
 

 

 
 
  



 

 

  

ويعزز   االجتماعي  للنوع  مستجيب  وتقني  مهني  وتدريب  تعليم  "نحو  بعنوان  السياسات  ورقة  عمدت 
نفذت لصالح   والتي  اقتصاديًا"  المرأة  الفلسطينية لصاحبات األعمال  مشاركة  أصالة، في    –الجمعية 

المهني  والتدريب  التعليم  الفلسطينية في  المرأة  المعارف لدى  للبحث في فرص زيادة  الغربية،  الضفة 
والتقني والبحث في الثغرات والفجوات التي بحاجة لتجسير لتحقيق ذلك، استنادًا على قاعدة المساواة  

الدولية والسياسات بين الجنسْين والوصول إلى   التعليم والتدريب المهني والتقني كحق كفلته المواثيق 
الوطنية. وتأتي الورقة في إطار إسنادًا لعضواتها في مجال تمكين االقتصادي باستخدام التعليم التدريب  

 اإلناث.المهني والتقني، وللعمل على تشجيع اإلناث للتوجه إليه، باعتباره محفزًا للريادة والعمل الخاص ب
 

تكمن أهمية الورقة في ربط قطاعْين مهمْين، وهما التعليم والتدريب المهني والتقني من جهة، والخدمات 
الريادية للنساء من جهة أخرى، وكالهما يسعى لتمكين النساء. تم جمع المعلومات في ورقة السياسات  

بموضوع الورقة، والعودة لإلحصاءات الوطنية من خالل مراجعة األدبيات المحلية والعالمية المتعلقة  
واالستثمار   والعمل  التعليم  استراتيجيات  ومراجعة  الفلسطيني،  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  ومسوحات 
المهني  والتدريب  التعليم  العالقة في مجال  المعمقة مع أصحاب  المقابالت  إلى  باإلضافة  وقوانينها، 

وإدارات التعليم والتدريب المهني، ووحدات النوع االجتماعي في    والنوع االجتماعي )وزارة شؤون المرأة،
وزارة العمل، ووزارة التربية والتعليم، ورابطة المؤسسات غير الحكومية للتعليم والتدريب المهني، وممثلة  

 29اللجنة الوطنية لتشغيل النساء، ووحدة النوع االجتماعي في وزارة االقتصاد الوطني(. كما وتم عقد 
المرحلة مقا في  افتراضية  وعقدت ورشة عمل  أصالة  برامج  المستفيدات ضمن  النساء  مع  فردية  بلة 

 . األخيرة من إتمام الورقة لعرض النتائج
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ويؤدي لزيادة المشاركة  نحو تعليم وتدريب مهني وتقني مستجيب للنوع االجتماعي"
" االقتصادية للنساء  



 

 

 
خرجت الورقة بمجموعة من التوصيات السياساتية والبرامجية، والتي تغطي الفجوات والقضايا المعيقة   

المشاركة االقتصادية   للنوع االجتماعي، ولزيادة  المستجيب  والتقني  المهني  والتدريب  للتعليم  للوصول 
 للنساء. أبرز هذه التوصيات كانت:

 

للتعليم والتدريب المهني والتقني يستجيب كالهما العمل على قانون وطني واستراتيجية وطنية   .1
للنوع االجتماعي وتقوم على المساواة، وترتبط بالحقوق والمواثيق الدولية/اتفاقية القضاء على  
جميع أشكال التمييز ضد المرأة/ وجدول األعمال الوطني للمرأة، وللوصول للنتائج المرجوة من  

 هذا التدخل مقترح: 
  ومؤسسات( في اللجنة الوطنية لتطوير القانون والخطة االستراتيجية تمثيل النساء )عدد •
  مراجعة نتائج تطبيق القانون والخطة االستراتيجية •
 تطوير خطط تنفيذية ومتابعة وتقييم ومتابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية وتطبيق القانون  •

  
العمل في   .2 يحتاجها سوق  تقليدية  المهني وأن  توفير تخصصات جديدة غير  والتدريب  التعليم 

وللتأكد من   عليها.  والتدرب  قيود  دون  التخصصات  بجميع  بااللتحاق  والفتيات  للنساء  ُيسمح 
الوصول للنتائج المرجوة يجب تنفيذ القانون المعتمد والذي يضمن المساواة في جميع مؤسسات 

 التعليم والتدريب المهني والتقني.
صور النمطية مستخدمين اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي، القيام بحمالت توعية لتغيير ال .3

التعليم   لخريجات  تقبال  أكثر  والسوق  المحلية  والمجتمعات  واألسر  والفتيات  النساء  لتصبح 
المجاالت غير   العامالت في  وللنساء  التقليدية،  المجاالت غير  والتقني من  المهني  والتدريب 

ددة واالستثمار في فرص جديدة للمرأة في المجاالت التقليدية مستخدمين قصص النجاح المتع
 غير التقليدية. 
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  pal.org-info@asala  :لالطالع على الدراسة كاملة ومحتواها يرجى التواصل عبر البريد االلكتروني*

 02-2413035 :أصالة عبر هاتف رقم –أو التواصل مع مكتب الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال 
 

 

نحو تعليم وتدريب مهني وتقني مستجيب للنوع االجتماعي ويؤدي لزيادة المشاركة "
" االقتصادية للنساء  
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