشير تقديرات النموذج الذي يصحح خصائص  2003البطالة بين صفوف اإلناث منذ عام  معدل قد يوحي ارتفاع21

 (.2011العمل )البنك الدولي، المشاركة في سوق العمل وخصائص الموظفين أنه للنساء العامالت وللشباب فرصٌة أكبر ألن يتوظفوا عندما يكون رُب األسرة عاطال عن 
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شهرًا في  27.0شهرًا في الضفة الغربية و 23.6شهرا؛  25.7بلغ متوسط فترة البطالة للشباب في الضفة الغربّية وقطاع غزة  .17
شهرًا لإلناث. وبناء على استطالع رأي أجراه الجهاز  29.4شهرًا للذكور مقابل  24.2وبالمقابل، سجل متوسط فتّرة البطالة قطاع غزة. 

في المئة، أن غياب الوظائف  76.4 أي ما نسبته ، فقد أشار غالبية الشباب،2015سطيني بشأن الشباب الفلسطيني لعام المركزّي لإلحصاء الفل
 في المئة أن وظائفهم ال تتطابق ومؤهالتهم وخبراتهم.  9.6هو السبب الرئيس لعدم العمل، بينما أفاد 

 
 التعليم 

 
الدولية وجهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني المعنون بانتقال الشباب من الدراسة وفقًا للمسح المشترك الذي أجرته منظمة العمل  .18

 إلى العمل فإن معدل البطالة في أوساط الشباب أعلى بمرة ونصف من فئة الشباب ممن ال يملكون شهادة أكاديمية، حيث تصل نسبة البطالة في
ليس من التطلب يشير إلى أن سوق العمل  إلى شيء فإنهوإذا ما أشار ذلك  مئة.في ال 31في حين تسجل الفئة الثانية  47أوساط الفئة األولى 
 يستثمرون بإكمال تعليمهم ليقفوا في نهاية المطاف في طابور األيدي العاملة للحصول على شيٍء من الوظائف القليلة المتاحة. ما يشكل دافعًا لمن

في المئة من الطلّبة الحاليين يفضلون عملهم المستقبلّي  75سعون خلف وظائف وفي المئة من الشباب العاطلين عن العمل ي 31في حين أن 
في المئة فقط. وقد سجّل الذين تخصصوا في العلوم الطبيعية أعلى  13.1"وظيفة"، إال أّن هذه الوظائف تمثل شريحة صغيّرة من الشباب تبلغ 

في  47.3في المئة. هذا وقد بلغت نسّبة البطالة أعلى معدٍلاتها،  64.7نسانية بنسبة في المئة، تليها العلوم اإل 70.4معدالت البطالة بنسبة بلغت 
في المئة. أما  45.8المئة، في صفوف الخريجين الشبان الذين تخصصوا في الرياضيات واإلحصاء، تالها قطاع الخدمات الشخصية بنسبة 

في المئة والعلوم الطبيعية  88.9نصيب أولئك الذين تخصصوا في اإلعالم بنسّبة بالنسبة للشابات الخريجات، فقد كانت أعلى معدالت البطالة من 
 .22في المئة 82.3بنسبة 

 
 اإلناثهذا وقد بلغ معدل البطالة بين صفوف  .عاطالت عن العمل هنَّ سّنة فأكثر 13وما يقرب من نصف النساء اللواتي درسن  .19

جديٌر بالمالحظة أّن أعلى معدل بطالة بين النساء كان ومن ال(. 11)الشكل رقم  2015في عام  للذكورفي المئة  22.5في المئة، مقابل  39.2
 في المئة. 48.0سّنة فأكثر بنسّبة تصل إلى  13من نصيب اللواتي درسّن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عامًا فأكثر 15: معدل البطالة بين الرجال والنساء الذين يبلغون 11الشكل رقم 
 2015-2001لألعوام  

                                                 
 المصدر السابق. 22
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حيث كما هو مبين إّن الفجوة بين الجنسين في سوق العمل موجودة على الرغم من تفّوق اإلناث على الذكور في النتائج التعليمية.  .21

(، فقد فاق أداء طالبات الصف الثامن في الضفة الغربية وقطاع غزة أداء نظرائهن من الطلّبة في 12في المخطط النقطّي أدناه )الشكل رقم 
نقطة. إّن الفجوة بين  23بفارق  2011لماّدة الرياضيات لعام  TIMSS"23جاهات في الدراسة العالمية للرياضيات والعلوم" أو "اختبار "االت

العديد من البلدان، ولكنه يبدو أكثر وضوحا في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي العديد  هي أمر تشترك به TIMSSالجنسين في درجات اختبار 
، األردن والخليج. وأضف إلى ذلك أن هذه الفجوة التعليمّية بين الجنسين واضحٌة في التعليم العالي مثلمن بلدان منطقة الشرق األوسط األخرى، 

في المئة على التوالي، في حين  54و 82.1ونسبة االلتحاق اإلجمالية في التعليم العالي لإلناث بلغت معدالت إتمام مرحلة التعليم الثانوي  حيث
في أي تقدم ملحوظ في المئة على التوالي. ولسوء الحظ، اتجاهات التعليم اإليجابية للمرأة ال تترجم إلى  35و 66.9بلغت تلك المعدالت للذكور 

  سوق العمل.
 
 

 . الفرق في متوسط درجات الرياضيات بين طلّبة الصف الثامن الذكور واإلناث، 12الشكل رقم 

                                                 
23 TIMSS "يعني "االتجاهات في الدراسة العالمية للرياضيات والعلوم 
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TIMSS 2011حسب البلد،  

 
 2011ومؤشرات التنمّية العالمّية لعام . 2011المصدر: "االتجاهات في الدراسة العالمية للرياضيات والعلوم" لعام 

 
 

 االنتقال إلى سوق العمل 
حيث أظهرت نتائج المسح األسري التي أجرتها منظمة العمل  في الضفة الغربية وغزة البطاّلة لفترة طويلة جدا. قد يواجه الشباب .21

أظهرت أن الشاب في  2924-15العمل للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  بشأن مشروع تحقيق االنتقال من التعليم إلى 2013الدولية في عام 
في  32.2من سنتين  أكثرنسبة الشباب العاطلين عن العمل لمدة  حيث بلغتال عن العمل لفترة طويلة جدا. عاط يبقىالضفة الغربية وغزة قد 

في المئة للشابات. أما إذا تم اعتبار البطالة طويلة األجل، بالبحث عن عمل لمدة سنة واحدة أو أكثر، فإّن  35،0في المئة للشبان و 31.0المئة؛ 
فترة من يبحثون عن عمل للبها  والتي ُيشارال بل أن البطالة طويلة األمد . من الشباب في المئة 56.7 تحديدًا ،هذا سيأِثُر على أكثر من نصف

ن عن العمل من الشباب. ويجب التأكيد بأن استمرار ارتفاع معدل البطالة قد يسفر عن عواقب وخيمة يسنة أو أكثر، فإنها تؤثر على نصف العاطل
)منظمة  نمو الدخل. في على المدى البعيد مثل زيادة معدل البطالة في المستقبل وازدياد فترة الوظائف غير المستقرة ال بل قد يؤول ذلك لكساد 

اب العمل بت، مع ازدياد المّدة التي يقضيها العاطل عن العّمل في البحث عن وظيّفة، تزداد نظّرة أر(. وفي نفس الوق2010العمل الدولية، 
 المحتملين إليه أجحافًا كأن يرونه من األشخاص غير الصالحين للعمل.

 
أو  مستقرة وظائف محققينفي المئة قد أكملت عملّية انتقالها إلى السوق  22.6وكانت نسّبة قليلة من الشباب الفلسطيني تبلغ  .22

 31.8بينما ما زالت ما نسبته  ،في المئة، عملّية االنتقال إلى سوق العمل 45.6 تحديدا حتى اللحظة ما يقرب من النصف، يباشرولم مرضّية. 

                                                 
 ،20، رقم Work4Youth(، منظمة العمل الدولية: انتقال الشباب والشابات في األراضي الفلسطينية المحتلة إلى سوق العمل. منشورات 2014طارق صادق وسارة ايلدر ) 24

 .2014، أيلول التوظيفبرنامج تشغيل الشباب، قسم سياسة 
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Male youth (15-24)  unemployment rate

من  6.6انتقلت ما نسبته في المئة من الشبان عملية االنتقال إلى سوق العمل، بينما  38.9وفي حين أكمل  25في المئة ضمن المرحلة االنتقالية.
في  31.3و ؛في المئة من الشبان 29.0في المئة، حتى اللحّظة المرحّلة االنتقالّية، مقارنة مع  62.1الشابات إلى السوق. ولم تبدأ غالبية النساء، 

ة السبب الرئيس لعدم اكتمال عملّية . وكانت البطالالشبانفي المئة من  32.2المئة من الشابات ما زلّن ضمّن المرحلة االنتقالية، مقارنة مع 
في المئة  20.8 تحديدا خمس،الهذا وكان ما نسبته  لة االنتقالّية عاطلين عن العمل.في المئة من جميع الشباب في المرح 74.0االنتقال؛ حيث أّن 

مئة المتبقّية من نسّبة الشباب الذين ما زالوا في في ال 5.3من الشباب في المرحّلة االنتقالّية غير متعاونين مع خطط العمل المستقبلّية، أما الـ
 لحسابهم الخاص.  باشروا العمل ألنهم مشاركتهم في أعمال مؤقتة غير مرضية أول فيعزى عدم انتقالهمالمرحّلة االنتقالّية 

 
نماط االنتقال من توجد فروق واضحة بين الجنسين في سوق العمل وتترجم إلى اختالفات واضحة بشكٍل صارخ بين الجنسين في أ .23

وفي حالة عدم وجود استثمارات جديدة في القطاع الخاص، فإن هنالك إمكانية محدودة الستيعاب هذا العدد الكبير والمتزايد من التعليم إلى العمل. 
على قدم المساواة. ويبدو طالبي العمل من الشباب. ومع ذلك، وضمّن هذا المجال المحدود، فاإلناث من طالبي العمل غير قادرات على المنافسة 

يجين أن الشابات الخريجات المتعلمات يواجهّن عقباٍت إضافية في العثور على عمل. ويبدوا ذلك جلّيا بأتساع الهوة بين نسّبة الخريجات والخر
(. 13)الشكل رقم  2015نقطة مئوية في عام  24.4حتى وصل  2004نقاط مئوية في عام  6العاطلين عن العمل، حيث أرتفع هذا الفارق من 

في المئة من نسّبة البطالة الكلّية بين اإلناث، في حين أن  91، شكلت النساء الحاصالت على تعليٍم عاٍل 2013ومن الالفت للنظر أنه في عام 
ن دّل هذا على فإ(. 14ل رقم في المئة فقط من نسّبة البطاّلة الكلية بين الذكور )الشك 16.8الذكور الحاصلين على تعليٍم عاٍل يشكلوَن ما نسبته 

أما أولئك النساء الالتي يجدّن فرّصة عمّل في نهاية  شيء فإنما يّدُل على اختالف أنماط االنتقال من التعليم إلى العمل بين الجنسين بشكل كلّي.
في  62.9الذي بدوره يوظف نحو في المئة منهّن في القطاع العام والمجال الرئيسي لفرص عملهّن هو قطاع الخدمات، و 70المطاف، يعمل 

في المئة لإلناث بينما توفر قطاعات التجارة والفنادق  13.1المئة من النساء. وتوفر قطاعات الزراعة والصيد وصيد األسماك فرص عمل بنسّبة 
تجاهات إلى أن فرص (. وتشير هذه اال2015في المئة من النساء )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  11.3والمطاعم فرص عمٍل لـ

 العثور على عمل مثمر مع إمكانّية النمو وتحقيق أّي إنجاز تضاءلت للنساء.
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 المصدر السابق. 25

،ِلألعوام24ِ-15البطالةِفيِصفوفِالشبابِالبالغِ. 13الشكلِرقمِ
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 .2015ر: الجهاز المركزّي لإلحصاء الفلسطينّي للعام المصد     ؛ 2014-2002المصدر: مؤشرات التنمية العالمّية لألعوام 
 

 
 
 

 
 

وما تزال القيود المتعلقة بنوع الجنس التي تواجهها المرأة في المشاركة في سوق العمل وإيجاد فرص عمل بأجر موجودة بشكٍل  .24
من جهة عرض القوى العامّلة، تشّمُل العوامل التي قد تؤثر على تدني معدالت مشاركة المرأة بسوق جلّي على كل من جانبي العرض والطلب. 

ييز في العمل المواقَف الثقافية نحو العمل وجوانب التعليم والمخاوف األمنية والقيود المفروضة على التنقل وعدم وجود بيئة عمل مناسبة والتم
المرأة في  تقييدُل كٌل من عدم مواءمة المهارات مع احتياجات السوق عائقا رئيسًا، ال سيما في ضوء (. تشِك2012األجور )برودمان وآخرون 

(. بلغت نسبة النساء اللواتي شغلّن وظائف مثل المحاماة والهندّسة عام 2012مجاالٍت ومهِن ذات قدرة استيعابية محدودة )برودمان وآخرون 
ي حين أن النسبة بلغت أعلى من ذلك بكثير في وظائف أخرى مثل التدريس )الجهاز المركزي على التوالي، ف 22.2و 20.9نسّبة  2014

(. ومن جانب الطلب على القوى العاملة، تشير األدلة إلى النساء يواجهن بيئة عمل أكثر عدائية من تلك التي يواجها 2014لإلحصاء الفلسطيني، 
من اإلناث في الضفة الغربية وقطاع غزة ما نسبُتُه  التي تضم في هيكليتها مدير أولركات ، بلغت النسبة المئوية للش2013ففي عام  ،الرجال

من النساء فقط رواد أعمال  3.4(. وباإلضافة إلى ذلك، أصبحت ما نسبته 2013في المئة )دراسة البنك الدولي االستقصائّية للشركات لعام  1.2
في المئة من الرجال )الرصد العالمي لألعمال الحرة،  12.4وات أو أقل، مقارنة مع سن 3مع شركات تراوحت أعمارها بين  2009في عام 

2009 .) 
 

وما يزال قطاع تنمية المهارات، الذي يشمل مقدمي خدمات التدريب والتدريب التقني والمهني والمدارس والجامعات ووزارتي العمل  .25
القطاع الخاص )تقرير مبادرة النهج القائم على النظم للنهوض بنتائج حاجيات  بما ينسجم معوالتربّية والتعليم، غير متِسٍق وغير متّصل 

، حققت الضفة الغربية 2013. وكما هو موضح في تقرير "مبادرة النهج القائم على النظم للنهوض بنتائج التعليم" لعام (2013التعليم للعام 
مشيرا إلى عدد قليل من الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص ليأخذ دوره وقطاع غزة درجات منخفضة من حيث "تعزيز نهج مدفوعة بالطلب"، 

  في التخطيط واإلشراف وتقديم تدريب للقوى العاملة.
 

حيث تحول دون تمكنهم من  ،ظاللها السلبية على قدرات الشباب في الضفة الغربية وقطاع غزةبلقي الجودة المتدنية للتوظيف ُت .26
شهرًا، أّي أكثر من عامين ونصف، ألولئك الذين لم  31.8ويبلغ متوسط طول الفترة االنتقالية إلى سوق العمل  تحقيق مكنوناتهم االقتصادية.

 شهرا للشباب الفلسطيني "العالق في المرحلة االنتقالية". 55.6شهرا خالل الفترة االنتقالية و 19.5يباشروا وظائفهم الحالية مقارنة مع 
 

 وظائفحيويًا إذما أتيحت للشباب فرصة عادلة في  عاماًلالنمو المستدام والمرتكز على التوظيف وتعتبُر السياسات التي تعزز  .27
الشباب ارتباطًا وثيقًا باتجاهات التوظيف الشاملة ولكنها أكثر حساسية للدورات االقتصادّية.  توظيفترتبط مخرجات ونتائج سوق حيُث  26الئقة.

الشباب فيتمثُل بزيادة في الطلب الكلي حيث سيؤدي ذلك إلى خلق المزيد من فرص العمل للشباب. وتبين البحوث  توظيفأما المفتاح لعالج أزّمة 

                                                 
 أ.   2013منظّمة العمل الدولّية،  26
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 منظمة العمل الدولية بدورها أن سياسات االقتصاد الكلي يمكن أن تؤثر في خلق فرص عمل للشباب عن طريق: أوال: تشجيع التنويع االقتصادي
 والتحول اإلنتاجي؛ 

 د من تقلب االقتصاد الكلي من خالل االنخراط في سياسات لمواجهة التقلبات الدورية في الوقت المناسب وبالشكل المناسب؛ ثانيا: الح
ثالثًا: تخفيف القيود على نمو القطاع الخاص، مع التركيز بشكل خاص على الحصول على تمويل للمشاريع فائقة الصغر والصغيرة ومتوسطة 

 الحجم؛ 
التي توفر عدد ز على التدخالت المستهدفة من جانب الطلب وتأثيرها بشكٍل خاص على تشغيل الشباب )مثل أعمال البنية التحتية رابعًا: التركي

 ، وبرامج التوظيف العامة، وبرامج دعم األجور والتدريب(؛ زخم من الوظائف
 وخامسًا: ضمان التمويل الكافي والمنتظم للتدخالت الالزمة لتوظيف الشباب.

 
. ومن تطلُب أي مبادرة جديدة لمعالجة مسألة خلق فرص العمل في الضفة الغربّية وقطاع غزة مستوى عال من اإلجراءات المنسقةت .28

لقطاعين أجل معالجة مسألة خلق فرص العمل ال بّد من معالّجة أقلها اإلجراءات المنّسقة الثالث: أواًل: إيجاد طرق وأنماط جديدة للتعاون بين ا
ثانيًا: جعل التنفيذ أكثُر مرونًة لتخصيص تدريٍب على وخاص لتحديد فجوات العرض والطلب في سوق العمل بشكٍل أكثر كفاءة ومنهجية؛ العام وال

اس المهارات المستهدفة، األمر الذي يساهم في سد هذه الفجوات؛ حيث من الضروري توفير هذا التدريب في الوقت المناسب وبطريقٍة قابلة للقي
وثالثًا: توفيُر أدوات تمويل تكميلية  ؛مح بتقييم دعم االستجابة لمهارات هذا التدريب لمواجّهة الطلّب المتغّير باستمرار في هذا السوقبحيث تس

 للتخفيف من التشرذم الحاصل والمخاطر التي تحد من زيادة استثمارات القطاع الخاص الالزمة لتوليد النمو وخلق فرص عمل جديدة.
 

 التأثير التنموي للمشروع أ. 
 

صندوق تطوير الجوّدة المنفذة سابقا أن المشروع ساعد على تحسين نوعية وأهمية التعليم  27وأكدت الخبرة المكتسبة من مشاريع .29
ُة وطبيعة الشباب ووضع أساسات نمو القطاع الخاص. وتلبي نوعّي بينوبالتالي تعزيز آفاق سوق العمل العالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 

في سوق العمل. وقد ركزوا بشكل خاص على التوظيف المباشر  األساسية الالزمةالمهاراِت  الممولة بموجب صندوق تطوير الجودةالمشاريع 
وُبِذَل هذا الجهد في الوقت المناسب إلعداد  بعد التخرج من خالل إقامة شراكات مع األطراف الرئيسة ذات الصّلة في السوق خالل فترة البرامج.

في الوقت المناسب لتعزيز التكامل االجتماعي واالقتصادي وبعث األمل وتمكين وإدراج الشباب في الضفة الغربّية وقطاع والشباب للمستقبل، 
  ذا قدرة تنافسية عالية. عمٍل غزة من مواجهة سوق

 
سّية، قبوال حارًا باعتباره أداة فريدة من نوعها لتحويل وتعطيل العقلية السائدة للتدخالت وقد القى صندوق تطوير الجودة، كآلية تناف .31

وضع صندوق تطوير الجوّدة مسؤولّية  حيث .في العادة جهات مانحة خارجية دون تمكين المجتمع المحلّي منهاقودها تالتنموية التقليدية التي 
ذلك من خالل إدخال منافسة داخلية بين مؤسسات التعليم العالي وي المستفيدين المتلقين ذاتهم، نجاح التدخالت التنموّية بشكلٍّ وثيق بين يد

وبالشراكة الوثيقة مع شركاء من القطاع الخاص. وباإلضافة إلى ذلك، شجع صندوق تطوير الجوّدة المشاريع الفريدة والمبتكرة التي تقود 
وجودة، مستغّلة بذلك المجاالت والقطاعات األساسية للمجتمع الفلسطيني بدءًا بالصحة العامة، الصناعة وتنشأ أسواقا جديدة وتخلق وظائف غير م

  وإنتاج الغذاء، والسياحة، وتصميم األزياء، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وإدارة األعمال والزراعة وصوال إلى الهندسة الصناعية.

                                                 
 شراكة بين مؤسسات التعليم العالي وقطاع األعمال. 20هذا وقد مول صندوق تطوير الجوّدة حتى اآلن  27
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برنامجًا دراسيًا بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعين  35استراتيجية شملت شراكة هامة و 20وعموما، دعم المشروع إنشاء  .31

، 2016وبحلول منتصف عام  .طالب وطالبة 2000في المئة ويستفيد من المشروع حوالي  50العام والخاص، حيث تجاوزت مشاركة اإلناث 
شركات القطاع الخاص ومنظمات العمل ذات من هؤالء الشركاء عض بعلى عاتقهم التعاون،  ،الثمانين شريكا حوالي ،كان قد اخذ بعض الشركاء

. وبعض هذه اتحاداٌت وجمعيات أرباب العمل، التي تنطوي في الواقع على مشاركة محتملة لشركات في القطاع العام عملالاب بالعضوية وأر
عالي األخرى )بما في ذلك داخل المنطقة وخارجها( هو شراكة مع مؤسسات التعليم ال 12من ناحية أخرى، فإن  القطاع الخاص من كل األحجام.

 مؤشر آخر جيد للتدويل.
 

من خالل تبني  بالسوق الصلِة ة وذاُتالالزمة لتدريب آالف الطلّبة على المهارات العملّي وعالوة على ذلك، وفر المشروع المنصَة .32
على أهمّية حل المشاكل بشكلِّ عملي وترجّمة المعرّفة النظرّية في واقع الحياة اليومّية بدال من التركيز  ويؤكدعقلية ومنهج تعليمّي جديد يبرز 

حيث أدركت مؤسسات التعليم العالي أن وجود عالقة وثيقة مع سوق العمل والتدريب على  ،على الحفظ والتلقين في برامج التعليم العالي
 وضرورّي لتوظيف الخريجين وتمكينهم من لعب دور هاٍم وإيجابي في المجتمع.أمٌر أساسيٌّ  هوالمهارات العملية 

 
وركزت عدة مشاريع لصندوق تطوير الجوّدة على مهارات ريادة األعمال ورفع وعي الخريجين على أهمية المشاركة النشّطة في  .33

ين للسعي لتحقيق االعتماد على الذات والعمل الحر، األمُر من خالل إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وكان الطلّبة متحفز حياتهم المهنية
ت عدة مشاريع في مجال َأنِشالذي ينطوي على إمكانّية تعزيز تنمية القطاع الخاص وتجاوز عقلية "كون الشخص موظفًا". وفي هذا الصدد، ُأ

  ارية جديدة في نهاية المطاف.تكنولوجيا عملية إعداد موجّهة ومرصودة ألفكار تجارية ناجحة لتمكين بدء أعمال تج
 

وتظهر الدفعة األولى من الخريجين المستفيدين من المشروع معدالت انخراط في السوق أفضل نسبيا من تلك التي حققها نظرائهم  .34
تطوير الجوّدة، بعد تسعة في المئة من خريجي المشاريع الفرعّية التابعة للدورة األولى لصندوق  51في حين أّن  .في ذات البرامج للعام السابق

في مجال  28، حصلوا على وظائف أو عملوا لحسابهم الخاص. وتشير هذه األرقام إلى تحسن واضح2015أشهر من التخرج في حزيران 
 رقم ئة. ويبين الجدولفي الم 62االنتقال من التعليم إلى سوق العمل ذلك أن معدل البطالة لهؤالء الخريجين جيٌد إذا ما قورن بنسّبة البطالة البالّغة 

في المئة من  38أدناه كيف أن هذا التقدم هو نتيجة تأثير المشروع بشكٍل مثير لإلعجاب على خريجي الجامعات )حيث أّن البطالة أقل بنسبة  1
هها شركات القطاع الخاص في في المئة(. وعالوة على ذلك، وبالنظر إلى القيود المتزايدة التي تواج 11معدلها العام( وفي قطاع غزة )أقل بنسبة 

 كل من قطاع غزة والضفة الغربية، أصبحت نتاِئُج المشروع التي تخلف أثرها على سوق العمل أكثَر قيمة. 
 

 
 
 
 
 

                                                 
في  الخريجينفي المئة لمعد البطالة فيما بين  62تشير نسبة وردت في تقاريرهم النصف سنوية.  إن األرقام الواردة في هذا الجدول مستقاة من مؤسسات التعليم العالي كما 28

ليمية بموجب صندوق تطوير ن اسُتهدفت برامجهم التع( للخرجين مم2015-2014مقابل بيانات الجامعات كل على حدة التي جمعت في بداية المشروع )أي السنة الدراسية 
  الجودة.
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 : معدالت البطالة قبل وبعد التدخل1الجدول رقم 
 اإلحصائيات قبل وبعد التدخالت -الدورة األولى 

التدخل كما ُسجلت في حزيران اإلحصاءات بعد  قبل التدخل   
2016 

 النسبة اإلجمالية
للبطالة في صفوف 

 %26 %64 لكليات ا خريجي
في النسبة اإلجمالية 
 صفوف خريجي

 %58 %61 للجامعات
إجمالي نسبة البطالة 
 في صفوف الخريجين

 %67 %78 في غزة
إجمالي نسبة البطالة 
 في صفوف الخريجين

 %42 %42 في الضفة الغربية
 %49 %62 اإِلجماِلّي

وفقًا للبيانات  248خريج. في حين بلغ عددهم بعد القيام بالتدخل  1,001بلغ عدد الخريجين الذين شملهم المسح قبل القيام بالتدخل  ُمالحظة
، حيث ستتم متابعتهم خالل 2016خريج ممن تخرجوا في حزيران  358النسبة ما بعد التدخل الـ في حين لم تشمل. 2015المتوفرة في تموز 

 . 2017أشهر التي ستلي تخرجهم في نيسان  التسعة
 

يكافئ الصندوق المقترحات التي تستهدف اإلناث، حيث  ،ويظهر المشروع فاعاًل في إدماج النوع االجتماعي وتعزيز توظيف اإلناث .35
المساواة بين الجنسين تعتبر واحدٌة من معايير أهلية تقديم منح صندوق تطوير الجوّدة. ويتم تتبع هذه المؤشرات ومتابعتها عن كثب  أن ضمان بما

من عن طريق نظام التبليغ اإللزامي. وعموما، فإّن أيُّ مشاركة لإلناث وبأي نسبة مئوية في كل منحة من منح صندوق تطوير الجودة مقبولة. و
 في المئة.  52بالذكر أّن نسّبة مشاركة اإلناث الحالّية تبلغ حوالي  الجدير

 
 ضمن مشروع البنك الدولي فيؤسسات التعليم العالي المشاركة وساهم المشروع بشكل واضح في تعزيز زيادة نوعية التعليم عبر م .36

وقد ذكر أعضاء الهيئات التدريسية واإلدارّية في مؤسسات التعليم  الضفة الغربية وقطاع غزة، وخلق قوة دفع لمواصلة طريق تحسين الجودة.
ع العالي المشاركة باإلجماع أن المشروع قام بتغيير أساليب التدريس والتعليم في مؤسساتهم بشكل جوهرّي. وأضاف الخريجون أيضًا أن مشاري

جاله من حيث المعدات، والبحوث، والموارد، والمنهجية التعليمية صندوق تطوير الجوّدة قد حسّنت بشكل ملحوظ البرامج التعليمية كلٌّ في م
ومن ناحّية أخرى، قامت الشركات أيضا بتسليط الضوء على تأثير وفوائد التدريب. وتشمل الفوائد  واألهم من ذلك توفير التدريبات المهنّية.

ن الطالب في العمل اإلنتاجي وإمكانية تقييم أداء الطالب بهدف المباشرة التي تحظى بها الشركات من مشاركة الطلبة في التدريب، مشاركة م
مناهَج  التوظيف مستقباًل. وذكرت الشركات أيضا أن طلبة المشاريع الفرعية لصندوق تطوير الجودة هم اآلن أفضل استعدادًا للعمل بسبب وجود

العملي وإدخال المهارات الحياتية ودورات االستعداد للعمل. ولوال تدخل  سوق العمل، واالهتمام الزائد الذي بذل على التعليملأكثر مالءمة  دراسّية
 صندوق تطوير الجودة لما ُأحِدَث هذا التحسن لهذه المجاالت بهذا المعدل السريع.
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 لقطاع العامامبررات ب. 
 

في منطقة الشرق األوسط، إال أّن  يواجها التوظيفوعلى الرغم من أّن خلق الوظائف في القطاع الخاص هو المشكلة الرئيسية التي  .37
ثلث  فإن . في المتوسطالحالي عن نظام التعليم والتدريب الناجمةلها سبب آخر أال وهو الفجوات في المهارات وعدم مالءمتها للمتطلبات 

في المئة  40فحوالي  شواغرها.يمأل ال تجد من ن أن بعض الشركات تقول بأنها الشباب العاطلين عن العمل هم خريجو جامعات، على الرغم م
ن، من أصحاب العمل في منطقة الشرق األوسط يحملون عدم التوافق بين المهارات عائقا رئيسيا لممارسة األعمال التجارية والنمو )غاتي وآخرو

فإن مل في القطاع الخاص في بلدان الشرق األوسط على خلق فرص ع د وظائفاوإيج(. وعلى الرغم من تزايد اعتماد أي تنمية اقتصادية 2013
 في إعداد الشباب لوظائف القطاع العام. من باعلنظم التعليم  هذا ال ينكر ما

 
. وقد ظهرت هذه األنظمة تجد نظم التعليم والتدريب في منطقة الشرق األوسط صعوبة في تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة .38

، والتي تضمنت التركيز على التوظيف في القطاع العام وعلى دور نظم التعليم والتدريب في كجزء من العقد االجتماعي لمرحّلة ما بعد االستقالل
تقدمين، إعداد الشباب للعمل في القطاع العام. في العقود األخيرة، أصبحت وظائف القطاع العام مكلفة لتوليد مزيد من الوظائف لتوسعة دائرة الم

شاركة اإلناث في القوى العاملة وارتفاع مؤهالت القوى العاملة. وعالوة على ذلك، تم تقليص القطاع وذلك بسبب النمو السكاني المرتفع وزيادة م
من رأسمالية المحسوبية ومناخ األعمال التجارّية المتهاوي )ديفان وكيفير  إفريقياالخاص الرسمي في بعض دول الشرق األوسط وشمالّي 

. والنتيجة أن هنالك عدد قليل من الوظائف "المرغوب فيها"، في الواقع وظائف قليلة ((2014)(؛ وريكرز وفرويند ونوسيفورا 2014وشيفبوير )
 .29جدًا لتحفيز نظم التعليم والتدريب لتبني اإلصالحات التي من شأنها أن تنتج المهارات المتناسّبة والقطاع الخاص

 
وتشمل عدة مبررات رئيسية، أكثرها ارتباطا بالضفة وتأصلت حاالت فشل السوق والتدخل الحكومي والتمويل في قطاع التعليم  .39

على  الغربية وقطاع غّزة والتي سيتم مراجعتها هنا. أول مبرر وأكثر مبررات القطاع العام شيوعًا لتمويل التعليم هو آثار العوامل الخارجية
ه الخصوص، يرى العديُد أّن وجود قوة عاملة متعلمة أمر بالغ األهمية لتبني تكنولوجيات جديدة للتطوير والتحسين، ليس على التعليم. على وج

تعليم ذا جودة، على وجه التحديد،  توفيُر 30(.280صـ-279، صـ1996مستوى األفراد فحسب بل على مستوى زمالء العمل أيضًا" )بوتيربا 
ضل، مما يزيد من قدرة العمال على التعامل مع التكنولوجيا وخفض نفقات التدريب للشركات ويؤدي إلى أرباح أعلى يعزز تحصياًل علميًا أف

وباإلضافة إلى ذلك، قد أثبتت العديد من الدراسات التقارب الوثيق جدا بين المهارات المعرفية لسكان بلد ما ومعدل النمو االقتصادي  31للعمال.
الخصوص، فإن البلدان التي تؤدي اختبارات الرياضيات والعلوم الدولية بشكل أفضل لديها نمو أقوى في اقتصاداتها  في ذلك البلد؛ على وجه

 ( 19، صـ2010)هانوشيك 
 

وفيما عدا عدم االستقرار السياسي، والتي يمكن القول إنه العائق الرئيس لتحسين خدمات التعليم، فقد أعتمد النظام التعليمّي في  .41
، والتي تتميز بالتعلم المتمحور حول المعلم مع التركيز على غربية وقطاع غزة منذ مّدة طويلة على أساليب تربوية عفا عليها الزمنالضفة ال

                                                 
 (؛ الثقة، والصوت، والحوافز: التعلم من قصص نجاح محلية عن تقديم الخدمات في الشرق األوسط وشمالّي إفريقيا.2013بريكسي وآخرون ) 29
 .http://www.nber.org/chapters/c6566يف ولماذا؟" ( "التدخل الحكومي في األسواق للتعليم والرعاية الصحية: ك1996جيمس بوتيربا ) 30
 439صـ - 413، صـ5/6، رقم 44المجلد  المجلة الدولّية للتعليم.، "التعليم في المهارات األساسية والتدريب من أجل عمل منتج" 1998جوليرمو الباركا،  31

http://www.jstor.org/pss/3444847 . ووجد الباركا أن "هناك عالقة مباشرة بين كمية ونوعية التعليم األساسي ومدى وكثافة التدريب المطلوبين لدخول األنشطة اإلنتاجية
 وتحقيق مستوى من األداء يساوي أو يقترب من المتوسط." 

http://www.jstor.org/pss/3444847
http://www.jstor.org/pss/3444847
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 الدراسي ويتراجع أداءهم( ونتيجة لذلك، ال يشترك الطلّبة في العملّية التعليمّية بشكل كامل، 2015التلقين ومبادئ الحساب )بريكسي وآخرون، 
 القدرة التنافسية العالية في يومنا هذا. ذيويفتقرون إلى التفكير النقدي األساسّي ومهارات حل المشاكل الالزمة للبقاء في االقتصاد العالمي كما 

اجية أن تكاليف خروج الضفة الغربية وقطاع غزة من هذا النظام تبدو "عاليًة جدًا" بسبب "غياب مهارات اإلنت "(2015بريكسي وآخرون )" ويرى
ع عام العالية مثل االبتكار وروح المبادرة التي يحتاجها اقتصاد مثل هذا ترتفع فيه معدالت البطالة بين الشباب بنسب عالية، وبسبب وجود قطا

 (. 69في المئة ") 2.3 النمو بنسبة تبلغمشبع ومتخم وكثافة سكانية عالية 
 

 ، حيثسطينية وخطة التنمية لخلق فرص العمل في الضّفة الغربية وقطاع غزةويتسق التدخل المقترح مع االستراتيجيات الوطنية الفل .41
ولذلك، ترى الحكومة الفلسطينية أّن توليد فرص  كانت البطالة وما زالت بال شك المحرك الرئيس للفقر، كما التهميش االقتصادي واالجتماعي.

ميزانية العمل المستدام من قبل القطاع الخاص الوسيلَة الرئيسة لمكافحة الفقر وعدم المساواة على المستوى االجتماعي، وتحقيق االستقرار في ال
بين  التوظيفيني والتفاوت المتزايد في أنماط تماما مدى ضعف االقتصاد الفلسط واقع التوظيفعلى مستوى االقتصاد الكلي. ويعكس وضع 

يتأثر بشكل كبير بسبب سياسات االحتالل اإلسرائيلي، إال أن هنالك في نفس  واقع التوظيفالضفة الغربية وقطاع غزة. وعلى الرغم من أن 
مكن اتخاذها لتحسين إمكانات القوى العاملة يالتي الوقت مجموعة من التدابير الداخلية، التي ارتأتها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، و

 . المعلومالفلسطينية وإعداد األجيال القادمة لتحديات االقتصاد 
 

إطارا لهذه التدابير  2013-2011، واالستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتوظيف2016-2014وتحدد كٌل من خطة التنمّية الوطنية  .42
فرصة عمل جديدة  600،000باعتباره واحدا من األولويات الوطنية ويدعو إلى خلق  مّية الوطنّية العمَلاإلطار العام لخّطة التن ويحدد المحلية.

أولويات أهداف التنمية االستراتيجية للسلطة الوطنية الفلسطينية. وذكر إحدى خالل العقد المقبل. ويعتبر تشغيل الشباب وتنمية روح المبادرة 
. وعالوة على ذلك، تهدف 2016-2014للسنوات  على مستوى السياساتلمهني على وجه التحديد، كأولوية تحسين نوعية التعليم، والتعليم ا

لعالقة ا تعتبر، 32السلطة الوطنية الفلسطينية لتحسين مواءمة التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل. وبالمثل، فإن االستراتيجية الوطنية للتوظيف
من خالل السياسات  للتوظيف. فإّن الهدف األساسي هو خلق بيئة مواتية عاماًل رئيسيووجود فرص عمل المتبادلة بين النمو االقتصادي 

 والتطوير المؤسساتي والبنية التحتية والتدابير المباشرة األخرى، مع التركيز بشكل خاص على الشباب.
 

للقيود المفروضة على المشاركة االقتصادية للمرأة دعامًة أساسية لالستراتيجية  أفضل تصور تجسد بلورةوعالوة على ذلك،  .43
 واإلنصاف بين المساواة تعزيز إلى دعت والتي( 2013-2011) لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين عبر القطاعّية الفلسطينّية الوطنّية
هدفا استراتيجيا لتحسين مشاركة المرأة في سوق العمل. ومما ال  لنوع االجتماعياستراتيجية البنك الدولي الخاصة بقضايا اوتضمنت . الجنسين

العمل يسهم بشكل مباشر في تعزيز استقاللية االقتصاد الوطني، ويساعد على محاربة الفقر والبطالة  أماكنشك فيه، أن الوجود القوي للنساء في 
 وتعزيز العدالة االجتماعية. 

 
 ك الدوليالقيمة المضافة للبنج. 

 
وتعتبره كما ، خاصًة الضفة الغربية وقطاع غزة وفي في مختلف أرجاء العالم وللبنك الدولي تاريٌخ طويل في العمل مع قطاع التعليم .44

ووزارة التربية وللبنك أيضا تاريٌخ حافٌل وطويل في دعم السلطة الفلسطينّية . الراهنفي معالجة الوضع ُيعوَّل عليه السلّطة الفلسطينّية شريكًا 

                                                 
 المتكامل للتوظيف في فلسطين "الوثيقة التوجيهية".البرنامج االستراتيجي .  2015وزارة العمل، أيلول  32
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مشاركّته التجربة والخبرة لة ودعم أعمال القطاع االقتصادي والمنتجات المعرفية، باإلضافة تقنيالعالي من خالل تقديم المساعدة ال والتعليم
  العالميتين في مجال التعليم.

 
فمنها  لتحسين مخرجات التعليم والتوظيف. وقد اعتمد البنك عددا من المبادرات واالستراتيجيات على الصعيدين العالمّي واإلقليمّي .45

تركز على الحد من عدم تطابق المهارات وتهدف إلى أ. مواءمة المناهج الدراسّية )مناهج التعليم العالي على وجه  على سبيل المثال، برامٌج
 لخاص( والتمويل؛ ب. خلق حوافزمن خالل إعادة صياغة الحوكمة )من خالل مشاركة أكبر من القطاع ا على التوظيفالخصوص( مع الطلب 

حسب الطلب من خالل خلق شراكات  التقني(؛ جـ. والتدريب والتجارةعلى سوق العمل )العلوم،  المرتفعةالمجاالت ذات العوائد  لدراسة للتوجه
البلدان لتعزيز جودة ومالءمة نظام تعليمهم لبنك الدولّي على دعم ا لرؤية بين القطاعين العام والخاص. وبشكل عام، يركز القطاع التعليمي التابع

بين التنمية البشرية  الممارسات العالمية المتعددة تتراوُح مجال بطريقة منصفة ومستدامة. أضف إلى ذلك، أّن للبنك الدولّي تاريخ حافٌل في
ول الشامّلة والتي تشّمل خلق وظائف ومعالّجة والتنمية المستدامة والنمو العادل والتمويل والمؤسسات وكذلك في عدد من مجاالت توفير الحل

تصميم المشاريع متعددة  منالفريق تمكِّن الممارسات العالمية في المشاركة   المتين من خاللثراء التنوع وال هذا قضايا النوع االجتماعي. 
الداخلية والتكامل بين القطاعات من أجل التخصصات ومعالجة أي تحديات تواجه التنمية من وجهات نظر مختلفة، وبالتالي ضمان الكفاءة 

    .مشتركان وهدف التوصل إلى رؤية
 

نك بمجموع الالستراتيجّية المرأة اقتصاديًا ركيزًة أساسية وعالوة على ذلك، يعدُّ تحقيق فهم أفضل للقيود المفروضة على مشاركة  .46
تحقيق  ةاستراتيجيوتهدف  مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق األوسط.، إضافة إلى استراتيجية الخاصة بقضايا النوع االجتماعي الدولي

في  على مستوى النوع االجتماعي للبناء على اإلنجازات السابقة وتقديم حلول ذكّية ومجرّبة لتحقيق المساواة وتقليل الفقر ،بين الجنسينالمساواة 
للنمو والحد من الفقر  محركًا أساسيًا وتملكها لألصولديدًا خلق فرص عمل السياسة والعمليات. ويعّد وصول المرأة إلى فرص اقتصادية وتح

 .االستراتيجّيةوعاماًل رئيسًا للتغيير الذي تنشده وتعالجه 
 

الجهات المانحة والوزارات األخرى لتحقيق خطة وزارة التربية والتعليم  تنسيق جهودخبرة فريدة من نوعها في بالبنك  ويزخر .47
ة تقني ةإلضافة إلى ذلك، يقدم البنك خبروبا معايير الجودة التي تعتبُر أيضا استجابة الحتياجات سوق العمل. يقوم علىالعالي لنظام تعليمّي أقوى 

 على نحٍوالنظرية والبحث والمعرفة الضمنية وجمع البيانات  قيمة المناح من لرفعلعلى األدلة  قائمعبر نهٍج وتصميٌم وإدارة للمشروع  زخمة
لبنك الدولي التنظيمّية وخبرّته لتنظيم األطراف المعنّية الرئيسّية اشأنه المساعدة في تعزيز فاعلّية قدّرة  مما من. تحليل الحاالت عنفضال  فعَّال

 اآلراء وتحقيق نتائج مستدامة.توافق في ال توطيدفي  بما يسهمفي القطاع 
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 القطاع حسب الجوّدة تطوير صندوق منح الرابع: الملحق

 
 القطاع عنوان المشروع الدوّرة مؤسسة التعليم العالي 

 تصميم األزياء قسم تصميم األزياء وصناعة المالبس 1 دير البلح-كلّية فلسطين التقنية   .1
 إدارة األعمال مواءمة المهارات المعرفّية لطلّبة كلية التجارة "إدارة األعمال" لمتطلبات سوق العمل 1 غزة-الجامعة اإلسالمية   .2
 تعزيز جودة برنامج نظم المعلومات المحاسبّية 1 خضوري-جامعة فلسطين التقنّية   .3
 تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا المعلوماتاالرتباط مع القطاع الخاص: إصالح المناهج الدراسية لكلية  1 جامعة النجاح الوطنّية  .4
الدورة -الكلّية الجامعّية للعلوم التطبيقية   .5

 األولى
مشروع "بال آبس" لبناء قدرات طلبة تكنولوجيا المعلومات في مجال برمجة وتطوير  1

 تطبيقات الهواتف الذكية.
 مشروع تعزيز السياحة في القدس  2 جامعة القدس  .6
تعزيز وتحسين قابلّية توظيف خريجي الهندّسة باستخدام نموذج الشراكة المبتكر ثالثي  2 الدورة الثانية-فلسطين  جامعة بوليتكنك  .7

 األطراف المربح لكافة األطراف.
 هندّسة تكنولوجيا البيئة والنقل 

 برنامج دبلوم تطوير خطة تخصص األوتوميكاترونكس 2 كلّية هشام حجاوي التكنولوجّية  .8
برنامج دبلوم دمج الرعاية الفائقة لكبار السن والرعاية التلطيفّية ضمن مناهج بكالوريوس  1 ابن سينا للعلوم الصحيةكلية   .9

 التمريض 
 الصّحة 

زيادة توظيف الطالب والمهارات الريادية من خالل نموذج التعلم المعّدل المبني على حل  1 الدورة األولى-جامعة بوليتكنك فلسطين   .10
 المبنّي على متطلبات الحياة الحقيقية المشكالت

 االنتقال إلى سوق العمل: تطوير برنامج العالج الطبيعي في كلية فلسطين األهلية الجامعية 1 كلية فلسطين األهلية الجامعية  .11
 الغذائية والزراعةالصناعات  تطوير المناهج الدراسية وتعزيز القدرات المؤسسية لكلية الزراعة والبيئة 2 غزة-جامعة األزهر   .12
 مشروع بال فارم لبناء قدرات طالب اختصاص الزراعة 2 الدورة الثانّية-الكلّية الجامعّية للعلوم التطبيقية   .13
تحسين مهارات الطالب بهدف تعزيز العمل: تعاون بين مراكز جامعة النجاح الوطنية  1 جامعة النجاح الوطنّية   .14

 الغذائية للتدريب واإلبداع واتحاد الصناعات
 تطوير وتحسين الدورات العملية الزراعية 2 جامعة الخليل   .15
 السياحة التوظيف من خالل التعلم القائم على الكفاءة في قطاع السياحة والفنادق في فلسطين 2 جامعة بيت لحم  .16
 المناهج الدراسية لقسم السياحة واآلثار إقامة روابط مع القطاع السياحي الخاص: إصالح 2 الدورة الثانّية-جامعة النجاح الوطنّية   .17
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 القطاع عنوان المشروع الدوّرة مؤسسة التعليم العالي 
تطوير برنامج علم اآلثار األكاديمي الفلسطيني الذي تقدمه جامعة بيرزيت لمصلحة  2 جامعة بيرزيت  .18

 السياحة الريفية في فلسطين
كلية وجدي نهاد أبو غربية الجامعية   .19

 التكنولوجية
 اإلعالم مختبر العروض البيانية المتحركة والوسائط المتعددة  1

 لفلسطين  صورة 1 كلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة  .20
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