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�ستراتيجية الوطنيةا ملخص  /TVET  

يتمثل الھدف العام ل6ستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المھني والتقني في العمل على خلق قوى عاملة 
فIIي فلسIIطين تمتIIاز بقIIوة المعرفIIة، بالكفIIاءة، بالقIIدرة، بالدافعيIIة العاليIIة، بالرياديIIة، بالقIIدرة علIIى التكيIIف، 

لية الحد من الفقر وفي دفع عجلة التنمية ا7جتماعيIة وا7قتصIادية مIن وبا7بداع والتميز للمساھمة في عم
خ6IIل تسIIھيل تIIوفير تعلIIيم وتIIدريب تقنIIي ومھنIIي عIIالي الجIIودة، مرتكIIز علIIى الطلIIب، ومIIرتبط بجميIIع 

 .لى جميع المستويات ولجميع الناسقطاعات ا7قتصاد، ع

تض4ع نوعي4ة وأھمي4ة تعكس ھذه ا7ستراتيجة الوطنية نقلIة نوعيIة ھامIة خ6Iل السIنوات اCخيIرة، حيIث 
 .التعليم والتدريب المھني والتقني ضمن أولوياتھا

  منظومة التعليم والتدريب المھني ا7لتزام بقطاع العمل في جميع أجزاء ترتيب ھذه ا7سترتيجية يدمج 

 . كة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاصوضعت ھذه ا�ستراتيجية بمشار

نظIام موحIد، مسIتقل، يقIوم علIى مبIدأ :  نظام التعليم والتدريب المھني والتقنIي بالخصIائص التاليIةيتميز 
كما يتمتع  بمسIؤوليات واضIحة، وكفIاءة . المشاركة مع جميع الشركاء، ويشمل جميع أصحاب المصلحة

على توفير التدريب ال6زم  سيكون ھذا النظام قادراً . زم بالتمكين على مختلف المستوياتعالية، بحيث يلت
  .ن والفنيين والمتخصصين التقنيينللعمال شبه المھرة، والعمال المھرة، والحرفيي

سيضمن نظام التعليم والتدريب المھني والتقني الخيIارات ال6زمIة 7سIتفادة الط6Iب مIن النظIام التعليمIي 
  .برمته على أساس مقارنة المستويات واعتماد شھادات التخرج ضمن ا�طار الوطني للمؤھ6ت

سيكتمل ھذا النظام من خ6ل دمج المھارات الريادية في جميع المناھج الدراسIية كمIا سIيتم دعمIه بتIوفير 
  .نظام شامل للتوجيه وا�رشاد المھني والوظيفي

على توفير البيانات ال6زمة لنظام التعليم والتدريب المھنIي ) LMIS(سيعمل نظام معلومات سوق العمل 
 .ولصناع القرار على وجه التحديد والتقني

لضمان التحسين والتطوير المستمر لعمليات ونتائج نظام التعليم والتدريب المھنIي والتقنIي، سIيتم اعتمIاد 
والتقني لضمان م6ءمة نتائج التعليم نظام إدارة الجودة كجزء 7 يتجزأ من نظام التعليم والتدريب المھني 

والتدريب المھني والتقني لمتطلبات سوق العمل، وضIمان توظيIف خريجIي النظIام مIن خ6Iل ا7سIتخدام 
 .الفعال والكفؤ للموارد المتاحة وفقا لمعايير الجودة الموحدة

والتIدريب المھنIي لضمان جودة النظام، سيتم العمل على وضع امتحانات 7مركزية خاصة بنظام التعلIيم 
إضIافة تقIوم علIى الجمIع بIين التقيIيم العملIي والنظIري،  والتقني لجميع مستويات التأھيIل فIي ھIذا النظIام

منح ، ونظام نظام شامل ل6ختبارات المھنيةكما سيتم ادخال كل من  .قييم المعارف والمھارات والسلوكتل
ا7ضIافة 7ختبIارات مسIتوى المھIارة واCداء لممارسة وظائف معينة، ب التراخيص ل>فراد وأماكن العمل

مIن نظIام التعلIيم والتIدريب  لتصIبح جميعھIا جIزءاً  زمة حقا والنتيجIة المرجIوة منھIا،لقياس الكفاءات ال6
  .المھني والتقني

  .تمت الموافقة على المحتويات الرئيسية لھذه ا7سترتيجية با�ضافة للتحديثات التي طرأت عليھا
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  في ا�حصاءات ٢٠٠٨المھني العربي  استخدام التصنيف

في إطار خطة متكاملة ل6رتقاء بسوق العمل الفلسطيني نحو حالة من ا7تساق بIين العIرض والطلIب فIي 
القطIIاعين العIIام والخIIاص، بIIادرت وزارة العمIIل وشIIقيقتھا وزارة التعلIIيم العIIالي وا�حصIIاء الفلسIIطيني 

Iدعم مIدولي بالتعاون مع مبادرين من القطاع الخاص وبIاون الIة للتعIلمانيCة اIن الجمعي)GIZ ( ةIومنظم
  .العمل العربية

إن ا7تساق المقصود بين العرض والطلب على العمالة الماھرة 7 يعني الجانب العددي فقط، بIل يتخطIى 
ھIIذا الجانIIب لعامIIل الخصIIائص الواجIIب توفرھIIا فIIي المعIIروض مIIن العمالIIة مIIن حيIIث طبيعIIة المھIIارات 

�شباع حاجة الطلب المتنامي على اCيدي العاملة الماھرة ذات ا�نتاجية العالية فائقة والمؤھ6ت ال6زمة 
  .الجودة

بين مكوني العرض والطلب في سوق ) العددية والنوعية(ومن أجل وضع الخطط ال6زمة لردم الفجوات 
  .العمل تبرز الحاجة الملحة لرصد مكونات ھذا السوق إحصائياً 

  الوضع الحالي

 العاملIة للقIوى أسIري مسIح برنIامج بتنفيIذ الفلس4طيني ل:حص4اء المركزي الجھاز السياق يقوموفي ھذا 

 سIوق واقIع علIى الوقIوف بھدف الفلسطينية العاملة للقوى بالعينة المسوح ا�حصائية من سلسلة يتضمن

 في العمالة مستوى ورفع لتطوير السياسات لرسم الكافية والضرورية البيانات وتوفير الفلسطيني، العمل

ث6Iث  2011 عIام مIن أول كIانون حتIى نفIذ الجھIاز وقIد غIزة، ومحافظIات الغربيIة الضIفة محافظIات
 فصIلي، أسIاس علIى أجريIت الIدورات أنھIا ھIذه في اCساس كان العاملة، لقد القوى لمسح وستون دورة

  .سنوي نصف أساس على أجريتا واللتين والثانية، اCولى الدورتين باستثناء

في المجتمع إلى إيجاد قاعدة بيانات يمكن من خ6لھا  ع المعلومات عن الفئات النشيطة اقتصادياً يھدف جم
كمIIا أن جمIIع مثIIل ھIIذه . مIIدى اسIIتغ6ل القIIوة البشIIرية فIIي المجتمIIع فIIي عمليIIة ا�نتIIاج ا7قتصIIادي قيIIاس

عمالIة، وفIي مجمIل لتقييم ا�طار العام للسياسات التي تھدف إلIى تطIوير مسIتوى ال البيانات يتيح الفرصة
اCمر فان البيانات التي تجمع حول سIوق العمIل يمكIن ا7سIتفادة منھIا ابتIداء بالمعلومIات العامIة وانتھIاء 

 :بما يلي أھداف المسحبالبحوث اCكاديمية، ويمكن تلخيص 

 .تقدير حجم القوى العاملة ونسبتھا إلى السكان � 

 .تقدير أعداد العاملين من بين القوى العاملة � 

تحليل القوى العاملة وتصنيفھا حسب الجنس، والحالة العملية، والمستوى التعليمIي وا7جتمIاعي،  � 
 .والنشاط ا7قتصادي والمھنة،

تIIوفير بيانIIات حIIول التغيIIرات اCساسIIية التIIي تطIIرأ علIIى تركيIIب القIIوى العاملIIة وخصائصIIھا  � 
 .وا7قتصادية ا7جتماعية

متوسIط اCعمIار، مسIتوى التعلIيم، (ائصIھم العامIة تقدير أعداد العاطلين عن العمIل وتحليIل خص � 
 )العمل السابق وغيرھا

  .تقدير معدل ساعات العمل واCجور للمستخدمين با�ضافة إلى تحليل سمات أخرى � 

باستخدام تصنيف معياري مھني فلسطيني قائم على التصنيف الIدولي المعيIاري للمھIن  يقوم الجھاز حالياً 
)ISCO 08 ( ومعتمد على التصنيف العربي المعياري للمھن من حيث الھيكلية)ASCO 2008 ( من

حيث مسميات المھن، وأساس ھذا الخيار اعتمد على ضرورة الحفاظ على قابلية المقارنة بين المؤشرات 
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الرئيسية لخصائص القوى العاملة عبر الزمن ومع المعايير الدولية، وفي نفس الوقIت قIام الجھIاز بإنشIاء 
حكمة بين التصنيف المستخدم في الجھاز والتصنيف المھني العربIي وعلIى الحIد اCكثIر الم جداول الربط

  .، أي الحد السادستفصي6ً 

، وھIIذا مIا يسIIھل )مسIIتوى المھنIة(يIتم الترميIز حاليIIا باسIتخدام التصIIنيف الفلسIطيني علIIى الحIد السIادس 
المختصIين فIي وزارة العمIل والقIائمين عملية الربط مع التصنيف العربي وتبIادل البيانIات المطلوبIة مIع 

  .على برامج التعليم والتدريب المھني في الفترة القادمة

إن عمليIIة الIIربط علIIى مسIIتوى الحIIد السIIادس يسIIاوي عمليIIا منھجيIIة الترميIIز المIIزدوج، بمعنIIى أنIIه يIIتم 
لرئيسIIية ، وھIIذا يسIIمح باسIIتخراج الجIIداول ا�حصIIائية حسIIب الفئIIات االترميIIز باسIIتخدام التصIIنيفين معIIاً 

للتصنيفين، مما يساعد متخذ القرار في مجIال العمالIة والتIدريب برسIم السياسIات والخطIط اعتمIادا علIى 
  .٢٠٠٨بيانات تفصيلية موثوقة وذات جودة عالية بحسب التصنيف العربي للمھن 

  آفاق تحسين ا�حصاءات والتعاون المشترك وطنياً 

تفادة مIن بيانIات المسIوح والتعIدادات ا�حصIائية مسIتقب6 من أھم المجا7ت ال6زمة لتطوير وتعزيز ا7س
ھو دراسة استمارات المسIوح والتعIدادات بآليIة مشIتركة بحيIث تعكIس ا7حتياجIات ا�حصIائية والعمليIة 
لكافIIة الشIIركاء، لمحاولIIة رصIIد المؤشIIرات ال6زمIIة لكافIIة اCطIIراف فIIي سIIياق تطIIوير سIIوق العمIIل 

  .ا�قليميالفلسطيني وتعزيز تكامله الداخلي و

وھنا 7 بد من ا�شIارة إلIى الخطIط الموضIوعة لبIدء اسIتخدام التصIنيف الIدولي للتعلIيم بنسIخته المحدثIة 
، والIIذي أوصIIت شIIعبة ا�حصIIاء التابعIIة ل>مIIم )ISCED 97(ليحIIل محIIل التصIIنيف الحIIالي  ٢٠١١

دئيIة للتصIنيف ، ومIن دراسIتنا المب٢٠١٥المتحدة بضرورة استخدامه من قبل الدول اCعضاء حتIى عIام 
، ھذا يفرض علينا البدء بتھيئة البنية ٢٠٠٨الجديد لمسنا توافقه بشكل أفضل مع التصنيف المھني العربي 

التحتية لنظم التعليم لموائمتھا مع التصنيف الجديد بما يخدم توجھاتنIا وأھIدافنا فIي ھIذا المجIال، نعتقIد أن 
التصنيفين العربIي والIدولي للمھIن وسيفسIح المجIال  تبني تصنيف التعليم الجديد سيجسر الفجوة أكثر بين

للغة تخاطب جديدة بين التصنيفين، حيث أن ا7خت6ف في ربط المھن بمستويات المھIارة بIين التصIنيفين 
  .كانت العائق اCكبر أمام الربط الكافي بينھما) ISCED 97(مع 
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 POCللمھن خطة اعتماد التصنيف الوطني الفلسطيني 

  

ووضIع تصIنيف وطنIي فلسIطيني للمھIن يؤخIذ  AOC تكييIف التصIنيف العربIي للمھIنإلى  ھناك حاجة
  :كنقطة انط6ق في المجا7ت واCغراض التالية

الدراسIIات وا�حصIIاءات ال6زمIIة للتخطIIيط لقIIوة العمIIل ال6زمIIة مIIن أجIIل تحقيIIق أھIIداف التنميIIة  � 
 .ا7جتماعية وا7قتصادية

 .مراجعة وتطوير البرامج التدريبية  � 

 .إعداد أنشطة  وبرامج التوعية المھنية � 

 .إعداد اختبارات المستوى المھني � 

 .إصدار شھادات مزاولة المھنة � 

 .وضع سياسات اCجور في المستويات المختلفة � 

  

  :سوف يساعد التصنيف في الوصول إلى أربعة أھداف على اCقل وھي

 .وضع تصور لسوق العمل الحالي وتحديد خصائصه .١

 .ليم وسوق العملحلقة وصل بين التع .٢

 .تسھيل التنقل في سوق العمل .٣

 .المنقح  AOCاستخدام بيئة التصنيف العربي .٤

  العملمجموعات 

التصنيف المھني الفلسIطيني  لوصول إلىل AOC تكييف التصنيف العربي المعياريالخطوة اCولى نحو 
وضIIع عمليIIة دمIIج ينبغIIي لمجموعIIات العمIIل الفنيIIة  .ھIIو إعIIادة النظIIر فIIي التصIIنيف العربIIي المعيIIاري

  :ومقاربة المھن والبرامج التدريبية قيد الدراسة، ويجب أن تحقق ھذه المھمة مايلي

التعليم العام ، التIدريب المھنIي والتقنIي، بIرامج : تحليل التصنيف العربي المعياري للوضع القائم � 
 .التعليم العالي، والبرامج التي تتعلق بالقطاعات المھنية 

 .ن غير الموجودة في فلسطين والتي تتعلق بالقطاعات المھنية تحديد الوظائف والمھ � 

التعلIيم العIام، التIدريب المھنIي، بIرامج التعلIيم : وضع مرجعية للتصنيف العربي المعيIاري لكIل  � 
 .العالي والتي تتعلق بالقطاعات المھنية 

 .تحديد ووضع اCدوات ال6زمة للحصول على الوظائف في سوق العمل  � 

تحليIل التصIنيف العربIي المعيIIاري للوظIائف الموجIودة فIي سIIوق العمIل والمرتبطIة بالقطاعIIات  � 
 المھنية 

 .البرامج والوظائف الموجودة في فلسطين وغير المذكورة في التصنيف العربي المعياري دمج � 

وضIIع مرجعيIIة للتصIIنيف العربIIي المعيIIاري لكIIل وظIIائف سIIوق العمIIل المتعلقIIة  لجميIIع حقIIول  � 
 .لعمل ومجا7ت ا

  .مبدئية من التوصيف الفلسطينيإصدار نسخة  � 
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  خطة العمل

 دعم   لغاية   المسؤولية   النشاط   الرقم 

GIZ 

دعم مؤسسة  
BIBB  

وضع  القطاعات   ١
  المھنية 

  حمدهللا صابر. م

  وزارة العمل

  أسامة اشتية. م

  وزارة التربية

٢٤/١١/٢٠١١      

تسمية وتحديد فرق   ٢
  العمل الفنية 

    

وضع الشروط   ٣
  المرجعية 

  محمود نجوم. م

  وزارة العمل 

١/١٢/٢٠١١  X   

      ٢٩/٢/٢٠١٢  فرق العمل   بدء عمل الفرق   ٤

  زياد.د/ وزارة التربية  فريق الجودة   ٥

  محمود. م/ وزارة العمل

  مھا / وزارة اLقتصاد

  حسين/ ا�حصاء المركزي

  نزيه /اتحاد الغرف التجارية

  حسين الطويل  /نقابات العمل

  سيتم إعRمھم    ١٥/٣/٢٠١٢

  تحديد   ٦

عقد ورشة     ١٥/٤/٢٠١٢  محمود نجوم . م  التغذية الراجعة   ٧
عمل 

١٥/٥/٢٠١٢  

اعتماد التوصيف   ٨
  الفلسطيني 

  محمود نجوم . م

  الفريق الوطني للتصنيف 

٣١/٨/٢٠١٢      

 عقد ورشة    ٣٠/٩/٢٠١٢  الفريق الوطني / GIZ  تدريب مدربين   ٩

  عمل

عقد ورشة     ٣٠/٩/٢٠١٢    تطبيق تجريبي   ١٠
  عمل
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  والمناھجالمعايير المھنية 

  ميھامفال

  .لتقييم مدى امت6ك فرد ما للمھارات ال6زمة Cداء مھام العملمرجعية قياسية يمثل المعيار المھني 

المIؤھ6ت المھنيIة  :لكل مسمى مھني ضمن فئة مستوى محددة مرجع قياسي يطلق عليه أسماء عدة منھIا
Vocational Qualification-  ةIات المھنيIالكفايOccupational Competencies-  اييرIالمع

 .Occupational Standardsالمعايير المھنية  -Performance StandardsاCدائية 

  :تستخدم المعايير المھنية كمرجع أساس في

 .)اCھداف التدريبية(وإجراءات تنفيذھا عمليات تصميم البرامج التدريبية، وتحديد مضامينھا، � 

 .عمليات تصميم ا7ختبارات المھنية النظرية والعملية وتقييم نتائجھا � 

 .إصدار الشھادات المھنية، ورخص مزاولة العمل المھني � 

 .وتحديد احتياجاته التدريبية الفردية) كفايات(مقارنة ما يمتلك الفرد من مھارات  � 

  .النقاط الحاكمة في رسم سياسات اCجور ىحدإتخدم المعايير المھنية ك � 

لذلك تتغيIر متطلباتھIا النوعيIة الواجIب . تتأثر أسواق العمل بالتطورات التقنية في أساليب العمل وا�نتاج
ويIIؤدي ھIIذا التغيIIر إلIIى . توافرھIIا لIIدى القIIوى العاملIIة، فاحتياجاتھIIا النوعيIIة بIIذلك متغيIIرة وغيIIر سIIاكنة

ير المھنية الوطنيIة بصIفة دوريIة، وتحIديثھا لضIمان مواكبتھIا واسIتيعابھا ضرورة إعادة النظر في المعاي
للتغيIIرات التقنيIIة، ومIIا تفرضIIه مIIن تغيIIر نIIوعي فIIي مضIIامين اCعمIIال يIIنعكس علIIى الكفايIIات الواجIIب 

  .توافرھا لدى العاملين

ومIن . ا وتنقلھIاتمثل المعايير المھنية الضوابط التي تحكم عمليات إعداد القIوى العاملIة وتأھيلھIا وتشIغيلھ
  :في ھنا تبرز أھميتھا وضرورتھا

تطوير معايير مھنية وطنية  إن: أنظمة التعليم والتدريب المھني والتقني) مخرجات(ضبط نوعية نواتج  -أ
واعتمادھا على المستوى الوطني كوثيقة تمثل المرجع اCسIاس فIي تقيIيم نIواتج أنظمIة التعلIيم والتIدريب 

توحيد ، وتوحيد مضامين البرامج التدريبية، وتوحيد اCھداف التدريبية للبرامج :يؤدي إلىالمھني والتقني 
التIدريب، وبIذلك 7 يشIكل عندئIذ تعIدد الجھIات التIي تمIارس ) مخرجات(ضوابط مستوى ونوعية نواتج 

 .نشاط التدريب مشكلة

، وتIوفر بIذلك تحدد المعايير المھنية الوطنيIة سIقف التوقعIات: لاعمضبط سقف توقعات أصحاب اC -ب
7نتقاء العIاملين مIن  موضوعياً  لتقويم ما يتوفر لدى الفرد من مھارات وبذلك، توفر أساساً  أساسياً  مرجعاً 

  .بين المتقدمين وتشغيلھم

مقارنIة المھIارات المتIوفرة لIدى العامIل وذلك من خ6ل : تحديد ا7حتياجات التدريبية النوعية ل>فراد -ج
ة، ليصار إلى تغطية ھذه ا7حتياجات سواء عIن طريIق التIدريب المIنظم أو غيIر بالمعايير المھنية الوطني

  .المنظم أم عن طريق التعلم الذاتي

كمرجع أساس في تصIميم المھنية الوطنية تعتمد ھذه المعايير : ضبط الترخيص لمزاولة العمل المھني -د
IIوئھا إصIIي ضIIتم فIIي يIIتوى التIIھادات المسIIدار شIIة، وإصIIارات المھنيIIل ا7ختبIIة العمIIة بمزاولIIدار رخص

  .)بأجر أم التشغيل الذاتي(المھني 



  السلطة الوطنية الفلسطينية

  وزارة العمل
  ا�دارة العامة للتدريب المھني

 

Palestinian National Authority 

Ministry of Labor 
Gen. Directorate of Vocational Training 

 

٨  

في حال ا7حتكام إلى معايير مھنية وطنية موحدة، : تيسير انتقال القوى العاملة على المستوى المحلي -ھـ
تضبط سقف توقعات أصحاب العمل وتضبط نوعيIة القIوى العاملIة، و7 ينIتج عIن انتقIال قIوة العمIل مIن 

  .ى أخرى على المستوى المحلي مشكلة فنيةمنطقة جغرافية إل

  المعايير المھنية الوطنيةالجھات المعنية ب

  :وتشمل) نيوالشركاء ا7جتماع(العمل  أطراف -أ

فIIي القطIIاع اCھلIIي  الجھIIة المعنيIIة بتنظIIيم قضIIايا تشIIغيل القIIوى العاملIIة :الحكومIIة ممثلIIة بIIوزارة العمIIل
 .)الخاص(

 .لضمان رفد سوق العمل بعمالة جيدة التأھيل والنوعية :اCعمالمنظمات أصحاب 

 .لضمان تكافؤ الفرص في ا�عداد والتأھيل والتشغيل :العمال

  ).الحكومي(الجھة المعنية بتنظيم ا7ستخدام في القطاع الرسمي  :الخدمة المدنية) مجالس(دواوين  -ب

ف التدريبيIIة، ومIIن ثIIم تطIIوير البIIرامج لصIIياغة اCھIIدا :ھيئIIات التعلIIيم والتIIدريب المھنIIي والتقنIIي -ج 
  .التدريبية وإجراءات تنفيذھا

  .الجھة المركزية المسؤولة عن تنمية الموارد البشرية -د

  .الجھة المركزية المسؤولة عن ا7ختبارات المھنية، وإصدار تراخيص مزاولة العمل المھني-ھـ 

  دوائر ا7حصاء المركزية -و
  

  نيةمرجعية المعايير المھنية الوط

  نقطة اLنطRق. ١

المعتمد كوثيقة مرجعية تمثل نقطة ا7نط6ق في تحديIد  وثيقة التصنيف والتوصيف المھنييمكن اعتماد 
  :الكفايات وإعداد المعايير المھنية من حيث أن ھذه الوثيقة توفر معلومات أساسية تتعلق بما يأتي

 ).عمالاC( المسميات المھنية � 

 .، أي موقع العمل في السلم الفني للمھارات)عمل(مھني فئة المستوى لكل مستوى  � 

مھIIام شIIاغل العمIIل وواجباتIIه وحIIدود مسIIؤولياته، ممIIا يسIIاھم فIIي أي الوصIIف الIIوظيفي للعمIIل،  � 
 .حصر الكفايات الواجب توافرھا لدى شاغل العمل

 في حIال عIدم تIوافر تصIنيف وتوصIيف مھنIي وطنIي معتمIد، يمكIن جمIع المعلومIات اCساسIية ال6زمIة

تكييف معIايير مھنيIة وطنيIة لدولIة ، كما يمكن المھنية الوطنية عن طريق التحليل المھني المعايير�عداد 
ا7جتمIاعي بحيIث تلبIي ھIذه المعIايير / مماثلة من حيث التطور التقني لسوق العمIل والوضIع ا7قتصIادي
  .احتياجات سوق العمل والتنمية، وتبنيھا واعتمادھا بعد التكييف

  المخولةالجھة . ٢

، 7 بد من أن تشارك في إعداده وتنفيIذه كافIة الجھIات وطنياً  كي يكون مشروع المعايير المھنية مشروعاً 
يوفر له الخدمات وذلك من خ6ل تنظيم مؤسسي  الرسمية وا7قتصادية ومنظمات أصحاب العمل والعمال

إخراجھا من حيز القول إلى حيز الفعل الفنية وا�دارية والمظلة التشريعية التي تمكنه من اعتماد نتائجه و
  :، حيث يقوم الھيكل المؤسسي بالمھام التالية)أي التنفيذ(
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إجراء الدراسات وتحديد أولويات المجا7ت المھنية ومسميات اCعمIال المطلIوب إعIداد المعIايير  � 
 .المھنية لھا بالتشاور والتنسيق مع أعضاء الشبكة

اريع المعايير المھنية الوطنية ضIمن المجIا7ت المھنيIة ذات بإعداد مش تشكيل فرق العمل المكلفة � 
 .اCولوية

 .تتضمن ا�طار العام وإجراءات ا�عداد ونماذج المعايير المھنية) أدلة إرشادية(إعداد أدلة عمل  � 

تدريب فرق العمل على إجراءات إعداد المعايير المھنيIة الوطنيIة وتIوفير الIدعم الفنIي وا�داري  � 
 .المكلفةلفرق العمل 

 .إعداد التشريعات الناظمة لعملية اعتماد المعايير المھنية الوطنية � 

 .تقييم مشاريع المعايير المھنية الوطنية التي توصلت إليھا فرق العمل واعتمادھا وإصدارھا � 

 .متابعة تنفيذ المعايير المھنية الوطنية، بالتنسيق مع الجھات المعنية بالتنفيذ � 

المھنيIة الوطنيIة فIي ضIوء التطIور التقنIي لسIوق العمIل، وآثIاره علIى مواصلة تحIديث المعIايير  � 
 .الھياكل المھنية للقوى العاملة

تنظيم حم6ت توعية وإع6م بأھمية المعايير المھنية الوطنية، وما يترتب عليھا مIن آثIار ايجابيIة  � 
 .العمل والعاملين والمجتمع ككل على أصحاب

  ةإعداد المعايير المھنية الوطنيخطوات 

  التحقق من مصداقية الوصف الوظيفي للمسميات المھنية ل]عمال -١

يتحقIIق فريIIق العمIIل بالطريقIIة المناسIIبة سIIواء بزيIIارة مواقIIع عمIIل أم بIIدعوة مختصIIين ممارسIIين مIIن 
مصIIداقية الوصIIف الIIوظيفي للعمIIل، وتIIدخل التعIIدي6ت ال6زمIIة الناجمIIة عIIن التطIIور التقنIIي، وتفصIIيل 

مIع  تفصIيلياً  ويعIد الفريIق وصIفاً . أغIراض إعIداد المعIايير المھنيIة الوطنيIةواجبات شاغل العمل لخدمIة 
  .ات المستخدمة في العمل ونواتجهحصر التجھيز

  إعداد التحليل المھني للعمل -٢

المتعلقIة  ١بعد تحديث الوصف الوظيفي وتفصيله، يبدأ الفريق بتحليل الوصIف الIوظيفي لحصIر الكفايIات
ية وا7تجاھية والع6قات البينية مع حصر ظIروف اCداء وشIروطه لكIل منھIا بالمجا7ت المعرفية واCدائ

  .وكذلك معيار اCداء المقبول الرقمي أو الوصفي

ويھدف التحليل المھني للعمل إلى تحديد وتحليIل محتIوى العمIل مIن حيIث المھIام والواجبIات والمھIارات 
  . التي تؤدى من قبل العامل

  :المستخدمة في تحليل العملبعض المصطلحات  تعريف

مجموعة المھام و الواجبات التي تنجز أو يفترض أن تنجز مIن قبIل شIخص واحIد وتلبIي فرصIة : العمل
  .عمل، ويعد العمل وحدة التبويب اCساسية في التصنيف المھني

جزء متكامل ومسIتقل بذاتIه مIن العمIل يIؤدى مIن قبIل شIخص واحIد ويسIتغرق جIزءاً مIن وقIت : المھمة
  .عمله

                                                 
 .ساعات بالمتوسط ٨ساعات أو ) ١٠-٦(واجب أو مھارة يتطلب تعلمھا زمنا يتراوح بين : الكفاية ١
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إنجIاز إحIدى مھIام العمIل، فالمھمIة الواحIدة تضIم / أحد عناصر سلسلة النشاطات ال6زمIة Cداء: الواجب
واجباً أو أكثر، و7 ُيعد الواجب مستق6ً أو قائماً بذاته ، ويقوم العامل نفسه بكامل الواجبات المتضمنة فIي 

  .المھمة

ة أو ا�تجاھية التي يمارسھا العامل خ6ل قيامه بأداء ھـي الخطوة أو العمليـة المعرفيـة أو اCدائي: المھارة
  .أحد واجبات عمله و تعتبر أدق أجزاء العمل لغايات التحليل المھني للعمل

  حصر الكفايات المھنية -٣

بعد انجاز التحليل المھني للعمIل واعتمIاده، يتIوفر لIدى فريIق العمIل معلومIات تكفIي لتمكينIه مIن حصIر 
ال6زم توافرھا ) المھارات اCدائية(والكفايات العملية ) علومات المتعلقة بعلوم المھنةالم(الكفايات النظرية 

  .لدى شاغل العمل ليؤدي مھامه بشكل متكامل

ھناك مجموعة من الكفايات التي 7 تظھر عادة في الوصف الوظيفي، وتعد كفايات تحسينية إذ تساھم في 
إن حصIر الكفايIات . ھذه الكفايات المھارات ا7ستخدامية تفعيل دور شاغل العمل في بيئة العمل، وتسمى

  .ا7ستخدامي ضروري خاصة عند صياغة اCھداف التدريبية

 مراجعة المعايير المھنية الوطنية واعتمادھا -٤

بعIIد مراجعIIة المعIIايير المھنيIIة الوطنيIIة وإدخIIال التعIIدي6ت المقترحIIة عليھIIا يIIتم اعتمادھIIا وتوزيعھIIا إلIIى 
  :وبذلك تصبح المعايير المھنية الوطنية معتمدة على المستوى الوطني لغايات. بتطبيقھا الجھات المعنية

  .إعداد المعايير التدريبية من قبل ھيئات التعليم والتدريب المھني والتقني � 

  .إعداد معايير التقويم وا7ختبارات المھنية � 

  .منح رخص مزاولة العمل المھني في سوق العمل � 

  

  استناداً إلى التصنيف المھني العربي في إعداد التحليل المھنيالتجربة الفلسطينية 

إلIى التصIنيف المھنIي  اسIتناداً قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بتطIوير مجموعIة مIن البIرامج التدريبيIة 
إعIداد حيIث تIم : المشروع البلجيكي لدعم التعليم والتدريب المھني والتقني فIي فلسIطينمن خ6ل  العربي
صIيانة  -الكھربائيIة التمديIدات :مھنIة، وھIذه المھIن ھIي ١٦وعIة مIن المھIن عIددھا مالمھني لمجالتحليل 
 صIيانة أجھIزة -صIيانة كھربIاء والكترونيIات المركبIات -صIيانة اCجھIزة المنزليIة -الكھربائيIة ا\7ت

 -ومIاتدعم وتشغيل نظم المعل -تطوير نظم المعلومات -الحاسوبية وصيانتھا الحاسوب وتركيب الشبكات

 -صIIيانة اCجھIIزة المكتبيIIة -صIIيانة ا\7ت المؤتمتIIة والمبرمجIIة  -صIIيانة الIIنظم واCجھIIزة ا7لكترونيIIة

 -وصيانتھا تركيب المقاسم -وصيانتھا تركيب الشبكات السلكية -وا7ستقبال وصيانتھا تركيب أجھزة البث

   ستخداميةالمھارات ا7 -إدارة وأتمتة المكاتب -تركيب أجھزة التراسل وصيانتھا

 المنھجية المتبعة في إعداد التحليل المھني 

 التحليل المھني إعداد -١

تم دراسة الوصف الوظيفي لكل من اCعمال الواردة في  التصنيف والتوصيف المھني العربيإلى  استناداً 
  :المھنة لتحديد المھام التي تتكون منھا المھنة، وقد تم مراعاة ما يلي أثناء إعداد التحليل المھني

  .تحديد المھام لكل مھنة بشكل يغطي اCعمال ضمن المھنة الواحدة وبكل مستويات المھارات � 
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المھارات اCدائية والمعرفية والوجدانية، مع مراعاة أن الواجب ھو تحليل واجبات كل مھمة إلى  � 
مجموعة من المھارات المترابطة التي تشكل في مجموعھا أحد النواتج القابلIة للقيIاس والتعريIف 

 .ضمن المھمة الواحدة

 ).معرفية أو ادائية أو اتجاھية ( تحديد المھارات في كل واجب، وطبيعة ھذه المھارات  � 

 ).٣، ٢، ١(رجة أھمية كل مھارة وفق تدريج رقمي تحديد د � 

 .استخدام اللغة العربية الفصحى � 

 .استخدام لغة المصدر في صياغة المھام والواجبات والمھارات � 

 .كتابة الواجبات للمھمة بشكل متسلسل حسب التنفيذ � 

 .تغطية قائمة المھام للمھنة كاملة مع مراعاة خاصية التبادلية بين المھن � 

 .ھام والواجبات والمھاراتترقيم الم � 

وقد تم وضع الرقم الرمIزي للمھIام بنIاء علIى التصIنيف والتصIنيف المھنIي العربIي، حيIث يتكIون الIرقم 
  :الرمزي للمھمة من خمسة حدود وست خانات ، وھي كما يأتي من اليسار إلى اليمين

 .يرمز إلى القسم ويتكون من خانة واحدة: الحد اCول � 

  .ى الجزء ويتكون من خانة واحدةيرمز إل: الحد الثاني � 

  .يرمز إلى الباب ويتكون من خانة واحدة: الحد الثالث � 

  .ويتكون من خانة واحدة) المھنة(يرمز إلى الفصل : الحد الرابع � 

  .يرمز إلى المھمة ويتكون من خانتين: الحد الخامس � 

  المھمة

 )الحد الخامس(

  المھنة/الفصل

 )الحد الرابع(

  الباب

 )الحد الثالث(

  جزءال

 )الحد الثاني(

  القسم

 )الحد اCول(

 )١(خانة  )٢(خانة  )٣(خانة  )٤(خانة  )٥(خانة  )٦(خانة 

  تقييم التحليل المھني من قبل مؤسسات القطاع الخاص -٢

 ورش عمل مع مؤسسIات القطIاع الخIاص وسIوق العمIل فIي الغIرف التجاريIة المعنيIة وتIم عIرض عقد

مIن الشIركات المختصIة، وتIم فIي كIل لقIاء  بھIدف أخIذ التغذيIة الراجعIةالتحليل المھني لكل مھنة، وذلIك 
تسIجيل جميIع الم6حظIات، وتمIت متابعIة  عصف فكري ونقاش مسIتفيض عIن كIل مھنIة مسIتھدفة، وتIم

مھنIة مIن قبIل اللجIان المختصIة واسIتكمال تعبئIة  العمل في زيارة الشركات ومؤسسات سوق العمIل لكIل
  .النتائج، وإعداد تقرير لاستمارة لكل مھنة، وتم تحلي ٢٥

 مراجعة وتطوير التحليل المھني لتلبية احتياجات سوق العمل -٣

بناء على ورش العمل التي تم عقدت مع ممثلي القطاع الخاص من أصIحاب العمIل، وفIي ضIوء عIرض 
ت نتائج ھذه الورش على أعضاء لجان التحليل المھني، فقد قامIت لجIان التحليIل المھنIي بIإجراء التعIدي6

 .المطلوبة لتلبية متطلبات سوق العمل، وقد تم تطوير التحليل المھني للمھن المستھدفة
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  NQFإطار المؤھRت الوطنية 

  إصRح أداةك في فلسطين الوطنية لمؤھRتاإطار 

 إطIIار إنشIIاءعلIIى  بقIIوة المھنIIي والتقنIIي للتعلIIيم والتIIدريبالوطنيIIة المنقحIIة  ا�سIIتراتيجية لقIIد أوصIIت

ارتباطھIا الIنظم التعليميIة و نوعيIة المشاكل ورفع مسIتوى للتغلب على كأداة) NQF( نيةللمؤھ6ت الوط
تكIون  سIوف .في جميIع اCعمIار مواصلة التعلم الناس على وتشجيع ،ومتطلباتھا سوق العمل باحتياجات

  .المؤھ6ت لجميع مستويات مرجعية وطنيةو شامل ھيكل يةنالمب المؤھ6ت الوطنية

التعلIIيم  التقIIدم فIIي اCبIIواب أمIIامسIIتفتح مIIتعلم و لكIIل المIIؤھ6ت الوطنيIIة فIIي التنميIIةيسIIاھم إطIIار  سIIوف
المتعلمين  ساعدوست .أبناء شعبنا لكثير منمغلقة  ا\نتعتبر  والتي في نھاية المطافالتوظيف والتدريب و

مختلفIة ال مسIتويات المIؤھ6ت ومقارنة ترغب في متابعة المؤھ6ت التي حول اتخاذ قرارات واعية على
 مرجعيIة رباب العملC سيوفر نفسه فان نظام المؤھ6ت الوطنية  في الوقت. للتقدم طرق مختلفة وتحديد

  .حاجة السوقو والعمل بين التعليم الروابط بذلك ويضع نتائج التعلم حول

، وسIوف يلھIم ل>مIة التنميIة ا7جتماعيIة وا7قتصIادية ،سوف يسIاھم إطIار المIؤھ6ت الوطنيIة فIيعموماً 
  .والتقييم برامجتصميم الوالمعايير،  تعلم في العمل ا�بداعي

  NQFاdھداف التي نرغب في تحقيقھا من خRل 

الIتعلم  فIيمتكامIل للتحصIيل العلمIي وطنIي شIامل و إطIارو استراتيجية المؤھ6ت الوطنيةتوفر  يجب أن
 وطنيالI التعلIيم نظIام ضIمن  فلسIطين داخIل مIؤھ6تال جميIعNQF تشمل ينبغي أن وعليه. مدى الحياة

والنظم المتعلمين مقدمي الخدمات، و( نظم التعليم منتلبي ا7حتياجات التعليم و كل ميدان من ميادين فيو
  :إلى NQFا�طار الوطني للمؤھ6ت يھدف  .)أرباب العمل / في سوق العمل المختلفة

 التصIIنيف والتوصIIيف الفلسIIطيني لمعIIايير وفقIIاً  مIIن حيIIث المIIؤھ6ت نتIIائج الIIتعلم دعIIم صIIياغة � 

POC ي للمھن بالتصنيف العر من التي تم تكييفھاوAOC.  

المخرجIIات  أھميIة صIورة واضIحة عIن، وإعطIاء المIؤھ6ت ومسIتويات فھIم المIؤھ6ت تحسIين � 
  .وأصحاب العمل ل>فراد التعليمية

  .بعضھا ببعض مؤھ6تاتصال ال فھم كيفية تحسين � 

  .ل6عتماد والجودةشامل  نظام وتحسين إنشاء � 

التجسير نظام  من خ6ل إنشاء والتدريب في نظام التعليم اCفقي والرأسيالسماح ل6نتقال تنظيم و � 
  .مؤھ6تالما بين 

نظIIام واضIIحة للتقيIIيم ووضIIع  نظIIممIIن خ6IIل تعريIIف للIIتعلم مIIدى الحيIIاة  قيمIIة وإعطIIاءتشIIجيع  � 
  .للحوافز

التعلIيم والتIدريب  مسIارات فIي والتقIدم والتنقIل، فIرص التعلIيم والتIدريب تسھيل الحصIول علIى � 
نظIام أسIھل وإنشIاء مسIارات التقIدم و، وجعIل الIوظيفي، والعمIل والتنقIل المIتعلم لتحسينالمھني 

  .العملية التعليمية للتجسير في

 بIربط،وذلIك  ا7حتياجات ا7جتماعية وا7قتصادية ترتبط مع ذات الصلة المؤھ6ت التأكد من أن � 

 ا7لتحIIاق فIي مسIIارات معIد7توورفIع  قيمIIة ، POC سIوق العمIIل مIن خ6IIل مIIع نظIام التعلIيم

  .التعليم المھنيالتدريب و
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وفقIIا للتصIIنيف  تصIIميمھا، والتIIي سIIيتم المحIIددة مIIع المسIIتويات التIIي تتوافIIق البIIرامج تIIوفير � 
  .احتياجات السوقوالتوصيف المھني الفلسطيني و

 التعلIيم والتIدريب مسIتويات التعIرف علIى كافIةمن خ6ل ضIمان  والتدريب نوعية التعليم تعزيز � 

 معIايير الجIودة ضIمان تIوفير وكIذلك. باسIتمرار المعIايير، ويIتم تطبيIق نتIائج الIتعلم توافIق التي

  .من قبل الجھات التي تقدم التعليم والتدريبالمحددة 

 7عترافضمان ال ليس فقط، مثي6تھا في البلدان اCخرى مع تسھيل مطابقة المؤھ6ت الفلسطينية � 

  .وطنية للمؤھ6توالدولي  ا�قليميا7عتراف  أيضا المحلي، ولكن

  .ككل ل>مة، والتنمية ا7جتماعية وا7قتصادية متعلم الكاملة لكل الشخصية في تنمية لمساھمةا � 

 NQFا�طار الوطني للمؤھRت  ويرسياسات ومعايير تط

للمؤھ6ت ھي اختيار المؤھ6ت والمسIتويات علIى إن إحدى المتطلبات في عملية تطوير ا�طار الوطني 
  .أساس التصنيف المھني الفلسطيني المعتمد

  :NQFتطوير في عملية  التالية في ا7عتبار اCھداف السياسةينبغي أن تؤخذ 

  .ا7قتصاديةاCوضاع ا7جتماعية و للتغيرات في معايير المؤھ6ت مدى م6ءمة التأكد من � 

التIIدريب ، ونظIIام اCكIIاديمي فIIي إطIIار النظIIام التربIIوي رات المكتسIIبةالمھIIا التأكIIد مIIن أن جميIIع � 
وغيIIر الرسIIمي ھIIي ذات قيمIIة  الIIتعلم الرسIIميعIIن طريIIق  المھIIارات المكتسIIبةجميIIع المھنIIي و
  .ومصدقة

التIدريب التعلIيم و ضIمن منظومIة التعليممستويات للمتعلمين في تقدم ا7نتقال وال أھمية التأكد من � 
  .المھني والتقني

التعلIيم  مIن قبIل مقIدمي ومIوفري التعليم والتدريبمعايير الجودة و مبادئوتطبيق  تعزيز ضمان � 
 .والتدريب

  

  :التالية السياسات النظر في ينبغي أن NQFتنفيذ ل

، علIى NQF أھIداف تتماشIى مIع التعليم والتدريب المطبقة على القوانين واCنظمة التأكد من أن � 
  .العمل، الخ، ومنح التراخيص، ومعايير الدراسيةتطوير المناھج سبيل المثال 

أھIداف ، ومIع فIي المؤسسIات الحاليIة أفضIل الممارسIات تنسIجم مIع في السبل التي NQF تنفيذ � 
  .السياسة

، وتIوفير )الIخالمدرسIين، والمستشIارين ( للمIوظفين التطوير المھنIيمؤسسات مثل تقديم الدعم لل � 
  .المناسبة المواد التعليمية

 تأخIذ فIي ا7عتبIار مIن خ6Iل الطIرق التIي مIع مIرور الوقIت مواصلة التعلم المتعلمين على دعم � 

 المشIاركة فIIي قيIود علIى تشIكل بمثابIIة والتIيالمحليIة وا7جتماعيIIة و والماليIة الحقيقيIة الظIروف

 .التعلم


