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 :مقدمة .1
لقد اختمفت النظرة إلى طبيعة الدور المتوقع من مؤسسات ومراكز التعميم والتدريب الميني والتقني 
في األراضي الفمسطينية عبر المراحل المختمفة، فمنذ تشكيميا قبل ثالثين عاما من قبل السمطات 

اإلسرائيمية وحتى اآلن مرورا بفترة السمطة الوطنية الفمسطينية كانت تستيدف إعداد خريجين 
مؤىمين مكتسبين ميارات ومعارف من اجل االلتحاق بسوق العمل، ولكن بالرغم من ىذا اليدف 
كان ىناك العديد من المعيقات التي حالت دون قيام المؤسسات بتمبية احتياجات ىذا السوق، 

وكان من تمك المعيقات ضعف تطبيق الخطط اإلستراتيجية، وضعف المنيجية واآللية المعتمدة 
في اعداد المناىج وتطبيقيا، واستخدام وسائل تقميدية في عممية التدريب والتعميم والتأىيل الميني 

. والتقني
وانطالقا من واقعنا الحديث ودخول التكنولوجيا الحديثة إلى سوق العمل من أوسع أبوابيا، كان 
ىناك تغير واضح في متطمبات ىذا السوق من العمال، والذين تغيرت مؤىالتيم ومواصفاتيم 
انسجاما مع ىذه التطورات التي عصفت بسوق العمل، وعميو كان البد من الوقوف جديا أمام 

إعادة النظر في الوسائل واألدوات واآلليات المستخدمة في تطبيق عممية التدريب واإلعداد ليذه 
األيدي العاممة بوسائل حديثة ومتطورة تتناغم مع تمبية متطمبات سوق العمل، باإلضافة إلى 

إتباع آليات إلشراك القطاع الخاص في عكس احتياجاتو من المعارف والميارات الفنية والحياتية 
 .لمقوى العاممة والتي تمزم العممية اإلنتاجية

  وأىداف الفصل األول أىميةيتناولحيث    رئيسية،فصول 3تتناول ىذه الورقة بين ثناياىا  
التعميم والتدريب الميني واقع فيتناول  الفصل الثاني أما،  وأنواعوالتعميم والتدريب الميني والتقني

لتي تعرقل مسيرة وتطور التعميم  اوالمعيقاتالتحديات الفصل الثالث ، ويتناول واالنجازاتوالتقني 
الحمول والتوصيات لتطوير القطاع والنيوض بو ومواءمتو الحتياجات و ،والتدريب الميني والتقني

 .وواقع سوق العمل
 

 :الفصل األول
: اىمية التعميم والتدريب الميني والتقني .2

يعد التعميم والتدريب الميني والتقني كغيره من أنواع التعميم ذو أىمية كبيرة، وذلك كونو يساىم 
كسابيم ميارات ومعارف تؤىميم لاللتحاق بسوق العمل، خاصة أولئك الذين لم  في إعداد األفراد وا 

شيادة الثانوية يحالفيم الحظ في االلتحاق بالكميات والجامعات لتدني معدالتيم  أو رسوبيم في 
. العامة
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 بين العرض الفجوة الموجودة ومما تجدر اإلشارة إليو دور ىذا النوع من التعميم في التقميل من 
المتمثل بسياسات التعميم والتدريب الميني والتقني والطمب المتمثل باحتياجات سوق العمل، 

 .تخفيض نسبة البطالة في المجتمعوفير فرص عمل ووبالتالي مساىمتو  في ت
وحيث أن التعميم والتدريب الميني والتقني يعتبر مصدرا ميما لمموارد البشرية لتحقيق التنمية 
البشرية المستدامة، التي تساىم في التطور االقتصادي وتحقيق التنمية االقتصادية، وتسييل 

التعامل مع التطورات التكنولوجية العالمية، إضافة لذلك يعد أداة ميمة لتحقيق التنمية 
.  االجتماعية، وتعزيز المواطنة والديمومة

 االقتصادية التنمية سياسات أجمو ومن عميو تقوم الذي العمود  ىوالبشري المال رأسفــ
 لمداللة واقعية مؤشرات تعتبر البشرية الموارد بتنمية المتعمقة المؤشرات وليذا فإن واالجتماعية،

 يتعمق ما المؤشرات تمك رأس وعمى آخر مقياس أي من مجتمع أكثر أي في النمو مرحمة عمى
 أي في اإلنتاجية العممية بتزويد المعني كونو التقني والتدريب الميني و التعميم سيما ال بالتعميم
الميني  التعميم أصبح فقد الحقول، وعميو شتى في المختمفة اإلنتاجية والقدرات بالميارات مجتمع
 ما ظل في الشعوب،خصوصا مستقبل في تحد وأعظم الحديث العصر سمات من سمة والتقني
 تغيرات متسارعة من عميو يترتب وما المجاالت كافة في وتقنية عممية اكتشافات من العالم يشيده

 الذي األساسي التحدي التأىيل إعادة أو التأىيل عممية من تجعل واإلنتاج العمل أساليب في
 .واالقتصادية االجتماعية األنظمة كافة تواجيو وستواجيو

 المقومات بعض وجود خالل من إال تتم ال واالجتماعية والسياسية الثقافية التنمية نا كما
يجاد التنموية، األبعاد ىذه حركة توجيو عمى القادر الفكري المال خاصة رأس األخرى،  اإلطار وا 
 أمنو لممجتمع ويحقق باإلنسان يميق الذي المستوى إلى الحركة لموصول بيذه المناسبين والمناخ
 .واستقراره

وقد ازدادت أىمية التعميم والتدريب الميني والتقني كونو المستجيب لالحتياجات في توفير فرص 
التشغيل، مع ارتفاع معدالت بطالة الشباب عالميا، ووصوليا الى مستويات غير مسبوقة خالل 
السنوات الماضية، حيث ارتبط ارتفاع معدالت البطالة بين الشباب، بنقص االرتباطية والمالئمة 
بين األنظمة التعميمية وسوق العمل، إضافة إلى واقع سوق العمل وسياسات التعميم والتشغيل 

.  وتحفيز النمو االقتصادي
وبالتالي فإن تعزيز المواءمة واالرتباطية بسوق العمل، وفرص التشغيل، مع االخد بعين االعتبار 

 واالجتماعية تعد من التدخالت والسياسات الميمة التي ستؤدي ةاحتياجات التنمية االقتصادي
بدورىا إلى تحقيق أىداف التنمية وطموحات الشباب في إيجاد فرص تشغيل والتحاقيم بسوق 

. العمل، وتطويرىم من خاللو
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 : أىداف التعميم والتدريب الميني والتقني .3
تتعدد اىداف التعميم والتدريب الميني والتقني، وتقسم ىذه االىداف الى نوعين اىداف آنية قريبة 

 :المدى، واىداف بعيدة المدى، وفيمايمي توضيح ليذه االىداف
  والتي تساىم  الميارات والمعارفة والمكتسبةالقادرالمؤىمة تزويد المجتمع بالقوى العاممة  -

 . التحتيةى تطوير وصيانة البنفي
 .المجاورةمع سوق العمل في الدول المؤىمة  العاممةتبادل القوى  -
 البطالةلمحصول عمى فرص عمل  وبالتالي مساىمتو في تخفيض نسبو األفراد  تأىيل -
 واالقتصادية االجتماعية التنميةتحقيق  -

 
يقسم التعميم والتدريب الميني إلى نوعين : أنواع التعميم والتدريب الميني والتقني .4

:  رئيسيين
 وىو التعميم الذي تقدمو وزارة التربية والتعميم العالي لممرحمة الثانوية متمثال : التعميم الرسمي4.1

في المدارس الصناعية، والتعميم بعد المرحمة الثانوية حيث يمكن لمطالب االلتحاق بكميات 
:  المجتمع والكميات الجامعية عمى ان ينيي الثانوية العامة بنجاح، وتضم كل من

:  المدارس الصناعية التابعة لوزارة التربية والتعميم العالي -1
 في المنتشرة  الصناعية المدارس خالل من الميني التعميم خدمة العالي والتعميم التربية وزارة تقدم

 منيا غزة قطاع في( 4) و زراعية واحدة مدرسة منيا الغربية الضفة في( 11  )وعددىا فمسطين
 . الصناعي الفرع العامة الثانوية شيادة عمى الطالب خالليا من ويحصل زراعية، واحدة مدرسة

 
 : الحكومية وغير الحكوميةكميات المجتمع -2
في  (الفني)ييدف التعميم في ىذه الكميات إلى اعداد القوى البشرية المدربة في المستوى التقني   

مجاالت الصناعة والزراعة والخدمات لتمبية حاجات المجتمع وتنميتو، واالسيام في خدمة 
 .المجتمعات المحمية عمى نحو يؤدي إلى تنميتيا

مدة الدراسة في الكميات ىي سنتان دراسيتان أو أربعة فصول دراسية في حدىا األدنى وسبعة 
 78 و 66فصول في حدىا األعمى ويتراوح عدد الساعات المعتمدة لمتخصصات المختمفة مابين 

 .ساعة معتمدة
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:  التعميم شبو الرسمي والتعميم المستمر4.2
 ويتمثل في التدريب دولة، أي في الرسمي لمتعميم أساسياً  مكمالً  الرسمي شبو التعميم ويعتبر

الميني ويقدم نوعان من التدريب، دورات تدريبية طويمة تزيد مدتيا عن ست اشير، ودورات 
.  ساعة تدريبية400 اشير عمى ان التتجاوز عدد الساعات 6تدريبية قصيرة أقل من 

 االقتصادية التغير عممية مع التعامل في رئيسياً  عنصراً  يشكل فأنو المستمر التعميم وأما 
 والميارات المعرفة عمى المستمر التعميم يبنى. ذاتو بحد تربوي مجال يكون وبذلك واالجتماعية

 . واالجتماعية والمينية الفردية االحتياجات تحقيق إلى وييدف لألفراد، السابقة والخبرة
:  ىذا النوع من التعميم يضم كل من المراكز التالية

 
 4 مراكز في الضفة الغربية، 8 ويبمغ عددىا :مراكز التدريب الميني التابعة لوزارة العمل :اوال

. في قطاع غزه
 

يبمغ عدد مراكز تأىيل الشبيبة : تأىيل الشبيبة التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية مراكز :ثانيا
 مراكز في الضفة الغربية واثني عشر مركزا 8 مركزا، منيا 20التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية 

  في قطاع غزة

 مركزا منيا ثالثة في الضفة الغربية 11 يبمغ عددىا :مراكز التدريب التابعة لوكالة الغوث  :ثالثا
  وثمانية مراكز في قطاع غزة

 مركًزا ثقافًيا تابعة 170 يوجد أكثر من :لمراكز الثقافية الخاصة التابعة لمؤسسات ربحيةا: رابعا
 وتعمل في مجال  العالي، أو وزارة العمل،لمؤسسات ربحية مرخصة من وزارة التربية والتعميم

. التعميم والتدريب الميني والتقني

 :الفصل الثاني

: واقع التعميم والتدريب الميني والتقني .5
 مكتسبو معارف وميارات    كوادر بشريوإعداد وتأىيل إلى  والتقنيالتدريب المينيالتعميم وييدف 

حيث أن خريج التعميم والتدريب الميني والتقني يكون مؤىال أكثر ، العملتؤىميا لاللتحاق بسوق 
مقارنو مع % 70من غيره من خريجي التعميم العالي في كونو يتمقى التدريب العممي بنسبو 

 الجانب النظري، وبالتالي ال يمكن اغفال دور ومساىمة  ىذا النوع من التعميم والتدريب في
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واالقتصادية، ومما  االجتماعية التنمية التي تسيم في تحقيق المستدامة البشرية التنميةتحقيق 
  .يعزز ىذا الدور البناء والفعال مساىمتو في توفير فرص تشغيل مع ارتفاع نسبة البطالة

ان التدريب الميني والتقني ىي المرحمة التحضيرية التي تسبق مرحمة دخول األيدي العاممة 
مجال العمل ولذلك فان التدريب يجب ان ينصب عمى كيفية تجييز وتأىيل األيدي العاممة 

. بالشكل المناسب والمطموب لتكون مؤىمة ألن تقدم األفضل لدفع مسيرة العممية االنتاجية
 

تتعدد الجيات المقدمة لخدمات التعميم و التدريب الميني في فمسطين، كما و تتعدد انواع و 
 حيث تضم ىذه الجيات ،انظمة التعميم والتدريب الميني مما يعطي الفرصة لمتنوع والمرونة

برامجيا مؤسسات حكوميو، وغير حكوميو، ودوليو، وقطاع خاص، وتقدم ىذه المؤسسات 
، يبمغ عدد المؤسسات التي (، فنيمحدود المياره، ماىر، ميني) ضمن مستويات العمل التدريبية

. ز مرك170 مؤسسو،  وما يزيد عن 58 تقدم خدماتيا التدريبيو ضمن المستويات المذكوره
 :كما ىو موضح في الجدول التالي

 
الضفة الغربية -المؤسسات التي تقدم خدمات التعميم والتدريب الميني والتقني

التدريب /مده التعميمالعدد مؤسسو التعميم والتدريب الميني الجية المسؤولو 
 اشير 10-6 8مركز تدريب ميني وزاره العمل 

سنتين  11مدرسو مينيو وزاره التربيو والتعميم العالي 
سنتين  8مركز تأىيل الشبيبو والفتيات وزاره الشؤون االجتماعيو 

سنتين  1مدرسة صناعيو وزاره االوقاف 
مؤسسات مرتبطو بالقطاع 

الحكومي 
 اشير 9-2 1 (ابوجياد)نادي االسير 

 ساعو تدريبيو 1200-30 1المعيد الوطني لتكنولوجيا المعمومات 

سنتين  2مركز تدريب ميني وكالو الغوث 
/ سات غير حكوميو سمؤ

مدارس مينيو 
سنتين  4مدارس صناعيو وفندقيو 

مؤسسات غير 
مراكز  /حكوميو

سنتين –  اشير 6 13مركز تدريب ميني 

مؤسسات أىميو وقطاع 
خاص، مراكز ثقافيو 

 ونسويو

 ساعو 30-300 170 

 سنتين 10كميات المجتمع والكميات الجامعية  وزارة التربية والتعميم العالي
، 2013االحتياجات التدريبية وفجوة المواءمة مع التعميم والتدريب الميني في فمسطين عام : دراسة سوق العمل: مصدر المعمومات

. باالضافة إلى الجيات الرسمية ذات االختصاص
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 وتضم ىذه المؤسسات مدارس ثانوية مينية، ومراكز تدريب ميني، ومراكز ثقافية باإلضافة إلى 
يشرف .  التي تقدم برامج تعميم مختمفة لخريجي الثانوية العامة، والكميات الجامعيةكميات المجتمع

عمييا القطاع العام واألىمي والقطاع الخاص من وزارة التربية والتعميم والعالي، ووزارة العمل، 
ووزارة الشؤون االجتماعية، ووكالة الغوث، وجمعيات خيرية ودينية، ومنظمات غير حكومية 

 .محمية ودولية، ومؤسسات القطاع الخاص
 

:  أعداد الخريجين في المؤسسات التي تقدم خدمات التعميم والتدريب الميني والتقني5.1
تعد  نسبة خريجي التعميم والتدريب الميني والتقني منخفضة مقارنو مع خريجي التعميم 

االكاديمي، حيث أن توجيات المجتمع ونظرتو التزال دونية إلى حد ما، فال توجد ثقة كافية 
ووعي حول أىمية التعميم والتدريب الميني والتقني من قبل االىالي لتوجيو أبنائيم إلى المسار 

. الميني
 (الضفة الغربية)وفيما يمي توضيح لعدد الخريجين في قطاع التعميم والتدريب الميني والتقني 

: 2014لعام  (محدود المياره، الماىر، الميني، الفني)حسب المستويات االربع 
 

: 2014أعداد الخريجين في المؤسسات التي تقدم خدمات التعميم والتدريب الميني والتقني لعام 

عدد االناث عدد الذكور اسم المؤسسة 
 147 998 (صناعي، فندقي، زراعي، اقتصاد منزلي)المدارس الصناعية 

 504 709مراكز التدريب الميني التابعة لوزارة العمل 
 54 148مراكز الشؤوون االجتماعية 

 1585 2210المراكز الخاصة المرخصة من وزارة التربية والتعميم العالي 
 1323 1757المراكز الخاصة المرخصة من وزارة العمل 

 2780 40مدارس ومراكز وزارة االوقاف 
-  347وكالة الغوث /معيد قمنديا

 209 581كميات المجتمع والكميات الجامعية 
 6602 6790المجموع 

الجيات الرسمية ذات االختصاص : مصدر المعمومات* 

وفي ضوء ما تقدم ونظرا لالرتفاع المستمر لمعدالت البطالة  بين صفوف االفراد خاصة في 
صفوف خريجي الكميات الجامعية والجامعات، وذلك لعدم تنظيم وضبط اليات القبول لبعض 
التخصصات التي اشبع منيا سوق العمل أو لم يعد بحاجة ليا، فال بد من التفكير في برامج 
وتخصصات مينية جديدة في الجامعات، وكميات المجتمع والكميات الجامعية يحتاجيا سوق 



9 

 

العمل لمتخفيف من معدالت البطالة، وفي الجدول ادناه توضيح لنسب البطالة بين خريجي 
: الجامعات والكميات الجامعية

 
معدالت البطالة لألفراد الخريجين الذين يحممون مؤىل عممي دبموم متوسط فأعمى في فمسطين حسب التخصص 

معدل البطالة حسب الجنس معدل البطالة حسب المنطقة التخصص 
الضفة فمسطين 

الغربية 
المجموع اناث ذكور قطاع غزة 

 42.7 53.5 16.8 60.8 35.0 42.7عموم تربوية واعداد معممين 
 33.5 48.2 11.1 42.7 22.0 33.5عموم انسانية 

 34.3 55.4 14.8 39.2 30.3 34.3العموم االجتماعية السموكية 
 39.9 64.1 28.1 45.7 27.0 39.9الصحافة واالعالم 

 26.2 47.3 16.3 34.3 21.3 26.2االعمال التجارية واالدارية 
 8.4-  6.7 8.9 8.0 8.4القانون 

 32.0 54.7 8.2 37.6 25.9 32.0العموم الطبيعية 
 30.8 38.0 20.4 32.3 28.8 30.8الرياضيات واالحصاء 

 32.6 55.9 21.2 43.5 27.3 32.6الحاسوب 
 24.3 52.5 18.4 35.9 15.7 24.3اليندسة والمين اليندسية 
 18.8 42.7 15.8 30.2 10.8 18.8العموم المعمارية والبناء 

 21.1 27.9 17.2 29.2 14.3 21.1الصحة 
 34.7 52.5 27.4 39.5 30.1 34.7الخدمات الشخصية 
 30.8 52.4 16.1 38.0 25.1 30.8باقي التخصصات 

 30.2 48.8 16.2 38.6 23.7 30.2المجموع 
. 2013: مسح القوى العاممة، التقرير السنوي: الجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني: مصدر المعمومات

 

: التخصصات التي تقدم في مؤسسات التعميم والتدريب الميني والتقني 5.2
 تخصص وتعد ىذه التخصصات محدودة مقارنة 70تقدم ىذه المؤسسات التدريب في اكثر من 

محدود الميارة، الماىر، )مع مئات المين واالعمال المصنفة ضمن مستويات العمل االربعة 
، وفيما يمي توضيح لمتخصصات التي تقدميا مؤسسات التعميم والتدريب الميني (الميني، الفني

: والتقني
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: الضفة الغربية- التخصصات التي تقدم في مؤسسات التعميم والتدريب الميني والتقني
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وزارة 
التربية 
والتعميم 
العالي 

11 22( 16 
صناعي، 

 فندقي، 2
 زراعي، 2
 اقتصاد 2

منزلي 

االلكترونيات الصناعية،  7 6
صيانة الحاسوب، تجميل، 

تكنولوجيا المعمومات، 
االتصاالتـ االت ممكتبية، 
االنتاج النباتي، االنتاج 
الحيواني، أزياء وانتاج 
مالبس، انتاج خدمة 
طعام، تدبير واستقبال 

كيرباء استعمال، االلكترونيات الصناعية، 
صيانة الحاسوب، تكنولوجيا االتصاالت، راديو 

وتمفزيون، االت مكتبية، كيرباء سيارات، 
ميكانيك سيارات، ادوات صحية، تكييف وتبريد، 

خراطة وتسوية، حدادة ولحام، النجارة، تنجيد 
وديكور، بناء ومساحة، الطباعة والتجميد، انتاج 
خدمة الطعام، تدبير واستقبال، االنتاج النباتي، 

االنتاج الحيواني 
وزارة 
العمل 

السكرتاريا وأتمتة   9 19 8
المكاتب، التجميل 

وتصفيف الشعر، الخياطة 
وتصميم االزياء، الرسم 

المعماري وحساب 
الكميات، صيانة أجيزة 

مكتبية وحاسوب، مندوب 
مبيعات 

الحدادة والمحام، االلمنيوم، االدوات الصحية، 
الخراطة والتسوية، التكييف والتبريد، التمديدات 
الكيربائية، صيانة االجيزة المكتبية والحاسوب، 
كيرباء السيارات، ميكانيك السيارات، تجميس 

ودىان السيارات، النجارة، البالط، الرسم 
المعماري وحساب الكميات، الخياطة وتصميم 

االزياء 

وزارة 
الشؤؤون 
االجتماع

ية 

الخياطة، التجميل،  4 4 10 8
فيديو وتصوير )التصوير 
، حاسوب (فوتوغرافي
وسكرتاريا 

الحدادة وااللمنيوم، النجارة، الدىان وتجميس 
السيارات، حالقة، تنجيد 

وزارة 
االوقاف 

الخراطة والتسوية، الحدادة والمحام، النجارة، -  -  10 1
تنجيد وديكور، الطباعة والتجميد 

المؤسسا
ت 

االخرى 
مركز )

ابوجياد، 
المعيد 
الوطني 

لتكنولوجي
ا 

المعموما
ت  

استخدام الحاسوب،  6 2 11 2
تصميم جرافيكي، برمجة، 
ممتيميديا، شبكات، تجارة 

الكترونية 

كيرباء منزلية، كيرباء استعمال، ميكانيك 
سيارات، صيانة اجيزة خموية، تصميم جرافيكي، 

ممتيميديا، برمجة، شبكات، تجارة الكترونية 

وكالة 
الغوث 

التجميل، الحرف اليدوية،  4 1 17 2
الخياطة، التصوير 

التبريد والتكييف، ميكاترونكس السيارات الحديثة، 
ميكانيك الديزل واآلالت الزراعية، تعديل أجسام 
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السيارات ودىانيا، التمديدات الكيربائية المنزلية الدولية 
والشبكات، كيرباء السيارات والكماليات، صيانة 

األجيزة المكتبية والحاسوب، أعمال الحدادة 
والمحام والتسوية االلية، النجارة وتصنيع االثاث، 

صيانة الحاسوب والشبكات، صيانة أجيزة 
الجوال، االتصاالت، أعمال األلمنيوم، كيربائي 

صيانة المصاعد، الديكور وتشطيب األبنية، 
. التمديدات الصحية والتدفئة المركزية

المؤسسا
ت غير 
الحكومية 

مدارس )
 (مينية

انتاج وخدمة الطعام،  2 1 15 4
تدبير واستقبال 

كيرباء عامة، راديو وتمفزيون، صيانة الحاسوب، 
كيرباء سيارات، ميكانيك سيارات، النجارة، 

االلكترونيات الصناعية، أدوات صحية، تنجيد 
وديكور، خراطة وتسوية، حداده ولحام، 

الطباعة، انتاج وخدمة الطعام، تدبير واستقبال 
المؤسسا
ت غير 
الحكومية 
تدريب 

-6من 
11 

شير أو 
 11من 

شير إلى 
سنتين 

االلكترونيات الصناعية، تمديدات كيربائية،   23 12 30 13
الكيرباء الصناعية، الكيرباء المحوسبة، 

االتصاالت، االلكترونيات، التصميم الجرافيكي، 
الحداده والمحام، االلمنيوم، صيانة اجيزة مكتبية، 
صانة حاسوب، صيانة اجيزة خموية، ميكانيك 
سيارات، كيرباء سيارات، ميكاترونكس، التحكم 
الصناعي، االدوات الصحية والتدفئة المركزية، 

التبريد والتكييف، االدارة، النجارة، الحدادة، 
الدىان وتجميس السيارات، الخراطة والتسوية، 

دىان المباني واالثاث، التنجيد والديكور، صيانة 
المباني، الموسيقى، الفنون، انتاج ومنتجة افالم، 

. الصياغة
كميات 

المجتمع 
والكميات 
الجامعية 

التصميم الجرافيكي،  17 9 24 10
ديكور، -التصميم الداخمي

تصميم وتطوير صفحات 
الويب، تصميم االزياء، 

التجميل وتصفيف الشعر، 
الخزف، تصوير 

فوتوغرافي، مساحة 
االراضي، االلكترونيات 

الصناعية، فن الصياغة، 
االتصاالت، تكنولوجيا 

الوسائط المتعدده، 
العندسة المعمارية، 
السيارات، التكييف 

والتبريد والتدفئة، األتمتة 
الصناعية، ادارة الفنادق، 

فنون الطيي واعداد 

ديكور، -التصميم الجرافيكي، التصميم الداخمي
تصميم وتطوير صفحات الويب، تصميم 

االزياء، التجميل وتصفيف الشعر، الخزف، 
تصوير فوتوغرافي، مساحة االراضي، 
االلكترونيات الصناعية، فن الصياغة، 

االتصاالت، تكنولوجيا الوسائط المتعدده، 
العندسة المعمارية، السيارات، التكييف والتبريد 
والتدفئة، األتمتة الصناعية، ادارة الفنادق، ادارة 
الطعام والشراب، فنون الطيي واعداد الطعام، 

اوتوميكاترونكس، تكنولوجيا اليندسة الكيربائية، 
تكنولوجيا ىندسة االتصاالت، اليندسة المدنية 

والمعمارية، انتاج واالت، صناعة الحجر 
. والرخام



12 

 

الطعام، اوتوميكاترونكس، 
تكنولوجيا اليندسة 

الكيربائية، تكنولوجيا 
ىندسة االتصاالت 

، 2013االحتياجات التدريبية وفجوة المواءمة مع التعميم والتدريب الميني في فمسطين عام : دراسة سوق العمل: مصدر المعمومات
. باالضافة إلى الجيات الرسمية ذات االختصاص

 

فمن خالل الجدول أعاله نالحظ محدودية تخصصات االناث مقارنو بالتخصصات التي تقدم 
.  لمذكور، حيث أن ثمث التخصصات فقط تخدم االناث

 
 االحتياجات التدريبية لسوق العمل الفمسطيني 5.3

يعاني سوق العمل الفمسطيني من نقص في األيدي العاممة في عدد من المجاالت، باالضافة إلى 
والميارات الحياتية  (المواكبة لمتطورات التكنولوجية)نقص في الميارات الفنية الحديثة 

واالستخدامية التي تتطمبيا المين، فالبد لممؤسسات ذات االختصاص من العمل عمى توجيو 
الممتحقين والممتحقات ليذه المجاالت، وادخال بعض الميارات الفنية والحياتية واالستخدامية 

لممين، في ظل الظروف واالوضاع التي تمر بيا فمسطين خاصة  بعد االعتراف بيا كدولة وما 
تطمبة ىذه الدولة من اعداد لمبنية التحية وتحقيق النمو االقتصادي واالجتماعي والثقافي، وفيما 

.  يمي ادراج ليذه المجاالت
 

االحتياجات التدريبية في سوق العمل الفلسطيني 

االناث الذكور الرقم 
مقدمي الطعام، موظفي استقبال، الشيف، )الفنادق والمطاعم  1

 (طباخ متخصص ،خدمات توصيل الطعام
مقدمي الطعام، موظفي استقبال، )الفنادق والمطاعم 

 (الشيف، طباخ متخصص ،خدمات توصيل الطعام
صيانة االجيزة الخموية، تركيب وصيانة أجيزة )االلكترونيات  2

االنذار والكاميرات، متخصص الرادارات، صيانة شاشات 
( LCDالتمفزيزن الــ 

 (صيانة االجيزة الخموية)االلكترونيات 

اخصائيات عناية بالبشره، )التجميل والعناية بالشعر  (تركيب وصيانة الشبكات)تكنولوجيا المعمومات  3
الميزر، العناية باالظافر، عالج طبيعي، تصفيف وقص 

 (وصبغ الشعر
مندوب مبيعات، عامل في مجال التسويق )البيع والتسويق  4

 (والتسويق االلكتروني
مندوب مبيعات، عامل في مجال التسويق )البيع والتسويق 

 (والتسويق االلكتروني
االتوكاد، الرسم المعماري وحساب )الرسم اليندسي  (االتوكاد، الرسم المعماري وحساب الكميات)الرسم اليندسي  5

 (الكميات
تقنيات الصوت والضوء والوسائط المتعدده )الفنون واالعالم  6

ممتيميديا، تصميم جرافيكي، الدعاية واالعالن، المونتاج 
 (والفوتوشوب

تقنيات الصوت والضوء والوسائط )الفنون واالعالم 
المتعدده ممتيميديا، تصميم جرافيكي، الدعاية واالعالن، 

 (المونتاج وصناعة االفالم، والفوتوشوب
أدالء سياحيين، النقش عمى )التحف اليدوية و السياحة أدالء سياحيين، النقش عمى )التحف اليدوية و السياحة  7
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 (الخشب، تصميم التحف الدينية والسياحية  (الخشب، تصميم التحف الدينية والسياحية
تركيب اسقف مستعارة، صنع )التشطيب الداخمي والديكور  8

 (الديكورات من الجبس
 (تصميم وخياطة ستائر، عامل تطريز)المنسوجات والجمود 

دىان وتجميس سيارات، صيانة مركبات متخصص )المركبات  9
 (تكنولوجيا السيارات

 

  (عمال طوبار وبناء طوب)البناء  10
صناعة التحف والديكورات الخشبيو، )النجارة واالخشاب 11

 ( CNCخراطة اخشاب 
 

  (التكييف والتبريد ، لحام ىيدروجين)الميكانيك والمعادن  12
. 2013االحتياجات التدريبية وفجوة المواءمة مع التعميم والتدريب الميني في فمسطين عام : دراسة سوق العمل: مصدر المعمومات

 

 :االنجازات .6
تسعى الجيات ذات االختصاص إلى العمل عمى تطوير منظومة التعميم والتدريب الميني والتقني 

. من خالل بذل الجيود لتحقيق انجازات تساىم في عممية التطوير والرقي في ىذا القطاع
 تمت مراجعة إستراتيجية التعميم والتدريب الميني والتقني التي اعتمدت سابقا 2009ففي عام 

 من قبل وزارتي التربية والتعميم العالي، والعمل، 2010قبل عشر سنوات، واعتمدت رسميا عام 
حيث أكدت ىذه اإلستراتيجية عمى دور التعميم والتدريب الميني والتقني في مكافحة الفقر وتعزيز 

تطوير نظام التعميم والتدريب : التنمية االقتصادية واالجتماعية، وعمى ضرورة العمل عمى كل من
حيث أكدت . الميني والتقني، وتطوير المؤسسات والمدربين، وتطوير الموارد البشرية بشكل دائم

: االستراتيجية عمى ضرورة ان يتميز نظام التعميم والتدريب الميني والتقني بالخصائص التالية
ان يكون نظام موحد، أن يستجيب الحتياجات سوق العمل، ان يكون مرن ويقاوم االزمات، ان 

يتميز باالستدامة، ان يعزز النيج التشاركي، ان يعزز نيج التعمم مدى الحياه، ان يضمن 
. الوصول الى نظام من مختمف الفئات لتحقيق المساواة، ان يتسم بالشفافية والشمولية والجاذبية

 
فقد عممت الوزارتين  وانيمكت عبر الكثير من التدخالت في تنفيذ اجزاء من االستراتيجية  
لتطوير نظام وخدمات التعميم والتدريب الميني، ومن ىذه التدخالت واالجزاء التي تم العمل 

: عمييا مايمي
 صياغة نظام وطني لممؤىالت حيث تم: NQFاالطار الوطني لممؤىالت العمل عمى  -1

عطاء قيمة لمشيادات وربطو ،يتم بموجبو تعريف نظام التعميم والتدريب الميني والتقني  وا 
، وتم الموافقو عميو من قبل وزارتي التربية والتعميم العالي، والعمل، بالمؤىالت األكاديمية

  .وبانتظار اعتماده من قبل مجمس الوزراء
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 من قبل مجمس الوزراء، ويتم العمل عمى 2009اعتماد التصنيف العربي لممين عام  -2
مواءمة ىذا التصنيف إلى فمسطيني، باالضافو الى البدء بتطبيقو عمى مراكز التدريب 

 .الميني التابعة لوزارة العمل
 بناء نظام موحد وشامل محوسب لتنمية الموارد تم:   تنميو الموارد البشريو -3

البشرية يحدد االحتياجات وربطيا مع مقدمي الخدمة المؤىمين من خالل وحدة 
تؤسس ليذا الغرض لتكون أداه ميمة لتطوير منظومة التعميم والتدريب الميني 

 .والتقني
 لتكون مثالية في ادائيا وتقديميا خدمات المينانشاء مراكز الكفايات المميزه لعدد من  -4

احتياجات سوق العمل وذلك بناء عمى مع التعميم والتدريب الميني والتقني وبما يتواءم 
 دراسات لالحتياجات التدريبية

الى اغمب الحرف التي تقدم  (التعرف الى عالم االعمال)  الرياديادخال برنامج الكاب -5
من قبل مراكز التدريب الميني التابعة لوزارة العمل، والمدارس الصناعية التابعة لوزارة 
التربية والتعميم العالي، حيث ييدف ىذا البرنامج إلى مساعده الطالب والطالبات بعد 

كساب المتدربين ميارات إبداعية تساعدىم   عمىالتخرج عمى ادارة المشاريع الصغيره وا 
االلتحاق بسوق العمل وتمكنيم من التخطيط لتأسيس أعماليم الخاصة 

 ق عدة دوات عن طرياألعدد والتجييزات وحيث ال من عدد من المين العمل عمى تحديث  -6
 .مدعومة من قبل الممولينمشاريع 

لعدد من المين اعداد وحدات تدريبية ل تحديث وتطوير عدد من البرامج والمناىج فقد تم  -7
و الحاالت  (تتضمن الكفايات)واعداد الخطط التدريبية. عمى منيجيو التحميل الميني
الخياطة وتصميم ) لعدد من المين منيجيو الميمو المركبةالتعميمية لممنياج باستخدام 

 .(ألخ... االزياء، خدمة تصنيع الطعام، التكييف والتبريد، 
خدمات )العمل عمى الزام المراكز الخاصة غير المرخصة والتي تقدم البرامج المينية  -8

، إلى تصويب اوضاعيم من خالل ترخيصيم من (التعميم والدريب الميني والتقني
 . الجيات الحكومية المعتمده

 .عدد من مراكز التدريب الميني والمدارس الصناعية العمل عمى التوسعو ببناء  -9
الذي ييدف إلى العمل عمى اصالح منظومة التعميم والتدريب الميني : ETFمشروع  -10

من خالل جمع البيانات وتحميميا واعداد التقارير التي تتضمن أبرز االتجاىات : والتقني
 GEMMمشروع و. والتحديات المتعمقة بالسياسات، وكذلك أفضل الممارسات والفرص

، والخاص بمتابعة حوكمة التشغيل في دول البحر األبيض المتوسطالذي ييدف إلى 
 .الخريجين
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: الفصل الثالث
 :والمعيقاتالتحديات  .7

تتعدد المعيقات والمشاكل التي تحول دون تطوير التعميم والتدريب الميني والتقني والنيوض بو 
: الى المستوى المطموب وتتمثل ىذه المعيقات فيما يمي

: معيقات داخميو. أ
االستمرار في تقديم البرامج التقميديو وعدم العمل بشكل كمي وشامل  عمى استحداث  -

 .برامج جديدة أكثر مواءمة الحتياجات وواقع سوق العمل
 لمتطورات التكنولوجية امواءمتوفي بعض المراكز وعدم والمعدات التجييزات ضعف  -

 .واحتياجات سوق العمل
 منيجيو وآلية موحده ومعتمده ال توجد وجود أكثر من منيجية العداد المناىج، حيث أنو  -

 في  الستخداميا موحده، وبالتالي ال يوجد مناىجمناىجفي فمسطين إلعداد وتطوير ال
 .المؤسسات المقدمو لخدمات التعميم والتدريب الميني والتقني

قمة الدورات الفنية المتخصصة المواكبة لمتكنولوجيا : نقص في كفاءة  بعض المدربين -
 .التي يحتاجيا سوق العمل

 من الميارات ملع واحتياجات سوق ال والتقنيالتدريب المينيالتعميم و بين خريجي الفجوة -
 .الفنية الحديثة والمعارف، والميارات الحياتية و االستخدامية

التدريب التعميم و  من المرجوة عدم توفر موازنات واضحة وكافية لتحقيق األىداف -
 . والتقنيالميني

محدودية القدرة االستيعابية، فعدد المؤسسات المعتمدة الحكومية وغير الحكومية المقدمة  -
لخدمات التعميم والتدريب الميني والتقني ال يكفي الستيعاب أعداد الطالب والطالبات 

 .المتقدمين والمتقدمات لاللتحاق ببرامج التعميم والتدريب الميني والتقني
 المينية في المراكز ، سواء لمطمبة او  والصحة السالمةشروطتوفير نقص في  -

 . المشاغل
 .محدودية البرامج والتخصصات التي تخدم االناث، حيث ان ثمثي التخصصات لمذكور -

 
 : معيقات خارجية. ب
 لخدمات العميم والتدريب المؤسسات المقدمة لجميع وجود جسم موحد دمع: تشتت النظام -

، وبالتال يوجد تناقض وتضارب وازدواجية في الخدمات التي تقدم من قبل الميني والتقني
 .ىذه المؤسسات

 عدم وجود قوانين وتشريعات وانظمة خاصة بالتعميم والتدريب الميني والتقني -
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ال تزال ىنالك نظرة دونية إلى حد ما لخريجي التعميم والتدريب الميني : نظره المجتمع -
 والتقني

عدم ربط شيادات التعميم والتدريب الميني والتقني مع سمم الرواتب في القطاع العام  -
 .والخاص

تعدد الجيات الممولة والداعمة لتطوير التعميم والتدريب الميني والتقني، وبالتالي  -
 ازدواجية البرامج والمناىج والتجييزات التي يتم تطويرىا

 
 :والتوصياتالحمول  .8
 توصيات تتعمق بمنظومة التعميم والتدريب الميني والتقني: أوال

اعتماد ىيئو التعميم سواء أكان ذلك بالعمل عمى مأسسو التعميم والتدريب الميني،  -
 والتقني، أو إنشاء وحدات موحده لممناىج،  االعتماد وضبط الجودة، والتدريب الميني

االمتحانات العممية والنظرية، االشراف ومتابعة المؤسسات المقدمة لمخدمة، التراخيص، 
 .المتابعة والتقييم

العمل عمى تعديل نظام التعميم والتدريب الميني والتقني، بيدف تجاوز شيادة الثانوية  -
العامة، وجعل نظام التعميم والتدريب الميني والتقني مفتوح لجميع المستويات وصوال 

 لدرجة الدكتوراه في المسار الميني
ضرورة متابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنية لمتعميم والتدريب الميني والتقني من قبل -  -

 .واقعية عمى وضع الخطط التنفيذية الوالتأكيد  ذات االختصاصكافة الجيات
 من  نظام التعميم والتدريب الميني والتقنيمخرجاتتحسين جودة العمل واالستمرار في  -

المتابعة والتقييم، وقياس مدى موائمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق خالل 
 .العمل

والتدريب القوانين التي بدورىا تساىم في دعم وتعزيز التعميم االنظمة والتشريعات و وضع  -
 . الميني والتقني

 بالمين الحرفية اليدوية والعمل  الميني والتقنيضرورة اىتمام مؤسسات التعميم والتدريب  -
  .الزراعةفي مجال السياحة وعمى تطوير برامجيا لمواكبة ىذه األنواع من المين وخاصة 

 تختص وتعنى بتطوير قدرات وامكانيات  وتقنيةكميات حرفية وجامعات صناعيةاقامة  -
 . سوق العملإلى الطالب في المجال الحرفي والصناعي وتؤىميم بشكل عممي لمدخول 

تعزيز العالقات والشراكات مع القطاع الخاص، من خالل اشراكو في رسم السياسات  -
التدريبية واحتياجات سوق العمل، ودعمو وتمويمو ليذا القطاع من خالل اتفاقيات 

 .ومذكرات تفاىم، باالضافة لمشاركتو في اعداد المناىج والبرامج والخطط
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االستمرار في متابعة احتياجات سوق العمل عن طريق دراسات خاصة بمتابعة  -
الخريجين، واالقبال عمى البرامج المينية واالستفاده من ىذه الدراسات في تطوير عممية 

 .التعميم والتدريب الميني
 .  المينية في المراكز ، سواء لمطمبة او المشاغل والصحة السالمةشروطتوفير  -
توفير الموارد البشرية وتحديد الموازنات بما يتناسب مع األىداف والبرامج  -

 . الموجودة في منظومة التدريب الميني 
كساب  والعممية عمى دمج الدراسة األكاديمية بالخبرة التطبيقيةالعمل  - في أماكن العمل وا 

 . بواقع سوق العملالطمبة المعرفة
ادخال البرامج والتخصصات الجديده  التي تواكب التطورات التكنولوجية واحتياجات  -

 .سوق العمل، خاصة البرامج التي تخدم االناث
 

 توصيات تتعمق باساليب ووسائل التدريب: ثانيا
 واحتياجات سوق التكنولوجيةالمناىج بما يتواءم مع التطورات البرامج وتحديث وتطوير  -

، وذلك باعتماد منيجية والية تتصف بالمرونة عندما يتطمب سوق العمل التعديل العمل
عمى ىذه المناىج، واعتماد الوحدات النمطية التدريبية التي أوصت بيا إستراتيجية التعميم 

والتدريب الميني والتقني، باالضافة الى ادخال الميارات الفنية الحديثة، والميارات 
 .الحياتية واالستخدامية 

االستمرار في تحديث التجييزات والمعدات في المشاغل : تحديث التجييزات والمعدات -
 بشكل دوري لضمان مواءمتيا الحتياجات سوق العمل

تطوير أساليب التدريب التي تحفز االبداع والبحث والتفكير والعمل الجماعي لتالئم  -
 .احتياجات وواقع سوق العمل

تشجيع أساليب التعمم الذاتي والتعمم مدى الحياه لتمييز الخريج في القدرة عمى مواكبة  -
 .التغيرات والتطورات التكنولوجية

، التي تساعد (وحدات التدريب الكاب)االستمرار والتشجيع عمى تبني برامج الرياده  -
 . الخريجين عمى التخطيط وادارة مشاريعيم الصغيرة

تطوير التدريب الميداني ضمن البرامج التعميمية والتدريبية من خالل منيجتو وزيادة  -
 .مدتو، واعتماد التممذه المينية كنمط لمتدريب
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 توصيات تتعمق بالكوادر البشرية: ثالثا
توفير دورات فنية متخصصة لممدربين تتواءم : الكوادر البشرية من المدربين كفاءةرفع  -

مع المتغيرات والتطورات التكنولوجية واحتياجات سوق العمل، باالضافة إلى دورات فنيو 
متخصصو لمتخصصات الجديدة التي يتم إضافتيا، ودورات أخرى تتعمق بالميارات 

 .الحياتية و االستخدامية
البد من تزويد المدربين عند تعيينيم وقبل بدءىم بممارسة عمميم : تأىيل المدربين -

 .كمدربين  بدورات تدريبية خاصة بآلية وطرق التدريب الحديثة
 

 توصيات تتعمق بــ نشر الوعي حول أىمية التعميم والتدريب الميني: رابعا
توجيو الطالب في المراحل الدراسية المختمفة نحو : والتوجيو الميني اإلرشاد -

، مع العمم بان األكاديميالميني والتقني وليس فقط نحو التعميم  والتدريب التعميم
 والذين يعانون من البطالة نتيجة األكاديميةىناك خريجي عدد من التخصصات 

  كبيرة من خريجي ىذه التخصصاتأعدادوجود 
 العمل عمى نشر الوعي وتطوير الثقافة المجتمعية حول أىمية التعميم و  -

التدريب الميني والتقني، لمتخفيف من النظره الدونيو لو من خالل وسائل 
 .االعالم وقصص النجاح لمخريجين

 


