مدى مالءمة خريجي التعميم العالي الفمسطيني لمتطمبات سوق العمل في
ظل المتغيرات العالمية

ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر الشباب والتنمية في فمسطين:
مشاكل وحمول

المنعقد في الجامعة اإلسالمية -غزة ،كمية التجارة
الموافق 3003/02/32-32م

إعداد

أ /منصور محمد عمى األيوبي

محاضر في كمية فمسطين التقنية – دير البمح

مقدمة:

يشكل التعميم العالي ركيزة أساسية من ركاازز التممياة اتصتداا ية جاتاتما ياة جأساساا مان

أسس تطجر الماتمعات جرصيهاا جواج أ ا رجااا الماجار ال شارية الم ر اة اللاا رة ماد الساير صا ما
اي تممية الماتمعات جالا لم ااات المتغيرة لسجق العمل جالماتمع ( م ان الشجيخ .)2009
جتعما ا

ط ااط التممي ااة ل ااد العم اال م ااد را ااع مس ااتجش أ او الل ااجش العامم ااة ال شا ارية ج لا ا

اإل ا ا ا ا ا ا جالتجايا ا ا ا ا جالتا ا ا ا ا ري

ج لا ا ا ا ا لا ا ا ا اامان اس ا ا ا ااتم ارر التممي ا ا ا ااة م ا ا ا ااد م ا ا ا ااج متكام ا ا ا اال

( ر ر  1997ص .)160

جيشااه العااالم اااي العلااج األ ي ارة ص ااات ماااطر ا مااد التعماايم العااالي يتا ا

ل ا ماان

از يااا أ ا ا الطم ااة الممت لااين اااي م تمااص أم اااو العااالم ج ادااة ال ا جل الماميااة جو ا ا مااا

ااا

المساازجلين اان التعماايم العااالي ج اان المعسس ااات الماتمعيااة جاتصتدااا ية الم تم ااة لااد اتوتم ااام
اج ة جمج ية التعمايم جت ا يث جتمجياع أو ااا جمااتتا ج راماا جأمماطا

شاية ا جث تا وجر

اي المستجيات التعميمية ا لم تعط العماية الكااية لامان اج ة جمج ية التعميم العاالي جاا طها
جاز ا ت اللما ااة ل ا ش أد ا ا

يتطم ا

الل ارار ااان المااااح اتصتدااا د يتطم ا

صااجش اي ا ة اإل ا ا جو ا ا

جاااج ارام تعميميااة جت ري يااة اي ا ة المج يااة اااي معسسااات التعماايم العااالي (ج ازرة التر يااة

جالتعميم العالي .)2010

جيعت ار التعماايم العاالي وااج الاهااة المسازجلة اان ت اري اللااجش ال شارية الم ر اة التااي تسااهم

اي ت ليق التممية ج اع امتها لد األمام ج ما أن امس ة التعميم العالي جأو اا تلجم أساسا مد
اإلسهام اي ت ليق التممية اي الماتمع جتم ية متطم ات جا تياااتا

ااالتعميم العاالي واج مالمدا ر

الرزيس ااي لتك ااجين المه ااارات جالا ا رايات العالي ااة ا ااي الم ااجر ال ش اارد ا ت اااره أو اام الما اجار إل ا ا اث
التمميةم ( مار .)1982

جما يزال ر اط التعمايم العاالي ا تياااات ماتماع ساجق العمال مان العمالاة المااورة جالتلمياة

الهاام األك اار الا د يلمااق الا جل جالشااعج

ألن تال يتهااا لاام تداال لااد ال اال الشااااي ألزمااة العمالااة

العامل الرزيسي ت تالص سجق العمالة

مد أساس أن التعميم المل م اي معسسات التعميم أد

شارطا لشاغل الجظاازص جالمهان جأدا

ي ا صا رة اإلمساان ماد الماااح ااي الماتماع المعاداار

ها؛ رتم تجدل معظمها لد مجل مكمتها ال

كجم ي

من مشكالت العمالة جت سيما أن التعميم أد

مهمة ال ر جمعارا جاتااوات الالزماة لكاي يكاجن أكاار اساتع ا ا لمتكياص جالماااح ااي

العمل جال ياة (ال اج م م  2002ص.)181

ج م اااو م ااد م ااا تلا ا م ا ااان الا ا جة ل ااد تعزي ااز الشا اراكة ال ليل ااة ااين معسس ااات التعم اايم العاااالي

أمرً ارجريا ج تميا ج ل لتج ي الرعية المستل مية لساجق العمال
جا تيااات سجق العمل ت ت ا

2

جت يا ا ا تياااتا ا م اان الل ااجش العامم ااة ال الي ااة جالمس ااتل مية جت لي ااق الك اااوة جالا ااج ة جالمجاوم ااة
الجاصعية المطمج ة ين م رااات التعمايم العاالي جا تياااات ساجق العمال جالساعي لتج يا سياساات
التعميم جالت ري

جالتاويل جسياسات اتست ام جالتجظيص مع ارجرة صامة اساجر مان التجادال

جالت ا ل العممي مع صجش الماتمع اإلمتااي جالعمل مد ش ار سجق العمل اي ت يا م رااات

العمميااة التعميمي ااة التعممي ااة م ااع ت عياال ت ااا ل المعرا ااة جال اارات ااين معسس ااات اللط اااع ال اااص
جالماتمع الم مي جالمعسسات التعميمية اإلاااة لد تمكين طم ة الاامعات جالكميات من ااراو

مكاااص اااي معسسااات اللطاااع ال اااص تسااهيال تمتلااالهم ماان الماااال األكااا يمي لااد سااجق

تا ري

العمل.

ممااا

ااااة لااد جص ااة ا ي اة اااي ماااال التعماايم العااالي لمجااهااة ت ا يات التطااجر العممااي

جالتكمجل ااجاي جمتطم ااات الس ااجق ا ااي ظ اال الممااس ااة الك يا ارة

ي ااث أن اس ااتمرار التط ااجر العمم ااي

جامعكاسااات الك ي ارة مااد الماتمعااات المتل مااة ي ااتم مااد ال ا جل العماال مااد صامااة مااد أساس اية
ياث

لمعمجم جالتكمجلجايا جتممية ااتما ية متجازية جمتجاك ة مع التممية اتصتدا ية ااي نن جا ا

أن ماو تعميم الي ردين سجص يشكل صا ة صجية ترتكز ميها تم ال ماد الشاكل الا د يمكمهاا

ماان الت ا اال اإلياااا ي مااع معطيااات جت ا يات التطااجر العممااي جالتكمجلااجاي جالااا لمتطم ااات سااجق
العمل.

جتتماجل و ه ال راسة الم اجر التالية:

 .1المالم الرزيسية لممظجمة التعميم الاامعي اي امسطين ج الصت سجق العمل.
 .2الت يات التي تجاا التعميم العالي اي امسطين جأار ل
 .3نليات ملتر

مد سجق العمل.

لتممية جتطجير التعميم العالي ما يتالوم جمتطم ات سجق العمل.

جايما يمي رض جت ميل لكل م جر من و ه الم اجر مد

ه.

أولً ـ المالمح الرئيسية لنظام التعميم العالي وعالقته بسوق العمل:
 .0اللتحاق بالتعميم:

يعت ر الشع

ال مسطيمي اي طميعة الشعج العر ية تعميما

(ج ازرة التر ية جالتعميم العالي  )2010لد أن

أشارت

دااوات

الطم ة الاا الا ين الت لاجا معسساات

التعم اايم الع ااالي ا ااي األ ارا ااي ال مس ااطيمية لمع ااام ال ارس ااي ( )2010/2009ما ا 559946
طال ا ( 249910ك ار ج  319036أماد).
ج ما

ا الطم ااة المسااامين الممت لااين اعااال اااي معسسااات التعماايم العااالي لمعااام

ال راسي ( 1969625 )2010/2009طال ا ( 86.00.ك ار ج  1109623أماد).
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ج ماا

ا ا الطم ا ااة المت ا ااراين اا ااي معسسا ااات التعما اايم العا ااالي لمعا ااام ال ارسا ااي

( 309206 )2010 /2009طال ا ( 129529ك ار ج  179677أماد).
كما م

المعسسات المعتم ة جالمر دة  49معسسة  34اي الا ة الغر ياة

ممهااا ( 8اامعااات تلمي يااة  10كميااات اامعيااة  16كميااة ماتمااع متجسااطة) جاااي صطاااع
تازة ما

ا المعسسااات المعتما ة جالمر دااة  14معسسااة ممهااا ( 5اامعااات تلمي يااة 5

كميات اامعية  4كمية ماتمع متجسطة) (ج ازرة التر ية جالتعميم العالي .)2010

 .3المؤهل العممي وسوق العمل:

أ -المشاركة في القوى العاممة (حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية):
تشير متاز المس ال يمجترااي لاد أن مسا ة المشااركة ااي اللاجش العامماة ل اا ار

( 15س ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اامة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااكار) اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي األ ارا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي ال مس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اطيمية
مغا اات مس ا ا ة %4297

يا ااث م ا ا

ا ا المشا اااركين اا ااي اللا ااجش العامما ااة اا ااي األ اراا ااي

ال مسااطيمية  19048مميااجن ش ا ص ااالل الر ااع الاااامي 2011

الا ا ة الغر يااة  711ألااص ش ا ص مع ا ل  %4593ج م ا
ألص ش ص مع ل %3891

ا وم اااي صطاااع ت ازة 337

يث مغت مسا ة الا كجر ااي اللاجش العامماة ااي األ ارااي

ال مسطيمية  %6896ملا ل  %1692لإلماث.
جص م

يا اث م ا

ا وم ا ااي

العاطمين ن العمل س

تعريص ممظمة العمل ال جلية  195ألاص

ش ص اي األرااي ال مسطيمية الل الر ع الاامي  2011ممهم  109ألاص ااي الاا ة

الغر ية مس ة  %55989ج 86ألص اي صطاع تزة مس ة .%44910
جتشير المتاز

لد أن

المشاركين اي اللجش العاممة لم رياين الا ين ي مماجن

معو اال مم ااي م ااجم متجس ااط ا ااا مد ا ااي األ ارا ااي ال مس ااطيمية سا ا

الت د ااص لمع ااام

 2010ما ا ا ا ا ا ا ا ا  2649901معا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ( %27914الاه ا ا ا ا ا ا ا اااز المرك ا ا ا ا ا ا ا اازد لإل د ا ا ا ا ا ا ا اااو

ال مسطيمي .)2010

جدول رقم ( :)0يوضح أعداد المشاركين في القوى العاممة وأعداد عن العمل لمخريجين الذين يحممون مؤهل
عممي دبموم متوسط فأعمى في األراضي الفمسطينية حسب التخصص 3000
أعذاد انعبطهيه عه
أعذاد انمشبركيه
%
انتخصص انعهمي
انعمم مه إخمبني
في انقىي انعبمهخ
4

%

عهىو ترتىَح وإعذاد يعهًٍُ
عهىو إَساَُح
انعهىو االجتًاعُح وانسهىكُح
انصحافح واإلعالو
األعًال انتجارَح واإلدارَح
انقاَىٌ
انعهىو انطثُعُح
انرَاضُاخ واإلحصاء
انحاسىب
انهُذسح وانًهٍ انهُذسُح
انعهىو انًعًارَح وانثُاء
انصحح
انخذياخ انشخصُح
تاقٍ انتخصصاخ
انمدمىع

07962
17937
12915
02935
20943
02910
03919
03968
05921
05994
03983
099719
01951
04990
000

20.256
46.182
32.302
6.256
54.335
5.589
8.473
9.791
13.866
15.805
10.197
25.808
4.011
12.032
264.903

انمشبركيه في انقىي
انعبمهخ
7.628
12.231
8.879
1.949
13.259
710
2.130
2.066
4.321
2.830
2.233
3.755
522
2.571
65.084

11972
18979
13964
02999
20937
01909
03927
03917
06963
04934
04943
05976
00980
03995
000

المد ر :الاهاز المركزد لإل داو ال مسطيمي  .2011صا ة يامات مس اللجش العاممة .2010 :رام اهلل امسطين.

 البطالة (حسب معايير منظمة العمل الدولية):أشااارت المتاااز

ااان مع ا ل ال طالااة م ا  %1897ماان مامااجع اللااجش العاممااة اااي

األ اراااي ال مسااطيمية ااالل جرة الر ااع الاااامي لعااام  2011جاصااع  %1594اااي الا ا ة
الغر يااة ج %2596اااي صطاااع تازة

يااث مغاات مسا ة ال طالااة اااي األ اراااي ال مسااطيمية

لم ا ا ا ا ا ا ا كجر  %16.4ملا ا ا ا ا ا ا اال  %2896لإلما ا ا ا ا ا اااث (الاها ا ا ا ا ا اااز المركا ا ا ا ا ا اازد لإل دا ا ا ا ا ا اااو
ال مسطيمي .)2011

ج يمت المتاز اإل دازية أن أ مد مع ل طالة ل اا ار ال ارياين الا ين ي مماجن

معول ممي مجم متجسط اا مد اي األرااي ال مسطيمية ت دص مجم تر جية جا ا

معممااين مس ا ة  %3797مااع العماام أن أصاال مع ا ل طالااة كااان لت دااص اللااامجن مس ا ة
( %1297الاهاز المركزد لإل داو ال مسطيمي .)2010

جدول رقم ( :)3يوضح معدل البطالة لألفراد الخريجين الذين يحممون مؤهل عممي دبموم متوسط فأعمى في
األراضي الفمسطينية حسب التخصص والمنطقة والجنس 3000
معذل انجطبنخ حست اندىس
معذل انجطبنخ حست انمىطقخ
انتخصص
قطبع
انضفخ
األراضي
انمدمىع
إوبث
ركىر
غزح
انغرثيخ
انفهسطيىيخ

5

عهىو ترتىَح وإعذاد يعهًٍُ
عهىو إَساَُح
انعهىو االجتًاعُح وانسهىكُح
انصحافح واإلعالو
األعًال انتجارَح واإلدارَح
انقاَىٌ
انعهىو انطثُعُح
انرَاضُاخ واإلحصاء
انحاسىب
انهُذسح وانًهٍ انهُذسُح
انعهىو انًعًارَح وانثُاء
انصحح
انخذياخ انشخصُح
تاقٍ انتخصصاخ
انمدمىع

3797
2695
2795
3192
2494
1297
2591
2191
3192
1799
2199
1495
1390
2194
3242

2991
2091
1995
1095
1892
991
2390
1895
2496
1194
1491
1190
1295
1897
0.42

5296
3594
3898
4392
3596
1792
2994
2598
4395
3294
3792
2091
1396
2592
2242

1699
1297
1398
2495
1795
1099
1399
997
2796
1795
2196
1093
1291
996
0.4.

4790
3891
4591
4892
4291
2496
3496
2892
3891
2193
2497
2092
1592
4494
2.4.

3797
2695
2795
3192
2494
1297
2591
2191
3192
1799
2199
1495
1390
2194
3242

المد ر :الاهاز المركزد لإل داو ال مسطيمي  .2011صا ة يامات مس اللجش العاممة .2010 :رام اهلل امسطين.

جدول رقم ( :)2مقارنة بين معدل البطالة لألفراد الخريجين الذين يحممون مؤهل عممي دبموم متوسط فأعمى في
األراضي الفمسطينية حسب التخصص لسنة  ،3000وبين الربع الثاني 3000

انتخصص
عهىو ترتىَح وإعذاد يعهًٍُ
عهىو إَساَُح
انعهىو االجتًاعُح وانسهىكُح
انصحافح واإلعالو
األعًال انتجارَح واإلدارَح
انقاَىٌ
انعهىو انطثُعُح
انرَاضُاخ واإلحصاء
انحاسىب
انهُذسح وانًهٍ انهُذسُح
انعهىو انًعًارَح وانثُاء
انصحح
انخذياخ انشخصُح
تاقٍ انتخصصاخ
انمدمىع
المد ا ر :تاام

معذل انجطبنخ 3000
3797
2695
2795
3192
2494
1297
2591
2191
3192
1799
2199
1495
1390
2194
3242

معذل انجطبنخ انرثع انثبوي 3000
3999
2694
2097
4592
1899
1592
2393
2896
3391
1591
1892
1697
798
2797
3240

ا ا الا ا جل ماان ص اال ال ا ااث ماااو مااد يامااات الاهاااز المركاازد لإل داااو ال مسااطيمي صا ا ة يامااات مس ا اللااجش

العاممة  2010الر ع الاامي .2011

األســباب الكامنــة وراء تفشــي البطالــة فــي المجتمــع الفمســطيني بعامــة وخريجــي التعمــيم العــالي
بخاصة:

6

العااالي

الرزيسي جراو ت شي ال طالة ااي الماتماع ال مساطيمي عاماة ج ريااي التعمايم

يكمن الس

ادااة كمااا ي ارو ااا كاال ماان (ال مي اات 2007؛ الشاامرد 2005؛ را ا

2003؛ ما ا ان

جالشجيخ  )2009اي الملاط التالية:

 ات ااتالل اإلس ارازيمي جسياسااة طاار العمااال ماان ممهاام اااي األ اراااي ال مس اطيمية
التي ا تمت اي العام .1948

 ا تالل العالصة ين م راات التعميم العالي جا تيااات سجق العمل.
 سياسة التجظيص المت عة .



ال رياين.

از سجق العمل ن استيعا

مشاااو الع ي ا ماان الاامعااات جالمعاو ا التااي تل ا م ت ددااات مااا متكااررة أج ت
ي تاج لها سجق العمل.

 صدجر المعمجمات ن سجق العمل.


م اتست ام الرشي لممجار المتا ة (سجو اإل ارة).

 مظرة اللدجر التي يمظار ليهاا الماتماع ألدا ا
التعميم األكا يمي جالجظازص ال كجمية.

 تياا

األ ماال ال راياة جالميال م اج

رجح التكااال اتاتمااا ي أد اتاتلاار لاارجح التاجا جالتا ار م جالتعااطص التااي

ا ليهاا اإلساالم أد أن ارت ااع مسا ة ال طالاة ااي الماتماع ال مساطيمي ت يشاغل

ال راال األ مال أج أد ا

رعجس األمجال.

جدول رقم ( :)2يوضح أسباب تفشي البطالة في المجتمع الفمسطيني من وجهة نظر خريجي الجامعات

والمعاهد الفمسطينية لفترة 300.-3000م
األراضي
انضفخ انغرثيخ
أسجبة اوتشبر انجطبنخ
انفهسطيىيخ
%3793
%2990
االفتقار نهخثرج
%9396
%8591
قهح انطهة عهً انتخصص
%5295
%5298
يحذودَح انعالقاخ انشخصُح
%0791
%0791
انًعذل  /انعالياخ
%1796
%1794
عذو إتقاٌ انهغح االَجهُزَح
%0998
%1093
االفتقار إنً انًهارج فٍ استخذاو انكًثُىتر
%6593
%6590
االفتقار إنً رأسًال

قطبع غزح
%1994
%7594
%5391
%790
%1791
%1099
%6496

المد ر :الاهاز المركزد لإل داو ال مسطيمي كامجن أجل 2007

ماان الا ا جل السااا ق يتا ا أن ماان أكااار األس ا ا
ال مسطيمي وج صماة الطما

لت شااي ظاااورة ال طالااة اااي الماتمااع

ماد الت داص الا مغات  %9396ااي الاا ة الغر ياة ج %7594ااي
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صطاااع تا ازة جماان أسا ا ا ها ااتلااار التمس اايق ااين ال ا ارام التااي ت رس ااها الاامعااات جالمعاوا ا جس ااجق

العمل .جاتاتلار لرأسمال ل ت مشاريع ادة.

ج -العاممون (سوق العمل المحمي):
يمت متاز المس العام ارت اع العمالة اي السجق الم مي ماا اين الر اع األجل جالر اع
الااامي  2011الا ارت اع ا العااممين اااي الساجق الم ماي ااي األ ارااي ال مسااطيمية

ماان  702أل ااص ام اال اااي الر ااع األجل  2011ليدا ا

 768ألااص ام اال ا ااي الر ا اع

العاممين ااي الاا ة الغر ياة ملا ار  39ألاص امال

الاامي 2011

يث ارت ع

يمما ارت ع

العاممين مل ار  27ألص امل اي صطاع تزة.

جيعت اار صطاااع ال ا مات األكااار اسااتيعا ا لمعمالااة الم ميااة مع ا ل  %32اااي الا ا ة
الغر ية ج %52اي صطاع تزة (الاهاز المركزد لإل داو ال مسطيمي .)2010
جدول رقم ( :).يوضح التوزيع النسبي لمعاممين  0.سنة فأكثر من األراضي الفمسطينية حسب النشاط
القتصادي ومكان العمل 3000
مكبن انعمم
انىشبط االقتصبدي
إسرائيم
انضفخ
قطبع غزح
وانمستىطىبد
انغرثيخ
695
9.5
13.2
انزراعح وانصُذ وانحراجح وصُذ األسًاك
1394
597
1592
انتعذٍَ وانًحاجر وانصُاعح انتحىَهُح
5190
692
1296
انثُاء وانتشُُذ
1695
1994
2196
انتجارج وانًطاعى وانفُادق
697
792
594
انُقم وانتخزٍَ واالتصاالخ
599
5290
3290
انخذياخ وانفروع األخري
000
000
000
انمدمىع

انمدمىع
1195
1293
1495
2094
691
3592
000

المدا ا ر :الاه اااز المرك اازد لإل د اااو ال مس ااطيمي ( .)2011مسا ا الل ااجش العامم ااة :جرة (ميس ااان -زيا اران  )2011الر ااع الا ااامي
 .2011تلرير د ي لمتاز مس اللجش العاممة .رام اهلل .امسطين.

جدول رقم ( :)2يوضح التوزيع النسبي لمعاممين  0.سنة فأكثر من األراضي الفمسطينية حسب المهنة
والمؤهل العممي 3000

المؤهل العممي

المهنة
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المجموع

أعدادي

ثانوي

فأقل

دبموم

بكالوريوس

متوسط

فأعمى

35.4

15.4

10.1

39.1

100

8.2

9.3

17.8

64.7

100

61.8

24.6

5.7

7.9

100

العمال المهرة اي الز ار ة جالدي

82.3

12.1

2.4

3.2

100

العاممجن اي ال رص جما ليها من المهن

78.8

15.5

3.9

1.8

100

مشغمج اآلتت جمامعجوا

76.4

17.6

3.9

2.1

100

المهن األجلية

82.9

12.4

2.8

1.9

100

57.8

15.1

7.5

19.6

100

المشر جن جمجظ ج اإل ارة العميا
ال مي ا ا ا ااجن جالمت دد ا ا ا ااجن جالمس ا ا ا ااا جن
جالكت ة
مال ال مات جال ا ة اي األسجاق

المجموع

المدا ا ر :الاه اااز المرك اازد لإل د اااو ال مس ااطيمي ( .)2011مسا ا الل ااجش العامم ااة :جرة (ميس ااان -زيا اران  )2011الر ااع الا ااامي
 .2011تلرير د ي لمتاز مس اللجش العاممة .رام اهلل .امسطين.

 .2األجور وساعات العمل:
يمت متاز المسا

اان معا ل األاار الياجمي لممسات مين ااار ل اا ار  15سامة

ااااكار اااي الاا ة الغر يااة  8498شاايكل ملا اال  6198شاايكل .ج ما معا ل سااا ات العماال

لممست مين اار اي الا ة الغر ية  4296سا ة مل أس ج ية ااي الر اع األجل 2011

ملا اال  4298سااا ة ماال أس ا ج ية اااي الر ااع الاااامي  2011كمااا م ا مع ا ل أيااام العماال

الشهرية  22يجم مل ملا ل  2295يجم مل الل م س ال ترة ااي الاا ة الغر ياة يمماا
ما ا معا ا ل س ااا ات العم اال األسا ا ج ية لممس اات مين اااار ا ااي صط اااع تا ازة  3992س ااا ة

أسا ا ج ية ا ااي الر ااع األجل  2011ملا اال  3795س ااا ة م اال أسا ا ج ية ا ااي الر ااع الا ااامي

 2011ج م ا مع ا ل أيااام العماال الشااهرية  2393يااجم ماال اااي الر ااع األجل  2011ملا اال
 2397يا ااجم شا ااهريا اا ااي الر ا ااع الاا ااامي ( 2011الاها اااز المركا اازد لإل دا اااو ال مسا ااطيمي

.)2011

جدول رقم ( :).يوضح معدل ساعات العمل األسبوعية ومعدل أيام العمل الشهرية ومعدل األجرة اليومية
بالشيكل لممستخدمين بأجر  0.سنة فأكثر حسب مكان العمل 3000
مكبن انعمم
انمؤشر
إسرائيم
قطبع غزح
انضفخ انغرثيخ
وانمستىطىبد
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انمدمىع

يعذل ساعاخ انعًم األسثىعُح
يعذل أَاو انعًم انشهرَح
يعذل األجرج انشهرَح تانشُكم

42.8
22.5
84.8

38.9
20.6
160.5

37.5
23.7
61.8

40.9
22.5
90.8

المدا ا ر :الاه اااز المرك اازد لإل د اااو ال مس ااطيمي ( .)2011مسا ا الل ااجش العامم ااة :جرة (ميس ااان -زيا اران  )2011الر ااع الا ااامي
 .2011تلرير د ي لمتاز مس اللجش العاممة .رام اهلل .امسطين.

ج م ا ااد د ا ااعي ن ا اار أا ا ااا ت المت ا اااز أن أ م ا ااد معا ا ا ل أا ا اار ي ا ااجمي يتلاا ا اااه

المس ا اات مين ال ا ا ارياين الا ا ا ين ي مم ا ااجن معو ا اال مم ا ااي متجس ا ااط ا ا ااا مد ا ا ااي األ ارا ا ااي
ال مسطيمية ت دص العمجم المعمارية جال ماو جالمهن الهم سية يث ما  19294شايكل
يممااا كااان أصاال أااار يااجمي ماان مدااي

ت ددااات العمااجم التر جيااة جا ا ا معممااين يااث

م  8795شيكل (الاهاز المركزد لإل داو ال مسطيمي .)2011

جدول رقم ( :).يوضح معدل األجر اليومي بالشيكل لممستخدمين بأجر لألفراد الخريجين الذين يحممون مؤهل

عممي دبموم متوسط فأعمى في األراضي الفمسطينية حسب التخصص والمنطقة 3000
معذل انجطبنخ حست انمىطقخ
انتخصص
قطبع غزح
انضفخ انغرثيخ
األراضي انفهسطيىيخ
6993
9495
8795
عهىو ترتىَح وإعذاد يعهًٍُ
8295
10799
9991
عهىو إَساَُح
8797
10793
10290
انعهىو االجتًاعُح وانسهىكُح
6396
10897
9099
انصحافح واإلعالو
7499
11490
10492
األعًال انتجارَح واإلدارَح
15291
13499
انقاَىٌ
11299
10594
10795
انعهىو انطثُعُح
9699
10092
9991
انرَاضُاخ واإلحصاء
7393
10090
9593
انحاسىب
8594
12597
11790
انهُذسح وانًهٍ انهُذسُح
8499
14599
12994
انعهىو انًعًارَح وانثُاء
8592
11590
10491
انصحح
8096
10098
9296
انخذياخ انشخصُح
9199
10698
10296
تاقٍ انتخصصاخ
.34.
00043
00341
انمدمىع
المد ر :الاهاز المركزد لإل داو ال مسطيمي  .2011صا ة يامات مس اللجش العاممة .2010 :رام اهلل امسطين.

جام ااض معا ل سااا ات العماال األسا ج ية اااي اميااع المماااطق ماان  4292سااا ة

لد  3996سا ة ما ين الر عين الاالث جال ار ع 2007

يث ام ض المع ل اي الاا ة

الغر يا ا ا ااة ما ا ا اان  4295سا ا ا ااا ة لا ا ا ااد  3999سا ا ا ااا ة كما ا ا ااا جام ا ا ا ااض اا ا ا ااي صطا ا ا اااع ت ا ا ا ازة
م ا ا ا ا اان  3997س ا ا ا ا ااا ة ل ا ا ا ا ااد  3892س ا ا ا ا ااا ة الغر ي ا ا ا ا ااة (الاه ا ا ا ا اااز المرك ا ا ا ا اازد لإل د ا ا ا ا اااو
ال مسطيمي .)2008

 .2الخريجون حسب التخصص وأهم مؤشرات سوق العمل:
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أظهرت المتاز أن جالي اماي ال رياين اي األرااي ال مساطيمية لمعاام ال ارساي

 2009 /2008اداامين مااد شااها ة كااالجريجس مس ا ة  %74934ماان امااالي أ ا ا

ال ارياين كمااا يماات المتاااز أن  %19ماان ال ارياين ماان ممااة معواال الا مجم المتجسااط
(ج ازرة التر ية جالتعميم العالي .)2010

جدول رقم ( :)1يوضح توزيع الطمبة المتخرجين من مؤسسات التعميم العالي في األراضي الفمسطينية حسب
انشهبدح
دكتىراِ
ياجستُر
دتهىو عانٍ
تكانىرَىس
دتهىو يتىسط
دتهىو يهٍُ
تأهُم ترتىٌ
انمدمىع
المدا ر :تاام

الشهادة 3001/300.
عذد انخريديه
1
1570
65
35600
9088
335
1224
47883

انىسجخ انمئىيخ %
03.27
00.13
74.34
19.00
00.70
02.56
100

ا ا الاا جلين رصاام  10 9ماان ص اال ال ا ااث ماااو مااد يامااات ج ازرة التر يااة جالتعماايم العااالي .الا ليل اإل دااازي الساامجد

 2010/2009لمعسسات التعميم العالي ال مسطيمي رام اهلل امسطين.

جأظهرت المتاز أن أ مد مس ة لم رياين اي األرااي ال مسطيمية لمعام ال ارساي
 2009 /2008كام اات ا ااي رم ااام التر ي ااة مسا ا ة  %36909جيميا ا العم ااجم اتاتما ي ااة
جالتاارية مس ة  %28939يمما كان أصل

من ال رياين اي رمام ال مات مس ة

( .%0927ج ازرة التر ية جالتعميم العالي .)2010

جدول رقم ( :)00يوضح توزيع الطمبة المتخرجين من مؤسسات التعميم العالي في األراضي الفمسطينية حسب
انجروبمح
انترتُح
انذراساخ اإلساليُح وانفُىٌ
انعهىو االجتًاعُح واألعًال
انتجارَح
انعهىو
انهُذسح وانتصُُع وانثُاء
انزراعح
انصحح وانخذياخ االجتًاعُح
انخذياخ
انمدمىع

البرنامج 3001/300.
عذد انخريديه
17285
5427

انىسجخ انمئىيخ %
36.09
11.33

13598

28.39

4300
2865
130
4145
133
47883

08.98
05.98
00.27
08.65
00.27
100

من اهة أ رش أظهرت المتاز أن مس ة المشاركة اي اللجش العاممة األ مد مان

ااين األاا ار ال ارياين الا ين ي ممااجن معواال ممااي مااجم متجسااط اااا مد سا

ال رمااام

ااالل الر ااع الاااامي  2011كاماات ل رياااي رمااام ال ا مات الش دااية مس ا ة %9292
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جيميا معااا رمااام الهم سااة ج(المهاان الهم سااية) جاللااامجن  %84.9جيميا رمااام الدا ة

 %8393جأ اارزت المتاااز أصاال مسا
جاإل ااالم  %5498يمي ا رمااام

مشاااركة اااي اللااجش العاممااة كاماات ل رمااام الدا ااة

مااجم التر يااة جا ا ا المعممااين مس ا ة  .%6091كمااا أن

مس ة ال طالة األ مد كامت من ين ريااي العماجم التر جياة جا ا ا المعمماين ياث مغات

( %39.9ج ازرة التر ية جالتعميم العالي .)2011
جدول رقم ( :)00يوضح العالقة بقوة العمل لألفراد الخـريجين الـذين يحممـون مؤهـل عممـي دبمـوم متوسـط فـأعمى
في األراضي الفمسطينية حسب التخصص 3000
انتخصص

داخم انقىي
انعبمهخ

خبرج انقىي
انعبمهخ

انعبمهىن

انمتعطهىن

75.6
75.2
84.3
97.9
80.3
71.8
90.6
82.9
79.0
86.3
81.5
82.9
64.7
75.8
80.0

24.4
24.8
15.7
2.1
19.7
28.2
9.4
17.1
21.0
13.7
18.5
17.1
35.3
24.2
20.0

60.1
73.6
79.3
54.8
81.1
84.8
76.7
71.4
66.9
84.9
81.8
83.3
92.2
72.3
76.0

3999
2694
2097
4592
1899
1592
2393
2896
3391
1591
1892
1697
798
2797
3240

عهىو ترتىَح وإعذاد يعهًٍُ
عهىو إَساَُح
انعهىو االجتًاعُح وانسهىكُح
انصحافح واإلعالو
األعًال انتجارَح واإلدارَح
انقاَىٌ
انعهىو انطثُعُح
انرَاضُاخ واإلحصاء
انحاسىب
انهُذسح وانًهٍ انهُذسُح
انعهىو انًعًارَح وانثُاء
انصحح
انخذياخ انشخصُح
تاقٍ انتخصصاخ
انمدمىع

المدا ا ر :الاه اااز المرك اازد لإل د اااو ال مس ااطيمي ( .)2011مسا ا الل ااجش العامم ااة :جرة (ميس ااان -زيا اران  )2011الر ااع الا ااامي
 .2011تلرير د ي لمتاز مس اللجش العاممة .رام اهلل .امسطين.

 ..مكاتب التشغيل والنقابات:
أاااا أكااار ماان مدااص ال ارياين ااالل ال تارة ( )2005-1987الا ين ت يعممااجن

جمسا ا ااتع ين لمعما ا اال  %5791أمها ا اام سا ا ااامجا اا ا ااي مكات ا ا ا

العما ا اال التا عا ا ااة لا ا ااج ازرة لمعما ا اال

جاص ااع  %5090ا ااي الاا ا ة الغر ي ااة ج %6593ا ااي صط اااع تا ازة ملا اال  %1298س ااامجا

ج دا اامجا ما ااد ما اال جاصا ااع  %1290اا ااي الا ا ا ة الغر يا ااة ج %1398اا ااي صطا اااع ت ا ازة
ج %3091لم يسامجا اي مكاتا
صط اااع تا ازة جيع ااج السا ا
المكاتا ا

جالسا ا

العمال جاصاع  %3890ااي الاا ة الغر ياة ج %2099ااي

الرزيس ااي ل ااد أن  %3197م اامهم ت يع اارص اان جا ااج تما ا

الا ا د يميا ا و ااج أن ا اارص العم اال الت ااي يجارو ااا تي اار مماسا ا ة %2693

(الاهاز المركزد لإل داو ال مسطيمي .)2006
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كم ا ااا أش ا ااارت المت ا اااز

ل ا ااد أن ام ا ااث ال ا ا ارياين ا ااالل ال تا ا ارة ()2005-1987

 %3191ممتس ا ا ين لا ااد ات ا ااا ات ملا ا ااات العما ااال أج امعيا ااات أج م ا اجا د

يا ااث تدا اال

مس ا ة الممتس ا ين اااي كاال ماان الا ا ة الغر يااة جصطاااع ت ازة لااد  %2594ج %2392مااد

التاجالي .ماان اهااة أ اارش أظهاارت المتاااز اما كممااا ارت ااع المسااتجش التعميمااي كممااا ارت عاات
مس ة الممت لين اي الملا ات أج الامعيات

يث أشارت ال يامات لد أن أ ماد مسا ة مان

الممتس ين لد ات ا ات ملا اات العماال أج امعياات ساامت اين ال ارياين الا ين ي مماجن
شااها ة كااالجريجس اااا مد يااث مغاات المس ا ة ياامهم  %3791جاصااع  %3195اااي الا ا ة

الغر ية ج %4592اي صطاع تازة اام الا ين ي مماجن شاها ة ماجم متجساط  %2494جاصاع
 %1894اي الا ة الغر ية ج %3494اي صطاع تزة جأ يا ار الا ين ي مماجن شاها ة تعمايم
جت ا ري

مهمااي مس ا ة  %2097جاصااع  %1699اااي الا ا ة الغر يااة ج %3091اااي صطاااع

تزة (الاهاز المركزد لإل داو ال مسطيمي .)2006

ثانياً ـ التحديات التي تواجه التعميم العالي في فمسطين وأثر ذلك عمى سوق العمل:
يجاا مظام التعميم العالي اي امسطين ج ادة التعميم الاامعي

تمااال ت ا يات تاعما تياار صااا ر مااد اتسااتاا ة المامااد المتجصعااة مما

ا من المشكالت التي

مااد أن الع ارة ليساات اااي

جاج و ه المشكالت جلكن اي معراتها جتش يص ممها جأسا ا ها اام العمال ماد مهاا أج ال ا
من نااروا السم ية ج ل الاهاج المساتمرة لم اث ان ا ازل ا يا ة أج م اارج تعاين ماد التغما
ميها.

جيكا يمعل اإلاماع مد أومية العالصة اين التعمايم الااامعي جالمماج اتصتداا د ااي أد

ماتمع من الماتمعاات جتكمان أومياة التعمايم الااامعي المسا ة لممماج اتصتداا د ااي أن جره ت
يلتداار الااط مااد ت سااين متاايااة العماال اال أما يسااهم اااي الممااج اتصتدااا د اان طريااق تااااير

ال رياين اي مشر المعراة المتل مة جالمهاارات الالزماة مان ممطماق أن معسساات التعمايم الااامعي
معمية تزجي الماتمع ما ي تاج لي من صجش شرية جما ي تاج لي من

رات جمهاارات لمتغما

مد مشكالت اتصتدا ية .جلكان يال اظ أن جل العاالم الماامي تجااا الع يا مان الت ا يات التاي

تتمال اي ارجرة الم ااظة مد استم اررية مسيرة التممية اتصتدا ية جاتاتما ياة جاماتال اللا رة
م ا ااد التكي ا ااص جالت ا اااصمم م ا ااع المتغيا ا ارات السا ا اريعة جالمتال ل ا ااة ا ا ااي ما ا ااال العم ا ااجم جالتلمي ا ااة جا ا ااجرة

اتتداتت جما من ش ااي أن ملا رة أد ما
ا ا عيا ا

ماد مجااهاة الت ا يات التاي تجااههاا يتجصاص لاد

م ااد المعرا ااة العممي ااة المتا ااة جاتس اات ام األما اال لممعمجم ااات جكي ي ااة اتس اات ا ة م اان

التكمجلجايا المتل مة (يجمس .)2011
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جلعاال اااي العاالااة التاليااة تم يد اا ألواام المظاااور التااي تمااال أواام الت ا يات التااي تجاا ا

التعماايم العااالي اااي امسااطين كمااا ي اروااا كاال ماان (الاع اارد جتاااي 2006؛ اراااي  2006رسااتم؛
2004؛ أ ا ااج ادا ااي 2003؛ م ا ا ان 2001؛ أ ا ااج ا ا ا ار 2000؛ م ا ا 2000؛ ش شا ااير
:)1998

 .1لعال ماان أواام وا ه الت ا يات ت ا ش العجلماة مااال صاجامين ممظماة التاااارة العالميااة جت ا ش
ال د دة جالتي من شامها أن تع د لد ام اض الطما

ماد العمالاة جتلمايص اارص

التجظيص لمعمالة األصال تعميماا أج ال ادامين ماد شاها ات تعميمياة ت تاتالوم جا تياااات
سجق العمل.

 .2ت ا ش الاااجرة التكمجلجايااة جاااجرة المعمجمااات جاتتداااتت جال ا د ي اارض مااد الماتمعااات
ا اارجرة مجاك ااة التغيا ارات التكمجلجاي ااة ا ااي العم اال جال ي اااة جاس ااتيعا

اتم ا ااار المعرا ااي

ج س اان اس اات ام تكمجلجاي ااا المعمجم ااات جتطجيعه ااا ا ااي ممي ااات التعم اايم جال ااتعمم .جأ ط اار

امعكاسا ااات و ا ا ا الت ا ا د يتماا اال اا ااي ما اار ج ات التل ا ا م التكمجلا ااجاي ما ااد ويكا اال العمالا ااة
اإلمتااي ااة الا ا م اات

ما ا مرااع ااة ويك اال العمال ااة ا ااي الع ااالم ا ااي الا ا جل المتل م ااة ت اام

اتس ااتغماو تا ا ريايا اان از ااات العمال ااة الم اااورة أج المد ااص الم اااورة لد ااال ال ز ااات ات
المهارة العالية اي است ام تكمجلجايا اإلمتاج ال ياة.

 .3التغير اي الهياكل جال مد اتصتداا ية أ ش لاد ت اجتت أ ارش ساريعة ااي ال ماد الجظي ياة
أج المهمي ااة

ي ااث از ا ت ال اا ااة ل ااد مال ااة ات مس ااتجيات جظي ي ااة الي ااة تدا ا ها

الارجرة مساتجيات تعميمياة الياة جوا ا األمار يعماي أن المساتجش المهاارد جالعمماي للاجة

العمل يرت ط اي األساس جااج مظاام تعميماي كاصو يااتي ماد صمتا تعمايم ااامعي صاا ر
مد تجاير اللجش ال شرية الالزمة لمجااهة الت يات اتصتدا ية جالتكمجلجاياة التاي تاع د
جروا لد تغيرات سريعة جمتال لة اي ام جمج ية سجق العمل.

 .4تجسع الاامعاات ااي ص اجل أ ا ا ك يارة مان الطم اة ي اجق مكامياتهاا جن تاسايس لا ااي
ال اا ااة ال عمي ااة لمت دد ااات المطمج ااة ا ااي س ااجق العم اال جوا ا ا م ااا أكا ا ت ميا ا ع ااض
ال ارسااات التااي اوتم اات ال ااث ا ااي ماااال التعماايم الا ااامعي جالتااي أكا ا ت مااد أن أو اام
المشااكالت تتمااال اااي التجسااع اااي ص ااجل الطم ااة اااي الت ددااات المظريااة جات تعااا

اان

العما ااجم الط يعيا ااة جالتط يليا ااة التا ااي يتطم ها ااا الماتما ااع اإلمتا ااااي جوا ااج ما ااا أك ت ا ا أياا ااا
داااوات التعماايم العااالي الاااامعي لعااام 2011/2010م جلعاال و ا ه اإل داااوات تعمااي

امع ا ا ام التما اااتم اااين متطم ا ااات ماتماااع ال ااااارة جالمسا ااتل ل ج ااين المس ااتجيات المعرايا ااة
جالمهاريااة التااي تجاروااا الاامعااات لطال هااا كمااا أمهااا تعمااي ا م ص ا رة معسسااات التعاااليم
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العالي مد مجاك ة الطم

العمل.

المتزاي

مد اللجة ال شرية المعومة لمتعامل ماع متطم اات ساجق

 .5ت ش أن العالم اي اآلجمة األ يارة يشاه اوتماماا مجااجع الااج ة جاامامها جأدا ت
المعسسااات جالشااركات الم تم ااة -جماان يمهااا معسسااات التعماايم الاااامعي -تاااع مد ا

أ يمها الميزة التمااسية التي ت تستطيع كل المعسسات أن ت ااظ مي مركزوا ت ت ليق

الاااج ة الشاااممة جتاكي ا وا اااي مااتتهااا اميعهااا .جالمعسسااات التعميميااة ت تسااتطيع أن
تكجن معزل ن مظام الاج ة الشاممة؛ ل أمها تعمل مي
مطال ة ت ليق أصدي راات الاج ة لتجاك

الرك

ا الكجا ر ال شارية اهاي

اي ظل اتم تااح ااي أساجاق العمال

جم ااا د ااا ها م اان تغيا ارات جتط ااجرات تكمجلجاي ااة جل اان تس ااتطيع تما ا المعسس ااات ال ل اااو

جاتسااتمرار ا جن تط يااق معااايير الاااج ة الشاااممة ل ا ألمهااا م تل ا م

الاج ة ت ظي ل جل جرااا الطم اة مان ما ياة جتجاكا

مااة تعميميااة اليااة

متطم اات ال يزاة التاي تعمال ايهاا

جك ل ت ظي راا العاممين مان أساات ة جا ارياينم .جصا أشاارت عاض ال ارساات العممياة
لااد أن ومااا اااع ا جاا ا ا اااي ت مااد الاامعااات لمظااام ارة الاااج ة الشاااممة اهااي ت

تط ااق ارة الاااج ة الشاااممة شااكل ممااي سااميم ماان أااال ت سااين أ ازهااا جالعماال مااد
ت ساين ااج ة ال ا مات التعميمياة مان ياث :طريلاة العمال جطريلاة األ او جالمعمجماات

جالعااممين جأوا اص الاامعاة جالمساا ة ماد ات اا اللا اررات الساميمة التاي تعتما

ك يرة مد كمية المعمجمات جال يامات جاللازمة مد ال راسة الشاممة.
.6

رااة

م تجار متطم اات اللطااع العاام جال ااص ااي ريااي الاامعاات جالتاي تاع د لاد ا م

ص ااال مساازجلي التجظيااص مااد تعيااين وااعتو ال ارياين يتمااال اااي ا م لمااام ال ارياين
المغة اتماميزية ج م اإللمام است امات ال اسج

المتعملااة التاوياال الت ددااي لااد اام ا

ج ا م تاجار المعمجماات جالمعاارص

ا م تااجار المهااارات المهميااة الالزمااة (التاوياال

المهمااي) .جوا ا يشااير اااي مامما لااد مااا يتملاااه الطم ااة اااي الاامعااات ماان مماااو
ممااا وااج عيا كاال ال عا

اان ا تيااااات سااجق العماال األماار الا د يترت ا

وعتو الطم ة ع ت راهم من الجااو متطم ات جا تيااات سجق العمل.

ميا

ارسااية

ا م ص ا رة

 .7ا م جاااج سااتراتياية جاا ا ة جمتكاممااة لمتعماايم الاااامعي ت ار ااي الظاارجص اتاتما يااة
جاتصتدا ااا ية جالم س ا ااية لمماتم ا ااع جتا اار ط ا ااين ا تياا ا ااات الماتما ااع جم را ا ااات التعم ا اايم

الا ا ااامعي أج الت دد ا ااات الملتر ا ااة .اإلا ا ااااة ل ا ااد ا ا ا م جا ا ااج متا ع ا ااة لمتط ا ااجرات
التكمجلجاية ال ياة اي الماتمعات المتطجرة جاإلاا ة ممها.

 .8ساار ة تغياار المهاان جالجظااازص :ا ااي الجصاات ال ا د يجا ا الممااج اتصتدااا د جاتاتم ااا ي
الع ي من المهن جالجظازص مستجيات مهمية ا ي ة جما يع ي التل م العممي جالتلمي لد
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تغيي اار مجادا ا ات أ او المه اان جالجظ ااازص ا ااي الجص اات الا ا د تل ااص ايا ا معسس ااات التعم اايم

العالي اازة ن متا عة التغيرات ال ا اة اي الماتمع جالعمم جالتلمية جتير صاا رة ماد
استيعا

الت ددات جالمهن الا ي ة جما يتطم من تا ي مامجن التعميم ها لتغييار

مجاد ات ارسيها تد تكس هم المهارات جاألسالي
.9

الا ي ة أل او الجظازص جالمهن.

ا ااعص د ااة التعم اايم ا ااي المجازم ااة العام ااة لم جل ااة

تش ااير تل ااارير التممي ااة ال شا ارية ل ااد

ام اض المجازماات المالياة الم دداة للطااع التعمايم العاالي ااااة لاد ااعص ساهام

اللطاااع ال اااص اااي تمجياال التعماايم العااالي األماار ال ا د ساايلج لااد و ااجط اااي المسااتجش
األك ااا يمي جصد ااجر جا ااعص ا ااي مس ااتجيات ال ااث العمم ااي جيع اارض لم ط اار اتما ااازات

الهامة التي تم ت ليلها اي مااتت التعميم.
 .10مااا ي م ا ات ااتالل اإلس ارازيمي ماان مداااز

جك اجارث مااد الشااع

ال مسااطيمي جمل ارت ا

عامااة ج مااد التعماايم العااالي ادااة ماان دااار جااتيا اات متكااررة لممماااطق جاتااالق
المع ااا ر جالط اارق الت ااي ت اار ط ااين الما ا ن ج ا اجااز ت ِّ
لط ااع الممطل ااة الجا ا ا ة ا ا ة أاا ازاو.
اإلاااة لد الت مير الشامل لمجرش جالمداامع جالمماازل جالمازارع جتا مير متعما لم يزاة.

يااااص لااد ل ا مااا يترك ا كاال ل ا الع ا جان جالت ا مير ماان الااة م سااية ساايزة ت تمكاان
الطال

مد الجا المطمج .

أج الم رس أج الم ر من الليام عمم

 .11تع مشكمة طالة ال رياين من أ طار المشاكالت التاي تجااا التعمايم العاالي ال مساطيمي

جيعت اار مجا ااجع ال طال ااة م اان أو اام المجاا اايع اتصتد ااا ية جاتاتما ي ااة ألد جل ااة جم اان

أكاروااا طااجرة اكممااا از

ا العاااطمين اان العماال از ت سااازر اتصتدااا الااجطمي ألد

جلااة جتااز ا أوميااة وا ه الظاااورة اااي الا جل الماميااة .يااث يجاا ومااا  16مميااجن شااا
اطال اان العمال اااي الماتمعااات العر ياة سا

يدل و ا الرصم لد  80مميجن شا

مااعتمر اااجس اتصتدااا د جيتجصااع أن

ر ي اي العام 2031م.

 .12اعص التمسيق اين معسساات التعمايم العاالي جالاهاات ات العالصاة االتجظيص ماال ج ازرة
العمل جج ازرة الت طيط جج ازرة اتصتدا الجطمي ل ل مشكمة ال

 .13يجا ا اااعص اااي صامااة الش اراكات جالتش ا ي

من طالة ال رياين.

ااين معسسااات التعماايم العااالي مااد الدااعي

الم م ا ااي جالا ا ا جلي لا ا ا م التجاا ا ا اتس ا ااتراتياي ا ا ااي التط ا ااجير جت ا ااا ل ال ا ارات جالمم ع ا ااة
جاتساات ا ة ماان تاااار ال ا جل األ اارش اااي م تمااص اجام ا

العممية التعميمية.
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جمااااتت التعماايم مااا ي ا م

ثالثـاً ـ آليــات مقترحــه لتنميــة وتطــوير التعمــيم العــالي بمــا يــتالءم ومتطمبــات ســوق
العمل.

جتلترح و ه ال راسة عض اآلليات التي تسا

جوي:

.1

ا ة ويكمة ال رام

اي معالاة معجصات التعميم العالي ال مسطيمي

األكا يمية اي الاامعات جالكميات من

الل تطجير األسالي

المعتم ة اي الت ريس جتزجي الطم ة الع ي من المهارات المغجية جمهارات است ام
ال اسج

ميها اي زيا ة

جالع ي من المهارات التي تعت ر من اإلاراوات التي يعتم

راة المجاومة ين العرض من ال رياين جمتطم ات سجق العمل الم مية جاإلصميمية.

 .2ارجرة العمل مد تطجير المماو الاامعية جالا لمستا ات العدر ج ااة سجق العمل
اي المر مة ال الية جالمستل مية ج ما يتمشد مع الت يات جالمتغيرات التي ي راها الجاصع

المعادر مع ال رص مد ارجرة اتلتزام معايير الاج ة األكا يمية العالية جالعمل
.3

مد تطجير الل رات جالمهارات أل ااو الهيزة الت ريسية.
ا ة المظر اي سياسة الل جل الاامعات

ي تااها سجق العمل جاي م س الجصت يتم ال

تد يتم التركيز

مد الت ددات التي

من مشكمة ال طالة الماامة ن التركيز

مد ت ددات مظرية ت ي تاج ليها سجق العمل جالعمل

مد رشا الطم ة اي

المر مة الاامجية جل ارص العمل المتا ة اي السجق الم مية التي تتماس
جرت اتهم.

مع ميجلهم

 .4ارجرة المجازمة ين ستراتياية التعميم العالي جسجق العمل لتل ير ات تيااات من اللجش
العاممة مد الم ش اللدير جال عي

المطمج ة جالت ددات التي يا

تد يستطيع التعميم الاامعي تل ير ام العمالة

تجايروا الل ر ال د ي تاا سجق العمل.

 .5العمل مد تطجير استراتيايات جأسالي
معظمها

مد ال ظ جالتملين لي ل

الممطلي السميم جت ليق الل رة

الت ريس المت عة اي الاامعات جالتي تعتم اي

ت ممها الطرق التي تعين الطم ة

مد الت ميل جاتستمتاج جالت ري

مد الت كير

مد كي ية

ل

المشكالت.

 .6تلجية العالصة الت ا لية ين معسسات اللطاع ال اص جمعسسات التعميم العالي من أال
تل يم ال م المالي لمعسسات التعميم العالي جلتسهيل جسازل اتتدال لامان الشراكة

ال ا مة اي جاع المماو

ت ري

ال راسية جطرح المساصات المرت طة ا مالهم

اااة لد

الطم ة ص ل ت راهم جت مي الطم ة المتميزين من الل تل يم المم ال راسية

جتجاير ارص مل لهم.
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أن تلجم معسسات التعميم العالي التمسيق مع ج ازرة العمل جالج ازرات ات العالصة

لتجاير يامات جل ا تيااات سجق العمل الم مية جاإلصميمية ن أمكن من الت ددات

الم تم ة جتجاير يامات لم رياين جل الشجاتر المتجارة اي معسسات اللطاع العام
جال اص .جلتكييص التعميم الاامعي شكل يتماس

مع متطم ات العمل اي السجق

الم مية جاإلصميمية.

 .8يم غي مد ج ازرة التر ية جالتعميم العالي تل يم ال م المالي جال مي لمت ددات المطمج ة
اي السجق جالعمل مد

م التعميم التلمي جالمهمي ليد

ازوا رزيسيا من التعميم

الاامعي ج يث يتمكن رياج ممة ال مجم من مجادمة راساتهم العميا اي الاامعات

جالعمل مد

ا ة المظر اي أو اص التعميم العالي من يث دياتة األو اص ماو مد

ات تيااات ال عمية جالمستل مية لسجق العمل جر ط السياسة التعميمية او اص التممية

اتصتدا ية.

 .9من الارجرد أن تلجم ال كجمة تل يم ال م المالي لمعسسات التعميم العالي جالعمل
مد تد ي ال مل اللازم اي اللطاع العام ال د يتك س اي ال رياجن ال ين يعممجن اي

تير ماال ت ددهم ممن ي ممجن المعوالت الاامعية
اتستامارات العامة جال ادة مس

جالعمل مد

تزي

م المشاريع الدغيرة لم

جالعمل

مد تكايص

مد مع ل الممج السمجد اي رض ال رياين

من طالة ال رياين.
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امسطينمالجاصع جالمامجلمجرصة
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